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Kyrkfönstret

Dopets stora gåva
Nånstans hemma i dina gömmor har du
säkert ett dopbevis, eller ett dopminne
som det ibland kallas. Om du är döpt, vill
säga. Alla som jag har döpt och döper får
ett dopbevis, på samma sätt som de som
gifter sig får ett vigselbevis.
När du börjar undra och fundera över ditt
liv, ska du veta om du är döpt eller inte. På
mycket kan man tvivla, men är du döpt så
är det något som står fast. Dopet kan inte
göras ogjort.
Skulle du inte ha ett dopbevis, kan du
vända dig till din födelseförsamling, och
få reda på när och av vem du döptes. Ett
dopbevis kan också skrivas ut i efterhand.
Om du inte är döpt, kan du vända dig till
din församling och be om att bli döpt.
Är man vuxen brukar dopet förberedas
genom undervisning och så kan man bli
döpt och konfirmerad på samma gång.
Det som är viktigt med dopet är att då
blev du Guds barn. Du kan gå bort från
Gud, du kan misslyckas i livet, men det
Gud lovade i dopet står fast. Det han
lovade var att du genom dopet togs upp i
Kristi kyrka. Genom själva dophandlingen blev det klart och tydligt att det Jesus
gjorde när han dog och uppstod, det gäller
dig. Det var därför ditt namn nämndes
när du döptes.
Dopet är en helig handling, det är ett
sakrament. Heligt är det därför att i dopet
verkar Gud. Med en bild kan man säga att



i dopet fick du en vattenstämpel. En Guds
försäkran att det han gjort och gör gäller
även dig.
Dopets nåd mig ger i tiden
Stöd och fäste för min tro,
Skänker hopp att efter striden
I Guds himmel finna ro.
När min blick, mitt hjärta brista,
Vill jag säga i det sista:
Jag är döpt i Jesu namn;
Fader, tag mig i din famn.
Sv. Ps. 70:4

Kjell Petersson

Kyrkfönstret

Döpta

Gudstjänsttider
Berga

Berga kyrka
Linus Lars-Gunnar Forsberg, Göteborg
Den helige Sigfrids kapell
Inez Lena Igbo, Lagan
Linn Meja Ringdahl, Lagan
Kevin Carl Philip Andersson, Lagan
Olivia Irma Lilian Nelson, Bjärred
Dörarps kyrka
Vilma Anna Kristina Skjöldebrand, Lagan
Tannåkers kyrka
Meija Annika Viola Skog, Hölminge
Lowe Jim Teo Åhman, Ljungby
Ellen Stina Davidsson, Hölminge
Minna Gullan Evelina Bodi, Lagan
Celia Fatu Teresa Ahlgren Sesay, Malmö
Vittaryds kyrka
Lovis Maria Hult, Vittaryd
Tindra Klara Elisabeth Nyman Karlsson, Vittaryd
Bonnie Eva-Christin Julin, Vittaryd
Emilio Roger Knut Julin, Vittaryd

Musikveckan Berga

September

7 12 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.
Församlingsdag.
14 13 e Tref 18.00 Mässa i kapellet. JE.
20 14 e Tref 18.00 Mässa. SÅF.
28 15 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.

Oktober

5 Mikaeli 17.00 Musikgudstjänst. SÅF.
12 Tacksäg.d 11.00 Mässa. JE.
19 18 e Tref 18.00 Mässa. JE.
26 19 e Tref 11.00 Mässa. SÅF.

November

1 Alla Helgon 14.00 Familjegudstjänst. SÅF.
2 Alla själar 18.00 Gudstjänst
med minnesstund. SÅF.
9 21 e Tref 11.00 Mässa. JÅC.
16 S f doms 17.00 Musikgudstjänst. JÅC.
23 Domssön 11.00 Mässa. SÅF.
30 1 i Advent 11.00 Mässa. JÅC.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
JÅC = Jan-Åke Carlsson

Kyrkbil

alla sön- och helgdagar
ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81

Musikveckan i Berga kyrka inleddes på onsdagskvällen med
en fantastisk konsert. Klassiska pärlor framfördes av sopran
Yvonne Thuvesson-Rosenkvist, Lena Müller på cello och Marie
Hydbring ackompanjerade på orgel och piano.

Se predikoturerna för
eventuella ändringar.



Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Bolmsö

September

7 12 e Tref 9.30 Mässa. JE.
14 13 e Tref, se Tannåker.
21 14 e Tref 11.30 Mässa. SÅF.
28 15 e Tref, se Tannåker.

Cajsa-Stina Åkerström besöker Bolmsö
Lördagen den 11 oktober kl
18.00 får Bolmsö kyrka besök
av den fantastiskt duktiga
Cajsa-Stina Åkerström!
Cajsa-Stina är dotter till Fred
Åkerström och tillsammans
med pappa Fred framträdde
hon tidigt i olika sammanhang. 1991 framträdde hon
för första gången live med
eget material och tre år senare

kom debutalbumet ”CajsaStina”, som blev ett såväl
musikaliskt som kommersiellt
genombrott.
Bakom Cajsa-Stina körar
pastoratets alla körer under
ledning av Marie Hydbring,
Olle Heverius och Mari Gustavsson.
Biljetter köps på Ica Bergahallen 0372-359 90 eller på plats.

Oktober

5 Mikaeli 11.00 Gudstjänst. SÅF.
Församlingsdag.
11 Tacksäg.dagen, konsert.
19 18 e Tref 18.00 Helgmålsbön.
SÅF. Auktion.
26 19 e Tref 14.00 Mässa. SÅF.

November

1 Alla Helgon, se Tannåker.
2 Alla själar 18.00 Gudstjänst
med minnesstund. AF.
9 21 e Tref 18.00 Musikgudstjänst. SÅF.
16 S f doms, se Tannåker.
23 Domssön 14.00 Mässa. JÅC.
30 1 i Advent 9.30 Gudstj. SÅF.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
AF = Anders Fall

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.

Se predikoturerna för
eventuella ändringar.

Personalnytt
Ungdomsledare Emma Pettersson kommer under hösten
att ha tjänstledigt och ersätts
av Marina Andersson från
Ljungby. Marina har vuxit
upp i Mariakyrkans barn- och
ungdomsverksamhet. Vi tackar
Emma så här långt för den
goda insatsen bland våra barn
och ungdomar och hälsar Marina välkommen.
Kyrkvaktmästare Göran Eriksson slutade på försommaren
sin tjänst som kyrkvaktmästare
i Dörarp. Han ersätts nu av



Pontus Lööv som tills vidare
kommer att vikariera i Dörarp.
Vi tackar Göran för goda
insatser och hälsar Pontus
välkommen.
Komminister Jan-Åke Carlsson kan vi också hälsa välkommen tillbaka. När Jan-Åke
i våras lämnade Berga för ett
vikariat i Ljungby tyckte vi det
var tråkigt. Nu kommer JanÅke till vår glädje tillbaka den
1 november. Känn dig varmt
välkommen tillbaka Jan-Åke!
/SÅF

Kyrkfönstret

Gudstjänsttider
Tannåker

Sommarkyrkorna
Nu har ännu en sommar passerat. Det har varit en sommar
som bjudit på mycket sol och varma dagar. Till Tannåker och
Dörarps församlingshem har det kommit gäster för att njuta av
det härliga vädret och samtidigt äta en våffla eller smaka våra
hembakade kakor.
Sommarkyrkan i Dörarp och Tannåker har under åren blivit
en mötesplats för många och det är mycket mer än en kaffeservering, det blir intressanta och spännande möten…. Gästerna
som besöker sommarkyrkan kommer dels från bygden men det
stannar även till många turister, både utländska och svenska.
Under veckorna som sommarkyrkan har varit öppet har det
utöver kaffeservering bjudits på uppskattade konserter i kyrkan.
					
/Therese Storm

September

7 12 e Tref, se Bolmsö.
14 13 e Tref 09.30 Gudstjänst. JE.
21 14 e Tref, se Bolmsö.
28 15 e Tref 09.30 Gudstj. SÅF.

Oktober

5 Mikaeli, se Bolmsö.
12 Tacksäg.d 11.00 Gudstj. SÅF.
Församlingsdag.
19 18 e Tref 16.00 Mässa. JE.
26 19 e Tref, se Bolmsö.

November

1 Alla Helgon 11.00 Mässa. SÅF.
2 Alla själar 16.00 Gudstjänst
med minnesstund. AF.
9 21 e Tref, se Bolmsö.
16 S f doms 09.30 Mässa. JE.
23 Domssön, se Bolmsö.
30 1 i Advent 11.00 Gudstj. SÅF.

Vi var ett entusiastiskt gäng
som bestämde oss för att
klä om stolarna i Tannåkers
församlingshem. Under fyra
kvällar på försommaren, tog vi
oss an uppgiften. Efter mycket
Ett varmt tack
till Therese Storm, Elin
Eriksson och Frida Johansson
för ert arbete i sommarcaféet
denna varma sommar. Ni har
haft det ”hett om öronen” på
många sätt. Att stå och baka
våfflor i Tannåkers kök, när

slit och många plåsterlappar,
blev resultatet mycket bra.
Tack! Majken, Ingrid, Olle,
Stefan, Pia och Jan-Erik för att
ni ställde upp.
/Anne-Marie Kårhammer.

det är 30 grader i skuggan
är beundransvärt. Tack även
till alla som ställt upp ideellt
på torsdagskvällarna, utan er
hade inget fungerat.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
AF = Anders Fall

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.

Se predikoturerna för
eventuella ändringar.

Tannåkers församlingsråd
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Gudstjänsttider
Dörarp

Församlingskvällar i Dörarp
Under hösten ser vi fram emot att få träffas kring kaffeborden
och den fina gemenskapen.
5/10 kl. 9.30 Familjegudstjänst med barnkören i Dörarps k:a.
10/10 kl. 18.30 är det syföreningens höstauktion. Stämningen
brukar vara på topp denna kväll, vi får skratta, fika och köpa
lotter, allt till förmån för något viktigt ändamål.

September

7 12 e Tref 11.00 Mässa. JE.
Församlingsdag.
14 13 e Tref, se Vittaryd.
21 14 e Tref 09.30 Gudstj. SÅF.
28 15 e Tref 16.00 Gudstjänst. JE.

Oktober

5 Mikaeli 09.30 Familjegudstj. JE.
12 Tacksäg.d, se Vittaryd.
19 18 e Tref 11.00 Mässa. JE.
26 19 e Tref, se Vittaryd.

November

1 Alla Helgon, se Berga och
Tannåker.
2 Alla själar 16.00 Gudstjänst
med minnesstund. SÅF.
9 21 e Tref 09.30 Mässa. JE.
16 S f doms 11.00 Gudstjänst. JE.
23 Domssön 18.00 Taizégudstjänst. JE.
30 1 i Advent 11.00 Mässa. JE.

JE = Jörgen Eklund
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.

Se predikoturerna för
eventuella ändringar.

19/10 från 9.30 Kyrkfrukost i Dörarps församlingshem. Därefter mässa i kyrkan kl 11.
24/10 kl. 18.30 Då kommer Nisse Norén från Vetlanda till oss
och talar om ”Dag Hammarskjölds liv”. Varmt välkommen till
denna kväll full av gemenskap och kanske kan vi lära oss något
nytt.

Helping Hands
är namnet på Svenska kyrkan i Berga
pastorats hjälparbete. Vi vill hjälpa
människor i vår värld, vårt land och
vår ort genom olika insamlingsprojekt. För hösten 2014 går insamlingen
till julklappar till barnen i Vitryssland
genom Tjernobylbarnens omsorg. Tjernobylbarnen har ett väletablerat arbete av mission i Ukraina och Vitryssland.
Helping hands började som en tanke på vad som kan förena
många i olika åldrar och med olika förmågor och färdigheter.
Från de minsta barnen till de äldsta, för de som lever ett aktivt
liv men även de som pga. ålder eller funktionshinder har svårt att
röra sig.
Tanken är att vi i våra församlingar köper in hygienartiklar,
stickar halsdukar och mössor, köper in ritpapper, pennor och
annat som är lämpligt att skänka som julklappar till de familjer
Tjernobylbarnens oas arbetar mot.
Det kommer att göras två paket; 1) kritor och papperspaket
(skänk 75:-) och 2) ett familjepaket som kommer innehålla diverse hygienartiklar (skänk 150:-). Tanken är att alla skall kunna
bidra med något, pengar eller tid för att samla pengar eller att slå
in julklapparna i slutet av november.
På våra Messychurchtillfällen packar vi fina paket som sedan
körs till Tjernobylbarnens oas bas i Åsenhöga.
Om du vill hjälpa till, blir din uppgift något av följande;
•
Bidra med en slant till inköp
•
Förbön för projektet och alla inblandade
•
Komma till Messychurch och packa fina paket



Kyrkfönstret

Härligt sångframträdande i Vittaryd

Gudstjänsttider
Vittaryd

September

7 12 e Tref, se Dörarp.
14 13 e Tref 11.00 Mässa. JE.
Församlingsdag.
21 14 e Tref, se Dörarp.
28 15 e Tref 18.00 Mässa. JE.

Oktober
En söndagskväll i slutet av juni bjöd John-Martin Bengtsson
och Vittaryd/Dörarps kyrkokör på en fantastisk konsert i Vittaryds kyrka. Det var mycket musikalsånger allt från finstämt
till mäktigt och den stora församlingen njöt i fulla drag. För de
som vill höra mer av John-Martin kan vi berätta att han återkommer med en julkonsert tillsammans med pastoratets körer.
Sorgegrupp - leva vidare
En ny leva vidare-grupp
startar söndagen den 21 september kl 17.00. Du som mist
en nära anhörig och behöver
stöd och hjälp att bearbeta
din sorg är välkommen till
våra träffar. Information och
anmälan till Elionor tel 07062 42 551. Välkommen.
Vi finns för dig
Behöver du någon att tala
med? Att få prata med någon
om det som tynger, gör det
lättare att gå vidare i livet.
Vi finns här för dig, hör
gärna av dig till någon av oss
präster.Sven-Åke Fyhrlund,
tel 0372-358 47 eller Jörgen
Eklund tel 0372-358 53.

Musikmässa Vittaryd
Söndagen den 28 september
kl.18.00 är det mässa i Vittaryds kyrka. Kören förgyller kvällen med sånger av
allas vår Lasse Berghagen.
Välkomna att njuta av denna
fantastiske låtskrivare! Jörgen
Eklund leder mässan.
Messy gudstjänster Vittaryd
Söndagen den 12 oktober
och den 23 november, båda
kl.16.00 i Vittaryds kyrka.
”Passa på att ta med hela
familjen till en Messy gudstjänst!”

5 Mikaeli 11.00 Mässa. JE.
12 Tacksäg.d 16.00 Messygudstjänst. JE.
19 18 e Tref, se Dörarp.
26 19 e Tref 09.30 Gudstj. SÅF.

November

1 Alla Helgon, se Berga och
Tannåker.
2 Alla själar 14.00 Gudstjänst
med minnesstund. SÅF.
9 21 e Tref 11.00 Mässa. JE.
16 S f doms, se Dörarp.
23 Domssön 16.00 Messygudstjänst. JE.
30 1 i Advent 09.30 Gudstj. JE.

JE = Jörgen Eklund
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50 .

Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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”Jag vill verka för en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje”
En stark opinionsbildare
som brinner för dialog – dialog mellan samhälle-kyrka,
naturvetenskap-religion
och religioner emellan. Möt
Antje Jackelén, som efter 7
år som biskop i Lunds stift,
den 15 juni togs emot som
Sveriges första kvinnliga
ärkebiskop i Uppsala domkyrka.
Om du summerar din tid
som biskop i Lunds stift vilka lärdomar har du gjort?
Vad tar du med dig in i det
nya som väntar i Uppsala?
- Det har varit innehållsrika
år på flera olika sätt, men jag
tänker särskilt på tre saker:
- För det första att Svenska
kyrkan verkar i världen och att
våra utmaningar i första hand
är desamma som vårt samhälles: att ge människor livsmod
och skapa förutsättningar för
framtidstro bland unga, att
verka för ett öppet och jämställt samhälle, att vara en röst
för en mer rättvis och hållbar
fördelning av världens resurser, att bidra till fred och försoning mellan människor och
stater. Vi ska inte ägna oss åt
navelskåderi, utan åt att frigöra
människor till det som är gott.
I allt detta är kyrkan kallad att
odla insikt och förmedla hopp
genom att leva och förkunna
evangeliet om Jesus Kristus.



- För det andra, vikten av att
bygga bärkraftiga församlingsgemenskaper med gudstjänstlivet i centrum.

Och för det tredje, vikten av
att Svenska kyrkan deltar i det
offentliga samtalet. Dialogen
är viktig, inte bara för kyrkan,
utan också för samhället i
stort och det finns ett sug efter
detta.
Hur vill du vara som ärkebiskop? Vad vill du driva?
- Det kommer att vara en
växelverkan mellan person och
roll. Den jag är som person
sätter såklart sin prägel på
uppdraget och tvärtom. Jag vill
verka för en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje. Det är i
gudstjänsten kyrkans puls slår.
Andra punkter är en stark diakoni, en prioritering på att dela
tro och liv, finna nya former
för undervisning i kristen tro
och sist men inte minst att föra
en dialog både inomkyrkligt,
ekumeniskt och interreligiöst
med samhälle, politik, kultur
och naturvetenskap.
Efter 69 manliga företrädare
blir du historisk som Sveriges första kvinnliga ärkebiskop – hur känns det?
- Jag är tacksam för det starka
stödet. Jag har fått ta emot
mycket glada tillrop både från
kyrkan och från olika delar
av samhället. Det är stort och
glädjande. Det massmediala
intresset har varit omfattande.
Jag upplever att det finns en
stor nyfikenhet på en kvinnlig
kyrkoledare. En hel del positiva signaler har kommit från
katoliker och ortodoxa som
inte själva har prästvigda kvinnor.

Svenska kyrkan är först och främst
en levande församling där människor möts i gudstjänst. Pulsen slår i
gudstjänsten, säger Antje Jackelén,
som i juni blev ärkebiskop.

Vad bär dig som kristen?
- Bön bär mig. Bönen är trons
andning och ett sätt att umgås
med Gud. Jag bärs av tilliten
till att jag bottnar i nåden och
kan skapa i världen. Vi lever
av det vi får, mer än av det vi
gör. Det är nåd. Att bottna är
att mitt bland vågorna känna
fast grund under fötterna. Som
skapade medskapare bär vi
ansvar för Guds älskade värld.
Dessa tankar från Lunds stifts
vision har jag levt med i många
år och hoppet som ryms i den
bär jag ständigt med mig. På
ett övergripande sätt tar jag
med mig den i mitt kommande
uppdrag att inspirera och leda
Svenska kyrkan.
Maria Lundström, redaktör
Lunds stift
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Välkommen till höstens verksamhet
Barnmusik

Messy Church

Barnmusik/rytmik

Aktiviteter för alla åldrar

0 - 1 år, tisdagar 11-11.30.
Lagans församlingshem.
1 - 4 år, tisdagar 14.00-15.30.
Lagans församlingshem.
0 - 5 år, måndagar 10-11.30.
Tannåkers församlingshem.
Start 8/9.

Lagans församlingshem
17.30-19.30
10 sept, 15 okt, 26 nov.
Vittaryds församlingshem
17.30-19.30
11 sept, 16 okt, 27 nov.

sjunger och spelar texter ur
bibeln.

Bolmsö/Tannåker
23 sept 14.00. Tannåkers
församlingshem. Sune Rosell
visar vackra naturbilder.

Körer för alla åldrar

Program för daglediga

Barnkörer

Soppluncher

21 okt 14.00. Bolmsö församlingshem. Våra tre skönsjungande kantorer Marie
Hydbring, Mari Gustavsson
och Olle Heverius sjunger och
spelar.

9 sept 12.00. Per-Olof Högstedt, barnbarn till Pelle
Näver, läser hans dikter.

18 nov 14.00. Tannåkers församlingshem. Gudrun Seifert,
kantor, sjunger från koral till
visa.

7 okt 12.00. Birgittadagen
bjudes på Birgitta-soppa.
Christer Ljungberg berättar
om den heliga Birgitta.

9 dec 14.00. Bolmsö församlingshem. ”Ett synnerligen blandat program” med
Kånnakören.

4 nov 12.00. Börje Axelsson
och Göran Svensson sjunger
”visor som värmer”.

Dörarp/Vittaryd

Bergas barnkör Pyssel &
Sång, 6 - 12 år, torsdagar
14.30-16.30 i Lagans
församlingshem.
Vittaryd/Dörarps barnkör,
4 - 6 år, torsdagar 17.30-18,
övar växelvis i Vittaryds och
Dörarps församlingshem.

Ungdomskör

Jubilate, 12 - 18 år, onsdagar
16.30-18 i Lagans församlingshem.

Vuxenkörer

Berga kyrkokör, onsdagar
19-20.30 i Lagans församlingshem.
Bolmsö/Tannåkers kyrkokör,
tisdagar 19-21 i Tannåkers
församlingshem.
Dörarp/Vittaryds kyrkokör,
torsdagar 18.30-20, övar växelvis i Dörarp och Vittaryds
församlingshem.
Om inget annat anges startar alla grupper
V 36.

.

Lagans församlingshem

2 dec 12.00. Helena Boberg
Oskarsson ”Nära ditt hjärta”.

25 sept 14.00. Dörarps församlingshem. ”Tackolov”,
sång och musik Marie Hydbring.

Lejontassar

23 okt 14.00. Vittaryds församlingshem. SPF-kören från
Lagan sjunger och spelar.

24 sept 9.30. Utfärd till
Ljungbergmuséet. Grafikutställning av Karl Fredrik
Reuterswärd. Samling vid
församlingshemmet.

20 nov 14.00. Dörarps församlingshem. Jan-Åke Carlsson talar om ”Vårt behov av
tröst”.

Träff för daglediga män i
Lagans församlingshem

29 okt 9.30. ”Glada toner
sång & musik”, Börje Axelsson och Göran Svensson.
26 nov 9.30. ”Allt har sin tid”,
Lars Eklund, f d kyrkoherde

11 dec 10.30 i Vittaryd och
15.00 i Dörarp. Utdelning
av julblommor till 80 år och
äldre. Sång och musik Mari
Gustavsson och Jörgen Eklund. Andakt.
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Ett sommarminne av dem alla...
Kära församlingsbor, ännu en sommar har
snart tagit slut när jag skriver detta. Sommaren
2014 går till historien med sin värme över hela
landet, på gott och ont kanske. Många har varit
ute och rest, andra har hälsat på släkt och vänner. Själv har jag varit på Gullbrannagården
lite till och från, den första helgen i augusti var
en helg jag sent glömmer.
Vänner från LP Stiftelsen var där på sin återkommande rekreationsvecka. Det är människor
med glädje och tacksamhet i sitt hjärta för den
förvandling, helande och upprättelse de upplevt i livet, ifrån drogmissbruk och sprit, ifrån
mörker till ljus, för likväl som man kan uppleva
helande från sjukdom i sin kropp så kan man
få uppleva att människor blir frälsta, få upprättelse och en fullständig förvandling. Alla
människor är vi lika värdefulla i Guds ögon. Vi
är lika men ändå så olika i människors ögon, vi
har fått olika start i livet, det kan vara mycket
som påverkar runt omkring oss.
Nu vill jag återvända till den gudstjänst jag
fick uppleva på lördagskvällen i denna stora
lokal som kallas skeppet. Den rymmer väldigt
mycket folk, lokalen är fullsatt en halvtimme
innan det börjar, jag får alltså sitta alldeles
utanför lokalen. Det gör inget, jag både ser bra
och hör bra där jag befinner mig. Jag har ju
också vår gamla vovve med mig, som kanske
inte uppskattar stämningen lika mycket som
jag men han lägger sig ned och tar det med ro.
Klockan är 19.00, gudstjänsten börjar, det är
feststämning när människor är så glada. Det
börjar sjungas att Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in, vilken sång! Sådana
röster måste vår Herre älska att höra. Här är
det glädje och hopp som tänds i människors
ögon, en glädje som spiller av sig och smittar
på oss andra tacksamhet till Herren Jesus. En
man talar om att han hade varit ortens stora
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skräck, han ville bara slåss när han var onykter.
Han berättade mer om sitt liv, när han mötte
de som jobbar för LP, hur det var när han blev
kristen, osv. Fler talar om deras väg till Gud,
det sjungs mycket mellan varven, få människor
gör så stort intryck på mig som just dessa som
jobbar med andra på detta viset, som LP stiftelsen gör. Även St Klara i Stockholm har ett
stort socialt arbete bland utslagna människor.
Jag önskar Guds välsignelse över dem.
Efter ett par timmar återvänder jag och min
gamle vovve till vår husvagn som sedan ett antal år tillbaka står uppställd i Gullbranna under
sommarmånaderna. Efter en trekvart kommer
även min man, hans syster och hennes man
tillbaka. Vi är alla nöjda och glada över att ha
fått uppleva denna kväll, glada över de människor vi mött och önskar allt gott över dem som
jobbar med detta arbete som LP stiftelsen gör.
LP startades av Levi Petrus och det var Erik
Edin som var dess första föreståndare.
En liten sommarhälsning från mig till er alla.
Elionor S

(LP stiftelsen- Bedriver missbrukarvård på kristen grund, för
mer info se www.lp-verksamheten.se)

Kyrkfönstret

Sommarjobb som kyrkvaktmästare
En av de vackra sensommardagarna tog
jag en tur ut till Bolmsö, den vackra ön
mitt i Bolmen. Jag åkte dit för att träffa
David Johansson, en av våra duktiga sommarjobbare.
David är 20 år och bor i Tjust på södra delen av ön. Han är inne på andra året som
semestervikarie och ansvarar för både kyrka,
församlingshem och kyrkogård på Bolmsö.
Kyrkan där han både är döpt och konfirmerad
är en speciell arbetsplats med traditioner långt
tillbaka i historien.
Det är ett fritt och bra jobb, tycker David där
David Johansson och Kenneth Pettersson på
man själv får lägga upp dagens arbete och se
Bolmsö kyrkogård.
vad som behöver göras. Det är naturligtvis
mycket gräsklippning nu och skötsel av alla
blommor och gravar som kyrkogårdsförvaltNär man ser sig omkring på kyrkogården ser
ningen ansvarar för. En av fördelarna med
man att både Kenneth och David gillar sitt
jobbet är just att man får vara ute mycket,
jobb, kyrkogården är fantastiskt vacker med
säger David. Han tog studenten förra året och sina gröna välklippta ytor och blommor som
har sedan dess jobbat på industri i Lagan och
prunkar i skiftande färger.
han har även jobbat som utevaktmästare på
lasarettet i Ljungby. Det här jobbet tycker han Det är lugnt och fridfullt att vandra på kyrkoär bättre än att vara inne på en industri, men
gården. Jag samtalar lite med Kenneth medan
inser förstås att det kan vara annorlunda under David kör vidare med gräsklipparen. Kyrkan,
vintern.
där generationer genom åren har samlats, tornar mäktigt upp sig och Bolmsö visar sig från
Jobbet som vaktmästare är lite av ett ensamsin allra bästa sida.
jobb, arbetskamraterna ser han inte så mycket
av, men det är inga större problem. På somVi tackar David och alla våra sommararbemaren är Bolmsö betydligt mer tätbefolkat än tande ungdomar för denna sommaren, ni
annars och många turister passar på att besöka är duktiga och det är trevligt att ha er med i
kyrkan. På kyrkogården träffar David också
arbetslaget. 		
folk som kommer för att besöka gravar, så det 		
/Liselott Johansson
är ett mer socialt arbete än man kan tro.
Kenneth Pettersson som är ordinarie vaktmästare på Bolmsö sedan många år berömmer
David och menar att han gör ett jättebra jobb,
han är ansvarsfull och duktig.
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Nu drar vi igång igen med
Messy Church i Lagan och
i Vittaryd. Messy Church är
öppet för hela familjen, med
pyssel, sång, andakt och mat
plus en härlig gemenskap. Kvällarna börjar
17.30 och håller på till 19.30.
Vittaryds församl.hem 10/9, 15/10 och 26/11.
Lagans församlingshem 11/9, 16/10 och 27/11.
Vid några tillfällen blir det Messy Churchsöndag i Vittaryd. Välkomna!

Pastorsexpedition
Berga, Bolmsö, Tannåkers, Vittaryds och
Dörarps församlingar
Biskop Henriks väg 2, 341 50 LAGAN
Exp måndag-fredag 09.00-11.00
Tel 0372-358 50 Fax 0372-354 00
E-post: berga.pastorat@svenskakyrkan.se
Webbsida: www.svenskakyrkan.se/bergapastorat

Kyrkogårdsexpeditioner

Telefontid: Måndag-fredag 09.30-10.00

Berga

Tel 358 58, 358 59 (Berga kyrka)
Kyrkvaktm. Mats Rosenlindh 358 49 (070-5096297)
bost 0708-93 11 06
Kyrkvaktm. Bengt Andersson 358 58 (070-6548579)
bost 307 49
Anna-Karin Husberg 358 46
Johannes Bodi 070-25 31 947

Bolmsö

Kyrkvaktm. Kenneth Pettersson tel 358 44
(070-5319428), bost 910 71

Dörarp

Kyrkvaktm. Pontus Lööv tel 358 42
(0730-343046)

Tannåker

Kyrkvaktm. Mats Rosenlindh tel 358 43 el. 358 49
bost 0708-93 11 06

Vittaryd

Kyrkvaktm. Kjell Salomonsson tel 358 45
(0730-343192), bost 0371-702 67
Redaktion: Km Sven-Åke Fyhrlund (ansvarig utgivare)
och Liselott Johansson (layout, foto, m m).
Manusstopp för nästa Kyrkfönstret 7/11.

I församlingshemmet finns:
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47,
(070-2653121)
Km Jörgen Eklund 358 53, (070-6061502)
Kantor Marie S Hydbring 358 55 (070-2075062)
bost 353 38
Kantor Mari Gustavsson 358 48 (072-5153200)
Förvaltn.ass Liselott Johansson 358 50, bost 354 41
Kamrersass Monica Storm 358 52, bost 320 20
Förs.hemsvärd Carina Heverius 358 54, bost 812 96
Förs.ass Elionor Strömgren 358 56, bost 306 71
Ungdomsledare Marina Andersson 358 50

Berga

Berga kyrka 358 59
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Marie S Hydbring 358 55, bost 353 38

Bolmsö

Församlingshem tel 911 20
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Olle Heverius 0768-56 91 46, bost 812 96
Förs.hemsvärd Sonja Pettersson bost 910 71

Tannåker

Församlingshem tel 931 15
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47
Kantor Olle Heverius 0768-56 91 46, bost 812 96

Vittaryd

Församlingshem tel 701 93
Km Jörgen Eklund 358 53, 700 12
Kantor Mari Gustavsson 358 48

Dörarp

Församlingshem tel 320 69
Km Jörgen Eklund 358 53, 700 12
Kantor Mari Gustavsson 358 48

