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Kyrkfönstret

Herre, till vem skulle jag gå ?
Orden är hämtade från Johannesevangeliets
sjätte kapitel vers sextionio och det är Simon
Petrus som svarar på detta sätt på en direkt
fråga från Jesus. Det är en relevant fråga med
bara ett rätt svar. Det är till Jesus vi skall gå
med allt det som vi längtar efter och behöver.
Med vår tacksamhet och glädje men också
med det som är svårt i livet. Hela Bibeln är
full av berättelser om hur människor går till
Gud med sina liv i glädje men också i sjukdom och svårigheter.
Josef och Maria gick till templet i tacksamhet
för sin son Jesus. I andra Kungaboken står
berättat om Naaman som är spetälsk och
som söker upp profeten Elisha för att få bli
botad från sin spetälska. I Johannesevangeliet
står det om en ämbetmans son som hade hög
feber, ämbetsmannen lämnar sin son och går
de tre milen för att söka upp Jesus och får
beskedet att sonen lever och är frisk. I första
Moseboken möter vi Abraham och Sara som
längtar efter det barn Gud hade lovat dem.
Abraham var hundra år när han fick sin son
Isak.
Det finns många tecken på tro i de här berättelserna och ett handlande från den som ber
om hjälp. Josef och Maria gick från Nasaret
till Jerusalem med sin tacksamhet. Naaman
och ämbetsmannen gick för att söka upp
gudsmannen Elisha respektive Jesus. Abraham och Sara tyckte väl att de var för gamla
men fick ändå en son på sin ålderdom.
Bönen om ett under följs ofta av ett handlande, jag behöver gå i tro, jag behöver vara



uthållig i tro. Under sker, ja, men ibland kan
svaret på vår bön komma senare och när vi
minst anar det. Därför vill jag poängtera uthålligheten i din bön och gör det som du själv
kan göra och lämna det i Guds händer.
När det gäller bön om helande i Jesu namn så
behöver det inte vara en präst eller biskop, det
behöver inte vara olja och rökelse. Ett barns
bön är lika stark som en vuxen, vi sätter upp
en agenda hur det skall gå till med bönen om
helande men Jesus gör som han vill.
Var frimodiga och starka och våga be.
Amen
             Jörgen Eklund, präst

På sidan 9 finns en liten bönbok som du kan klippa
ut. Den hoppas vi kan vara till hjälp i ditt böneliv.

Kyrkfönstret

Döpta
Berga kyrka
Majken Lilly Margot Ortscheid, Lagan
Ebba Livia Emelie Magnusson, Ljungby
Den helige Sigfrids kapell
Tess Ida Marita Karlsson, Ryssby
Olivia Lena Albertina Johansson, Ljungby
Linnéa Elin Alicia Ericson, Lagan
Bolmsö kyrka
Viola Myrna Dorit Bjerneskär. Bolmsö
Tannåkers kyrka
Hjalmar Birger Mattias Hultberg, Uppsala
Dörarps kyrka
Tilda Evelina Felicia Karlsson, Dörarp

Lördag 15 mars

14.00 inbjuder syföreningen Allmänt Väl till
brödauktion i Berga församlingshem.

Tisdag 25 mars

14.00-16.00 Våffelcafé i Berga församlingshem.
18.30 Temakväll ”Abraham - en fascinerande
människa”. Studium och samtal med Jan-Åke
Carlsson.

Det finns hundratusende stjärnor,
Gud känner varendaste en,
precis som han känner var fjäril
var blomma, var strå, varje sten.
Det finns ingen stjärna och blomma,
som Gud inte kallar vid namn.
Det finns inget barn i all världen,
som inte får rum i hans famn.

Nicaraguanska Bondemässan
Söndagen den 30 mars kl.17.00 blir
det latinamerikanske rytmer i Berga kyrka.
Då framförs Nicaraguanska bondemässan av
Berga och Vislanda kyrkokörer, musikgruppen Aqua från Växjö samt övriga instrumentalister. Mässan leds av Jan-Åke Carlsson.

GUDSTJÄNSTTIDER BERGA
17 Skärtors 18.00 Mässa. JE.
18 Långfr 11.00 Gudstjänst. SÅF.
20 Påskd 11.00 Mässa. JE.
21 Ann.d påsk 17.00 Mässa. SÅF.
27 2 i påsk 11.00 Mässa. SÅF.

Mars

16 2 i Fastan 11.00 Mässa. JÅC.
23 J M beb 11.00 Mässa. JE.
30 Midfasto 17.00 Musikgudstj.
Bondemässan. JÅC.

April

6 5 i Fastan 11.00 Mässa. JÅC.
13 Palmsön 11.00 Mässa. JÅC.

Maj

4 3 i påsk 11.00 Mässa. JE.
11 4 i påsk 11.00 Mässa. SÅF.
18 5 i påsk 11.00 Mässa med
konfirmation. JE. SÅF.
25 Bönsön 11.00 Mässa. SÅF.
29 Kristi himm 11.00 Mässa. JE.

Juni

1 Sön f pingst 11.00 Musikal. JE.

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

Kyrkbil

ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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Påsken - en lovsång till livet
Dömd av Stora Rådet förs Jesus i den svala
gryningen till Pilatus och borgen Antonia.
Under de närmaste timmarna försöker han bli
av med Jesus. Han begriper vilka motiv som
driver översteprästerna och gör några försök
att straffa Jesus utan att behöva döma honom
till döden. Men han misslyckas. Varken den av
gisselslagen blodiga ryggen eller valet med den
beryktade Barabbas hjälper honom att komma
ur judarnas grepp. Mot sin vilja, korrumperad
av makten skulle vi säga, dömer han Jesus att
stiga upp på korset.
Under förmiddagssolen reses de tre korsen.
Han i mitten ropar högt:” Fader förlåt dem,
de vet inte vad de gör” Har någon beskrivit
människans skuld på ett bättre sätt? Skulden är
att göra Fadern illa, att skymfa honom. Synden är aldrig bara en sak mellan mig och min
medmänniska eller min ensak, som man ofta
säger idag. Vi lever alltid inför Guds ögon. Det
är något liknande med våra barn. Det de lider
drabbar också oss föräldrar och det som gläder
dem gläder också oss.
På korset blir det alldeles tydligt vem han är.
Vem kan förlåta i en sådan situation. Det är
övermänskligt, det är gudomligt. Där nedanför korset är allt så naket. Livet är så stort och
döden är så nära. Det är egentligen så vi lever

varenda dag. Och där finns Han den gudomlige, den lidande Guden.
Påsken vill hjälpa dig att uthärda det svåra i
livet, få kraft och förlåtelse. Må den korsfästes
blick alltid ge dig nåd i livet och inför döden.
Men påsken är också en lovsång till livet, till
det liv du lever nu. Mitt i allt finns en godhet
och kärlek som gör livet underbart. Må den
tomma graven alltid påminna dig om livet som
fortsätter på andra sidan, om uppståndelsen
och det eviga livet.
		
Jan-Åke Carlsson

GUDSTJÄNSTTIDER BOLMSÖ
17 Skärtors 18.00 Mässa. SÅF.
18 Långfr 11.00 Gudstjänst. RB.
20 Påskd 9.30 Gudstjänst. SÅF.
21 Ann.d påsk, se Berga.
27 2 i påsk, se Tannåker.

Mars

16 2 i Fastan, se Tannåker.
23 J M beb 11.00 Mässa. SÅF.
30 Midfasto, se Tannåker.

April

6 5 i Fastan, se Tannåker.
13 Palmsön 11.00 Gudstj. SÅF.



Maj

4 3 i påsk 9.30 Mässa. JE.
11 4 i påsk 09.30 Gudstjänst. JE.
18 5 i påsk, se Tannåker.
25 Bönsön 11.00 Mässa. RB.
29 Kristi himm, se Berga.
31 (lördag) Sön f pingst 18.00
Familjegudstj. Musikal. JE.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund
RB = Rune Bolmblad

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.

Kyrkfönstret

Daglediga
Bolmsö-Tannåker
Är dagledigträffarna bara till
för de äldre? Nej, verkligen
inte men det har blivit lite så,
som en form av pensionärsförening inom den kyrkliga
verksamheten.
Alla daglediga är välkomna
till en trevlig samvaro och
med ett utsökt program med
sångare eller föreläsare, detta
borde tilltala alla som har
ledig dag. De som jobbar med
att anordna de här träffarna
ser gärna att det kommer
många fler, både äldre och
yngre, då ökar samhörigheten
på våra orter. Social gemenskap är hälsobringande.
/ Bolmsö församlingsråd

Dagledigträffar

Retreatdag

i tystnadens tecken
Måndagen den 5/5 erbjuds
på nytt en stilla dag i Lagans
församlingshem med temat:
Herre, till vem skulle vi gå?
Dagen börjar med mässa i
kapellet kl. 9.00 och avslutas med kaffe kl. 15.00. Där
emellan skall vi äta lunch, ha
bibelmeditationer och andlig
vägledning. Det erbjuds även
tid för enskilt samtal.
Dagen kostar 120:- för maten
och du anmäler dig senast
den 28/4 på telefon 35850.
Ledare för dagen är Jörgen
Eklund, präst och många
års erfarenhet av själavård.
Välkommen!

Tisdag 1 april kl 14.00

Tannåkers församlingshem.
Vivi Svanberg Johansson,
Åseda kåserar Pelle Näver.
Tisdag 6 maj kl 14.00

Bolmsö församlingshem.
Inga-Maj Einarsson sjunger
och spelar.

JARD

SAMUELSON
Sången i mitt liv
Jard Samuelson med sångoch kompgrupp besöker

Tannåkers kyrka

Fredag 14 mars kl 19.00
VÄLKOMNA!

På förekommen anledning....
..vill vi påminna om att ni som tar med hundar på kyrkogården - plocka upp efter er hund! Det är inte heller
lämpligt att de springer helt fritt intill gravstenarna. Tänk
på att kyrkogården är en begravningsplats där man visar
vördnad och respekt. Tack på förhand!

GUDSTJÄNSTTIDER TANNÅKER
17 Skärtors, se Bolmsö.
18 Långfr 09.30 Gudstjänst. SÅF.
20 Påskd 11.00 Mässa. SÅF.
21 Ann.d påsk, se Berga.
27 2 i påsk 09.30 Gudstjänst. JE.

Mars

16 2 i Fastan 09.30 Mässa. JE
23 J M beb, se Bolmsö.
30 Midfasto 14.00 Mässa. JE.

April

6 5 i Fastan 14.00 Mässa. SÅF.
13 Palmsön, se Bolmsö.

Maj

4 3 i påsk, se Bolmsö.
11 4 i påsk 11.00 Mässa. JE.
18 5 i påsk 09.30 Mässa. JE. SÅF.
25 Bönsön, se Bolmsö.
29 Kristi himm, se Berga.
31 (lörd) Sön f pingst, se Bolmsö.

SÅF = Sven-Åke Fyhrlund
JE = Jörgen Eklund

Kyrkbil

ring pastorsexp. tel 358 50.
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.
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Kyrkfrukost i Dörarp
Dörarps kyrkoråd bjuder in till kyrkfrukost
söndagen den 30 mars mellan 9.30 -10.45
före gudstjänsten som börjar kl 11.00. Ingen
föranmälan behövs. Kom som du är och ta
med dig familjen.
Du är välkommen att delta i gemenskapen!

Ted Gärdestad-konsert
Söndag 11 maj kl.18.00 i Dörarps kyrka.

Konsert till minne av Ted Gärdestad och hans
fantastiska musik! En än så länge hemlig solist
kommer och gästar oss och backas upp av
Vittaryd och Dörarps kyrkokör.

Countryafton
Onsdagen den 14 maj kl.19.00 bjuds på
countrymusik i Dörarps församlingshem. Det
är Linus Grafström och Mari Gustavsson som
framför härliga countrysånger. Vi fikar också
tillsammans.
Varmt välkomna!

Dagledigträff i Dörarp
Dagledigträffarna i Dörarp och Vittaryds församlingar har startat igen, och vid årets första
träff sjöngs julen ut av Birgitta Sandell Elisson
och Carina Heverius.
Diakon Birgit Gunnarsson håller i trådarna
och inbjuder till återstående träffar i vår:
Torsdag 20 mars kl 14 i Dörarp
”Ett synnerligen blandat program” Kånnakören.
Torsdag 24 april kl 14 i Vittaryd
Tomas Eriksson Webster berättar om Astrid
Lindgren.
Torsdag 22 maj kl 14. Avslutning i Alebostugan, Sundet.

Carina Heverius, Birgitta Sandell-Elisson och
Birgit Gunnarsson på daglediga i Dörarp.

GUDSTJÄNSTTIDER DÖRARP
18 Långfr 11.00 Gudstjänst. JE.
20 Påskd 16.00 Mässa. JE.
21 Ann.d påsk, se Berga.
27 2 i påsk 11.00 Mässa. JE.

Mars

16 2 i Fastan 11.00 Mässa. JE.
23 J M beb, se Vittaryd.
30 Midfasto 11.00 Mässa. JE.

April


6 5 i Fastan 18.00 Musikgudstj.JE.
13 Palmsön, se Vittaryd.
17 Skärtors 19.00 Mässa. JE.

JE = Jörgen Eklund
SÅF = Sven-Åke Fyhrlund

Maj

4 3 i påsk, se Vittaryd.
11 4 i påsk 18.00 Musikgudstj. SÅF.
18 5 i påsk, se Vittaryd.
25 Bönsön 09.30 Gudstjänst. SÅF.
29 Kristi himm 8 Gökotta Sundet. JE.

Kyrkbil

Juni

Se predikoturerna för
eventuella ändringar.

1 Sön f pingst, se Vittaryd.

ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
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I vår Herres hage - pilgrimsvandring

Ny medarbetare

Under temat: I vår Herres hage samlas vi för pilgrimsvandringar under våren/sommaren, innehållet kan vara olika,
men samma tema. Vandringarna sker i lugn takt och ett
lagom avstånd så att alla skall orka. Ta med fikakorg.
Onsd 7/5 kl 18.00
Hult, Vittaryd samling hos Nils Ekstrand.
Torsd 29/5 kl 15.00
Torlarp/Mansnäs, samling
hos Evert Petersson.
Onsd 4/6 kl 18.00
Samling vid Dörarps församlingshem.
Välkomna!

Nyfiken på Alpha?
Alpha är en kurs för dig
som är nyfiken på vad
kristen tro är för något eller
att du känner att kunskapen
från konfirmationstiden
ligger väldigt långt bak i
minnet. Du kanske vill fräscha upp minnet igen eller
kan det vara så att du inte är
konfirmerad och vill ändå
få kunskapen om kristen
tro på ett enkelt och trevligt
sätt. För det är en ingrediens i konceptet Alpha att det

är en liten grupp, alla frågor
får diskuteras, samtalet hålls
i gruppen. Man äter tillsammans en enkel måltid och
man har roligt. Eftersom
Gud inte är samfundbunden
så har vi en Alphagrupp
tillsammans med Missionskyrkan i Lagan och pastor
Ingemar Andersson. Vill
du hänga på vår grupp så
kontakta mig Jörgen Eklund
35853. Välkommen!

Johannes Bodi heter vår nye
kyrkvaktmästare som en del
av er har sett i kyrkan eller ute
på kyrkogården. Johannes är
34 år bor i Lagan med frun
Evelina och sonen Edvin 3 år,
och i april väntar familjen ytterligare tillökning. Johannes
kommer ursprungligen från
Lidhult och han har tidigare
jobbat med kyrkor, men då
inom byggbranschen med renoveringar. Johannes gillar att
vara med familjen och andra
intressen är jakt och naturen,
sen är han en riktig sportnörd
också! Trevligt att ha Johannes med i vårt arbetslag.

GUDSTJÄNSTTIDER VITTARYD
18 Långfr 09.30 Gudstjänst. JE.
20 Påskd 18.00 Gudstjänst. JE.
21 Ann.d påsk, se Berga.
27 2 i påsk, se Dörarp.

Mars

16 2 i Fastan, se Dörarp.
23 J M beb 09.30 Mässa. JE.
30 Midfasto, se Dörarp.

April

6 5 i Fastan, se Dörarp.
13 Palmsön 09.30 Gudstjänst. SÅF.
17 Skärtors, se Dörarp.

Maj

4 3 i påsk 16.00 Familjegudstj. JE.
11 4 i påsk, se Dörarp.
18 5 i påsk 16.00 Mässa. JE.
25 Bönsön, se Dörarp.
29 Kristi himm 8 Gökotta Sundet. JE.

Juni

1 Sön f pingst 09.30 Mässa. JE.

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

Kyrkbil

ring Yngves Buss, tel 311 20
eller 070-380 38 81
Se predikoturerna för
eventuella ändringar.



Kyrkfönstret

Vald i förtroende
Detta är ett begrepp som man nog inte
inser när man får ett uppdrag i kyrkliga
sammanhang. Det är ett förtroende som
någon eller några har gett dig, för man har
sett att du har ett engagemang som kommer församlingen eller pastoratet till godo.
Jag fick ett sådant uppdrag 1995, då blev jag
vald till ordförande i Bolmsö kyrkoråd och det
förtroendeuppdraget har jag fortfarande kvar,
ett mycket stimulerande uppdrag där jag tillsammans med ett väldigt aktivt och engagerat
kyrkoråd varit med och format verksamheten i
Bolmsö församling.
2002 fick jag ytterligare förtroende med
uppdraget att vara ledamot i Berga pastorats
kyrkonämnd. Där fick jag under ordförande
Arne Svenssons ledning lära mig hur ett pastorat fungerar, det är ju trots allt som ett företag,
arbetsledning, ekonomi och förvaltning av
kyrkor och byggnader, samtidigt så finns den
dubbla ansvarslinjen, kyrkoherdens andliga
ledning och det rent administrativa.
Efter 4 år fick jag förtroendet att efterträda
Arne Svensson som ordförande, det var först
då som jag förstod hur mycket arbete och
ansvar detta innebär. Nu efter 8 år lämnar
jag i min tur över ansvaret till min efterträdare Gerth Antonsson. Jag önskar honom all
välgång i detta förtroendeuppdrag, han är väl
insatt i arbetet och har bra kompetens.
Att sitta i ledningen innebär inte bara arbete,
det innebär även stor glädje men även en hel
del kamp, ekonomin ska gå ihop, personalen
ska fungera på sina områden och församlingsmedlemmarna, dom vi är till för, ska få den
service och bemötande som de har rätt att kräva. Det är många viljor som ska samspela, vi är
trots allt människor med våra fel och brister, i
botten handlar det om att föra ut evangelium,


”det glada budskapet”, utöva själavård, samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det kulturarv
som vi fått av våra fäder.
”Kyrkan mitt i byn” har inte kommit dit av sig
själv, mycket arbete, svett och möda, skänkta
gåvor, kanske till och med uppoffringar fordrades för att kyrkan skulle komma på plats,
där man kunde samlas för att höra Guds ord
predikas, där man kunde döpa sina barn, lära
sig budorden vid konfirmationen, lova kärlek
och tro vid altaret men även följa sina anhöriga
till sista vilan.
Ibland blir man lite förvirrad när man läser
och hör högt uppsatta i kyrkans ledning ifrågasätta sanningshalten i bibelns budskap, i stället
kan man diskutera teologiska frågor som kan
ältas, som jag ser det, i eviga tider. För mig är
bibelns budskap grunden i allt arbete vi gör i
kyrklig verksamhet, har vi det för ögonen så
kommer våra församlingar att finnas kvar trots
att det är lite glest i bänkarna stundtals. ”Hav
tröst du lilla hop”.
Detta är tankar som jag har försökt att sätta på
pränt nu när mitt förtroendeuppdrag i pastoratet är avslutat. Ni som ska föra verket vidare,
glöm inte att ni är ”valda i förtroende” och jag
är övertygad om att alla vill föra Guds verk
vidare i vår bygder.
			
Bruno Edgarsson

Kyrkfönstret

Fasteinsamlingen pågår
De tre senaste fastekampanjerna har haft rubriken ”ALLT för att utrota hungern”. Rubriken
syftar på allt det som görs runt om i världen
för alla skapa hållbar försörjning för utsatta
människor. Men det handlar också om ALLT
som görs här hemma för att samla in pengar,
opinionsbilda och påverka, för att utrota
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Foto: Paul Jeffrey/ACT

Svenska kyrkan är en del av

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
sk13251

AFTONBÖN
I tystnad tänker du igenom dagen och nämner särskilt det som du vet blev fel.

Förlåt, o Gud vad jag idag har syndat i tankar, ord, gärningar och
underlåtelser.
Herre förbarma dig.
Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och barmhärtig och
förlåter oss alla våra synder.
I Jesu namn. Amen
Gud, du är med oss i dagens verksamhet,
men du är också med oss i nattens
tystnad och ro.
Låt våra trötta kroppar finna vila i
en god sömn
och låt våra själar få förnyad kraft
till morgondagens arbete och
sysslor.
Om jag inte kan sova, lär mig då
att vila med dig i bönens gemenskap,
du som alltid är oss nära.
Må Guds hjälp alltid vare med oss
och våra systrar och bröder i världen. Amen
Jesus Kristus, Guds Son,
förbarma dig över mig.
Krucifix i Dörarps kyrka.

hungern i världen. Det handlar om mångfalden
i konkreta kampanjaktiviteter och om att alla
kan vara med efter sina egna förutsättningar.
Att kunna äta sig mätt är en mänsklig rättighet.
Trots det hungrar nära en miljard människor
runt om i världen. Det kan vi inte acceptera. I
varje människa finns en inneboende kraft att
förändra – om de rätta verktygen finns. Världen har blivit bättre på många sätt de senaste
åren. Fler människor får utbildning, viktiga
sjukdomar minskar och de allra flesta har
bättre levnadsförhållanden nu än tidigare. Men
alla får inte del av denna positiva utveckling.
Fasteinsamlingen pågår från Fastlagssöndagen den 2 mars t o m Palmsöndagen
den 13 april. I fastekampanjen är du med och
ger en medmänniska nya möjligheter till ett liv
utan hunger. Din gåva gör skillnad.

BED med
Berga
pastorat

Koret i Berga kyrka
Jesus säger: Kom till mig alla ni som är tyngda av
bördor; jag ska skänka er vila (Matt 11:28)

INLEDNING
Gud, kom till min räddning.
Herre skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen
och den helige Ande
Nu och alltid och i evigheters
evighet.
Amen



Del av orgelläktaren i Vittaryds
kyrka.

Kyrkfönstret

Ungdomsträffar
Ungdomsträffarna har varit på fredagskvällarna från 18.00 till 21.00. Vi har mest slappat
i soffan och tittat på film, men det har varit
mycket musik. På höstlovet åkte vi och bowlade
i Ljungby. I år har det varit nya i ungdomsgruppen och de äldre har börjat på gymnasiet och
gått ut. Så det har varit en spännande höst och
se vilka nya ungdomar som kommer till ungdomsgruppen.
Nu har jag flyttat tillbaka ungdomsgruppen till
onsdagar igen för det passade bättre.
Så nu är det efter konfirmandlektionen, kl
16.00 – 18.00. Vi har pratat mycket, om allt
mellan himmel och jord!

Ungdomsgruppens aktiviteter:
Bowla
Spela sällskapsspel
Baka
Film
Wii
Lyssna på musik
VÄLKOMMEN du som är 14-18 år,
till församlingshemmet, Lagan på
onsdagar kl 16.00-18.00.
Emma Pettersson, ungdomsledare
Tel 0705-90 07 02

MORGONBÖN

FÖRBÖN

Tack Gud för nattens vila och den nya dagen.
Tack för livets underbara gåva.
Tack för att jag får leva denna dag och vara ditt redskap.
Tack för att jag denna dag får vara någon till glädje.
Tack för att jag varje dag får lära känna dig allt djupare
Tack för att din gudomliga kärlek omsluter mig.
Hjälp mig att att ge din kärlek till dem jag möter idag.

Gud, du är min Fader och jag är ditt älskade barn.
Herre, kom ihåg ditt folk över hela jorden.
Förbarma dig över oss och ge oss dina goda gåvor.
Bevara våra familjer i frid och harmoni.
Låt barnen få en god uppfostran...................
de unga en lycklig uppväxt.....................
de gamla kraft på sin ålderdom..................
Trösta de sörjande........
Återför de som gått bort ifrån dig..................
Försvara de svaga
Ge våra sjuka lindring, hälsa och tröst...........

Fader vår som är i himlen
Helgat vare ditt namn
Tillkomme ditt rike
Ske din vilja såsom i himmelen så
ock på jorden
Vårt dagliga bröd giv oss idag
Och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåter dem oss
skyldiga äro
Och inled oss inte i frestelse
Utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och
härligheten i evighet, Amen
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Vi ber för våra nära och kära, barn och barnbarn.................
vänner och släktingar...............................

Altaret i Bolmsö kyrka.

Vi ber för vår församling, för
våra gudstjänster
för de förtroendevalda, anställda
och alla medhjälpare.
Rör vid människors hjärtan så att
de söker dig.
Ta emot oss i ditt rike, gör oss
till Ljusets barn.
Ge oss din frid och kärlek, ty du
har givit oss allt.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Dessa tecken har blivit upptecknade för att ni ska tro att Jesus
är Messias, Guds Son. (Joh.20:31)
Predikstol Tannåkers kyrka.

Kyrkfönstret

Nytt i pastoratet
Den nya mandatperioden har nu varit igång
några månader och mycket av den nya organisationen börjar sjunka in i medvetandet.
Kyrkoråden har ju blivit församlingsråd och
kyrkonämnden har blivit kyrkoråd. Många
trogna medarbetare har lämnat över till nya
medarbetare. Så har Bruno Edgarsson lämnat
ordförandeskapet i kyrko(nämnden)rådet efter
två mandatperioder. Ny ordförande är Gerth
Antonsson som är ny i dessa sammanhang men
som har många års erfarenhet av andra uppgifter i pastoratet.
Vi säger ett varmt tack till alla som lämnat sina
uppdrag för deras insatser och vi hälsar alla nya
medarbetare välkomna in i sina uppgifter.
På personalsidan vet vi att det är ett stort antal
som närmar sig pensionsåldern. Det betyder att
vi måste förbereda oss för dessa förändringar

och tänka till över nyrekrytering av medarbetare. Ett spännande och väldigt viktigt arbete
ligger framför oss.
En annan viktig framtidsfråga är om det skall
vara en diakon eller präst på den tjänst som
varit vakant nu i mer än två år. Det handlar
om vad vi vill satsa på inför framtiden och
hur vi bäst når våra mål. Många viktiga samtal
och tankar väntar på beslut under denna nya
mandatperiod...
Med Guds hjälp och stöd ser vi ändå ljust på
framtiden.
Sven-Åke Fyhrlund
Tf kyrkoherde

Vi jobbar vidare...
En ny mandatperiod har nu
inletts med mig, Gerth Antonsson som ny ordförande i
Berga pastorats kyrkoråd, tidigare kyrkonämnd. Jag kommer
från Dörarps församling där
jag bott hela mitt vuxna liv.
Kyrkan har alltid funnits med
i min familj, min far Anton
Johansson (från Trotteslöv)
var engagerad i Dörarps
församling och det har varit
naturligt också för mig att
engagera mig i kyrkan. Jag har
tidigare varit kyrkvärd i 16 år,
suttit med i Dörarps kyrkoråd
i 20 år samt varit med i kyrkonämnden i Berga sedan 2002.
Jag är en person som betonar
samarbete över församlingsgränserna utan att församlingarna för den skull ska behöva

överge sin egen identitet och
verksamhet.
När jag nu efterträder Bruno
Edgarsson vill jag framföra
ett stort tack för det arbete
han utfört som kyrkonämndsordförande. Bruno fortsätter
nu som ledamot i kyrkofullmäktige och som ordförande i
Bolmsö församling.
Jag hoppas kunna leda pastoratet på ett bra sätt och få ett
gott samarbete med både anställda, övriga förtroendevalda
och våra församlingsbor. Jag
vill tacka för förtroendet jag
fått och önskar att vi alla får
en god gemenskap framöver.

Gerth Antonsson, ny kyrkorådsordförande i Berga
pastorat.

Gerth Antonsson
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SOPPLUNCH

Berga församlingshem

Tisdag 18 mars kl 12 Sång och musik av Gudrun

Seifert, kantor och musiker i Hånger & Forsheda.
Tisdag 15 april kl 12 Ingrid Björkman Sand och

Stig Sand berättar om Lepramissionen i Indien.

Tisdag 13 maj kl 12 Arja Jantunen spelar dragspel

och piano och sjunger blandade visor.

LEJONTASSAR

Berga församlingshem

Onsd 26 mars 9.30

”Allt har sin tid”, f
d kyrkoherde Lars
Eklund, Burseryd.

Onsd 30 april 9.30

Resa. Mer information kommer.
Onsd 28 maj 9.30

Hasse & Gert från
Skottorp sjunger och
spelar Dan Andersson, Evert Taube o
Lars Berghagen.

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. Göran Eriksson tel 358 42
(0730-343046), bost 0370-450 08

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: Tf kh Sven-Åke Fyhrlund (ansvarig utgivare)
och Liselott Johansson (layout, foto, m m).
Manusstopp för nästa Kyrkfönstret 5/5.

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
I församlingshemmet finns:
Tf kh Sven-Åke Fyhrlund 358 57, 358 47,
(070-2653121)
Km Jörgen Eklund 358 53, 700 12 (070-6061502)
Vik km Jan-Åke Carlsson 070-36 64 491
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 Emma Pettersson 358 41
(0705-90 07 02)

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

