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Gud är nära
Det finns väl ingen tid under året
som påminner oss så mycket om
den levande Gudens närhet som just
försommartid. Efter en lång vinter
träder nu livet fram på nytt och
detta sker år efter år.

vi är kronan på verket.
Gud är oss nära och detta är förutsättningen för att vi skall kunna
leva, men Gud vill ge oss mer
genom sin Ande - Hjälparen. Gud
vill t o m skänka oss ett överflödande liv, vilket inte är lika med ett
rikt materiellt liv eller att vi aldrig
kommer att möta svårigheter och
motgångar i livet, utan att Gud finns
med och bär oss i livet och genom
livets svårigheter och ger trygghet.

Vi säger ibland att livet är skört,
förvisso, men samtidigt så starkt.
Den långa vintern, när allt har legat
tillsynes dött och nere, kan inte behålla sitt grepp. Livet är här igen.
Att detta skulle vara en slump eller
tillfällighet är för mig svårt att tro.
Det måste finnas en skaparhand och
livgivare bakom allt detta.

Gud har aldrig tänkt att vi skall leva
våra liv på egen hand eller i egen
kraft. Gud är nära, frågan är om vi
vill sträcka ut våra händer och ta
emot det liv som Gud vill ge oss
genom sin Ande.

Om nu Gud har en sådan omsorg
om naturen, skänker naturen nytt
liv varje vår, vilken omsorg har han
inte då om oss människor, eftersom

Conny Engkvist

De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna, som räcker året om.
Sv ps 199:2



Kyrkbussen

Tack
alla församlingsbor som engagerade sig i frågan om sammanslagning av Hakarps och
Huskvarna församlingar.

Kyrkbuss till söndagens
förmiddagsgudstjänst
kl 10.00.

Upprop mot sammanslagning
(drygt 1000 underskrifter) och
kyrkorådets remissvar har nu
överlämnats till Stiftsstyrelsen
och vi hoppas att det ska innebära att de lyssnar på vår
önskan att få behålla Hakarp
som egen församling.

Turlista
Huskvarna (Swedbank)
Stampaplan		
Göransbergsvägen
Hakarps församlingshem
Hallebergsliden		
Rambergsliden		
Ebbesvägen		
Smedstorpsgatan		
Hägnevägen		
Skolgatan		
Fagerslättsvägen
Hakarps kyrka		

Från vårens ”Gemenskap kring grytorna” i Hakarps Prästgård.

09.10
09.15
09.15
09.20
09.25
09.25
09.27
09.30
09.32
09.33
09.35
09.40

Tel
till Lekeryds Taxi 80372.

OBS! Tiderna är ca-tider och bussen
kommer inte före utsatt tid. Kyrkbussen går längs den angivna vägen. Du kan stiga på utmed vägen.
När Du ser den - ge Dig
tillkänna.
Se också annons i JP.

Herbert Pöder kontrollerar att Sven-Olof Tagesson gör chokladpuddingen på rätt sätt!



Välkommen till

KYRKAN
Predikoturer

Juni

Augusti

08 kl 10 Högmässa. Grännö.
15 kl 10 Högmässa. Berggren
		
Jäghem.		
15 kl 20 Musik i sommarkväll. Se
		
annons sid 22.
21 kl 10 Friluftsgudstjänst. Grännö.
22 kl 10 Högmässa. Grännö.
22 kl 11.30 Dopgudstjänst. Grännö.
28 kl 13 Dopgudstjänst. Engkvist.
29 kl 10 Högmässa. Engkvist.

2 kl 15
3 kl 10
3 kl 20
		
10 kl 10
16 kl 18
17 kl 10
23 kl 18
24 kl 10
31 kl 10

September

Juli
05 kl 11
		
05 kl 13
		
06 kl 10
		
06 kl 20
		
13 kl 10
20 kl 10
27 kl 10
		

Dopgudstjänst. Engkvist.
Högmässa. Engkvist.
Musik i sommarkväll.
Se annons sid 22.
Högmässa. Engkvist.
Helgmålsbön. Grännö.
Högmässa. Grännö. 		
Helgmålsbön. Grännö.
Högmässa. Grännö.
Högmässa.

6
7
14
20
21
28

Konfirmation. Grännö,
Engkvist.
Konfirmation. Grännö,
Engkvist.
Högmässa. Grännö, Engkvist.
Musik i sommarkväll.
Se annons sid 22.
Högmässa. Melin.
Högmässa. Melin.
Friluftsgudstjänst.
Engkvist.

kl 17
kl 10
kl 10
kl 15
kl 10
kl 10

Dopgudstjänst. Grännö.
Högmässa. Engkvist.
Högmässa. Grännö.
Dopgudstjänst. Grännö.
Familjegudstjänst, Grännö.
Högmässa. Engkvist .

Oktober
4
5
11
12
18
19
26



kl 13.30Dopgudstjänst.
kl 10 Högmässa. Engkvist.
kl 18 Musikgudstjänst.
kl 10 Högmässa. Grännö.
kl 14 Dopgudstjänst.
kl 10 Familjemässa.Grännö.
kl 10 Högmässa. Engkvist.

Familjenytt

Foton på döpta och vigda i församlingen hittar
du på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/hakarp

Döpta i församlingen
2008-01-12 Simon John Hansson, Alvägen 12.
2008-01-19 Signe Anna Eskilsson, Kyrkebäcksvägen 10.
2008-02-02 Juni Miranda Petersson, Kvarnvägen 15.
2008-02-23 Sofia Öhlund, Hakarps Säteri 10.
2008-02-23 Milo Holger Freij Lennings, Göransbergsvägen 50.
2008-02-23 Victor Ingemar Rylner, Ådalsvägen 61.
2008-03-15 Molly Ida Christine Marcusson, Lönnvägen 27.
2008-03-15 Alma Ellen Linnéa Larsson, Göransbergsvägen 59.
2008-04-05 Alma Esther Signe Sjöqvist Grandt, Töregatan 19.
2008-04-05 Carl Valdemar Rösiö, Värnhemsvägen 28.
2008-04-26 Max Wilmer Fredriksson, Petersbergsvägen 13.
2008-05-10 Elin Josefine Fröjd, Svineryd 7 Hagalund.
2008-05-10 Oskar Axel Huss, Värnhemsvägen 48.
2008-05-31 Astrid Susanne Olivia Antonijev, Smedstorpsgatan 28.
2008-05-31 Erik Karl Odenströmer, Skolgatan 12.
2008-05-31 Edith Astrid Linnéa Rostedt, Töregatan 21.
2008-05-31 Tindra Kristine Carlsson, Mobergsvägen 9.

Vigda i församlingen
2008-01-23 Ann-Marie Berggren och Folke Jäghem, Månbergsvägen 22.
2008-02-02 Jenny Sundling och Mikael Arvidsson, Fridländers v 7 (Gustav

								

Adolfs kyrka, Habo).

2008-03-29 Linda Edner och Robert Nilsson, Vipevägen 30
							
(Ovikens gamla kyrka).
2008-05-10 Marie Johansson och Henrik Hansson, Alvägen 12.
2008-05-31 Caroline Andersson och Mathias Svensson, Svarvaregatan 41.

Avlidna i församlingen

2008-01-22 Karl Börje David Svensson, Hakarpsvägen 88.
2008-01-27 Kerstin Lovisa Karolina Lindberg, Mossvägen 11.
2008-02-15 Josef Urban Brunius, Värnhemsvägen 106 A.
2008-04-19 Gerd Ingrid Margaretha Svensson, Vipevägen 41.
2008-04-29 Lars Ove Mauritz Melin, Hakarpsvägen 44.
2008-05-13 Stig Evald Ragnar Fäldt, Carlfors 225



Hakarps
Folkets hus

Byggnaden på Ebbesvägen 9, som under
olika perioder varit samlingslokal för
Nykterhetsrörelsen, Arbetarrörelsen och
Frikyrkorörelsen. Foto från senare delen
av 1980-talet.

I

andelar. Många arbetare i Stensholm
och Ebbes Bruk, liksom i övriga
Hakarp, tecknade sig för andelar à tio
kronor. Eftersom ingen var beredd
att betala ett så stort belopp kontant
ordnade föreningen med avbetalning - man betalade en krona vid varje
avlöningstillfälle. Efter en dryg vecka
hade 50 andelar tecknats. Man ordnade
också lotterier och basarer och fick in
en del pengar den vägen.

förra numret av församlingsbladet
kunde vi läsa om nykterhetsorganisationen Templet Svea som hyrde ut
sin lokal till föreningslivet i Hakarp.
Templet Sveas ekonomi var tidvis
vacklande och det var risk för att Templet skulle träda i likvidation och att
föreningslivet i Hakarp därmed skulle
stå utan sammanträdeslokal.
Det röda Hakarp
Inför dessa dystra framtidsutsikter
bildades Hakarps Folkets husförening
1924. Man skulle vara beredd att köpa
Templet Sveas fastighet om nykterhetsorganisationen inte längre klarade av
de ekonomiska problemen. Det fanns
organisationer som behövde sammanträdeslokal och som var beredda att
ekonomiskt arbeta för ett Folkets hus
i Hakarp. Här fanns fackföreningar i
Ebbes Bruk och vid Stensholms Fabrik.
En period fanns arbetarekommuner för
kommunisterna, för vänstersocialisterna och för socialdemokraterna. Man
talade om ”det röda Hakarp”. Det
fanns också ungdomsklubbar för både
socialdemokrater och för kommunister.
Föreningslivet hade således ett mycket
stort behov av möteslokaler.
Man startade med att sälja Folkets hus-

Tiggarbrev
Det effektivaste sättet att få in pengar
var dock när föreningen postade ett
stort antal ”tiggarbrev” till organisationer i vårt land. Breven var adresserade till föreningar som stod arbetarrörelsen nära. Man bad om ett litet
bidrag för att lösa frågan om ett Folkets
hus i Hakarp. Efter en tid kunde
kassören rapportera att 2.028 kronor
och 4 öre hade kommit in från olika
organisationer i vårt land. Solidariteten
var stor. Det kom bidrag från föreningar i nordligaste Norrland och från
sydligaste Skåne. Någon förening hade
skickat 50 öre, andra hade skickat två
kronor, fem kronor, eller mera. Bland
arbetarna vid Husqvarna Vapenfabrik
hade man samlat in hela 40 kronor.



att fatta beslut i Hakarps kommunalfullmäktige. Hakarpspojkarna hade
gymnastik och Rogberga Brottarklubb
tränade regelbundet i Folkets hus.
Filadelfiaförsamlingen hade möten i lokalen och räknades också till de trogna
hyresgästerna.

Fastighetsköp och idolbilder
I slutet av 1927 hotades Templet Svea
av likvidation - man kunde inte betala
den ränta och amortering som banken
krävde för fastighetslånet. Då gick
Folkets husföreningen in och löste
problemet genom att köpa fastigheten
för 3.500 kronor, vilket skedde 1 oktober 1928. Därmed fanns det garanti för
att föreningarna i Hakarp inte skulle stå
utan föreningslokal.
Under nykteristernas första tid hade
väggarna dekorerats med porträtt av
kung Oskar II och hans gemål. Efter
ägarebytet pryddes lokalen med en bild
av Hjalmar Branting. Vid ett tillfälle
hade Ebbes kommunistiska Ungdomsklubb
hängt upp porträttet av Lenin. Under
senare år fanns en bild av Per Albin
Hansson.
Livlig uthyrning
Folkets hus vid Ebbesvägen fungerade
bra och det var många organisationer
som hyrde lokalerna. En stabil hyresgäst var Hakarps sjukkassa som hade
expedition i köket varannan onsdag
(avlöningsdagen). ABF hade en livlig
biblioteksverksamhet. Ett stort antal
studiecirklar hyrde lokaler för sina
sammankomster. Fackföreningar och
politiska föreningar hade möten och
fester i Hakarps folkets hus. Blåsorkestrar,
strängmusik och sångkörer övade och
framträdde i den populära lokalen vid
Ebbesvägen. Föreläsningsföreningen
hade ofta fullt hus vid sina sammankomster. Det förekom också filmförevisning. Kulturutbytet i lokalen var
stort. Stora och små kommunala frågor
diskuterades där, innan det var dags

Tillbyggnad
Alla dessa verksamheter gjorde att det
tidvis blev ganska trångt i lokalerna.
Vissa år hade man mer än 200 uthyrningar. Det blev nödvändigt att bygga
till huset för att få plats för all verksamhet. Man byggde också en andra våning
och inredde där en vaktmästarebostad. När man kom fram till 1939 och
beredskapstiden blev många föreningsfunktionärer inkallade till militärtjänstgöring, vilket medförde att alla föreningar hade svårigheter att bedriva effektiv verksamhet.
Militära inkallelser lamslog allt
föreningsliv. Bränslebristen var också
ett problem. Eftersom uthyrningen
minskade blev det också problem med
Folkets husföreningens ekonomi.



Militärt förråd
Ett extra problem blev det 1944. Då
behövde militära förband disponera
lokaler i Folkets hus. De behövde inte
fråga - de bara ”rekvirerade” lokalen
som förrådslokal. All mötesverksamhet
avstannade. Då kom någon på idén att
tillskriva försvarsminister Per Edvin
Sköld och be om hjälp för att få bort
militärerna från Folkets hus. Skrivelsen
var tydligen väl formulerad, ty militärerna flyttade sina förråd från föreningslokalen.

bostad. Byggnaden är märklig eftersom den har varit hemvist för de tre
klassiska folkrörelserna: Nykterhetsrörelsen, Arbetarrörelsen och Frikyrkorörelsen. I många år hade entusiastiska föreningsmänniskor arbetat utan
ersättning för att deras lokal skulle
fungera på bästa möjliga sätt. Hakarps
Folkets husförening gick tillsammans
med motsvarande förening i Huskvarna, vilket innebar att hakarpsborna fick
bege sig till Huskvarna för att idka
och delta i föreningsverksamheten. På
många platser i vårt land kan man se
samma tendens - små föreningar har
gått samman med större organisationer.
Mycket lokal gemenskap har därmed
gått förlorad.

Stora barnkullar
Som bekant medförde krigsåren en
ökad nativitet och många barn föddes.
När dessa kom upp i skolåldern hade
Hakarps kommun svårt att få lokaler
för alla skolklasser. Då räckte inte
skolsalarna till. Man var nödsakad att
inventera alla tänkbara lokaler vilka
skulle kunna tjänstgöra som skolsalar.
Skolförvaltningen hyrde då Folkets hus
och betalade 1.000 kronor i årshyra,
plus bränslekostnad. Samarbetet med
skolan gjorde att man började diskutera
lokalbehovet med Hakarps kommunalnämnd. Det blev tal om att den planerade Stensholmsskolan även skulle
innehålla lokaler för studiecirklar och
att skolans matsal skulle kunna bli en
bra samlingslokal.
Under senare år hade mycket i samhället förändrats. Fackföreningar i
Hakarp planerade att gå tillsammans i
storavdelningar. De politiska organisationerna i Hakarp och Huskvarna
diskuterade sammanläggningar. I
framtiden skulle det kanske inte vara så
stort behov av möteslokaler i Hakarp.

Ragnar Karlsmo

Pingstvännerna köper byggnaden
Filadelfiaförsamlingen meddelade att
de var intresserade av att köpa Folkets
husföreningens byggnad och vid
föreningens årsmöte 1959 diskuterades
frågan grundligt. Vid årsmötet 1960
beslöts enhälligt att sälja fastigheten
till Huskvarna Filadelfiaförsamling för
29.000 kronor.
Filadelfiaförsamlingen bedrev
verksamhet där i 27 år till 1987.
Därefter såldes huset och blev privat-



Vad händer med
”Lutherhjälpen” och
”Svenska Kyrkans
Mission”?

uppdraget att arbeta för ett helande
av alla de relationer som är brustna:
våra relationer till Gud, till våra
medmänniskor, till skapelsen och
till oss själva. Tillsammans finns
man i hela världen – för att hela
världen!

Efter att ha varit fristående
organisationer, har Lutherhjälpen
och Svenska Kyrkans Mission
(SKM) sedan tio år tillbaka
varit delar av Svenska kyrkans
arbete, idémässigt såväl som
organisatoriskt. Sedan några år
har man sökt ett samlande namn
för den internationella verksamheten. Kyrkomötets internationella nämnd har nu beslutat
att Lutherhjälpen och SKM i
fortsättningen tillsammans skall
arbeta under benämningen HELA
VÄRLDEN – ett samlande begrepp
för internationellt engagemang i
Svenska kyrkan.

I Hakarps församling ingår i
gruppen för Inre och Yttre Mission,
ombud för Svenska Kyrkans
Mission (SKM) och Lutherhjälpen
samt ombud för Svenska Kyrkan
i Utlandet (SKUT) och för
Estlandsarbetet. Samtliga våra
ombud arbetar på frivillig basis
med stor kraft och glädje för att på
olika sätt samla in pengar som blir
till gåvor till behövande människor
världen över. Vi önskar samtliga
våra ombud Guds välsignelse i
deras fortsatta arbete, och särskilt
nu, med anledning av ovanstående,
ombuden för tidigare Lutherhjälpen
och SKM, som nu skall arbeta för
HELA VÄRLDEN!

HELA VÄRLDEN beskriver i
sin formulering det sammanhang
vi lever i, dels som människor på
samma klot och dels att vi är med i
världens största globala gemenskap,
den världsvida kristna kyrkan,
där människor från olika kulturer
med olika kulturell bakgrund ändå
förenas i den gemensamma grund
som är Jesus Kristus. Dessutom
är ”hela” även ett verb, vilket
innebär ett aktivt engagemang, dvs

Conny Engkvist och Karin Grännö



Estlands-

insamling

i Församlingshemmet
måndagen den 7 juli kl 16.00-20.00
Fortfarande finns det behov av kläder för barn, damer och herrar.
Lakan och frottéhanddukar behövs också.
Allt helt och rent så som Ni själva skulle vilja ha det!
OBS. Lämna inga skor och stövlar.
Ritpapper, pennor, färgpennor, lim mm behövs
till Lääne-Nigulas barnverksamhet.
Lämna gärna Era kläder i banankartonger.
Penninggåvor mottages tacksamt och kan insättas
på bankgiro 5405-8300.
Ev frågor besvaras på tel 138001 eller 398750.
Estlandsgruppen

Sevärdhetskyrka 15-24 augusti

T

emat för årets Sevärdhetskyrka i
Hakarps är: Begravning förr och

gårdschefen i Ljungby, som byggt upp
ett museum kring begravningar förr i
tiden, är några av inslagen. Program för
dagarna kommer
att delas ut i början
av augusti.

nu.
Det kan tyckas vara ett svårt ämne,
men vi kan utlova mycket intressanta
och vackra utställningar. Som vanligt
serveras kaffe dagligen och arrangeras
guidningar av kyrkan och kyrkogården
samt minipilgrimsvandringar. Musik,
psalmsång och föreläsning av kyrko-

Pärlkrans som
förr användes
att pryda kista
och grav istället för blommor.
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Konsthelg
-med döden som tema!

E

fter en del planering så var vi
framme vid genomförandet.
Vår uppgift: Att fånga döden i ett
konstverk.
Det kan kännas som en tung
uppgift, och förväntningarna kändes
i luften. Vi träffades kl nio på
lördagsmorgonen och efter någon
eller några koppar kaffe så kände vi
oss mogna att ta oss an uppgiften.
Vi började med att diskutera de
tankar och funderingar som fanns
i gruppen. Vi kom väl fram till att
döden kan vara mycket otäck och
ogripbar för många. För att kunna
greppa döden så måste man även
greppa livet, att på något sätt se en
helhet.
Vi som kristna har ju även ett mer
glädjefullt perspektiv på döden.
Om vi ser bortom begreppet
död, så finns uppståndelsen - att
återuppväckas till ett evigt liv i
himmelriket. Kan vi bara se dit så
finns det ju inte bara sorg i döden
utan också en glädje. Vi kommer
alla att ses igen. Tillsammans med
våra nära och kära kommer vi att
leva med Herren Gud, vår skapare, i
evighet.

När vi luftat våra funderingar,
använde vi resten av lördagen till att
färdigställa skisser. Dessa hade vi
sedan som underlag när vi började
måla ”på riktigt” under söndagen.
Under mycket kompetent ledning
av Annie Albinet växte det fram de
mest märkliga målningar på våra
dukar - handlar de om döden? -Ja,
Du får själv avgöra om vi lyckats
med vårt uppdrag eller ej. Vi
kommer att ställa ut våra verk under
”Sevärdhetskyrkan” i augusti.
Temat är då: Begravning förr
och nu. 			
Tomas Antonijev
Församlingsassistent

Här skapas konstverk med döden som
tema.
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Kalender med
diakoniprogram

Juni

4 14
		
		
4 18
		
		
5		
		
12 14.30
15 20
18 14.30
26 12

Augusti

Sommarfest i kyrkan
tillsammans med barngrupperna. OBS onsdag!
Stensholms kyrkliga arbetsförening åker på sommarutflykt.
Heldagsresa till Söderköping.
Hakarpsträff.
Musik i sommarkväll.
Sommarcafé. OBS onsdag!
Sillunch.

Juli
6 20
7		

Musik i sommarkväll.
Estlandsinsamling.

10 14.30

Sommarcafé.

Se annons!

Önskar Du besök eller vill ha någon
att tala med kontakta gärna församlingens diakoniassistent eller någon av
prästerna.
Diakoniass Anna Sjödin tel 398752
Kh Conny Engkvist tel 398753
Km Karin Grännö tel 398754
Behöver Du skjuts?
Har Du svårt att ta Dig till våra samlingar?
Ring 398750 eller 398752. Vi ordnar
skjuts!

3 20
7 14.30
15- 24
		
26-31
		
28 14.30
30		
		
		

Musik i sommarkväll.
Sommarcafé.
Sevärdhetskyrka. Särskilt
program delas ut.
Pilgrimsvandring på Gotland.
Hakarpsträff.
Fallens Dag. HuskvarnaHakarps församlingar medverkar.

September
4 12.00
11		
		
18 12
24 19
		
		
25 14.30

Sopplunch.
Halvdagsresa (mer info
kommer senare)
Sopplunch.
Modevisning. Arr: 		
Stensh. kyrkl. arbets		
förening.
Hakarpsträff.

Besöksgruppen: Fr v Vega Karlsson, Ulla
Johansson, Kerstin Kylberg, Anna Sjödin.
På bilden saknas Margareta Nilsson.
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Lite kort om Alpha
Runt om i världen växer
den kristna kyrkan på ett
sätt som tidigare saknat
motstycke. Nya skott
växer fram som ger en ny
dynamik, hopp och vision Alpha är ett
av dessa skott, Beta ett annat som kan
vara en fortsättning för dem som redan
gått en Alfakurs.
Höstterminen 2007 genomfördes
en Alpha-kurs där Huskvarna
Alliansförsamling och Hakarps
församling var arrangörer. Det var
en mycket rolig och trivsam kurs. Vi
var en grupp på c:a 10 personer som
träffades 10 gånger i Hakarps
församlingshem. En fredag – lördag
var vi på Ralingsås kursgård ett helt
dygn tillsammans.
Kursen var mycket uppskattad och fick
en spontan fortsättning under våren
med fyra bibelstudier i Allianskyrkan
och två kvällar
hemma hos kursdeltagare.
Hösten 2008 planerar vi en ny Alpha
kurs och en Beta kurs. Denna gång
har vi kurserna i Allianskyrkan på
Ebbesvägen. Vi följer samma koncept.
Först en gemensam enkel måltid då
båda grupperna träffas, trivs och äter
tillsammans.
Sedan delar vi oss till en Alpha och
en Beta-grupp.
Alpha-gruppen följer Nicky Gumbels
kända bok LIVETS FRÅGOR, en

möjlighet att utforska meningen med
livet och leds av Evert Bjärkhed.
Beta-gruppen kommer att använda
Nicky Gumbels bok ETT LIV VÄRT
ATT LEVA, som till stor del
knyter an till Filipperbrevet.” I
framtiden kommer vetenskaps-männen
att kunna förlänga våra liv. Men är
detta värt att sträva efter?
Ett förlängt liv utan mening och glädje
verkar vara en skenbar seger. Så hur
gör vi det bästa av våra liv?”
Studierna kring boken vill ge klara och
vägledande svar på många av de frågor
nutidsmänniskan ställer. Denna grupp
leds av Per-Olof Olsson.
För båda grupperna gäller en avgift på
50 kr som inkluderar kurslitteratur. För
måltiderna och kaffet får var och lägga
en frivillig avgift.

Anmälan
Skicka/sänd anmälan till:
Allianskyrkan,
Ebbesvägen 10, 561 39 Huskvarna
(Brevlåda på Holavägen) eller
Hakarps församlingshem,
Stensholmsvägen 40,
561 39 Huskvarna.
Anmälan senast 14 september 2008.
Ange: Alpha eller Beta, namn, adress,
e-postadress, telefon, uppgift om allergier eller övrigt av intresse.
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Alpha

Hur ser en kurskväll ut?

Vi börjar med att äta en enkel kvällsrätt
tillsammans (även Beta-gruppen).
Sedan följer ett föredrag som tar upp
kvällens ämne, t ex

Allianskyrkan
och Hakarps församling
Höstterminen 2008.

Vem är Jesus?
Varför måste Jesus dö?
Varför skall jag be, och hur?
Varför ska jag läsa Bibeln, och hur?
Vem är den helige Ande?
Hur leder Gud oss?
Vad skall vi ha kyrkan till?

Vad är Alpha?
Alpha står för:

Alla, i alla åldrar, är välkomna.

Alla som är intresserade av att veta mer om
den kristna tron.

Lära med ett leende.

Efter kaffe möts vi i den lilla gruppen där
vi får komma med egna
funderingar och har möjlighet att samtala
utifrån det vi hört.

Det är möjligt att lära sig om kristen tro
och samtidigt ha roligt.

Prestationsfri gemenskap och pasta.

Vad kostar det?

Kurskvällen börjar med att vi äter god mat
tillsammans. En möjlighet
att under trivsamma former träffa
människor och få nya vänner.

Du betalar för material (ca 50 kr) och
måltiderna. Avgiften för måltiderna
är frivillig. Utöver detta kommer
kostnaderna för ett kursdygn på annan
plats.

Hjälpa varandra.

I den lilla gruppen har vi möjlighet att
hjälpa varandra med att finna
svar på livets frågor.

När och var?

Det blir10 träffar under hösten 2008,
onsdagar eller torsdagar kl 18.30-21.00
Start: 25/9. Till detta kommer också ett
Alpha-dygn med övernattning.
Samlingarna blir i Allianskyrkan,
Ebbesvägen 10.
Ledare är Evert Bjärkhed från
Alliansförsamlingen.

Allt får frågas.

Ingen fråga är för enkel eller för
utmanande.

Alpha

är till för alla, och särskilt för
- Dig som vill utforska kristen
tro närmare
- Dig som vill fräscha upp
dina kunskaper om
kristen tro
- Dig som är ny i kyrkan och
söker efter gemenskap

Om du har frågor,

ring Evert Bjärkhed, 131341 exp, 145453
hem, eller Per-Olof Olsson, 138920.
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Beta

Allianskyrkan
och Hakarps församling
Höstterminen 2008.

Vad är Beta?
Beta är en fristående fortsättning på
Alpha-kursen.
Som kurslitteratur använder vi ETT
LIV VÄRT ATT LEVA
av Nicky Gumbel. Du behöver inte
ha gått en Alpha-kurs för att gå en
Beta.
ETT LIV VÄRT ATT
LEVA? I framtiden kommer
vetenskapsmännen att kunna
förlänga våra liv. Men är detta värt
att sträva efter?
Ett förlängt liv utan mening och
glädje verkar vara en skenbar seger.
Så hur gör vi det bästa av våra liv?
ETT LIV VÄRT ATT LEVA är
baserat på Filipperbrevet och ger
klara och vägledande svar på många
av de frågor som nutidsmänniskan
ställer.
ETT LIV VÄRT ATT LEVA
med tillhörande arbetshäften är
en uppföljning för dem som just
fullföljt Alpha-kursen, men också
för alla som önskar en fast biblisk
förankring av sin tro.

Hur ser en Betakväll ut!
Vi börjar med att äta en enkel
kvällsrätt tillsammans med Alphagruppen. Efter det följer samtal över
aktuella kapitel i boken t.ex. Nytt
hjärta, Nya mål, Ny inställning,
Nytt ansvar, Ny vänskap, Ny tillit,
Nya ambitioner, Nya resurser och
Ny frikostighet.
Under samtalets gång serverar vi
kaffe.
Vad kostar det?
Du betalar 50 kr för kurslitteratur
och frivillig avgift för måltiderna.
När och Var?
Det blir 5-6 träffar under hösten
2008. Vi träffas i Allianskyrkan
onsdagar kl 18.30-21 med start
1 oktober.
Till detta kommer ett Alpha-dygn
som också Beta-gruppen kan delta i.
Ledare för Beta-gruppen är Per-Olof
Olsson, Hakarps församling.
Frågor?
Ring P-O Olsson, 13 89 20 eller
Evert Bjärkhed, 13 13 41 exp.
14 54 53 hem.
      

15

Kyrkvaktmästaren informerar:
den nya, lilla klockan i 90 sek. När
en man avlidit rings med mellanklockan, som har en något grövre
klang. Även då rings i 90 sek.
Om både en kvinna och en man har
avlidit så ringer vi först med den
lilla klockan, 90 sek, sedan mellanklockan under 90 sek.
Tacksägelse kommer som tidigare
att ske efter predikan då namn och
ålder läses upp och ljuständning
sker. Då sker klockringning med
mellanklockan.

I förra numret av församlingsbladet berättades om en liten kyrkklocka som skulle motoriseras och
tas i bruk. Sedan en tid är den nu
klar och vi har den tredje klockan
igång. Den har en speciell, ljus
klang med en ganska kort och snabb
ringning.

Bo Fischer

Nya mattor i kyrkan

Församlingens anställda och kyrkorådet har diskuterat att börja med
själaringning. Kyrkorådet har nu
beslutat att själaringning ska ske
enligt gammal sed, vilket innebär
att man ringer i kyrkklockorna
när någon församlingsmedlem har
avlidit.
Ringning kommer att ske onsdag
kl 12.00 för dem som har avlidit under tiden onsdag föregående vecka
till tisdag i innevarande vecka.
När en kvinna har avlidit rings med
16

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA
Sommarcafé
under juni månad
Öppet varje måndag, onsdag och
fredag med olika teman för alla
åldrar. Bland annat sångsamling och
miniröris. Drop in mellan 9.00 och
12.30. Samling klockan 10.00, fika
med bulle och kex. Fikat kostar
10 kr per familj. Vid fint väder är vi
ute i vår lekpark, om det regnar är
vi inomhus.
Speciella händelser. Obs Anmälan!

Vecka 25

Onsdagen den 18 juni har vi
midsommarfest. Tag gärna med
blommor till stången. Vi klär och
dansar kring midsommarstången,
sedan bjuder vi på jordgubbstårta.

Vecka 26

Fredagen den 27 juni har vi
sommaravslutning, vi bjuder på
jordgubbar och glass.
Nu i juni efter att skolorna slutat
kommer After school och Öppna
förskolan att ha gemensamma
utflykter på tisdagar och torsdagar.

Läs mer om detta på vår hemsida,
www.svenskakyrkan.se/hakarp.
Under juli har vi uppehåll i
barnverksamheten.
Ritvas barnverksamhet börjar igen
onsdagen den 20 augusti.
Vi har haft en väldig tur, för vi
kommer även under hösten att få
behålla Malin som praktikant.
After school börjar igen tisdagen
den 26:e augusti.
Välkomna hit önskas ni av Ritva,
Tomas och Malin.
Kontakt
Ritva 036-398750, 073-4397491
Tomas 073-05 23 963
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Bebyggelsen på
Fagerslätts gård

I

gamla tider låg mangårdsbyggnaden till Fagerslätts gård
i närheten av där Svarvaregatan
nu ligger. Gårdens ägor sträckte
sig över större delen av nuvarande
Egnahem. Huskvarnaån bildade
gräns i söder.
Det område som dagens hakarpsbor
kallar Fagerslätts gård är avstyckad
från Stensholms säteri och kallades
i Fastighetsregistret 1/6 mantal
Stensholm. Avstyckningen skedde
1856 och köpare var hakarpsprosten Per August Almqvist.
Han behöll inte Fagerslätt länge,
redan efter ett år såldes gården,
men då hade prosten tagit undan
den värdefullaste delen av ägorna,
nämligen en del av de vattenfall i
Huskvarnaån som hörde till gamla
Fagerslätts gård.
Fagerslätt, en ganska stor gård.
Sedan dess har gården bytt ägare
vid flera fastighetsaffärer. Den
senaste ägaren innan Jönköpings
kommun köpte gården år 1992
hette Karl Johan Hjertstedt.
På 1940-talet räknades Fagerslätt
till en av de större gårdarna i
Hakarp – beträffande antalet

Nya Fagerslätts gård 1902

kreatur. Enligt bokverket ” Gods och
gårdar ”, som utkom 1940, fanns
det på Fagerslätts gård: 6 hästar,
25 mjölkkor, 15 ungdjur och en
hel del svin. Under senare år drevs
jordbruket på gården kreaturslöst.
När vi kommer fram till år 1990
visade Jönköpings kommun intresse
för att köpa mark från Fagerslätts
gård. Bakgrunden var att kommunen
hade ett stort behov av tomtmark,
i första hand för villabebyggelse.
Ägaren var måttligt intresserad av
att sälja till kommunen och köpet
skedde först efter expropriation
våren 1992. Det område som såldes
till kommunen omfattade 46 hektar
Kyrkebäcksvägen,
Hemtrevnadsvägen och
Hemmansvägen.
Det var stor efterfrågan på
villatomter och en del av det område
som kommunen köpte är redan
bebyggt. Utmed Kyrkebäcksvägen
har uppförts 17 villor, och dessutom
finns en byggnad för barnomsorg.
18

Ett par andra gator i närheten
kallas Hemtrevnadsvägen och
Hemmansvägen och här finns
omkring 25 villor. Uppskattningsvis
bor i de nya områdena mer än 100
nyblivna församlingsbor.
Nämndemansvägen, Prostringen,
Kyrkvärdsringen och
Rättarevägen.
När detta skrives pågår anläggande
av gator, vatten, avlopp och annat
arbete som ingår i förberedelser
för det nya bostadsområde, som är
planerat mellan Fagerslätts gård
och de gamla militärgaragen vid
Hakarpsvägen. Namnen på gatorna
i området blir: Nämndemansvägen,
Prostringen, Kyrkvärdsringen och
Rättarevägen. Dessa gatunamn
anknyter till aktade titlar i det
gamla bondesamhället. Namnet
på genomfartsvägen i området blir
Juteleden. Den gamla körvägen förbi
Fagerslätt gård blir nu en trevlig
gångväg.
Delvis har Kyrkbäcken fått en annan
sträckning.

byggnadsplanen.
Om man inte räknar med eventuella
höghus, utan bara räknar boende i
de planerade villorna och radhusen
kommer Hakarps Församling ändå
att kunna hälsa 55 nya familjer
välkomna när inflyttningen är klar
inom överskådlig tid – något av de
närmaste åren.
Ragnar Karlsmo

Vill Du sjunga i
damkören
Qvinntetterna?

Välkommen till hösten!
Ta kontakt med Katarina Gustavsson,
tel 13 71 23.

Det beräknas att området skall
bebyggas med 43 villor och 12
lägenheter i radhus. Dessutom
planerar man att bygga hyreshus
i sex våningar. Alla grannarna
är inte entusiastiska för höghus
på landsbygden, och kommer
eventuellt att överklaga den delen av
19

Göransberg en gård i Hakarp

Inga är född
och uppvuxen
på DunkehallaLena Nordling Jonzon har intervjuat vägen i JönInga Dandenell som, tillsammans
köping i en
med sin man Otto, var ägare av
familj, som
Göransberg under 53 år.
förutom far och
Vem som var förste ägare och
mor, bestod av
odlade jorden på nuvarande gården 4 flickor och 2
Göransberg – det vet ingen.
pojkar. Ett av de tidigaste minnena
Från 1500-talet och framåt kan man Inga berättar om, är klockringningen
i jordeböckerna få upplysningar
från Kristine kyrka den 2 september
om vem som ägde gårdarna på
1914, då första världskriget bröt ut.
bergskrönet. Namnet Fleetwood,
Efter att ha gått åtta år i stadens
överste och chef för Jönköpings
flickskola, fortsatte skolgången på
läns infanteriregemente, finner
läroverkets latinlinje, där Inga 1931
man som köpare 1651 till en av de
avlade studentexamen.
båda gårdarna i Grufveryd – det
tidiga namnet på Göransberg.
Att gå på dans, eller delta i andra
Mer namnkunnig i Hakarp är Nils
allmänna nöjen som staden bjöd, var
Arvid Hägerflycht, som tillträdde
helt otänkbart för det uppväxande
Göransberg 1681. Efter siste ägaren släkte som nötte flickskolans
av släkten Hägerflycht såldes
skolbänkar. (Den idén gällde
gården 1834 och därefter sker
fortfarande i mitten av 1950-talet,
ganska täta ägarbyten fram till år
då undertecknad var elev i samma
1937, då agronomen Otto Magnus
skola!) Men åtta kreativa flickor
Dandenell och hans hustru Inga
ordnade eget folkdanslag och
inköpte egendomen.
lierade sig med åtta likasinnade
pojkar. Det blev en angenäm
Fru Inga Dandenell, f Gerdner,
fritidssysselsättning!
bor sedan 17 år på Bäckalyckan i
Jönköping. Jag ringde och bad att
Otto Dandenell, en av pojkarna
få komma på besök och tala om
i folkdansgruppen, blev senare
Hakarp. Det blev trevliga timmar
Ingas make och 1933 arrenderade
med många glada minnen från
det unga paret Annebergs gård i
de dryga 53 år Inga tillbringat i
Bredaryd. Där utökades familjen
Hakarp.
med en son och en dotter. 1937
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skedde flytten Bredaryd till Hakarp.
Inga berättar, att när familjen drog
in på Göransberg fanns 8 grindar
på vägen till Carlfors! Familjens
storlek fördubblades under en
tioårsperiod. Varannan nedkomst
begåvades familjen med en dotter,
varannan med en son: Lars-Otto,
Inga-Karin, Stig, Anna, Gunnar och
sist i raden Gunhild. Många av våra
läsare känner några eller någon av
barnen. Inga-Karin bor sedan många
år i Californien. De övriga bor inom
Sveriges gränser.
Hösten 1946 var ett bedrövligt
väder och den permanenta
fuktigheten var möjligen en
av anledningarna till att Ottos
reumatism påföljande vinter slog ut
i full blom.
1948 arrenderades jorden ut, men
skog och jakt behölls. Under den
envisa sjukdomstiden kunde Otto
hjälpa en rad Hakarpsbönder
med deras bokföring. Efter 15 år
klingade sjukdomen av. Men under
åtskilliga år tillbringades höstarna
på de klimatvänliga Kanarieöarna.
1954 inköptes ett sommarhus i
Haverdal. Ett då förfallet hus,
som iståndsattes och genom åren
förblivit familjens samlingsplats.
Från 1966 står barnen som ägare till

Göransbergs gård.
Otto blev allt sämre och Inga var
den som stod för omvårdnaden med
god hjälp av Elsy Andersson.
Efter två år på Östra kliniken i
Jönköping avled Otto Dandenell
1991.
Efter drygt 53 år i Hakarp flyttade
Inga tillbaka till barndomsstaden.
Carlfors Bruk inköpte Göransbergs
gård, där nu nu Joakim Björklund
bebor det Dandenellska huset.
Historien om Göransberg fortsätter
…!
Lena Nordling Jonzon

Kakor till sommarens
kaffekalas!
Skurna nötkakor (45 st)
100 g nötkärnor
3/4 dl socker
100 g margarin eller smör
knappt 2 dl (100 g) vetemjöl
Mal nötterna, blanda dem med de
övriga ingredienserna på bakbordet.
Forma två rullar av drygt en tvåkronas
storlek. Låt dem stå kallt en god stund.
Skär rullarna i ca 3 mm tjocka skivor,
lägg dem på plåt och grädda dem i
175o ugnsvärme ca 7 min.
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MUSIK I SOMMARKVÄLL
Söndag 15 juni kl 20.00

”Altartavlan i ord och ton”

PeÅ Wennerberg, trumpet och flygelhorn
Roland Pettersson, klaviatur.
Söndag 6 juli kl 20.00

”En musikalisk tidsresa”
med John Bauer Brass.
Söndag 3 augusti kl 20.00

“Drömmar för själen”

med Duo Sonora - Anette Kormann, flöjt, Maria Sennvall, sång.

Lördagen den 11 oktober kl 18.00
firar Hakarps Kyrkokör 50 årsjubileum
med en musikgudstjänst i kyrkan.

Kristi Himmelsfärds dag inleddes
gudstjänsten vid klockstapeln med
vackert trumpetsolo av Sonny Sjöö.

Foto: Tommy Alm
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När du vill kontakta oss...
Pastorsexpeditionen,
Församlingshemmet,
Stensholmsvägen 40, 561 39
Huskvarna.
Mån-Fre 10-12.
Tel 398750, fax 398758.
Kyrkoskrivare
Maria Jacobsson,

tel 39 87 50, 13 32 50(b)

Kyrkoherde
Conny Engkvist,

tel 39 87 53, 0702-870018, 13 00 18(b)

Komminister
Karin Grännö,

tel 39 87 54, 0706-936368, 12 10 58(b)

Diakoniassistent
Anna Sjödin,

tel 39 87 52, 13 35 57 (b)

Kantor
Gunilla Wallenström,
tel 39 87 56

Hakarps Tonetter
Harriet Ramsten,
tel 13 63 59 (b)

Kyrkans öppettider:
1/4 - 31/9 09.00-18.00
1/10-31/3 09.00-16.00
lö-sö 09.00-18.00
Församlingsassistent
Helena Knutsson,
tel 39 87 55

Fritidsledare, t f
Tomas Antonijev,
tel 39 87 55

Fritidsledare
Ritva Höijer,			
tel 39 87 55, 39 87 57

Kyrkvaktmästare
Bo Fischer,

tel 070-3425634, 93130 (b)

Kyrkvaktmästare
Tomas Åhman,
tel 070-3424734, 66720 (b)
Församlingshemsvärdinna
Anna Ekelund, tel 39 87 51,
070-5270828.

Kyrkbackens förskola, Hakarp
tel 13 73 39.

Se också vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/hakarp
Hakarps församlingsblad utkommer med 4 nr per år.
Ansvarig utgivare: Conny Engkvist.
Redaktionskommitté:
Bo Fischer, Astrid Jonzon, Ragnar Karlsmo, Vega Karlsson, Irene Lilja,
Maggy Larsson, Lena Nordling Jonzon, Harriet Ramsten.

Har Du synpunkter på församlingsbladet,eller kanske något Du vill ska vara med där,
kontakta gärna Maggy Larsson, tel 14 02 82,e-mail: maggy.036140282@telia.com.
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