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Påskens betydelse för livet
ett värde på mig (och jag själv också). Värdet blir då subjektivt och beroende av de
som tillfälligt existerar och som värderar
mig. Det får till följd att om Gud inte
finns, finns heller inte alla människors lika
värde eftersom vi värderar varandra olika
och alltid kommer att göra så.

De flesta känner till att vi firar påsk för att
Jesus dog och uppstod igen. Men hur ofta
brukar vi reflektera över vad det betyder för mitt dagliga liv? I många viktiga
samhällsfrågor spelar det inte så stor roll
om man är kristen eller inte. Vi kan alla
kämpa för en bättre miljö, för fred mellan människor, för jämlikhet och för ett
gott samhälle osv., oavsett vad man har
för livsåskådning. Men i vissa avgörande
frågor om livet så spelar det stor roll vad
man har för förståelse av Gud. Jag vill här
ge några exempel på hur olika det blir om
vi tror på påskens berättelse eller inte.
Livets värde. En viktig fråga för varje
människa är vad mitt liv egentligen är
värt. Hur värdefull är jag? Livet med Jesus
är ett liv i förvissning om att jag är skapad
av Gud. På korset satte Jesus ett pris på
mitt huvud – sitt eget liv. Därför kan
jag vara förvissad om att jag är oändligt
värdefull oavsett min sociala bakgrund,
min karaktär, genetiska uppsättning mm.
Priset är betalt! Ett liv utan Gud är istället, som regel, ett liv i tron att allting är
ett resultat av slumpmässiga fysiska och
kemiska processer. Det ligger inget värde i
en slumpmässig process. För att få ett värde måste det finnas någon som värderar.
Mina föräldrar, släkt och vänner kan sätta

Meningen med livet. Ett liv med Jesus
är ett liv i förvissning om att det finns en
Skapare. Det finns alltså en tanke, en mening med tillvaron, med alla människors
liv. Vi kan i så fall finna den meningen i
relation till Gud. I livet utan Gud finns
det ingen tanke med någonting. Ingen
mening med universum eller livets uppkomst. Ja, livet är ytterst sett meningslöst,
såvida inte jag själv lägger in en mening
i det.
Lidandet. I livet med Jesus blir lidandet
(oavsett lidandets omfattning) en högst
tillfällig smärta som vi vet en dag kommer
att ta slut och övergå i en glädjefylld, fridfull och hel tillvaro med Gud. I livet utan
Gud blir lidandet något som förstör den
korta stund på jorden som jag har. Ja, det
förstör allt som jag någonsin kommer att
ha. Risken är uppenbar att livet då blir en
jakt på lycka och hälsa istället för mening.
Olycka och ohälsa blir något som hotar
allt jag har.
Döden. I livet med Jesus blir döden, inte
bara ett kort avbrott, utan faktiskt något
att se fram emot. Kristna brukar säga
att vi ”kommer hem”. Det är vad döden
handlar om som kristen. I livet utan Gud
blir döden något som för evigt släcker
det lilla liv som blixtrade till och sedan
försvann.

Relationer. I livet med Jesus blir jag förvissad om att jag är förlåten, att Jesus har
dött för mina synders skull. Min skuld är
stor inför Gud, men Guds nåd är ännu
större. I tron att Jesus har förlåtit mig, kan
jag få hjälp att förlåta andra människor.
Om min stora skuld är betald (av Jesus),
kan jag med glädje efterskänka skulden
till andra människor. I ett liv utan Gud
blir min förmåga till förlåtelse begränsad
till mig själv. Nog finns det goda skäl att
låta påskens budskap fylla mitt liv med
mening, värde, hopp i lidandet, tröst i
sorgen och liv i relationer.
Välkommen till kyrkan i påsk (och varje
söndag) att tacka Gud för livet och för allt
han har gjort för oss!

Martin Skåring, präst

Gudstjänster under
Påsken
Palmsöndagen, 25 mars
10.00 Högmässa
Passionsandakter
Må – On 18.00
Skärtorsdagen, 29 mars
18.00 Skärtorsdagsmässa
Långfredagen, 30 mars
15.00 Långfredagsgudstjänst
Påskdagen, 1 april
10.00 Högmässa, kyrkokören,
Alve avskedspredikar
Annandag påsk, 2 april
18.00 Emmausmässa,
Lovsjungarna

Kyrkvärdar välkomnade

Martin Skåring, som ledde gudstjänsten, tillsammans med
tre kyrkvärdar. Avgående Enhild Salomonsson flankerad av
de två nya kyrkvärdarna Markus Mörlund och Käthy Nilsson. Avgående Pär Ola Lindström saknas på bilden.

Kyrkoherdeskifte
under våren
Vår komminister Martin Skåring kommer att efterträda Alve Svensson som
kyrkoherde i Kyrkhults församling. Alve
lämnar sin tjänst med pension den 2
maj.
Alve har arbetat som kyrkoherde i församlingen sedan september 2014.
Martin Skåring har varit komminister i
Kyrkhult sedan december 2013.

Söndagen den 7 januari avtackades två kyrkvärdar och
välkomnades två nya. Enhild Salomonsson lämnade sitt
uppdrag efter cirka 20 år, varav de första åren som gudstjänstvärd. Pär Ola Lindström har varit kyrkvärd de senaste
åren. Båda avtackades med blommor för sina insatser av
kyrkorådets ordförande Jan Ottosson.
Nya kyrkvärdar är sedan årsskiftet Käthy Nilsson och Markus Mörlund. Käthy var gudstjänstvärd under några år från
1997 och framåt. Nu återkommer hon alltså som kyrkvärd.
Övriga kyrkvärdar omvaldes, nämligen: Inga-Britt Rudelius,
Ingrid Karlsson, Arne Karlsson, Ingrid Brånsjö, Vivianne
Ohlson och Barbro Bengtsson.

Avtackning av Alve 1/4
Påskdagen håller Alve Svensson sin avskedspredikan som kyrkoherde i församlingen, och då sker också avtackning.
Efter gudstjänsten inbjuds kyrkobesökarna till en måltid och fortsatt samvaro
i församlingshemmet.

OBS! Anmälan till måltiden är obligatorisk, och görs till församlingsexpeditionen senast fredag den 23 mars. Begränsat
antal platser.

Kyrkorådet annonserade i höstas efter en
ny kyrkoherde. Som ende sökande anmälde sig Martin Skåring. Han genomgick under 2017 den obligatoriska kyrkoherdeutbildningen, och blev därmed
behörig till tjänsten. Kyrkorådet beslöt
den 10 januari enhälligt att anställa Martin som kyrkoherde fr.o.m. den 3 maj.
Avtackning av Alve sker i samband med
Påskdagens gudstjänst i kyrkan. Efteråt
inbjuds till en måltid i församlingshemmet. Se särskild annons om detta i Kyrkobladet.
Utan att föregripa själva avtackningen,
vill vi ändå på detta sätt uttrycka vår
glädje och tacksamhet över de år vi fått
ha Alve som vår kyrkoherde.
Vi är också glada över att Martin blir vår
nye kyrkoherde. Han kommer officiellt
att välkomnas söndagen den 13 maj, då
vår kontraktsprost Henrik Lindén medverkar.
Jan Ottosson

När andra frågar mig hur det är i Kyrkhult brukar jag berätta om den gudstjänstfirande församlingen: fortfarande
en och annan gammalkyrklig, några
högkyrkliga som vill fira mässa varje
söndag, några från pingstvännernas kärleksfulla flock och så mina egna rötter,
de lågkyrkliga s.k. bibeltrogna vännerna.
Gemensamt för dessa och många andra
är glädjen att mötas i gudstjänsten till
bön, lovsång och andlig gemenskap.
Jag vill tacka er alla för den här tiden! Det
har känts som en bra avslutning för min
prästgärning att få vara er kyrkoherde.
Nu vill jag önska er god fortsättning! Vi
vet inte vad framtiden har i sitt sköte.

Det var gott att vara här

När jag lämnade tjänsten som sjukhuspräst i Kristianstad trodde jag inte att
det skulle bli nästan fyra år av pendling
11 mil tur och retur fem dar i veckan.
Varför har det ändå inte känts drygt?
Det beror på flera olika faktorer: Kyrkhultsbornas vänliga bemötande, alla som
engagerar sig ideéllt i församlingen, däribland de förtroendevalda och sist men
inte minst mina arbetskamrater. Barnen
i våra barngrupper betyder mycket för
mig. Utan barn har kyrkan inte någon
framtid. Också mötena med Garvaregårdens invånare är givande. Alpha och
Beta-grupperna inte att förglömma.

Oavsett ber vi att skördens Herre ska
sända arbetare till Kyrkhult. En komminister som kan stå vid er nye herdes,
Martin Skårings, sida och tillsammans
med honom leda er i Herrens Jesu Kristi
tro. Och glöm aldrig att Jesus är Herre
och att ni alltid ska hålla er till Honom.
Därmed blir allt gott till sist!

Kyrkoherdemottagning 13/5
Söndagen den 13 maj välkomnas
Martin Skåring som ny kyrkoherde.
Då medverkar kontraktsprosten Henrik
Lindén, Karlshamn. Efter gudstjänsten
blir det en måltid i församlingshemmet
och fortsatt samvaro, till vilken kyrkobesökarna inbjuds.
OBS! Anmälan till måltiden är obligatorisk, och görs till församlingsexpeditionen senast fredag den 4 maj. Begränsat
antal platser.

Påskmanifestation

På påskafton 31 mars, anordnas en ekumenisk påskmanifestation med kyrkorna i Olofströms kommun. Start
kl 10 i Pingstkyrkan. Vandring till torget där vi bjuder på
kaffe, delar ut biblar mm., mellan kl 11-13.

Afghansk afton

Mikael Karlendal

Hösten 2017 inleddes ett samarbete med Pingstkyrkan i
Olofström med gemensamma samlingar med intressanta
föredrag.

Onsdag 7 mars kl 18

kommer Mikael Karlendal, Karlshamn, teolog och skribent,
till Kyrkhults församlingshem och talar utifrån temat Hur

ska vi se på korstågen i ljuset av nutiden?
Torsdag 5 april kl 19

kommer Ove Lindeskär till Pingstkyrkan i Olofström och
talar.

Familjegudstjänst, dopfest
Söndag 18 mars kl. 11. Alla som döptes under 2017

inbjuds att hämta sin minnessak (träkorset) från dopet, samt
en ”Bibel för de yngsta” i denna familjegudstjänst.
Det blir tårta och saft eller kaffe i kyrkan! Vi hoppas att
alla som brukar komma till högmässa eller gudstjänst
om söndagarna ska vara med när församlingen bjuder
till dopfest.

Det planeras också något för familjerna på Palmsöndagen. Programmet ännu inte klart.

Nästa gudstjänst med familjekaraktär blir
familjemässa 10 maj (Kristi himmelsfärdsdag)
kl 11.

Torsdag 15 mars
kl 18-20 i församlingshemmet.

I Vilshult bor det nu många personer och familjer från
Afghanistan och väntar på asyl. Vi inbjuder därför till en
afghansk afton där de får presentera sitt land och sin kultur
och där det serveras afghansk mat.
Kostnad 20 kr/person. Ingen anmälan.

o

Svensk afton

Onsdag 16 maj
kl. 18-20 i församlingshemmet

Vi inbjuder svenska medborgare till gemenskapsträff med asylsökande familjer. De asylsökande får bekanta sig med Sverige i matkultur och bildvisning. Vi äter och tar del i något program. Kostnad 20
kr/person. Ingen anmälan.

Kyrkhults försam
Gemenskapsluncher
Följande onsdagar under våren anordnas gemenskapslunch
i församlingshemmet kl 12.00
med efterföljande program:
21
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Mikael Brorsson
13 juni: Gäst: Annica och Tony Garnestedt
underhåller med två dragspel.
21 okt
Börje Karlsson: ”Jag har hört om en stad”.
Om Lydia Lithell och hennes sånger.
18 nov
Martin Skåring visar bildspel från Israel.
16 dec
Julsamling.

Gemenskapsluncher

Besök från Handeni
Vi gläds åt att kunna välkomna en grupp om fyra personer från vår vänförsamling i Handeni, Tanzania. Rolf Persson, Enhild Salomonsson och undertecknad var med på
kyrkoinvigningen hos dem första advent 2016. Nu kommer pastor Lewis Shemkala och tre medresenärer till oss i
maj. De vill gärna vara med på Martin Skårings installation den 13/5 och sedan räknar vi med att de stannar över
pingstdagen den 20/5 då Röda Korset har sin kyrksöndag.

Öppna gruppen

Rödakorskretsen i Kyrkhult är med och stöttar Handeni församling och ger ett bidrag till reskostnaderna för
våra
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Bön och lovsång

De onsdagar som vi har fördjupningskvällar samlas vi till
bön och lovsång i församlingshemmets kapell kl 18.30.
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Körer
Kyrkhults Hembygds och kyrkokör

Kyrkhults Hembygds och kyrkokör övar tisdagar
mellan kl.18.30-20.30.

Lovsjungarna

Vi övar enligt särskilt schema vissa torsdagar
kl.19.30-20.30.

Minikören

Årskurs 0–1 onsdagar kl.13.00-14.00

Församlingsexpeditionen:
Fridaforsvägen 9, 290 60 Kyrkhult
Telefon/växel: 30 21 40
Församlingshem: 30 21 47
Kyrkogårdsexp: 77 00 10
Diakonifonden: Bankgiro 5545-5372
Församlingens hemsida: www.kyrkhultsforsamling.se
E-post: kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se

Barnkören

Årskurs 2–5 onsdagar kl.15.15-16.15.

Körmedverkan i kyrkan
11/3 Midfastosöndagen
Kl 10 Lovsjungarna
1/4 Påskdagen
Kl 10 Kyrkhults hembygds- och kyrkokör
2/4 Annandag påsk
Kl 18 Lovsjungarna
3/5 Torsdag på Dagcentralen
Kl 13.30 Barn- och minikören
13/5 Söndagen före pingst
Kl 10 Lovsjungarna
20/5 Pingstdagen
Kl. 10 Kyrkhults hembygds- och kyrkokör

Församlingens personal:
Alve Svensson, kyrkoherde
Tel: 0454-77 08 23, Mob: 0725-67 65 00
alve.svensson@svenskakyrkan.se
Martin Skåring, komminister
Tel: 0454-30 21 41, Mob: 0708-32 21 41
martin.skaring@svenskakyrkan.se
Maj Lindström, kantor
Tel: 0454-30 21 45
maj.lindstrom@svenskakyrkan.se
Anita Lindholm, husmor
Tel: 0454-30 21 46
anita.lindholm@svenskakyrkan.se
Viktoria Hermansson, ekonom
Tel: 0454-30 21 43
kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se

Efter kyrkofullmäktigevalet i höstas sammanträdde det nyvalda kyrkofullmäktige och utsåg bland annat kyrkoråd för
mandatperioden 2018-2021. Det fick följande sammansättning:
Från Aktiv Kyrka: Jan Ottosson, ordförande, Pär-Ola Lindström, vice ordförande, samt Ingrid Brånsjö, Vivianne Ohlson och Kennert Karlsson. Från Socialdemokraterna: JanAnders Håkansson, Rolf Persson, och Anita Jönsson.
Ersättare i kyrkorådet: För Aktiv Kyrka: Rolf Lindström,
Yvonne Ottosson och Maria Ekman Jönsson. För Socialdemokraterna: Helén Persson, Karin Björnsson och Markus
Mörlund.
Till ordförande i kyrkofullmäktige omvaldes Ingrid Brånsjö,
och till vice ordförande Anita Jönsson.

Martin Ottosson, vaktmästare
Exp: Tel: 0454-7 00 10, Mob: 0702-42 13 04
martin.ottosson@svenskakyrkan.se
Peter Salbo, vaktmästare
Exp: Tel: 0454-77 00 10,
Mob: 0761-25 08 78
Marie Törstrand-Eriksson,
säsongsvaktmästare
Exp: 0454-77 00 10, Mob: 0702-90 18 25
Anette Björnsson
säsongsvaktmästare
Exp: 0454-77 00 10, Mob: 0702-33 82 89

Nästa nummer kommer ut i början av juni.
www.kyrkhultsforsamling.se

Mixi Print AB, Olofström

Nytt kyrkoråd

Heléne Erlandsson, assistent inom diakoni
och barnverksamheten. Tel. 0454-77 08 16.
helene.erlandsson@svenskakyrkan.se

