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Hälsning till Kyrkhults församling

God jul
Så älskade Gud världen att han gav den sin
enfödde son för att var och en som tror på
honom inte ska förgås utan få ett evigt liv!
Joh. 3:16
Ibland tänker människor lite väl
barnsligt, ungefär så, "bara jag är snäll
ska Gud ge mig himlen. Bara jag
skärper mig lite och inte är så egoistisk
kommer Gud att tycka om mig".
Som en för tidig julklapp vill jag överraska dig! Du har fel, fel, fel… Det
hjälper inte att va snäll – Gud tycker
inte om dig mer för det! Och din
egoism kan du aldrig trolla bort – den
sitter för djupt.
Vad är julklappen då? Svar: Du får det
eviga livet idag trots dina fel och brister. Du får det eviga livet för att Gud
älskar dig. Du får det för att Jesus är
din frälsare och bara därför. Ingenting
av dina meriter finns med. Kom ihåg
det! Tänk om det berodde på dina
meriter… då skulle du ju aldrig veta
när det var tillräckligt.
Det eviga livet är Guds julklapp till
dig – idag! Det är just nu han ger dig
paketet. Han säger inte: Kom igen
när du visat bättre resultat. Han säger
”Det är nog! Jesus på korset gäller
för dig!” Därför vet jag att han ger

dig gåvan oavsett hur du har levt, ja
du läste rätt, det finns inget samband
mellan Guds gåva och din förtjänst.
Vad ska du göra för att få det? Egentligen ingenting. Möjligtvis sluta att
komma med invändningar eller protester. ”Jag passar inte som kristen…”
osv. Han väntar av dig att du ska tacka
ja. Var inte för stolt. Tänk på vad som
står på spel. Hela härligheten kan bli
din i dag.
Varför tjatar du hela tiden om idag,
idag, idag … Jo för att du läser det
idag. I morgon vet vi ingenting om.
Det eviga livet börjar i dig nu om du
vill. Han väntar inte mer än ett: Ja
tack!
Det eviga livet är gemenskapen med
Honom och den han har sänt, Jesus
Kristus! Säger du ja kommer han att
tända tron i ditt hjärta.
God Jul! Önskar Alve Svensson Kh.
(Vill du prata mer om tron, tag kontakt
med någon av prästerna.)

Gudstjänster
under jul och nyår
3 sönd i advent, 17/12
10.00 Högmässa, Alve Svensson
Julafton
11.00 Julbön, Alve Svensson
23.30 Julnattsmässa, Martin 		
Skåring
Juldagen
07.00 Julotta, Martin Skåring
Annandag jul
10.00 Gudstjänst, Alve Svensson
Nyårsafton
16.00 Nyårsbön, Alve Svensson
Nyårsdagen
16.00 Gudstjänst, Alve Svensson
Bön för kyrkorådet
Trettondag jul, 6/1
16.00		 Ljusgudstjänst, Martin S.
1 sön efter trettondedagen, 8/1
10.00 Högmässa,
Martin Skåring

Konserter i
kyrkan
Julkonsert
Söndag 10/12, kl 17.00
Tonsättarna
Lucia- och adventsgudstjänst
Fredag 15 dec, kl 18.30
Minikören, barnkören och Kyrkhults hembygds- och kyrkokör

För barnfamiljer

Barnläger i Åhus
På höstlovet hade vi läger med de båda barngrupperna,
Mellis och Eftis, sammanlagt 12 barn. Eftisbarnen var
med två dagar, medan Mellisbarnen stannade tre dagar.
Åhus Missionsgård tog emot oss och vi lekte, tävlade, badade(!), hade undervisning och andakter, tittade på film,
spelade pingis och åt väldigt god mat. Det blev mycket
uppskattat och barnen ser redan fram emot nästa läger!

24/12 Julafton
Kl. 11 Julbön, samling vid krubban.
4/2 Söndag
Kl. 11 Familjegudstjänst med bibelutdelning för 		
5-åringar.
18/3 Söndag
Kl. 11 Familjegudstjänst med doppåminnelse
och tårtfest.

Martin Skåring

Musik i advent och jul:
3/12 10.00 1:a advent
Kyrkhults hembygds- och kyrkokör

Mellis precis innan hemfärd

5/12 Advent i Farabol med luciatåg
Mellisbarnen
10/12 17.00 Julkonsert
Tonsättarna (se annons)
15/12 18.30 Lucia- och adventsgudstjänst
Minikören, barnkören och Kyrkhults hembygdsoch kyrkokör.
17/12 10.00 3:e advent
Lovsjungarna

Advent i Farabol
Tisdag 5 december kl 14

Advents- och julfest med luciatåg och sång av mellisbarnen. Lotterier, kaffeservering med Lussekatter och pepparkakor. Välkommen!

Julmarknad 10 december

Det sedvanliga julskyltningsfirandet i Kyrkhult har i år ett
annat upplägg. På Tulseboda Brunn anordnas julmarknad
och andra festligheter tillsammans med lokala föreningar
och företag. Kyrkhults församling medverkar genom att
baka våfflor och servera kaffe. Tid: Kl 14-17.

Gemenskapslunch

Onsdag 13 dec kl 12.00
Luciatåg med åk 6, Kyrkhults skola.
Kommande samlingar: 17 januari, 21 februari

23/12 14.00 Lucköppning i kyrkan
Hemlig artist
24/12 11.00 Julbön
24/12 23.30 Midnattsmässa
Katalin Hajas piano och Pär Ola Lindström, orgel
25/12 07.00 Julotta
Kyrkhults hembygds- och kyrkokör
26/12 10.00 Annandag Jul
Julia Bäcklund och Nelly Engrup, flöjt
31/12 16.00 Nyårbön
Maj Lindström framför sånger av Lina Sandell,
Jacob Nyvall m.fl.
1/1

16.00 Gudstjänst nyårsdagen

6/1

16.00 Trettondag Jul
Lovsjungarna

För mer information angående jul och nyår,
se predikoturerna.

Barnkören sjöng i domkyrkan
Barnkören har i höst deltagit i en musikal som heter
”Luthers ungar”. Den framfördes i Lunds domkyrka lördagen den 14/10. Lunds stift arrangerade musikalen där
barn från hela stiftet deltog. 250 barn, en dramagrupp
och en instrumentalensemble framförde musikalen på eftermiddagen efter att ha samövat i flera timmar. Det blev
lyckat och barnen tyckte att det var väldigt roligt.
Musikalen var ett av många inslag runt om i landet för att
fira 500-årsminnet av Martin Luther och Reformationen.
Några av de äldre barnen deltog en vecka senare i den gemensamma kontraktsgudstjänsten i Karlshamn där man
framförde delar av samma musikal.

Fyra körer i församlingen
I församlingen finns fyra olika körer, två barnkörer och två
vuxenkörer.

Barnkörer
För den som tycker att det låter roligt att vara med i en
barnkör finns möjlighet att prova på Minikören 6-7 år,
onsdagar kl.13.00–14.00 eller Barnkören 8-11 år onsdagar kl.15.15–16.15. Vi sjunger en blandad repertoar
och medverkar i gudstjänster, vårsångskonserter mm.
Vuxenkörer
Kyrkhults hembygds och kyrkokör söker nya medlemmar. Vi övar tisdagar kl.18.30-20.30 och medverkar i
gudstjänsterna vid större högtider. Vi deltar också i olika vårsångsprogram.
Lovsjungarna övar några torsdagar per termin och
sjunger lite enklare repertoar, psalmer och andliga sånger mm. Vi medverkar vid 2-3 gudstjänster denna höst.
Välkommen att höra av dig!
Hälsningar,
Maj Lindström, kantor

Levande julkalender 23/12
Olofströms kommun och kulturföreningarna anordnar i
år något man kallar Olofströms levande julkalender. Under 24 dagar fram till jul anordnas ”Lucköppning” på någon plats inom kommunen. Det är kulturupplevelser av
olika slag som är hemliga fram tills programpunkten börjar. Det som bjuds på kan vara sång, musik, berättande,
konst, teater eller något annat. Lördag den 23 december
kl 14.00 är det dags för ett hemligt program i Kyrkhults

kyrka. Det är ett samarrangemang mellan Kommunen,
Kyrkhults församling och Kyrkhults Hembygdsförening.
Fri entré.

Missionsauktion 1/12
Välkommen till Kyrkhults Missionssykrets auktion
fredag 1/12 kl 18.00 i församlingshemmet.

Fördjupningskväll
Onsdag 31 januari kl 18.00 i Pingstkyrkan, Olofström.
Ekumenisk fördjupningskväll med gästen Torbjörn
Aronson (Torbjörns far är född i Brännarebygden).
Vad händer på den kristna fronten i Sverige idag?
Torbjörn håller två föredrag utifrån följande tema:
• Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige
• Mission i retur – i Sverige.

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
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

Arr: Kyrkhults församling och Pingstkyrkan i Olofström

Nya kyrkofullmäktige
Vid höstens kyrkoval utsågs bland annat kyrkofullmäktige inför den nya mandatperioden. Fullmäktige består av
17 ledamöter. Den opolitiska nomineringsgruppen Aktiv
Kyrka fick 11 mandat (+1) och Socialdemokraterna fick 6
mandat (-1). Följande tar plats i det nyvalda fullmäktige:
Aktiv Kyrka: Jan Ottosson, Vivianne Ohlson, Ingrid
Brånsjö, Pär-Ola Lindström, Kennert Karlsson, Maria Ekman Jönsson, Rolf Lindström, Yvonne Ottosson, Anders
Eskilsson, Lena Segaeus Hult och Rune Olsson.
Socialdemokraterna: Jan Anders Håkansson, Anita Jönsson, Rolf Persson, Helén Persson, Markus Mörlund och
Karin Björnsson.
Nytt kyrkoråd utses av det nyvalda kyrkofullmäktige vid
deras första sammanträde.

Askonsdagsmässa
Onsdag 14 februari kl 18 i Mariakapellet.

Anita Lindholm, husmor
Tel: 0454-30 21 46
anita.lindholm@svenskakyrkan.se
Viktoria Hermansson, ekonom
Tel: 0454-30 21 43
kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se
Heléne Erlandsson, assistent inom diakoni
och barnverksamheten. Tel. 0454-30 21 40.
helene.erlandsson@svenskakyrkan.se
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 mars.
www.kyrkhultsforsamling.se
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Torbjörn Aronson, Uppsala, är docent och forskar på nya
församlingar i Sverige.

