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Hälsning till Kyrkhults församling

Gudstjänster
under Påsken

Betraktelse
inför påsken.
Helt nyligen talade jag med en ung man
som sakligt konstaterade att vi ju alla ska
dö en gång. Men vänta lite nu, jag kom
att tänka på något som Jesus sa: ”Den som
tror på mig ska leva om han än dör”. På
ett sätt hade den unge mannen rätt, för
bibeln säger att det har bestämts om människan att en gång dö och sedan dömas.
Det som Jesus säger innehåller ett löfte om
fortsatt liv efter döden, ett liv i lycka och
gemenskap med andra och framför allt i
gemenskap med Herren själv. Jesus talar
om frälsningen till det eviga livet. Han
säger ju också: Den som tror på mig ska
aldrig någonsin dö och kommer inte in i
domen utan har gått över från döden till
livet.
Att tro på honom verkar vara något helt
avgörande. Att tro på Jesus betyder inte
bara att tro att han finns. Det innebär
framför allt att leva i en nära relation med
honom. Relationen uppstår när du lär
känna honom. Han känner redan dig.

Han vet om dina svårigheter att tro och
han känner hela din livssituation utan och
innan. Han vet om dina synder. Dem har
han redan lidit och dött för. Han har ett
paket med förlåtelse färdigt till dig. Be
honom att han ska visa sig för dig så att
du upptäcker och lär känna hans kärlek.
Blir du stilla inför honom kommer du att
märka att han är verklig.
Kanske du läser detta i tiden före påsk.
Då vill jag uppmuntra dig att komma till
kyrkan under stilla veckan. Skärtorsdagen
som under kyrkans historia har varit årets
högtidligaste nattvardsgång. Långfredagen
då du får höra Jesu ord från korset: Det är
fullbordat! (För dig! För att du ska kunna
vara Guds barn.) Och sedan på påskdagen
vara med och ropa: Ja, han är sannerligen
uppstånden! när prästen har hälsat: Kristus är uppstånden!
Välkommen i Jesu namn!
Alve Svensson, kyrkoherde.

Palmsöndagen, 9 april
10.00 Högmässa
Passionsandakter
Må – On 18.00
Skärtorsdagen, 13 april
18.00 Skärtorsdagsmässa
Långfredagen, 14 april
10.00 Långfredagsgudstjänst
Påskdagen, 16 april
10.00 Högmässa, kyrkokören,
Påsklunch, föredrag (se
annons).
Annandag påsk, 17 april
18.00 Emmausmässa,
Lovsjungarna
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Välkommen Viktoria!
När Jessica blev avtackad, kunde
vi samtidigt välkomna Viktoria
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att du ville bli vår medarbetare
Viktoria! Dina arbetsuppgifter är
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in i både det ena och det andra.
Det känns verkligen betryggande
att du har blivit församlingens
ekonom. Vi hoppas att du ska
trivas hos oss!
Alve Svensson.

Öppna gruppen
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Anders Sjöberg

Under 15 års tid har Kyrkhult haft en
vänförsamling i Tanzania. Församlingarna har bett för varandra och även besökt
varandra vid några tillfällen. Kyrkhults
församling har bidragit med ekonomiskt
stöd till bl.a. en ny kyrka i Handeni.

Vi fick en inbjudan att delta i kyrkoinvigningen 27/11 2016.
Eldsjälen Enhild anmälde genast sitt
intresse för att delta i resan. Ganska
snart hade hon lockat med sig Rolf
Persson och undertecknad. Det blev
en mycket intressant och upplevelsefylld resa.

Familjegudstjänst

9/3 Svensk afton

kl 18-20 i församlingshemmet. Vi inbjuder
svenska medborgare till gemenskapsträff med
asylsökande familjer i vår församling. Vi äter
klassisk svensk mat och presenterar vårt land och
kultur med drama, bilder mm. Kostnad: 20 kr/
pers. Ingen anmälan.

26/3 Familjegudstjänst, dopfest

Alla som döptes under 2016 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.

Annika Ekdahl och den nya kormattan

5/4 Open Doors

Ny kormatta
Jag har under en tid undersökt hjortars förekomst som
motiv i gobelänger. Jag har hittat dem även i mattor, massor av dem. Under en resa till Turkiet nyligen lärde jag
mig att världens äldsta funna matta är 4000 år gammal
och beskriver hästar och – hjortar.
När kyrkoherde Alve Svensson på försommaren 2016
bad om hjälp med en ny kormatta beslutade jag mig genast: Jag ville presentera ett förslag på en röllakansmatta,
och Vävaregården i Eringsboda ska få väva den. Och den
ska föreställa hjortar i en trädgård.
Mattan har fått det latinska namnet Hortus Conclusus,
en omsluten trädgård. Uttrycket är vanligt i både konstoch textilhistorien och har sitt ursprung i Höga Visan:
"En inhägnad trädgård är min syster och brud, en inhägnad trädgård, en förseglad källa." (4:12) Även hjorten finns
omtalad i Bibeln. I Psaltaren 42:2 står:
"Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min
själ efter dig, o Gud".
Det finns fler berättelsen invävda i mattan. Den som tittar noga kan se att ett av djuren har ett kors i sin hjortkrona. Det är hjorten som den romerske fältherren och
sedermera martyren Eustachius mötte under en jakt på
100-talet. Han såg korset mellan hornen och blev omvänd.
Till sist vill jag nämna kunga- eller drottningkronan på
ena kortsidan av mattan. Den refererar till en bibelvers
som jag ofta tänker på, både under mörka och ljusa dagar:
"Håll fast det du har, så att ingen tar din krona."
Upp. 3:11
Annika Ekdahl

kl 18.30 i församlingshemmet informerar organisationen Open Doors om världsläget för den
förföljda kyrkan, enligt de senaste rapporterna.
Kristna är den mest förföljda religiösa grupperingen i världen, men samtidigt också starkt växande. Föredraget är öppet för alla! Kaffeservering!

15/4 Påskvandring

På påskafton anordnas en ekumenisk påskvandring med kyrkorna i Olofströms kommun. Start
kl 10 vid Katolska kyrkan. Vandringen går mellan kyrkorna och avslutas ca kl 11.15 vid Torget i
Olofström. Där blir det fortsatt program fram till
kl 12.30. Det bjuds på tilltugg.

16/4 Påskdagen
10.00 Högmässa
12.00 Påsklunch i församlingshemmet. Anmälan till
exp. 0454-30 21 40, senast 10 april.
ca 12.45 Föredrag om Svepduken i Turin.
Svepduken i Turin anses av många vara det linnetyg som Jesu döda kropp sveptes in i efter
korsfästelsen. Duken har undersökts noggrant
med vetenskapliga metoder och innehåller
mycket märklig information. I duken är det inpräntat en bild av en pryglad och korsfäst man.
Ingen vet hur bilden på duken har kommit till.
Skulle det vara Jesu svepduk är tygstycket det
närmaste vetenskapliga bevis vi kan komma en
bekräftelse av något så spektakulärt och hoppingivande som Jesu uppståndelse.

21/5 Gemenskapsträff med
asylfamiljer
kl. 14-16 Församlingshemmet, Vi inbjuder svenska medborgare till gemenskapsträff med asylsökande familjer. Vi
äter och deltar i något program. Ingen anmälan.

Körer
Kyrkhults Hembygds och kyrkokör

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

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

Lovsjungarna

Församlingens personal:

Vi övar enligt särskilt schema vissa torsdagar kl.19.3020.30.

Barnkören
Årskurs 0-4 onsdagar kl.15.15-16.15.
Välkommen!

Körernas medverkan

26/3 Jungfru Marie bebådelsedag
Kl 11 Barnkören
16/4 Påskdagen
Kl 10 Kyrkhults hembygds- och kyrkokör
17/4 Annandag påsk
Kl 18 Lovsjungarna
7/5 4 söndagen i påsktiden
Kl 10 Barnkören
21/5 Vårkonsert i Jämshögs kyrka kl 18
Kl 10 Kyrkhults hembygds- och kyrkokör

För mer information angående påsk, se predikoturerna.

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
Vivianne Ohlsson, diakoniassistent
Tel: 0454-77 08 16, Mob: 0705-40 21 42
viviann.olsson1@gmail.com
Sarah Simonsson, ungdomsledare
Tel: 0454-30 21 42, Mob: 0727-21 21 42
sarah.simonsson@svenskakyrkan.se
Heléne Erlandsson, assistent inom diakoni
och barnverksamheten
Tel. 0454-30 21 40

Peter Salbo, vaktmästare
Tel: 0454-77 00 10,
Mob: 0761-25 08 78

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

Marie Törstrand-Eriksson,
säsongsvaktmästare
Exp: 0454-77 00 10, Mob: 0702-90 18 25

Mixi Print AB, Olofström

Martin Ottosson, vaktmästare
Tel: 0454-77 00 10,
Mob: 0702-42 13 04

