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Hälsning till Kyrkhults församling

Rösta i kyrkovalet!
Genom din röst har du demokratisk
möjlighet att påverka valutgången. När
vi tänker kring kyrkans framtid och inte
minst Kyrkhults församlings framtid är
det viktigt att vi deltar i valet. Det finns
flera alternativ för det lokala Kyrkofull-

mäktige och många då det gäller Lunds
stifts fullmäktige. Kyrkofullmäktige utser
Kyrkorådet som är församlingens styrelse.
Stiftsfullmäktige utser Stiftsstyrelsen för
vårt stift. Till Kyrkomötet väljs 251 ledamöter från hela landet.
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Gudstjänster ooh
Musik

Söndagar
10.00 Högmässa/Gudstjänst
16/9 Lördag
16.00 Lutherkonsert
1/10 Söndag
10.00 Enkel mässa
11.00 Familjegudstjänst.
(Obs. tiden, kl. 11!)
22/10 Söndag
11.00 Kontraktsgudstjänst i
Karlshamns kyrka
Allhelgonahelgen
Fredag 10-15 Gravsmyckningskaffe
i kyrkan (andakt kl 11)
Lördag 18.00 Minnesgudstjänst
Söndag 10.00 Högmässa
19/11 Söndag
10.00 Enkel mässa
11.00 Familjegudstjänst.
26/11 Söndag
16.00 Ekumenisk gudstjänst i
Pingstkyrkan, Olofström

Morgonmässa
och Café

Morgonmässa varje helgfri fredag
kl 9.00 i församlingshemmets
kapell. Café från kl 9.30.

Lördag 16 september kl 16.00

Kyrkhults kyrka
Fri entré

Församlingsutfärd i Blekinge
Församlingens sommarutfärd med buss gick i år till Karlskrona med omnejd. Nära 50 personer deltog i resan. Efter
förmiddagskaffe i Nättraby besöktes Blekinge museums
föremålsmagasin på Rosenholm. Där finns mängder av intressanta föremål att titta på, bland annat Kyrkhults gamla
likvagn. Sedan följde en guidad rundtur inne i Karlskrona
samt ett besök på Marinmuseum. Efter lunch blev det båtfärd med Axel bort till Nättraby kyrka. I Saxemara blev det
andakt i kyrkan och kaffe i församlingshemmet innan det
var dags för hemfärd.

En del av ressällskapet i väntan på båten Axels ankomst till kajen vid Borgmästarfjärden

Att bli vän med sin ovän
Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem
som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont.
Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med
alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.
Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede
ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall
utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar
du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det
onda, utan besegra det onda med det goda
Rom 12:16-21
När du läser de här verserna i Romarbrevet tänker du kanske: Hur ska jag kunna leva upp till sådana förmaningar?
Menar Gud verkligen att man alltid ska bemöta det som
är ont med något gott? Är det inte orimliga krav? Ännu
svårare blir det när aposteln skriver i v.20 att du ska ge
din fiende mat och dryck när han är hungrig eller törstig.
Dessutom har Jesus sagt i bergspredikan att vi ska älska
våra fiender och be för dem som förföljer oss. Går det?
Nej, jag tror du har rätt. Det går inte. Man kan inte älska
på befallning. Kärlek kommer inifrån både då det gäller
kärlek till vän och till fiende. Men Gud tycks mena att det
är möjligt för oss att älska både Honom och våra medmänniskor. Först måste vi få smaka och se att Herren är
god. Du som läser de här orden får ta det mycket personligt. Gud älskar Dig! Han älskar dig just nu! Han älskar
dig med en mycket intensiv kärlek, mer än någon annan
någonsin har kunnat älska dig. Tänk, mer än dina föräldrar, mer än din make eller maka, ja mer än dina barn. Han
älskar dig även om du inte har valt att vara hans vän och
han längtar efter en nära relation med dig.
Det fanns något som stod i vägen. Något som gjorde er
relation omöjlig. Det som bibeln kallar synd. Värst bland
synderna är att inte vilja tro på Jesus. Men Gud bevisade

sin kärlek till dig genom att Jesus dog för dig medan du
fortfarande var hans fiende. Han tog synden på sig, som
om det var han som begått den. Han led och dog på korset som ett straff för hela världens syndaskuld. Det var för
din och min synd också! Tänk vilken kärlek! Han tog ett
dödsstraff för att rädda oss.
Aposteln säger: Vi älskar därför att han först har älskat
oss! När hans kärlek till oss blir verklig kan vi älska andra.
Våga lita på Guds kärlek till dig! Då blir det lättare för dig
att hålla sams med alla människor; din familj, din släkt,
dina grannar, arbetskamrater eller andra bekanta. Varför
skulle du ha lust att se ner på någon och hålla dig själv för
mer än andra? Du är ju så dyrbar för Gud. I stället för att
vara egenkär och ”självklok” kan du nu lyssna på och ta
intryck av andras erfarenheter och tankar. Om någon vill
dig illa undviker du nu att ge igen med samma mynt och
du tar inte initiativ till konflikter med någon. Skulle du få
lust att ge igen eller hämnas en oförrätt kan du släppa hela
saken, eftersom du vet att Gud är allas domare. Han kommer att se till att rättvisa skipas. Du slipper att göra det.
Öva dig i bön för den som gjort sig till din fiende. Bönens
makt är stor, så länge du ber om det som är gott. Om du
med kärleksfullt bemötande samlar glödande kol på motståndarens huvud leder det till ett gott slut på ovänskapen.
För skams skull vill han nu ha fred med dig.
Eftersom Gud har besegrat det onda som finns i dig, med
sitt goda, kan han låta dig segra över din medmänniskas
onda med något gott!
Vi ber:
Gud, låt mig upptäcka hur mycket Du älskar mig.
Hjälp mig att tro på förlåtelsen.
Vi ber idag för dem som vill oss illa,
hjälp oss att göra dem gott.
Ge oss glädje i gemenskapen med Dig, Herre Jesus!
Alve Svensson.

Kyrkhults församlin
Kyrkovalet den 17 september

Gemenskapsluncher
Aktiv kyrka i Kyrkhult

Vi äter soppa
lyssnarBrånsjö,
sedan Röshult
1. ochIngrid
på något program
i
församlings2.
Jan Ottosson, Tulseboda
Vallokal är församlingshemmet.
hemmet, onsdagar kl 12, följande
3.
Pär-Ola Lindström, Mörbohult
Valdagens öppettider:
datum:
4.
Kennert Karlsson, Kyrkhult
Kl 8-10, 13-15 och 17-20.
16 sept
Mikael Brorsson
5.
Maria Ekman Jönsson, Baggemåla
underhåller med två dragspel.
Röstning på Dagcentralen
RolfKarlsson:
Lindström,
Mörbohult
21 okt 6. Börje
”Jag har
hört om en stad”.
Torsdagen den 14/9 finns det möjlighet att rösta på Dag7. Om
Vivianne
Ohlson,
Lydia Lithell
och Kyrkhult
hennes sånger.
centralen i Kyrkhult kl 14-16.
18 nov 8. Martin
Skåring
visar bildspel
från Israel.
Yvonne
Ottosson,
Tulseboda
16 dec 9. Julsamling.
Anders Eskilsson, Tulseboda

Vallokal och öppettider

Förtidsröstning i församlingshemmet

10. Lena Segaeus Hult, Mörbohult
Förtidsröstning kan ske på församlings-expeditionen enligt
följande: Måndag 4/9 – lördag 9/9, måndag 11/9 – lördag
11. Rune Olsson, Snöfleboda
16/9 kl. 10-12 samt söndag 17/9 kl 13-15. Även kvällstid
12. Gun-Britt Johnsson, Röshult
tisdag 5/9 och onsdag 13/9 kl. 17-20.
Vi vill hälsa
små barnen
år och deras
föräldrar väl13. deGert
Ingvar 0-5
Ottosson,
Kyrkhult
komna till våra träffar på torsdagar mellan kl 9-12 i för14. Enhild Salomonsson, Lilla Ryd
Röstning genom bud
samlingshemmets källare. Vi fikar, pratar och pysslar. Varje
15.en samling
Börje Karlsson,
Tulseboda
Det finns också möjlighet att rösta genom bud. Särskilda gång har vi
där vi sjunger,
ber och läser något ur
kuvert används vid budröstning. I dessa lägger väljaren ned
16. barnens
Ingrid Karlsson,
Tulseboda
bibel. Start 3 sept.
valkuvert med valsedlar och intygar sedan att detta gjorts
Kontaktpersoner: Ingrid Brånsjö, tel 32 41 09, och
på ett riktigt sätt. Två vittnen skall också skriva på ytterkuJan Ottosson, tel 77 04 50.
vertet. Vem som helst kan få tjänstgöra som bud.

Öppna gruppen

Bön och lovsång

Med anled
lyssna till
Wållberg o
De bjuder
invigdes; å
Adolf Fred
Gunnar W
Johan Wå
som en av
Han har o
som Werm
slottsteate
högskolan

I höst gen
barnkörer
blir kyrko
Välkomna

De onsdagar som vi har fördjupningskvällar samlas vi till
Möjlighet finns även till förtidsröstning genom brevröst- bön och lovsång i församlingshemmets kapell kl 18.30.
ning. Brevröster kan lämnas genom bud direkt i vallokalen, eller skickas till Stiftsstyrelsen i Lund. (Box 32, 221 00
Lund).
1. oss Jan-Anders
Håkansson
Vi fördjupar
i något bibeltema
eller en bibelbok. Samlingarna är2.fristående
och
öppna
för
alla.
Upp till tre personkryss!
Anita Jönsson
Följande
onsdagar
samlas
vi
i
församlingshemmet
Alla valsedlar är försedda med små rutor framför varje
3.
Rolf Persson
kl 19-21. 2 sept, 7 okt, 4 nov, 9 dec.
namn. Rutorna är avsedda för personval. Man får sätta 1-3
4.
Helén Persson
personkryss.
5.
Markus Mörlund
6.
Karin Björnsson
OBS! Genom systemet med personval är det inte självklart
att översta namnet också blir först invalt. Därför är det
7.
Göran Jönsson
viktigt att sätta kryss i översta rutan ifall man inte önskar
8.
Annika Scharin
ändra på namnens ordningsföljd. Vill man ha en högre
9.
Håkan Söndag
Assarsson27 sept
Du kan oc
placering av något annat namn sätter man kryss för 1-3 av
kl 10-15
dessa namn.
Kontaktperson: Jan-Anders Håkansson, tel 77 06 22 präst har a
ter för sam
Anders Sjöberg är en mycket anlitad och uppskattad föreläsare. Han är författare, reseledare, trubadur och präst. Anders
predikar i högmässan och håller två bibelföredrag på eftermiddagen.
Känn dig
besöka vår
Alma Lindblad till ensamstående person inom Kyrkhults
och trevlig
25 okt kl 14 i kyrkan
församling som uppnått 60 års ålder.
Ansökan ska vara inne senast Fredagar k
En gudstjänst som är anpassad för familjer. Vi sjunger glada
Ester och Karl Larssons stiftelse till studerande inom
23 okt. För blankett och mer församling
sånger
och
psalmer,
berättar
bibelberättelse
för barnen. Efteologi eller diakoni.
baksidan.
se
teråt bjuds det påinformation,
go’fika.
Gå in på vår hemsida för att läsa mer om ändamålen och
www.dannfeltskastiftelsen.se
skriv ut ansökningsblankett. Ansökan skickas in till expeditionen senast den 6 oktober.

Brevröstning

Arbetarepartiet
Socialdemokraterna
Fördjupnings
kvällar

Anders Sjöberg

Dags att söka medel ur våra
stiftelser.

Dannfeltska
stiftelsen
Familjegudstjänst

Barnverksamheten i höst

Eftis samlar lågstadiebarn efter skolan på torsdagar. Om
föräldrarna vill att barnen ska vara med ska de säga till på
fritis så hämtar vi dem där kl 14.45 och går med dem till
församlingshemmet. Sedan hämtar föräldrarna där kl 17.
Anmälan om deltagande till 0725-676500 SMS.
Mellis samlar mellanstadiebarn tisdagar 15-17. Till Mellis
anmäler man sig till Martin Skåring. SMS till 0708322140, eller epost. Huvudansvariga för dessa grupper
är prästerna tillsammans med Heléne Erlandsson och
några hjälpsamma mammor som kommer att turas om
att vara med. Sarah Simonsson kommer vi att söka en
ersättare till under vintern. Sarah har lovat att vara med
på vårt barnläger, som vi planerar till de första dagarna på
höstlovet. Eftis 30-31/10 och Mellis 30/10-1/11. Den här
gången var det upptaget i Breanäs och Södra Hoka, så vi
planerar för att vara på Åhus Missionsgård.

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:

Gemenskapsluncher
är som vanligt tredje onsdagen i månaden: 20/9, 18/10,
15/11 och 13/12. Vi återkommer om program genom
annonsering

Födelsedagsfesten
planeras till den 11/10. Särskild inbjudan går till alla som
fyller 75, 80, 85, 90 och däröver under året.

Alpha och Betagrupperna
samlas första gången den 12/9 kl 18-20 och sedan tisdagar
i udda vecka. Kontakta Alve Svensson om du vill vara med
i denna intressanta diskussionsgrupp om Gud och livet.

Reformationsjubiléet

högtidlighålls i kontraktet genom följande samlingar:
28/9 kl 18.30 Lutherfilm i Sölvesborg. Ett antal
gratisbiljetter finns att hämta på exp. vecka 38.
5/10 kl 18.30 Lutherföreläsning i Mörrum (Lokal:
Kyrkan.)
11/10 kl 18.30 Luthermusik i Mariasalen i Olofström
22/10 kl 11.00 Sammanlyst kontraktsgudstjänst i
Karlshamn med Lutherfika. Ingen förhandsanmälan
behövs.

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
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
Martin Ottosson, vaktmästare
Tel: 0454-77 00 10,
Mob: 0702-42 13 04
Peter Salbo, vaktmästare
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
Mob: 0702-33 82 89

Nästa nummer kommer ut 1:a advent.
www.kyrkhultsforsamling.se

Mixi Print AB, Olofström

Öppna gruppen som leds av vår husmor Anita Lindholm
samlas varje torsdag utom då det är skollov kl. 9-12.
Mammor, pappor, mor- eller farföräldrar är välkomna med
de små. Läs mer om upplägget på vår hemsida.

