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Glad sommar!
I skrivande stund har det under en veckas
tid ”snöat” vitt ludd i mängder över stora
delar av landet, långt mer än vanligt.
Ett reportage i SVT förklarar att det är
asparna som släpper sina fröer. Antalet
fröer bestämdes redan förra sommaren.
Aspfröer börjar växa bäst i bränd mark.
Asparna ”visste” att efter en torr sommar är det bäst chans till riklig förökning
året därpå. Därför är det ovanligt mycket
aspfrö i luften i år. Visst är naturen sinnrik
och förunderlig!
Vi förstår alla att träd inte kan tänka.
Men vi kan förstå att en skapande
Gud kan programmera sådana sinnrika funktioner i naturen. Vi vill med

kyrkans verksamhet och gudstjänster
lära känna denna Gud. Välkommen till
Musik i sommarkväll, Frukost i Kyrkhult,
Fredagscaféet, Gemenskapslunch och
alla gudstjänster. Nytt för i år är att vi er
anordnar resa till oasmötet i Ljungby i juli
i år. En av talarna är Sebastian Stakset som
är en känd rap-sångare, med ett mycket
kriminellt förflutet och drogmissbruk.
Sedan han lärde känna Livets Gud har han
blivit ren och hjälper ungdomar med bl.a.
psykisk ohälsa. Välkommen du också att
lyssna till ett mycket intressant föredrag.
Att livet segrar över döden är värt att fira!
Glad sommar!

Martin Skåring
kyrkoherde

Musik i sommarkväll
Söndag 7 juli Kl. 18.00

Söndag 28 juli Kl. 18.00

”En salig blandning”

”Kvällen stundar”

Gospel Stompers består av sju spelglada
herrar, bl.a. Dan-Inge Olsson och Uno
Hellgren, välkänd musiker från Hälle
viks Jazzfestival. Repertoaren omfattar
glad jazzmusik, spirituals, gospel och
väckelsesånger.

Vokalensemblen Bachspeglarna, bjuder
på ett somrigt program med såväl kända
sommarsånger som nyskrivna sånger av
Sven Hagvil.

med Gospel Stompers

med Bachspeglarna

För mer information, se hemsidan

Gudstjänster under
sommaren
Söndagar
10.00 Högmässa/Gudstjänst
22/6
10.00

Midsommardagen
Gudstjänst, Holje
spelmanslag

6/7
15.00

Lördag
Konfirmation

18/8
16.00

Söndag
Ekumenisk gudstjänst i
PRO-parken, Olofström

Varje vecka i
församlingshemmet
Frukost i Kyrkhult (FiK)
Torsdagar kl 08.30-11.
Stängt mellan 24/6 – 4/8

Morgonmässa
Mässa varje fredag kl 9.00 i
församlingshemmets kapell, även
i juli.

Café
Fredagscafé varje fredag kl 09.30 i
cafélokalen.

åren!

Hänt under v

Youngsters

Den 3 mars fick vi besök av
Youngsters, som genomförde en
rockkonsert för barn. Det var
mycket uppskattat och tidningen Dagen gjorde ett reportage
om kvällen.

Det blev mycket musik,
dans och en bibelberättelse.
Youngsters håller i
barnsamlingarna under
oasmötet i juli. Se särskild
info om detta.

o
Kyrkokommunala arkivet överlämnat
År 2012 överlämnades församlingens
kyrkböcker för tiden före år 2000 till
Landsarkivet i Lund. För några veckor
sedan var det dags att också överlämna
det så kallade kyrkokommunala
arkivet för samma tid. Bland det
som överlämnades fanns kyrkorådets
protokoll 1865-1999, protokoll från
kyrkostämman och kyrkofullmäktige,
liksom skolrådets protokoll 18651931, kyrkoräkenskaper och
räkenskaper för skolorna, protokoll
från biskopsvisitationer, kyrkans

verifikationer, ritningar och mycket
annat. Det blev 10 stora flyttkartonger
fulla med historiskt material som
transporterades till Lund.

pålysningsböcker, diverse skrivelser och
brev, gravbokföring, gamla intressanta

Innan överlämnandet fotograferade
Jan Ottosson ideellt av, eller kopierade,
en mängd historiskt intressanta
handlingar som på så sätt ändå finns
kvar i församlingens ägo. Bilden visar
en glimt från arkivet innan materialet
packades ner.

Sommaren 2019
OAS-mötet i Ljungby – Med
bl.a. Sebastian Stakset.
I år genomförs sommarlägret i Ljungby 23-27 juli.
Kyrkhults församling anordnar gemensam transport
två av dagarna (26-27 juli). Kostnad vuxna: 300 kr
per dag för deltagande och transport. Kostnad för
barn: 50 kr för transport. Alla barnmöten är i år gratis
och leds av Youngsters.
Anmälan till expeditionen senast 17 juli
tel.0454-30 21 40
E-post: kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se

12/6

Gemenskapslunch
Kl 12 i församlingshemmet. Vi sjunger
sommarpsalmer med
Börje Karlsson.

22/6

Midsommardagen

18/8

Ekumenisk friluftsgudstjänst

Gudstjänst kl 10. Holje spelmanslag medverkar. Kaffe på kyrkbacken.
Söndag kl 16.00 firar vi ekumenisk friluftsgudstjänst vid PRO-parken i Olofström.
Representanter från olika kyrkor i kommunen
medverkar. Det blir också kaffeservering.

Konfirmander
Årets konfirmander läser tre veckor under sommaren med konfirmation den 6 juli och nattvardsgång
den 7 juli. De åker på läger i Göteborgs skärgård
med bad, grillning och besök på Liseberg som givna
aktiviteter vid sidan av undervisningen.

OAS-rörelsen är en organisation inom Svenska kyrkan som
arbetar för andlig förnyelse, med betoning på god undervisning,
bön och lovsång m.m.

Välkommen nästa års grupp att anmäla er till ett
spännande och innehållsrikt sommarprogram!

Mer information om sommarmötet finns i kyrkan,
eller på http://oasrorelsen.se/.

Församlingsexpeditionen:
Fridaforsvägen 9, 293 74 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:
Foto: Litzy Boesdal

Livslufsen – ut och gå
Under våren har vi varje tisdagsförmiddag varit ett gäng,
ca 15-20 stycken, som promenerat runt och sett lite nya
platser i vårt vackra Kyrkhult. På Valborgsmässoafton
invigde vi den nya spången i Tulseboda parken. Nu har vi
sommaruppehåll, men återkommer till hösten igen med
nya promenader.

Martin Skåring, kyrkoherde
Tel: 0454-30 21 41, Mob: 0708-32 21 41
martin.skaring@svenskakyrkan.se
Björn Lundmark, komminister
Tel: 0454-30 21 42
bjorn.lundmark@svenskakyrkan.se
Lars Fröjmark,
vikarierande komminister
Tel: 070-582 99 22
Maj Lindström, kantor
Tel: 0454-30 21 45
maj.lindstrom@svenskakyrkan.se
Anita Lindholm, husmor
Tel: 0454-30 21 46
anita.lindholm@svenskakyrkan.se
Käthy Nilsson, vikarierande kanslist
Tel: 0454-30 21 40
kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se

Detaljerat program kommer så småningom att finnas
bland annat i kyrkan, på församlingens anslagstavla och på
hemsida
Anmälan till expeditionen senast 2 augusti
Tel. 0454-30 21 40
E-post: kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se
Anmäl också eventuell matallergi.

Nästa nummer kommer ut i början av september.
www.kyrkhultsforsamling.se
Vi finns också på facebook

Martin Ottosson, vaktmästare
Exp: 0454-77 00 10, Mob: 0702-42 13 04
martin.ottosson@svenskakyrkan.se
Peter Salbo, vaktmästare
Exp: 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

Mixi Print AB, Olofström

14/8 FÖRSAMLINGSUTFÄRD

Heléne Erlandsson, assistent inom diakoni
och barnverksamheten
Tel: 0454-77 08 16, Mob: 0705-40 21 42
helene.erlandsson@svenskakyrkan.se

