Nr. 1-2020

Dörr’n står på glänt…

det är Påsk …det är Advent
Vi har lämnat julen bakom oss, övergått
i fastan, och framför oss skymtar påsken.
Varför en rubrik som anknyter till en adventspsalm - det kan man undra. En fasta är en förberedelse och advent betyder
ankomst. Men vilken ankomst? Vanligen använder vi ordet advent i samband
med julen, men nu vill jag tala om påsken. Den ursprungliga påsken, pesach,
firas för att Israels barn alltid ska minnas
hur Gud räddade sitt folk genom Röda
havet. Pesach handlar om att minnas något gånget.
Det är inte bara ett minne som vi firar
eller förbereder oss för. I den sista måltiden öppnar Jesus påskens historiska
skeende till någonting som sker i nuet:
”…gör detta till minne av mig.” Vi firar
Jesu måltid för att minnas, men i nattvarden får vi ta emot honom i nuet.

Vi kan säga när någon dör att personen
”går ur tiden.” Gud och Guds rike står
på något vis utanför tiden. Det finns
olika kristna tankar om livet efter döden
men blicken är framåt och in i något
som mestadels är okänt.
När vi firar Påsk så firar vi i gången tid, i
nuet och i framtiden. Vi lever i förberedelse, men inte för årliga högtider utan
för ankomsten av apokalypsen, den dag
Gud låter Människosonen komma tillbaka och evighetens påsk skina över jorden. Oavsett hur långt du kommit på
trons väg eller hur insatt du är i frågor
om tro, välkommen att fira gudstjänst
med oss! För en sak är säker: ”Guds rike
kommer, ja, det är redan här.”
Björn Lundmark
komminister

Gudstjänster under
Påsken
Palmsöndagen, 5 april
10.00 Festmässa i Carl Gustafs
kyrka, Karlshamn
16.00 Judisk påskmåltid i församlingshemmet
Passionsandakter
Må – On 18.00
Skärtorsdagen, 9 april
18.00 Skärtorsdagsmässa
Långfredagen, 10 april
15.00 Långfredagsgudstjänst
Påskafton, 11 april
10.00 Ekumenisk påskvandring
i Olofström. Samling i
Pingstkyrkan.
Påskdagen, 12 april
10.00 Högmässa, kyrkokören
Annandag påsk, 13 april
18.00 Emmausmässa

Varje söndag

10.00

Högmässa/Gudstjänst

Morgonmässa

Mässa varje fredag kl 9.00 i
församlingshemmets kapell.

Café
Café kl 09.30 fredagar efter
mässan i cafélokalen.

Gustaf HellsingIKON

Kyrkboden

– Second Hand
och Café

Intresset var mycket stort när Kyrkhults nya Second Hand-butik, Kyrkboden, invigdes den 6 februari i församlingshemmets källarvåning. Vi
har café samtidigt och hoppas det kan
bli en social samlingsplats i Kyrkhult.
Barn från vår Eftisgrupp fick klippa det blågula bandet innan en stor
skara köpsugna och nyfikna besökare
strömmade in i Kyrkboden. Alla besökare bjöds på varm korv samt kaffe
och kakor.

Tre av medarbetarna i den nya Kyrkboden. Från vänster: Kennert Karlsson, Ingrid
Brånsjö och Gun-Britt Johnsson.
Vi tar emot kläder och prylar, men
inte möbler. Behållningen går till diakoniverksamheten i Kyrkhults församling. Verksamheten bedrivs av frivilliga medarbete.

o

Öppettider: Torsdagar jämna veckor
kl. 16-19
Inlämning: Måndagar jämna veckor
kl. 16-18.

Inga-Britt avtackad
Söndagen den 19 januari avtackades
Inga-Britt Rudelius efter hela 37 år
som kyrkvärd. Vid detta tillfälle erinrades också om många andra goda insatser som Inga-Britt har gjort för vår
församling, men som hon har avtackats
för tidigare: Miniorledare, församlingshemsvärdinna, förtroendevald i kyrko-

råd och fullmäktige, ordförande i Missionssykretsen med mera. Vi vill även
här via Kyrkobladet säga:

Tack Inga-Britt för alla
värdefulla insatser under
många år!

o

Barnverksamhet i församlingshemmet
Eftis, åk 1-3

Torsdagar varje vecka kl 15-16.30.

Joytajm

Tisdagar udda veckor kl 14-16.
En mötesplats för föräldrar med barn
i åldrarna 0-6 år. Vi umgås, pratar,
sjunger, leker och har en andakt
Ledare är Anki Svensson och Helene
Erlandsson

Barnverksamhet för åk 1-3. Vi har
roliga aktiviteter, läser ur Bibeln och
har andakt.
Ledare: Anki Svensson och Helene
Erlandsson
!

Mellis, åk 4-6

Onsdagar udda veckor 15-16.30.
Barnverksamhet för åk 4-6. Vi har
roliga aktiviteter, läser ur Bibeln och
har andakt.
Ledare: Anki Svensson och Helene
Erlandsson

Högis, åk 7-8
Enligt överenskommet schema.
Kontakta ledare Anki Svensson.

Våren 2020
Gemenskapsluncher
Vi äter soppa och lyssnar sedan på något program i församlingshemmet, onsdagar kl 12, följande datum.

18 mars Österlenarna 50-, 60- och

70-talsmusik
15 april Lory Selenfelt, Min mors
vagga.
20 maj Solveig Wollin
17 juni Klavs Nielsen, Bli kompis
med din kropp.

Biskopsvisitation
Den 1-5 april visiterar Biskop Johan Tyrberg Listersoch Bräkne kontrakt. Det blir samtal och arrangemang i
alla församlingar och visitationen avslutas med festhögmässa i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn söndag
5 april kl 10. Busstransport ordnas från Kyrkhults
kyrka kl. 09.10. För säker plats, anmäl till expeditionen senast ons 1 april, tel. 30 21 40. Ingen högmässa i
Kyrkhult samma dag, men påskmåltid kl 16. Se särskild
annons.

Hela kyrkan sjunger!
”Hela kyrkan sjunger” är ett uppskattat kon-

cept som innehåller härliga, glada och innehållsrika sånger och psalmer och lättbegripligt budskap. Kom med och sjung och lyssna till underbar
musik kl. 18.00 i församlingshemmet. Kaffeservering!

23 feb Stanley och Barbro Karlman
29 mars Martin o Elisabeth Ottosson
26 april Barbro och Lars Svensson

LIVSLUFSEN - ut och gå!
Startar den 7 april efter vinteruppehållet.
Våren är här och vi börjar med de uppskattade
promenaderna igen. Varje tisdag förmiddag under april
och maj träffas vi utanför församlingshemmet klockan
9.30. Efter promenaden på ca 45 minuter erbjuds kaffe
och frukt i församlingshemmets café för den som önskar.
Kom med de gånger du kan, ingen anmälan.
Välkomna!

Judisk påskmåltid
Palmsöndag, 5 april, 16.00 i församlingshemmet
Vi äter oss igenom påsken i en symbolrik måltid med
förklaring. Anmälan till exp senast ons 1 april, tel. 30 21
40. Kostnad: 30 kr.

Youngsters konsert
för barn 5-13 år

14 mars kl 16 i församlingshemmet
Konsert, sång, dans, bibelberättelse!

Ekumenisk påskvandring
Påskafton, 11 april, kl. 10.
Samling i Pingstkyrkan kl 10. Vandring till torget där
bönevandring genomförs, med bibelläsning om påskens
drama.

Bibelläsning med Björn
Torsdagar kl. 10 i församlingshemmets café.
Välkommen efter torsdagsfrukosten att delta i en stunds
läsning ur bibeln. Vi läser och är fria att ta upp tankar eller funderingar som dyker upp. Ingen anmälan och man
är fri att komma och gå som man önskar.

Start: torsdag 5/3 kl. 10 i församlingshemmets café.

Fördjupningskvällar
Temat för vårens fördjupningskvällar är eskatologi, läran om
yttersta tiden. Vi fördjupar oss i detta ämne följande torsdagar, kl 18 i församlingshemmet.
27 feb
26 mars
23 april

Björn Lundmark
Lars Fröjmark
Martin Skåring

Kyrkogårdsexpeditionen
Kontakta kyrkogårdsexpeditionen vid frågor om gravar
och kyrkogården.
Expeditionstiderna är må-fr 10-12.
Telefon 0454-77 00 10
Församlingsexpeditionen har expeditionstid ons 10-12.
Telefon 0454-30 21 40

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:

Körverksamheten 2020
Kyrkhults hembygds- och kyrkokör övar tisdagar
kl.18.30-20.30
Kontakta Maj Lindström, kantor 0454-30 21 45

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, Mob: 0727-21 21 42
bjorn.lundmark@svenskakyrkan.se
Maj Lindström, kantor
Tel: 0454-30 21 45
maj.lindstrom@svenskakyrkan.se
Anki Svensson, församlingspedagog
Tel: 0454-77 08 23, 0725-67 65 00
ann-christin.m.svensson@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvägen

Kristi himmelsfärds dag!

Vandra med Herren och finn dig själv. Välkommen att
delta oavsett hur du tänker kring kristen tro.
Vi inleder med församlingens mässa kl. 10 i Kyrk
hults kyrka. Efter mässan går de som ska delta i
pilgrimsvandringen över till församlingshemmet där
församlingen bjuder alla pilgrimer på lunch. Om du
vill vara säker på att få mat så behöver vi din anmälan.
Efter att ha blivit stärkta såväl andligen som kroppsligen
påbörjar vi vår vandring längs Pilgrimsleden. Vi går
sträckan Kyrkhult till Jämshög med en längd på 18 km.
Väl framme i Jämshög avslutar vi med andakt.
Information om leden finns på: www.pilgrimsvagen.se/
pilgrimsvagen/paradisvagen/
Frågor och anmälan:
Björn Lundmark Tel: 0454-30 21 42 Mob: 072-721 21 42
E-post: bjorn.lundmark@svenskakyrkan.se

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

Anita Lindholm, husmor
Tel: 0454-30 21 46
anita.lindholm@svenskakyrkan.se
Käthy Nilsson, kanslist
Tel: 0454-30 21 40
kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se
Heléne Erlandsson, assistent inom diakoni
och barnverksamheten
Tel: 0454-77 08 16, Mob: 0705-40 21 42
helene.erlandsson@svenskakyrkan.se
Martin Ottosson, vaktmästare
Exp: 0454-77 00 10
martin.j.ottosson@svenskakyrkan.se
Peter Salbo, vaktmästare
Exp: 0454-77 00 10
Marie Törstrand-Eriksson, säsongsvaktmästare
Exp: 0454-77 00 10
Anette Björnsson, säsongsvaktmästare
Exp: 0454-77 00 10

Mixi Print AB, Olofström

Pilgrimsvandring

