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”Jag tror på nå’t, men jag vet inte vad”
Det finns en berättelse om en gammal
indianhövding som undervisade sitt barnbarn om livet. Han berättade en historia
om två vargar.
– Det var en hemsk strid mellan de två
vargarna.
Den ene var ond; Han var vrede, våld,
avund, lögner och egoism.
Den andra var god; Han var glädje,
kärlek, hopp, generositet, sanning och
empati. Samma strid pågår inom oss alla.
Barnbarnet tänkte på det en stund och
frågade sedan sin farfar;
-Vilken varg kommer att vinna? Den
gamle indianhövdingen svarade: – Den
som du matar mest.
Det är en tänkvärd berättelse som också
kan appliceras på vår tro. Vad vi har för
uppfattning om livets ”varför” handlar
i hög grad om vad vi matas med. Vid
Oasrörelsens sommarkonferens i år be
rättade Johan Candelin, (ordförande i
”Martyrkyrkans Vänner”) om en nyligen
gjord undersökning om människors
livsåskådningar. Undersökningen visade
att ca 50% av Sveriges befolkning tror
inte på ett liv efter döden. Att det är så få
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som tror har inte att göra med någon ny
upptäckt om att Gud inte existerar eller
ny kunskap om dödens verklighet. Det
handlar mer om att vi är ett folk som inte
reflekterar över dessa frågor. Vi får allt
mindre ”mat” om de filosofiska frågorna
om livets ”varför”. Samtidigt är det någonstans självklart för alla att livet inte är en
slump. Resultatet uttrycks ofta i devisen
”Jag tror på nå’t, men jag vet inte vad”
och så lever vi vidare utan någon närmare
reflektion över frågan.
Under hösten har vi i Kyrkhults församling två nya arrangemang, ”Hela kyrkan
sjunger” och en studiecirkel i blomsterbindning där vi också lär oss om Bibelns
relation till växter. Det är exempel på två
lättsamma och intressanta aktiviteter där
man på ett mycket otvunget sätt kan låta
sig utsättas för lite tankar om Gud och
livets mening.
Vill du gräva djupare kan du vara med i
en samtalsgrupp, komma till gudstjänster
eller fördjupningskvällar. Välkommen att
mata tron inom dig!

Martin Skåring
kyrkoherde

Gudstjänst
och musik
Söndagar
10.00 Högmässa/Gudstjänst
23/9 Söndag
11.00 Familjegudstjänst med
Luthertema (Obs! tiden!)
18.00 Gemenskapskväll
7/10 Söndag
10.00 Högmässa
18.00 Hela kyrkan sjunger
14/10 Söndag
10.00 Högmässa
16.00 Förböns- och
lovsångsgudstjänst
21/10 Söndag
10.00 Högmässa
16.00 Familjegudstjänst

Allhelgonahelgen
2/11 Fredag
10-15 Gravsmyckningskaffe i
kyrkan (andakt kl 11)
3/11 Lördag
18.00 Minnesgudstjänst
4/11 Söndag
10.00 Högmässa
25/11 Söndag
10.00 Högmässa
16.00 Ekumenisk gudstjänst
i Katolska kyrkan,
Olofström
2/12 Söndag
10.00 Högmässa
18.00 Hela kyrkan sjunger

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

Församlingsutfärd till Göinge

De flesta av resenärerna samlade på Mellby Gård. Till vänster i förgrunden ses värdparet Mona och Rune Andersson.
Årets församlingsutfärd med buss
gick till olika platser i Göinge. Först
besöktes Bjärnums fina hembygdsmuseum, där kaffe serverades. Därefter
besåg vi Finja medeltidskyrka. Lunch
intogs på anrika Tyringe Kurhotell. På
eftermiddagen gästade vi Mellby Gård,
ett besök som blev mycket uppskattat

av resenärerna. Först fick vi en guidad
rundtur på ägorna av inspektor Petter
Beckman. Därefter bjöd gårdens ägare
Mona och Rune Andersson på eftermiddagskaffe. Sista anhalten på resan
blev Perstorps kapell mellan Arkelstorp
och Vånga. Kapellet är ett av Sveriges
äldsta baptistkapell, invigd 1860. Där
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Förändringar i några tjänster
Lars Fröjmark, kh
emeritus, kommer
att vikariera på
30% under hösten. Lars kommer
främst att förrätta
begravningar, fredagsmässan samt
söndagsgudstjänster och dop.
Vi fortsätter under hösten att söka en
fastanställd komminister.
Vi håller också på att rekrytera en barnledare till Eftis- och Mellisgrupperna.

Andreas Giselsson
kommer under
hösten att arbeta
som assistent inom
diakoni, barnoch familj, samt
vuxenundervisning.
Andreas har
just avslutat en
utbildning inom
mathantverk. Han är en van predikant
och ungdomsledare. Vi välkomnar
Andreas och Lars till Kyrkhults
församling.

berättade Lennart Karlström, Viby, om
kapellets historia. Vi sjöng några gamla
läsarsånger medan Börje Karlsson spelade på den gamla tramporgeln. Martin
Skåring svarade för andakt, innan hemfärden till Kyrkhult. 44 personer deltog
i utfärden.

Samtal om kristen
tro
Vi har under vissa terminer genomfört s k ”Alpha-kurser”, alltså korta
kurser i kristen tro. Vi tar del av kort
undervisning och diskuterar intressanta ämnen om livet och kristen
tro. Efter Alpha-kursen fortsätter
gemenskapen och diskussionerna i s
k ”Betagrupper” eller hemgrupper.
Vi har idag fyra hemgrupper och en
Betagrupp. Är du intresserad av att
diskutera eller bara lyssna och ta del
av gemenskapen, kontakta kyrkoherde Martin Skåring, så hjälper han dig
till rätt grupp, 0708-32 21 41.

Hela kyrkan sjunger!
med Rolf Liljenberg och Jens U. Nilsson
Under hösten startar vi upp med
en ny verksamhet. ”Hela kyrkan
sjunger” är ett uppskattat koncept 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!

7/10 under ledning av Rolf

Liljenberg och Barbro Jönsson.

2/12 (1 advent) under ledning av
Jens U. Nilsson.

Allhelgonahelgen
Fredag 10-15 Gravsmyckningskaffe
i kyrkan (andakt kl 11)
Lördag 18.00 Minnesgudstjänst,
Kyrkhults hembygds- och kyrkokör
Söndag 10.00 Högmässa, Lovsjungarna

Konfirmander 2017-18
Detta härliga gäng konfirmerades den 7 juli 2018 i Kyrkhults kyrka. Vi åkte på läger till klostret i Taizé och besökte
på vägen nöjesparken EuropaPark. Efter tre veckors intensiv
sommarläsning var det alltså dags för konfirmation.

Upptakten för årets konfirmander är söndag 9/9 kl 10
i Kyrkhults kyrka. Välkommen!

På gång under hösten

Blomsterbindning med

23/9 kl 18 Eva Söderström
Gemenskapskväll i församlingshemmet med
Eva Söderström, konstnär, författare, teolog
och föredragshållare. Eva berättar utifrån ämnet ”Kvinnorna i Bibeln talar till oss idag”.

Kyrkhultsblomman

14/10 Bön- och lovsångsgudstjänst

Under hösten och våren anordnas en studiecirkel med sammanlagt fem träffar tillsammans med Kyrkhultsblomman.
Vi lär oss att binda blombuketter, kransar mm. Vi lär oss
också om växternas relation till Bibeln med dess rika symboliska innehåll. Andakter med tillväxt.

14/11 Födelsedagsfesten

Carolina Håkansson och Martin Skåring leder de flesta
samlingarna. Kursen avslutas i maj då Ivar Björegren tar oss
ut på en blomstrig pilgrimsvandring.

25/11 Ekumenisk gudstjänst

Kursen kostar 350 kr. Man anmäler sig i butiken eller
betalar in till Kyrkhultsblomman, bg: 5150-4728.
Inför jul och påskdekorationerna betalar man för det man
använder.

28/11 Surdeg - för kroppslig och andlig hälsa

25/9 kl 13-15 i församlingshemmet Blomsterbindning

Vi sjunger lovsånger och ber tillsammans! Lars Fröjmark leder
gudstjänsten. Kom och få förbön. Kl 16 i kyrkan.
planeras till den 14/11. Särskild inbjudan går till alla som
fyller 75, 80, 85, 90 och däröver under året.
Söndag den 25 november kl 16 i Katolska kyrkan,
Olofström.

Kl. 19 i församlingshemmet.Vad är surdeg och vilka positiva
effekter har det på hälsan? Varför är surdeg mer hälsosamt än
snabbjästa bröd.
Hur kan det vara bra för blodsocker, hjärta och tarm?
Lär dig gilla mjölksyrebakterier och jästsvampar.
Vad har Gud att säga om surdeg?
Föredragshållare: Andreas Giselsson. Utbildad bagare på
Eldrimners Mathantverksutbildning. Erfarenhet från fem surdegsbagerier. Andreas är också predikant och arbetar nu som
assistent i Kyrkhults församling.

Öppna gruppen
Vi vill hälsa de små barnen 0-5 år och deras föräldrar
välkomna till våra träffar på torsdagar mellan kl 9-12 i
församlingshemmets källare. Vi fikar, pratar och pysslar.
Varje gång har vi en samling där vi sjunger, ber och läser
något ur barnens bibel.

Information om stiftelser
Vi vill påminna om våra stiftelser i församlingen. Sista
ansökningsdagen för dessa är 5 okt. Gå in på vår hemsida för att se om någon passar dig.

16/10 kl 13-15 hos Kyrkhultsblomman Kransbindning
16/12 kl 13.30-16 i församlingshemmet Juldekoration
Vårens datum meddelas under hösten.

Familjedagar
Vi samlas med hela eller
delar av familjen och pysslar,
bakar, spelar spel och grillar
ibland. Vi avslutar med en
familjegudstjänst och kvällsmat. Allt i församlingshemmet.

23/9

11.00 Familjegudstjänst (i församlingshemmet)
med delar av luthermusikalen

21/10

13.30-17.30 Familjedag. Tema: Avancerade kanelbullar

16/12

13.30-17.30 Familjedag. Tema: Tema: Juldekoration

Kyrkomusiken hösten 2018
I Kyrkhults församling finns två körer för
barn, Minikören och Barnkören.

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
vårsångsframträdanden.
Lovsjungarna övar några torsdagar per termin och
sjunger lite enklare repertoar, psalmer och andliga
sånger mm. Vi medverkar vid 2-3 gudstjänster denna
höst.
Kontakta mig om du vill vara med!
Maj Lindström, kantor 0454-30 21 45

Gemenskapsluncher
Följande onsdagar under hösten anordnas gemenskapslunch
i församlingshemmet kl 12.00 med efterföljande program:
19 sept Jens och Litzy Boesdal,
”Zaire”
17 okt Tore Gillberg, ”När
humlan flög till Stockholm”
21 nov Solveig Wollin, ”Advent”.
12 dec Kyrkhults skola, luciatåg.

Fredagscafé
Känn dig välkommen
att besöka vårt café för
god fika och trevlig
samvaro. Fredagar
kl. 9.30 – 11.00 i
församlingshemmet,
ingång baksidan.

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

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:
Martin Skåring, kyrkoherde
Tel: 0454-30 21 41, Mob: 0708-32 21 41
martin.skaring@svenskakyrkan.se
Lars Fröjmark,
vikarierande komminister
Tel: 070-582 99 22
Maj Lindström, kantor
Tel: 0454-30 21 45
maj.lindstrom@svenskakyrkan.se
Andreas Giselsson, assistent inom diakoni,
barn-familj samt vuxenundervisning
Tel: 0737-41 41 32
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: 0454-77 08 16, Mob: 0705-40 21 42
helene.erlandsson@svenskakyrkan.se
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

Minikören är en kör för barn mellan 6 och 8 år. Vi
övar på tisdagarna i församlingshemmet, stora salen
kl.15.00-15.45 och sjunger i kyrkan och äldreboendet
någon gång per termin. I december firar vi Lucia med
barn och vuxenkör.
Barnkören, 9-12 år övar onsdagar kl.15.15-16.15 i lilla
kapellet, nedervåningen. Vi sjunger en blandad repertoar och medverkar i gudstjänster, musikaler mm. I
december firar vi Lucia med ett stämningsfullt Luciatåg.

