Mars – April – Maj 2018

Kunskapen idag om Bibelns ord är inte alla gånger så stor. Kunskapen
om Jesus är nog något större. Det finns något inom oss som blir
berört av Jesu namn. Hans namn får oss att reagera. För flera antal år
sedan gick ett program Robinsson på TV som handlade om ett gäng
som hamnade på en öde ö, där deltagarna skulle tävla mot varandra.
En av dessa hette Jesus Petersson. Han fick nästan samtliga tittare
emot sig. Han såg väldigt trevlig och sympatisk ut men han var
konspirerande och väldigt intrigant och så hette han ju – Jesus!
Detta reagerade människor väldigt starkt på. Skall han heta Jesus!?
Han som beter sig så illa!!
Jesus uppfattas som en person som representerar godhet, kärlek,
sanning, ärlighet osv. Alla tänkbara goda egenskaper. Men – vem är
då denne Jesus? Vem säger han sig själv vara?
Jesus ger oss i Bibelns ord beskrivningar om vem han är. Han kan tala
om sig själv som ”den gode Herden”, en bild som egentligen är väldigt
talande om man förstår herdens uppgift. Herden kan nämligen både
gå före och leda, han kan gå efter oss för att vaka över oss, vid sidan
av oss när vi behöver stöd. En Herde kan vara överallt. Jesus ger oss
också andra bilder av sin person för att vi skall förstå vem Han är.
Han talar om sig själv som ”världens ljus”, ”grinden”, ”vägen,
sanningen och livet”, ”livets ord”, ”livets bröd”, ”uppståndelsen”, ”den
sanna vinstocken”, ”människosonen”, ”Guds son” mm. Jesus vill inte
göra våra liv svårare, tråkigare, gråare och tristare. Han vill ge våra liv
en större betydelse, mening och djup. Han vill få oss att förstå att
jämte detta jordiska och mänskliga liv finns det också en himmelsk
och gudomlig verklighet som gör att livets ramar vidgas.
I Jesu namn börjar vi varje gudstjänst och i Hans namn får vi förbli.

Christer Munther, domkyrkokaplan

GUDSTJÄNSTER HELG
MARS
SÖNDAG 4

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN KAMPEN MOT ONDSKAN
Kl 11.00
Högmässa. K Strandklo,
Nicodemuskören
Kl 18.00

SÖNDAG 11

MIDFASTOSÖNDAGEN LIVETS BRÖD
Kl 11.00

SÖNDAG 18

SÖNDAG 25

TORSDAG 29

Sinnesrogudstjänst. K Strandklo

Högmässa. K Strandklo, Mixkören.

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSE GUDS MÄKTIGA VERK
Kl 11.00

Högmässa. C Munther & K Strandklo,
Vox Beata.

Kl 18.00

Evensong Vox Beata, C Munther.

PALMSÖNDAGEN VÄGEN TILL KORSET
Kl 11.00

Högmässa. K Strandklo, Sångfåglarna.

Kl 18.00

Konsert Lukaspassionen

SKÄRTORSDAGEN DET NYA FÖRBUNDET
Kl 19.00

Skärtorsdagsmässa. C Munther & K
Strandklo, Domkyrkokören.

FREDAG 30

LÖRDAG 31

LÅNGFREDAGEN KORSET
Kl 11.00

Långfredagsgudstjänst. C Munther,
Domkyrkokören.

Kl 15.00

Korsandakt.

Kl 18.00

Vesper Jesu död och gravläggning

PÅSKAFTON GENOM DÖD TILL LIV
Kl 23.00

Påsknattsmässa P Wänehag, C
Munther, Vox Beata.

APRIL
SÖNDAG 1

MÅNDAG 2

PÅSKDAGEN KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN
Kl 11.00

Festhögmässa. P Wänehag, C
Munther, K Strandklo, Grupp ur
Domkyrkokören, Nicodemuskören.

18.00

Orgelkonsert musik av Emil Sjögren

ANNANDAG PÅSK MÖTE MED DEN UPPSTÅNDNE
Kl 11.00

SÖNDAG 8

Högmässa. K Strandklo, Sångfåglarna,
Mixkören.

ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN PÅSKENS VITTNEN
Kl 11.00

Högmässa. C Munther. Tessinkören.

Kl. 18.00

Sinnesrogudstjänst C Munther

SÖNDAG 15

TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN DEN GODE HERDEN
Kl 11.00

SÖNDAG 22

FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN VÄGEN TILL LIVET
Kl 11.00

SÖNDAG 29

Högmässa. K Strandklo, Vox Beata.

Orgelhögmässa. C Munther. JH
Börjesson och M Wagner

FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN ATT VÄXA I TRO
Kl 11.00

Högmässa. C Munther, Tessinkören.

Kl 18.00

Konsert ”Med frälsaren i mitt hjärta,
Nicodemuskören, solister.

MAJ
SÖNDAG 6

TORS 10

BÖNSÖNDAGEN BÖNEN
Kl 11.00

Högmässa K Strandklo, Sångfåglarna,
Mixkören.

Kl 18.00

Sinnesrogudstjänst

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
Kl 11.00

SÖNDAG 13

Högmässa C Munther, Tvärflöjt R
Johansson.

SÖNDAGEN FÖRE PINGST HJÄLPAREN KOMMER
Kl 11.00

Högmässa K Strandklo,
Nicodemuskören.

Kl 18.00
SÖNDAG 20

Konsert Kammarmusik

PINGSTDAGEN DEN HELIGE ANDE
Kl 11.00 Högmässa C Munther, grupp ur
Domkyrkokören.

SÖNDAG 27

HELIGA TREF. DAG GUD – FADER, SON OCH ANDE
Kl 11.00

Högmässa K Strandklo, Sångfåglarna
och Mixkören.

Kl 18.00

Konsert Vårkonsert GLORIA med Vox
Beata och solister.

MÄSSOR I VECKAN
Måndagskväll i Domkyrkan
En mötesplats i Kalmar där vi samlas kring den kraft som är i
svagheten och den helighet som skymtar i det spruckna.
Samtal och mässa utifrån hur det faktiskt är och skulle kunna
vara. Vad gör vi när livet inte blir som vi har tänkt oss? Är jag
ensam i min kamp? Vad händer om jag stannar upp och
lyssnar? Hur ska jag kunna må bra? Vem är jag i mina egna
ögon och i Guds?
Fika och berättelser från livet från 17.00
Mässa kl. 18.00
Kontakt: universitetspräst Sofia Ekelund Fogelström

Lovsångsmässa
Onsdag kl 18.00
Vi firar en enkel mässa med mycket lovsång för både ung och
gammal.

Lunchmässa
Torsdag kl 12.00.

BÖN
Bön för veckan
Tisdag kl 09.00-09.20 Kristofferkoret Vi ber med
frälsarkransen. Efter bönen finns morgonkaffe.

Middagsbön
Mån-ons, fre-lör kl 12.00

Meditation
Tisdag kl 18.00-19.00 Alla är välkomna! Inga förkunskaper
krävs. Ingen föranmälan. Meditationen börjar kl 18.00.
Meditationsledaren finns i Domkyrkan från och med kl 17.45
för att visa sittställning och svara på frågor. Vill du veta mer?
Ring Katarina Sandström 070 754 13 80.

Förbön
Onsdag kl 17.30-18.00 Kristofferkoret.

Här är en plats för stillhet, bön och ljuständning. Det finns
möjlighet för förbön. Kom en stund eller var med hela tiden.

KYRKOMUSIK
För fullständigt program – se foldern ” Musik i Katedralen
och på slottet” eller sök på :
https://indd.adobe.com/view/98dd5fc4-1ba5-4bfd-b269-8e8845f9b855
https://www.svenskakyrkan.se/kalmar-domkyrkoforsamling/konserter

alt

Nedan följer något ur vårt stora utbud som vi vill lyfta fram:

På Kalmar slott
11 mars
15 april
20 maj

16.00 Fäbodjazz
16.00 Den flygande holländaren
16.00 Kvartetten Arken

Sverigepremiär
Den 25 mars kl. 18.00 framför Kalmar domkyrkokör med solister
och Capella Sveciae Lukaspassionen under ledning av Nils-Erik Sparf
och Jan H Börjesson. Verket framförs för första gången i Sverige

Kalmar Orgelfestival
Kalmar domkyrkas orgel har, trots sina blott tre år på nacken, blivit
känd och beundrad både inom och utanför landets gränser. Den är
landets sjätte största kyrkorgel och rymmer en osedvanlig mängd
klanguttryck. En rad ytterst skickliga organister gästar oss under tre
dagar, 20-22/4 och visar prov på sitt stora konstnärskap. Läs mer i
musikprogrammet eller på vår hemsida. Kontakt: Jan H Börjesson

Manskör
Lör 28/4 kl. 18.00 sjunger Domkyrkokörens herrar under ledning av
JH Börjesson vårsånger, sakrala sånger och någon serenad.

Körer
Önskar du börja i kör? Kontakta det namn som följer efter körens
namn:
Nicodemuskören

(vuxenkör)

Marita Aronsson

Domkyrkokören(Vuxenkör)

Jan H Börjesson

Vox Beata (ungdomskör)

Jan H Börjesson

Mixkören ( barnkör åk2-8)

Marita Aronsson

Sångfåglarna (barnkör 4-8 år)

Marita Aronsson

BARN & FAMILJ
Gud, pasta & sång
Måndagar kl 10:00-12.00
Välkommen till stund i kyrkan. Därefter en enkel lunch tillsammans. Det
kan vara svårt att få ihop viljan till aktivitet med mat– och sovtider.
Här har ni möjlighet att tillsammans med andra småbarnsfamiljer ha en
lugn stund i Domkyrkan med sång och berättelser och sedan gå till
dukat bord. Det bli enklare lunch med pasta som bas. Du kan lätt ta
med annan mat till de minsta och värma. Kostnad: 20:-/vuxen, 10:-/
barn.För att vi ska ha mat som räcker, behöver vi att du anmäler dig
samma dag senast 9.30 på tel 0480– 421468 (Felicia Petersson) eller
mail : felicia.peterson@svenskakyrkan.se eller
kristina.strandklo@svenskakyrkan.se

Ansv. K Strandklo, Felicia Peterson och Sofie Cangemark

Barnkörer
Mixkören är en kör för pojkar och flickor från åk2 till åk 8. Övningstid
onsdagar 17.00-18.00
Sångfåglarna är en barnkör 4-8 år. Övar tis 16.45-17.30.
Kontakt: Marita Aronsson

Söndagsskola
Vid varje söndagshögmässa finns möjlighet till söndagsskola under
gudstjänsten. Barnen går ut innan predikan och återkommer till
nattvarden. Där får de höra om kristen tro och bibelns berättelser på
sin nivå.

UNGDOMAR
Konfirmander
Varje höst startar konfirmandgrupper i Domkyrkoförsamlingen. Vi
har:
 en grupp med musik och sånginriktning som samlas lördagar.
 en grupp med internationell och diakonal inriktning som samlas
på söndagar.
 en grupp för konfirmander med särskilda behov. Samlas varje
onsdag eftermiddag.
Mer info: www.kalmarkonfirmander.nu

Kyrkans unga
Onsdagar 19.00-20.00
För dig som är 15-20 år och söker en grupp där gemenskap, samtal
om livets frågor och aktiviteter står i centrum.. Kontakt: A Karlsson.

Konfirmandledare
För dig som konfirmerats och själv vill vara med under ett
konfirmandår som ung ledare. Kontakta A Karlsson för mer info.

Systrar och bröder
Varannan mån 18.00-19.30.
För dig som är mellan 18-30 år och söker en gemenskap där samtal
om tron och vardagen finns. Vi söker olika vägar för att hjälpa våra
minsta systrar och bröder i handling och bön. Kontakt: K Strandklo.

Vox beata
Onsdagar 17.15-19.00
För dig som är 15-25 år och vill sjunga en bred körrepertoar av
främst sakral musik. Större projekt tillsammans med orkester sker
regelbundet. Kontakt: J H Börjesson

Tessinkören
För dig som är 15 år och uppåt och vill sjunga modernare musik och
lovsånger. Kontakt C Munther

INTERNATIONELLT

Fastekampanjen 11 februari till 25 mars

ATT RESA SIG STARKARE
När människor drabbas av katastrof och det som inte fick hända ändå hände. När den brutala verkligheten gör att flykt undan
katastrofen är ända utvägen - då grusas drömmar och hoppet känns
långt borta. Men när varje människas egna resurser och egen
kapacitet får vara i centrum, går det att orka vara aktiv i sitt eget liv.
Då går det att resa sig starkare. I årets fastekampanj vill vi visa vad
det är som gör att människor kan gå från att överleva till att leva.
Från att få tillgång till det basala, som mat och vatten, till att få kraft
till att komma tillbaka starkare till ett normalt liv.

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr eller swisha till 9001223 , PG 90
01 22-33 eller BG 900-1223

VUXENVERKSAMHET
Bibelstudium
För dig som önskar studera Bibeln med andra. Kontakta C Munther

Vägar till tro – katekumernat
Är du nyfiken på kristen tro? Vill du i samtal med andra ta reda på
mer vad tro kan innebära för dig? Vägar till tro är en
gruppsamtalsform i tre steg där vi går in i den kristna tron i mötet
med dina livserfarenheter. För den som så önskar kan detta avslutas
med: vuxendop / vuxenkonfirmation/ dopförnyelse. Kontakt: K
Strandklo.

Samtalsgrupp
Söker du en samtalsgrupp för att studera en bok tillsammans och
fundera över livets frågor? Kontakta I Svedjenäs.

Boksällskapet
Fredagar kl 12.00-14.00

Inledning i Domkyrkan med en andakt, ett enkelt kyrkkaffe i
Nicodemusgården och därefter presentation och samtal kring ett
urval böcker, föredrag eller en bildvisning under enkla och trivsamma
former.
9 MARS ”Orgeln kan säga till hjärtat vad ord ej förmå. – Och Johann
Sebastian Bach höll sitt intåg i Kråksmåla.” Så skaldade Hjalmar
Gullberg. Om Hjalmar Gullbergs liv och diktning berättar
orgelmästaren Jan H. Börjesson, organist i Kalmar domkyrka

23 MARS Dagstidningen och den svenska demokratin. Hur påverkas
det svenska mediesamhället av sociala medier där falska nyheter och
alternativa fakta sprids med blixtens hastighet? Vilken roll spelar
lokaltidningarna i det nya mediesamhället? Daniel Braw, politisk
redaktör på tidningen Barometern-OT, berättar.

6 april I poesin och bildkonsten föddes ”Solens och vindarnas ö”
Södra Ölands fria vidder med alvar och öppna horisonter har lockat
många konstnärer till södra Öland. Om några av dessa berättar
konstvetaren Fred Johansson.

EXTRA! 13 april Kalmar stifts biskopsporträtt Teologie doktor Peter
Bexell presenterar sin nyutkomna bok Kalmar stifts biskopsporträtt.

20 APRIL Det grönskande Kalmar! Kalmar är en fantastisk parkstad
med vackra alléer och parker. Landskapsarkitekten Cathrine
Hermansson berättar om träd, parker och planteringar i Kalmar stad.

4 MAJ ”Natten är dagens mor. Kaos är granne med Gud”” Om Erik
Johan Stagnelius, hans liv och verk, berättar Hervor Gustafsson.

Kalmar domkyrkas Arbetskrets
Torsdagar kl 14.00-15.30
8 mars

Kristina Strandklo berättar om Franciscus och
Assisi.

22 mars

De nyanländas situation

5 april

Hemlig gäst

19 april

Sång och musik med Marita Aronsson

17 maj

Vårresa till Astrid Lindgrens Vimmerby

De lomhörda – Domkyrkans ”Domkapitel”.
Vissa torsdagar kl. 12.00-14.00
Ett sällskap för herrar som träffas 1-2 gånger/månaden.

”Vi strävar efter förkovran, bildning, ta del av andras och varandras
erfarenheter och kunskaper. Vi vill också odla humor och värme.”
12.00
12.30-14.00
.

Mässa i domkyrkan
Ärtsoppa och ett föredrag.

AKTUELLT
Invigning av Nicodemusgården
Den 18 mars inviger vi vårt nya församlingshem med följande
program:
11.00

Högmässa

12.15

Kyrkkaffe med mingel i Nicodemusgården

14.00-14.30

Föredrag: Domkyrkan – stortorget –

Nicodemusgården.
17.00

Afternoon tea

18.00

Evensong

Frivilligarbete?
Du behövs! Vill du hjälpa till på olika sätt, någon enstaka gång eller
regelbundet? Tillsammans bygger vi gemenskapen!
Just nu behöver vi någon/ några som skulle vilja hjälpa till med
söndagens kyrkkaffe. Hör gärna av dig till diakon Ingrid om du vill
hjälpa till.

VECKOSCHEMA
Söndag kl 11.00 Högmässa. Kyrkkaffe.
kl 18.00 Musik/sinnesrogudstjänst
Måndag kl 09.00 Bön för veckan
kl 10.00 Gud, pasta och sång
kl 12.00 Lunchandakt
kl 17.00 Måndagskväll i Domkyrkan
kl 18.00 Mässa
Tisdag

kl 12.00 Lunchandakt
kl 18.00 Meditation

Onsdag kl 12.00 Lunchmusik med dagens ord
kl 17.30 Bön i Kristofferkoret
kl 18.00 Lovsångsmässa
Torsdag kl 12.00 Veckomässa
Fredag

kl 12.00 Lunchandakt
Boksällskapet träffas varannan vecka

Lördag

kl 12.00 Lunchandakt/dopgudstjänst

Domkyrkan är öppen för besök och andakt
vardagar kl. 08.00 – 15.30
lördag och söndag kl. 09.00 – 15.30

KONTAKTA OSS
Marita Aronsson – kantor Tfn 42 14 25, 072 222 45 20
marita.aronsson@svenskakyrkan.se
Gösta Bondeson - församlingsrådets ordförande Tfn 297 96
gosta.bondeson@svenskakyrkan.se
Jan H Börjesson – organist Tfn 42 14 22, 072 235 93 00 ,
jan.borjesson@svenskakyrkan.se
Sofia Ekelund Fogelström – universitetspräst Tfn 42 14 18
sofia.ekelund.fogelstrom@svenskakyrkan.se
Anita Karlsson – församlingspedagog Tfn 42 14 28, 070 318 85 34
anita.d.karlsson@svenskakyrkan.se
Christer Munther – församlingsherde Tfn 42 14 29, 070 311 06
08, christer.munther@svenskakyrkan.se
Donald Olsson – vaktmästare Tfn 123 00, 42 14 34
donald.olsson@svenskakyrkan.se
Kristina Strandklo– komminister Tfn 42 14 21
kristina.strandklo@svenskakyrkan.se
Jenny Solvemyr – vaktmästare Tfn 123 00, 42 14 38
Jenny.solvemyr@svenskakyrkan.se
Ingrid Svedjenäs – diakon Tfn 42 14 27, 070 605 50 93
ingrid.svedjenas@svenskakyrkan.se
Peter Wänehag – kyrkoherde Tfn 42 14 05, 070 322 73 02
peter.wanehag@svenskakyrkan.se

www.kalmardomkyrka.se

