Bland oxveckor och amaryllis, ett nytt år tar form.
Så är ännu en julledighet över och många vittnar om hur skönt de tycker det är att
städa ut julen. Hos en del åker julen ut redan nyårsdagen, även om de vise männen inte
ens har hunnit fram då. Hemma hos mig brukar det bli julgransplundring mellan trettondagen och tjugondagknut, lite beroende på hur granen barrar. Men i år blommar
mina amaryllis som bäst först i trettondagshelgen och tittar jag efter ser jag att flera
nya knoppar är på väg upp. Lyckligt ovetande om att julen är passé kommer de att
blomma många veckor än. Kanske är det inte helt tokigt med tanke på att trettondagstiden i år varar en bra bit in i februari. I år kommer påsken sent och påsklovet precis innan valborg, pingsten efter nationaldagen. För den som väntar på att helgdagarna
ska komma med extra ledighet blir det en lång väntan. Tiden mellan trettondagen och
påsk kallades för oxveckor redan i det gamla bondesamhället och syftar på veckor av
vardag och slit. Det fanns även en längre period av oxveckor efter midsommar men
eftersom de flesta av oss då ser fram emot semester och varken har vårbruk eller
skörd att tänka på så har oxveckor kommit att bli tiden efter julledigheten. Många
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tycker att den här tiden är svår. Nu är vardagen här i full kraft och mörkret har fortfarande inte släppt greppet. Men det är i vardagen som vi lever en så stor del av våra liv.
Så många människor som får sina liv ändrade genom sjukdom har en tydlig önskan; fler
vanliga vardagar.
Så får jag önska Dig en välsignad vardag. Jag hoppas att något lyser upp Din vardag
lite särskilt, en envist blommande amaryllis, en god vän, en konsert eller en varm
gudstjänstgemenskap. För Gud blev människa för att dela våra liv, i vardag och glädje, i
snöslask och mörka morgnar. Håll ut bland amaryllis och oxveckor, snart är vårljuset
åter här.

Annette Öderwall, församlingsherde

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
13/
13/1

10:00

1 e trettondedagen

Högmässa

20/1

11:00

2 e trettondedagen

27/1

10:00

3 e trettondedagen

Ekumenisk mässa
i Domkyrkan
Högmässa

3/2

10:00

Kyndelsmässodagen

Mässa för små och stora

10/2

10:00

5 e trettondedagen

Högmässa

17/2

10:00

Septuagesima

Högmässa

24/2

10:00

Sexagesima

Högmässa

3/3

10:00

Fastlagssöndagen

Mässa för små och stora

6/3

19:00

Askonsdagen

Askonsdagsmässa

10/3

10:00

1 i fastan

Högmässa

17/3

10:00

2 i fastan

Högmässa
Högmässa

24/3

10:00

Jungfru Marie bebådelsedag

Högmässa

Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Swisha gärna kollekten
Det finns fler sätt att dela med sig på än att lägga pengar i kollekthåven. I Johanneskyrkan kan du även ge kollekt när du vill genom att swisha till 123 029 54 44.
44. Genom
att ge kollekt bidrar du till en rättvisare värld, långt borta men också här hemma.
Ibland går kollekten till katastrofbistånd till människor i omedelbar nöd, andra gånger
till lokala behov. Tack för din gåva!
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Musik i Sankt Johannes kyrka
13 februari 19:00 – Jan Ottosson Trio
Närproducerad musik på väg.
13 mars 19:00 – Christian Jormin, Magnus Bergström & Tommy Holmgren
Presscitat:
Jormin/ Bergström/ Holmgren spelar jazz på ett sätt där musiken får andas,
har stor frihet och intryck från många håll.
Christian Jormin spelar bitvis så mjukt på flygeln att det är imponerande att
det hörs något alls.
Magnus Bergström dansar tryckare med basen, höjer ibland temperaturen
och spelar även med stråke.
Tommy Holmgren spelar som om han lånat trummorna och inte vill repa dem,
ömsint och försiktigt. Och allt det här är något bra.
(Ola Claesson – Smålandsposten)

Cathrine Jeppson berättar
Söndag 10 februari – efter mässan

Om du önskar kontakt med oss
som arbetar i Sankt Johannes
Johannes kyrka
är du välkommen att höra av dej.
Annette Öderwall - Församlingsherde
0480-421432

Johanna Hafstad - komminister
0480-421436

Annika Johansson - diakoniassistent
0480-421433
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Karin Nylander - Pedagog
0480-421477

Malin Burmeister - Pedagog
0480-421435

Felicia Peterson - Pedagog
0480-421468

PerPer-Ola Svensson - Kantor
0480-421437

Sonja Andersson - Vaktmästare
0480-421473

Catrine Svanström - Vaktmästare
0480-421475
Du föredrar kanske e-posten?
Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

Nästa blad kommer 24 mars.

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!

Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi St.johannesKalmar.
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