Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
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trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
2

och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.

6

Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
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trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
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Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.

6

Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
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Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
8

Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
2

och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
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Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
8

Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.

4

Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
7

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

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
2

och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.

6

Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
8

Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
2

och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
7

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

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
8

Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
2

och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.

4

Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
7

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

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
8

Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
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Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
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Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
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trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.

3

Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
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Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
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trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
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Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
7

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

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
8

Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
2

och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
8

Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
2

och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
7

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

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
8

Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
2

och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
8

Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
2

och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
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Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
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och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.

3

Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.

4

Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
7

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

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
8

Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
2

och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
5

Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.

6

Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
8

Betraktelse
Vi är många som gärna ser på TV-program med historiska vinklingar, t.ex. program om
hur vi levt under olika århundraden. Vi ser på program om saker och föremål människor ur tidigare generationer omgett sig med och vad de betytt för dem som en gång
ägt dem. Vi tycker om program som handlar om att söka sina rötter och ta reda på
mer om sina förmödrars och förfäders liv. Också släktforskning är en populär och
spännande hobby för många. Många av oss bär på en nyfikenhet och ett intresse för
att lära oss av och om historien. De människor som gått före oss, även långt framför,
har präglat vårt sätt att tänka och leva idag. Deras fotspår kan vi spåra i våra egna liv,
vi lär oss med andra ord av deras erfarenheter. Detta kan också vara ett sätt att förstå den rikedom av upplevelser och erfarenheter som bibelns berättelser talar om.
I Bibeln kan vi läsa om hur vi har vårt ursprung i ett kärleksfullt beslut från Gud, hos
en Gud som visar en oändlig flexibilitet för att vara nära oss. Vi kommer från Edens
1

trädgård, där mänskligheten hade sin kortaste guldålder någonsin. Där lärde vi oss att
vishet och klokhet inte kommer genom snabba genvägar, utan genom erfarenheter av
både lidande och glädje. Vi kommer från Noas ark, där vi stuvades in i små utrymmen
med resten av skapelsen och som gjorde oss medvetna om att vi är lika sårbara som
andra invånare på den här planeten. Vi kommer från städerna Pitom och Ramses i
Egypten där vi förslavades med hårt arbete vid pyramiderna men, fick uppleva hur
Gud vill befrielse. Vi lärde oss kamp för de som förtrycks och vi lärde oss solidaritet
med de som är på flykt.
Vi kommer från ett stall
i Betlehem, där vi såg
Gud födas in under
samma villkor som vi. Vi
lärde oss att det krävs
mod för att vara människa och att varje barn
har värden och rättigheter som vi måste
kämpa för. Vi kommer
från den lilla byn Betania utanför Jerusalem,
där vi delade husrum
med de sjuka och utstötta. Vi lärde oss hur gemenskap och syskonskap i Gudsriket ser ut och att där finns
rum för allas lovsång och tillbedjan.
Det är ett annorlunda släktträd vi har. Jesus själv säger kärleksfullt om vårt släktträd att ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Vi binds inte samman av blodsband och ingiften, utan av Guds kärlek och tillit till Gud.
Så hämtar jag en advent- och julhälsning till er ur Judasbrevet; Barmhärtighet, frid
och kärlek åt er i allt rikare mått.
Sofie Walter (präst i S:t Johannes)

Adventsstjärnan
Många är vi som hänger upp en adventsstjärna i fönstret i december som en symbol
för Betlehemsstjärnan – den stjärna som tändes natten då Jesus föddes. Den stjärnan
ledde de tre vise männen, eller stjärntydarna, till det nyfödda Jesusbarnet i ett stall i
Betlehem. Det blev vanligt att tända adventsstjärnor efter andra världskriget och
traditionen kommer ifrån Tyskland. Adventsstjärnan tändes för första gången år 1773
i en pojkskola i den tyska staden Niesky. Där var det en matematiker som fick pojkarna
att teckna pyramidformade spetsar i böckerna och i december gjorde pojkarna en tredimensionell stjärna av de här pyramiderna. I slutet av 1800-talet började Brödraförsamlingen i Herrnhut tillverka stjärnor att sälja och sedan dess har stjärnorna spridits
över hela världen.
Betlehemstjärnan som symbol har funnits med längre tillbaka än så. På 1500-talet vid
trettondag jul började så kallade ”stjärnsångare” gå runt i husen, för att be om gåvor
2

och välsigna hemmen. Initialerna
CMB skrevs på husets dörr och utlästes som Caspar, Melchior och
Balthasar- de tre vise männens
namn, och även Christus Mansionem
Benedicat – Kristus välsigna huset.
Idag har stjärnsångarna en given
plats i Luciatågen och i toppen på
granen sitter det i många hem en
stjärna. I St. Johannes kyrka hänger
just en vacker Herrnhutstjärna i adventstid, kom gärna in och titta på
den.

Helig dans
Söndag 24 november
kl 11-15
Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill
säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg
och rörelser och som lärs ut av en ledare. Danserna är
för det mesta ganska enkla tekniskt sett och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas
om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en
ordlös bön. Den är ofta av meditativ karaktär. Heliga
danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam
dans där det viktiga är att alla kan vara med.
Tillsammans med Katarina Ridderstedt, rytmikpedagog, får vi pröva att dansa. Vi börjar med en enkel brunch och avslutar med fika.
Välkomna!
Vid frågor vänligen kontakta Annika Johansson Diakon tel 0480-42 14 33.
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Musik i Sankt Johannes kyrka
11 december 19:00 – Sånger med advents- och julkänsla
Therese Wahlgren Sundén är en välkänd musikoch underhållningsprofil i Kalmar och på Öland.
Hon är musiklärare och allsångsledare, och antalet högtider och kyrkliga handlingar till vilka
hon engagerats som sångsolist räknas i hundratal.
Under ett antal somrar har hon, tillsammans
med maken och basisten Mikael, arrangerat
mycket välbesökta allsångskvällar på Skansenscenen i Färjestaden. För att inte tala om de
grandiosa julkonserterna där alla intäkter gått
till välgörenhet, med tjogtals medverkande från
alla möjliga musikgenrer och hundratals besökande. Fullsatta konsertprojekt med schlager
och en hyllning till Lill-Babs på Teatervallens
soppteater har hon också hunnit med, liksom
att sjunga jazzstandards med John Pohlman.
I Sankt Johannes kyrka har hon sjungit på julafton sedan början av 2000-talet, och jul- och adventskonserterna i den lilla tegelkyrkan på söder börjar också bli en tradition nu.

Krubbinvigning och luciamässa den tredje advent
Kanske har du en julkrubba hemma som du plockar fram till jul. Det finns så många
olika sorters krubbor och alla har vi våra favoriter. Kanske minns du tydligt någon julkrubba från din barndom, figurer som har påverkat hur du
tänker dig Maria och Josef,
herdarna och de vise männen.
Den tredje advent ska vi få inviga vår nya julkrubba i S:t Johannes. Församlingsrådet gav
uppdraget till bildkonstnären
Matz Nordell och det har varit
ett spännande samarbete med
många samtal om herdar och
vise män och hur de ska passa
in i kyrkorummet.
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Barngrupperna
har under hösten arbetat med
att göra sina
egna julkrubbor
och varje träff
har haft en person eller ett djur
ur krubban som
tema. Under november har vi
haft vernissage
och fått njuta av
barnens krubbor
och deras tankar. Första advent kommer
barnens krubbor
att finnas i församlingshemmet för alla som vill se. 65 olika krubbor blev det.
Varmt välkomna att titta närmare på små krubbor och S:t Johannes nya julkrubba.
Kanske finner du också i Matz krubba ett djur som inte brukar vara med…

Bibelklurigheter

Gör så här:
1) Titta på de 4 små punkterna på mitten av bilden i 30 sekunder.
2) Titta sedan på den vita ytan intill.
3) Blinka några gånger.
4) Vad ser du? Eller vem ser du?
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Kasta om bokstäverna så att de bildar ett ord. Behöver du ledtrådar så läs bibelversen
som står bredvid.
EOIKJR ______________________________________________(Luk 18:35)
ÖBIFR_______________________________________________ (Luk 18:37)
BÖRARMFA__________________________________________ (Luk 18:38)
ELAD________________________________________________(Luk 18:34)
TPHÄJL______________________________________________(Luk 18:42)
I bibeln finns det jämförelser mellan djur och mänskliga egenskaper. Para ihop djur och
egenskap. Och kanske hittar du rätt bibelställe också?
Oskyldig som
Stark som
Modig som
Flitig som
Klok som
Ha tålamod som

ett lejon
ett lamm
en duva
en häst
en orm
en myra

Matt 10:16
Job 39:22
Matt:10:16
Ordspr 6:6
2 Sam 17:10
Jes 53:7

(Klurigheterna är hämtade från nätversionerna av Droppen - Evangelisk Luthersk
barntidning och Seriebibeln)

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. 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!

Samling kring julkrubban 24/12 klockan 10:00
Var med och lyssna till julberättelsen runt julkrubban. Vi
välkomnar särskilt barnen att ta plats på en dyna nära
krubban och få se och höra hur det var den första julen. Vi
sjunger julaftonens psalmer och lyssnar till Therese Wahlgren Sundén. Julmust och skumtomte bjuds till alla efter
krubbsamlingen.
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Kom och var med i julspelet!
24/12 klockan 11:30 framförs traditionsenligt ett julspel i S:t Johannes kyrka. Barn
mellan 6-13 år är välkomna att spela med i rollerna och sjunga om hur det var när Jesus föddes. Om barnen inte vill ha en tal-roll så finns det alltid plats i änglakören eller
bland herdarna. Alla barn är välkomna, även om de inte brukar vara med i kyrkans
verksamhet! Anmälan senast 12/12 till: karin.nylander@svenskakyrkan.se
Vi övar:
15/12 12:00-13:00
17/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)
19/12 16:00-17:30 (mellanmål serveras 15:30)

Trettondedag jul 6/1 2020 klockan 10:00
Mässa för Små och stora
och julfest med gröt och
skinkmacka.
Vi firar trettondedag jul eftersom det var
då de vise männen kom fram till Betlehem. Kom till kyrkan och var med när personalen spelar upp hur det kanske gick till!
Efter mässan blir det julfest, dans runt granen där Per-Ola spelar dragspel och de Vise
männen kommer med något gott. Välkomna stora och små!

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
24/11
1/12
8/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
1/1
5/1
6/1
12/1

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Domsöndagen
1 i advent
1 i advent
2 i advent
3 i advent

10:00
10:00
11:30
10:00
16:00
16:00
10:00
10:00
10:00

4 i advent
Julafton
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår
Trettondedag jul
1 efter trettondedagen

Högmässa
Mässa för små och stora
Mässa för små och stora
Högmässa
Mässa för små och stora
med Lucia och krubbinvigning
Högmässa
Krubbgudstjänst
Julspel
Högmässa
Julsångsgudstjänst
Sammanlyst till domkyrkan
Högmässa
Mässa för små och stora
Högmässa
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Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.

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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435

0480-421416

Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

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

Vi finns också på Facebook

Nästa blad kommer 12 januari

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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