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Varierande väderlek
Vi svenskar tycker om att prata om vädret. Kanske är det
för att vi bor i ett land där väderleken är så varierande att
det finns mycket att prata om.

gör. Alla människor har en historia
har detta att göra med att man
Eller så har det att göra med att
och ett sammanhang och genom att
söker en gemensam nämnare som
det helt enkelt är ett okomplicerat
fråga var man kommer ifrån så
kan öppna upp ett samtal. Att
sätt att konversera på. Man kan
finns det en öppning att lära känna
fråga någon vad de jobbar med
både prata om det väder som för
hela människan, i alla fall om man
kan tyckas vara en ganska neutral
närvarande råder men även det
är nyfiken och öppen. Det första
fråga och den
som varit och det
lärjungarnas fråga till Jesus innan
tar sin
som förväntas bli.
de
lärt känna honom var: ”Rabbi,
utgångspunkt
i
Man kan även prata
Man kan även prata om
var bor du?” med andra ord: ”var
att vår identiom vädret med en
vädret med en människa som
kommer du ifrån?”. Jesus svarade
tet ofta är förmänniska som man
man inte har för avsikt att lära knippad med
dem: ”Följ med och se”. Genom
inte har för avsikt
känna bättre.
att fråga någon var de kommer
det vi gör. Jag
att lära känna bättifrån, vad deras ursprung är så får
tror överhure. Om vi skall
vi en möjlighet att följa med och
vudtaget att
beskriva ett rätt
lära känna en människa lite mer.
det är rätt vanligt att vi beskriver
innehållslöst samtal vi haft utan att
Och att känna en annan människa
människor utifrån den profession
något viktigt har blivit sagt brukar
lite mer gör att man också lära
de har. Problemet med frågan blir
vi säga att vi bara ”pratade om
känna sig själv lite
egentligen först
väder och vind”. Det är bra att vi
mer, man säger
då den som vi
kan prata om vädret ibland för det
ibland att vi blir till
frågar inte har
är ju något som alla har en erfarenGenom att fråga var
genom våra relationågon sysselhet av och så behöver det ju inte
man kommer ifrån så finns det ner. Det är också så
sättning av en
bli så pinsamt tyst. Vad jobbar du
en öppning att lära känna hela Guds kyrka blir till,
eller annan
med? eller vad sysslar du med? är
genom vår relation
orsak. Det kan- människan.
visst också ett typiskt svenskt sätt
med Gud och
ske inte är så
att i ett samtal försöka lära känna
genom vår relation
kul att beskriva
en människa. Rätt tidigt i en konmed varandra i Guds namn. Jag
sig själv som arbetslös eller sjukversation brukar denna fråga
hoppas på många goda möten nu i
skriven. Ofta kan ett sådant svar
komma. Det är förmodligen ett sätt
sommar med människor som jag
göra att det som var tänkt att bli
att försöka få grepp om vem persokänner men även med dem jag inte
ett avslappnat samtal istället blir en
nen är, vilken inriktning man har
vet så mycket om så jag kan fråga
pinsam stund och ett hastigt avsluoch så kan det säga något om ens
var de kommer ifrån. Då kanske
tat samtal. Vilket också kan göra
intressen. Det kan till och med vara
inte vädret blir lika viktigt tänker
att den som inte har någon sysselså att man hittar en gemensam
jag.
sättning blir ännu mer identifierad
anknytningspunkt som kan leda
med sin oönskade livssituation. Jag
samtalet vidare som t ex att man
har hört att man i andra länder
känner någon som också jobbar
Er tillgivne
som t ex i Frankrike brukar inleda
med samma sak eller något annat.
ett samtal kring var den andre perSom präst är det inte ovanligt att
Anders Byström
sonen kommer ifrån, vad man har
jag får berättelser om andra präster
Kyrkoherde
för ursprung. Då blir den andre
människor mött eller frågan om jag
personens historia och ursprung
känner den präst som man mött i
Framsidesfoto: Konfirmandläger i Berga.
viktigare än vad man gör eller inte
ett annat sammanhang. Antagligen
Foto: Eva-Lena Johansson
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Hjördis Johansson
– en av kyrkans
aktiva
Hjördis rör sig ofta i församlingslokalerna i
Högsby och i dag träffar Kyrknytt på henne.
För den som förknippar henne med Högsby och
kyrkan känns det naturligt att fråga om hon har
sina rötter i Högsby.
– Jag föddes i Kåremåla i Fagerhult
och kom först som sextonåring till
Högsby som barnflicka hos en
familj här.
Och här har du blivit kvar?
– Ja, här träffade jag så småningom
Willy, som skulle bli min man.
Han var på den tiden verksam i
familjens bilservice-företag här i
samhället.
Men du fortsatte väl inte som
barnflicka när du blev äldre?
– Nej, det blev faktiskt bara ett år.
Sedan började jag arbeta på Wickbergs konditori. På den tiden vida
erkänt för kvalitén på sina bakverk. Under flera år var jag
anställd där vintertid, men på somrarna var jag ”hemma” och hjälpte
till på gården.
Hur började ditt kyrkliga
engagemang?
– Jag började som gudstjänstvärd,
framför allt vid lördagarnas helgmålsböner, som på den tiden
kunde samla ganska många gudstjänstfirare. Sedan fortsatte jag som
ledare i Kyrkans Barntimmar och
när Irja Lignell, komministerfru

här i pastoratet,
flyttade med sin
man till Dalsland
fick jag gå in
som medarbetare
i den öppna förskolan, som
drevs av församlingen i både
Högsby och
Fågelfors. Idag är
jag fortfarande gudstjänstvärd och
medlem i kyrkliga syföreningen.
Tycker du att det kyrkliga
engagemanget har förändrats?
– Det får man nog medge. Många
äldre som var regelbundna gudstjänstfirare finns inte längre kvar.
Och när det gäller den kyrkliga
vardagsverksamheten verkar det
som om folk till vardags är alltför
upptagna av annat.
Samhället har ju förändrats …
– Ja, visserligen har antalet kommuninnevånare ökat under senare
åt, men alltjämt vittnar flera
tomma skyltfönster i samhället om
att folk ofta gör sina inköp på
annat håll.
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Du anses särskilt skicklig med nål
och tråd …
– Folk kanske säger kanske så,
själv anser jag att jag knappast kan
mer om nål och tråd än de flesta
kvinnor i min generation. Men det
har varit en glädje för mig att med
nål och tråd kunna bistå med en
del enklare arbeten i Högby kyrka.

Kyrknytt tackar varmt för samtalet
med en av kyrkans ”aktiva” i
Högsby.
Text: Leif Norrgård
Bild: Yvonne Yngvesson

Döderhults församling har
en grupp som är ansvarig
för det internationella
arbetet. Förhoppningen
är att kunskapen och
engagemanget över
det internationella arbetat
ska växa med hjälp av
denna grupp.

Internationella gruppen
Svenska kyrkans internationella
arbete är en hjälporganisation som
arbetar med både katastrofinsatser
och långsiktiga insatser och är en
sammanslagning av Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen
och medlemmar av ACT-allians
(Actions by Churches Together
kyrkor tillsammans i handling).
ACT-allians har 143 trosbaserade
organisationer som medlemmar i
över 100 länder världen över.
Detta gör att Svenska kyrkans
internationella arbete kan vara med
att agera snabbt vid katastrofer
och arbete effektivare med långsiktigt utvecklingsarbete.
Olika organisationer i ACT allians har olika ansvarsområden och
svenska kyrkans område är det
psykosociala förhållningssättet.
När andra organisationer fokuserar
på att ordna mat, rent vatten och
tak över huvudet handlar det psykosociala förhållningssättet om att
ge människor i katastrofer hopp,
värdighet och en möjlighet att
påverka sin egen situation. Det kan

till exempel handla om att ordna
yrkesutbildningar eller dela ut
symaskiner så att människor kan
bli självförsörjande.
Den internationella gruppens
uppdrag lyder:
”För livets skull och tillsammans i
den världsvida kyrkan sänder Gud
oss att i ord och handling dela
evangeliet, försvara människovärdet, värna skapelsen och leva i
tron, hoppet och kärleken”.
Det finns fyra områden som den
internationella gruppen ska arbeta
med: förändring/påverkan, fördjupning, insamling och livsstil och
lärande. För att göra detta har vi i
den internationella gruppen kommit fram till att vi ska välja ut ett
projekt och följa det under en längre tid i församlingen.
Vi hoppas att hela församlingen
ska tycka att detta är ett roligt sätt
för oss att göra skillnad för våra
medmänniskor i världen.
4

Mirandra Digréus
Samordnare
Internationella gruppen
Döderhults församling

Nu är det dags att

”Det har varit fina, roliga och givande
år i Döderhults församling och
Oskarshamn!”

”knyta ihop säcken”

Efter sex år som organist i Döderhults församling är det
dags att vända kosan åt sydväst, då jag den första augusti
börjar som organist i Mariakyrkan, Växjö stads-och
domkyrkoförsamling.
Det har varit fina, roliga och givande år i Döderhults församling och
Oskarshamn! Jag vill med dessa
rader passa på att tacka församlingsbor, arbetslag, församlingens
körsångare, musiker och inte minst
min ”egna” kör Kammar-kören,
för fina år tillsammans. Kammarkören och jag har gjort en resa tillsammans från den lilla, ganska löst
ihopsatta KUN-kören till den fasta
ensemble den är idag! Jag hoppas
ni fortsätter att utvecklas och
utmana er själva i nya

projekt tillsammans med er
nya ledare!
Svenska kyrkan och
Döderhults församling befinner sig i en brytningstid. Vad
innebär det att vara Kyrka
idag? Vad ska vi göra? För
vem? Hur ska vi prioritera
när intäkterna sjunker? Inga
lätta frågor! Jag önskar er Guds
välsignelse i allt detta och ett
särskilt lycka till, till mina musikerkollegor.

Fotbollsskola i Kristdala
Fjolårets succé får sin fortsättning även denna
sommar och nu är planeringen i full gång för
fotbollsskola i Kristdala – den 23-27 juli.
En vecka full av fotboll, lek, lunch och gemenskap i
vänskapens och integrationens tecken. Samarrangemang
mellan Röda Korset, Svenska kyrkan, IF Ariel m.fl.

Vill du vara med?
• Anmäl ditt barn
• Hjälp gärna till en, flera eller alla dagar!
– bli tränare
– gå med i köksgänget som lagar maten
– stötta barnen vid sidan av spelplanen
– skänk begagnade fotbollsskor
– …eller annat som passar just dig.
För mer information och frågor kontakta: Ulla Mecke,
församlingsassistent, mobil 072-5166056,
e-post: ursula.mecke@svenskakyrkan.se
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Johannes Friberg
organist

Minnen från
en kyrkodag
Den 15 april arrangerades en
kyrkodag i Långemåla.
Dagens gäst var kyrkoherde
emeritus Sigurd Hjelmgren, som
till dels själv vuxit upp i Långemåla.
Dagen inleddes med högmässa i Långemåla kyrka. Mässan
leddes av prosten Leif, biträdd
av diakon Yvonne. Kyrkoherde
Emeritus Sigurd Hjelmgren, var
dagens predikant. Efter mässan
bjöd församlingsrådet in till
kyrkkaffe i församlingshemmet.
Här berättade Sigurd om sina
uppväxtår i Långemåla. I förra
numret av Kyrknytt stod att
Sigurds far, Yngve Hjelmgren,
var komminister i Långemåla
1966 – 1971 och det var en
uppgift som fanns i gamla
matriklar över Svenska kyrkan.
Men det var bara en del av
sanningen. I verkligheten blev
han vikarierande präst i Långemåla redan efter sin prästvigning
1957. Innan han 1966, efter
nästan nio års tjänst, återkom
som ordinarie präst i
Långemåla hade han hunnit
tjänstgöra i Rogberga, Järsnäs
och Norrahammar.
Det var andra villkor för de
nyprästvigda på den tiden.
Deras familjer fick vara beredda
på täta uppbrott till nya platser
– innan prästen fick en ordinarie
tjänst. Och med de täta bytena
av församling och därmed skola
började Sigurds berättelse.
Han blev snart van vid att i
varje ny skola vara ”den nye
prästens pojke”. Hans berättelse, som åhördes av en intensivt
lyssnande skara, nämnde skolkamrater, kända av de flesta, vid
namn. Och inte minst villkoren
för ”den nye prästens pojke” i
Värlebo byskola på
50-talet. Om den tidens sätt att
hålla ordning på skolbarnen och
om pojkslagsmål och tävlingar i
den tidens skola handlade den
spännande berättelsen.

Bärarlaget

– ett hedersuppdrag
inför den sista vilan
För inte så långt tillbaka i tiden var det
en sed att släktingar,
vänner och grannar
såg till att kistan vid
jordbegravningar
bars till den sista
vilan i graven.
I varje fall var det så på landsbygden. Men tiderna har förändrats
och jordbegravningar är i dagsläget i
minoritet. Kremeringar har tagit
överhand. Likaså har det blivit mer
och mer ovanligt att kistan bärs av
släktingar, vänner och grannar.
Behovet av att det är några som
ställer upp och bär kistan vid jordbegravningar finns även i dagens
samhälle. Det är här BÄRARLAGET kommer in i bilden. Bärarlaget består för närvarande till stor
del av pensionerade män som anlitas
vid behov av bärningstjänst till pastoratets kyrkor i Högsby, Berga,
Långemåla, Fågelfors och Fagerhult.

ÄR DU INTRESSERAD?
Hör gärna av dig med intresseanmälan till Högsby pastorat, kyrkokamrer Gerlinde Wilgusch, tel.
0491-213 22 eller Högsby pastorat,
Odensvivägen 2, 579 33 Högsby.

Inga formella krav finns förutom
medlem i Svenska kyrkan. Har du
ett civilt arbete måste du kunna disponera din arbetstid så att du kan
ställa upp på dagtid. Tunga lyft
förekommer. Skattepliktigt arvode
utgår för varje tillfälle.

Öppet hus med uppvaktning
De 80- och 85-åringar som fyllt år under perioden januari till juni 2018
uppvaktades med sång och blommor i samband med Öppet hus i Högsby
församlingshem. Besöksgruppen och
syföreningen
serverade ett
gammaldags
kafferep. Diakon Yvonne
inledde med en
andakt.
I övrigt bjöds
programmet
med sång och
musik av
Bergeskans.
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Musik i sommar
i Högsby pastorat
Söndag 3 juni
Högsby kyrka

Tisdag 24 juli
Högsby kyrka

Lördag 16 juni ”Högsbydagen”
bydagen”
Högsby kyrka

Lördag 4 augusti
Högsby kyrka

19.00 Ett spännande mu
musikaliskt möte
Greger Siljebo – fiol
Stefan Wingefors – pian
piano och kontrabas
Folkmusik, jazz, klassis
klassiskt eller allt samtidigt

18.00 Vår Fader
sionell gospelkör (med
Gospel on Cue – en professionell
bl.a Sara & Hanna Wåhlin) under ledning av Dan
Alkenäs som sprider sköna gospeltoner.
Dan Alkenäs, piano. Fabian Wåhlin, bas. Edvin
Sydmark, elgitarr. Jonathan Eryd, trummor

12.30 Lunchmusik
Sånggruppen Four real med Elin Johansson, Sara
Danheden, Matilda Nyberg & Oskar Lindwall
iska stämsångsgs
bjuder på en resa bland magiska
ballader, inspirerande bilåkarmusik
armusik
och en och annan psalm i nytolkning.
yt
ytolkning.
g.
Piano: Lina Hultgren

18.00 Psalmer sånger ooch klassiker
Familjerna Ohlsson, Ha
Hammarsten, Löwenham
och Näslund

Lördag 11 augusti
Högsby kyrka

18.00 Avtryck i sanden
Sara Wåhlin har sjungit i många olika
sammanhang och sjung
sjunger allt från musikal och
gospel till klassisk mus
musik. Pappa John-Erik
Wåhlin har ett liv bako
bakom sig med olika klaviaturRepertoaren är vid och
och pedalinstrument. R
värdefull.

Lördag 14 juli
Fågelfors kyrka

ljen från Nye
18.00 Den musikaliska familjen
tedt sjunger både
Lenette, Sara & Sigge Ahnstedt
gammalt och nytt, välkänt och mer okänt som
t.ex. egenskrivna sånger. Kanske blir det lite
poesi också!

Lördag 18 augusti ”Långemåladagen”
Långemåla kyrka

Lördag 21 juli ”Marknadsdag”
adsdag”
Fagerhult kyrka

14.00 Om sommaren sk
sköna
musikstudenter; Alexander Ohlsson,
De ffyra musikstudenter
Enno Leggedör, Josefin Sundström och Veronika
Zadera, bjuder på både kända och okända
solosång och kör.
klassiska pärlor för solos
piano, or
orgel och violamusik
Det blir också piano

18.00 Dichterliebe och nordiska
diska romanser av
Stenhammar, Peterson-Berger
rger och Alvén.
Anders Nilsson, tenor & musiklärare i Uppvidinge
Daniel Beskov, piano
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Onsdag 13 juni 18.00

Söndag 3 juni 18.00

I denna ljuva sommartid

Santo! Santo! Santo!

Johannes Friberg, sång och orgel
Gunilla Andersson, klaver

Påskallaviks kyrkokör. Johannes Friberg, sång
och orgel. Instrumentalister

Onsdag 27 juni 19.30

Söndag 1 juli 18.00

Lina – en musikalisk monolog

Så skimrande var aldrig havet

Emy Strahl gestaltar Lina Sandell

Jenny-Ann Krantz, Viktor Molander
Pettersson och Jonathan Råsmark Hammar,
sång och musik

Onsdag 18 juli 19.30

Kammarjazz i sommarkvällen
TH-trio

Söndag 15 juli 18.00

Söndag 22 juli 18.00

Piporna tar sig ton

Körkonsert med amerikanska kören

Birger Marmvik, orgel

Svenskarnas dags flickkörsensemble från
Minneapolis, Minnesota, USA

Söndag 29 juli 18.00

I slutet på juli

Onsdag 1 augusti 19.30

Jonas Frykman

Ett musikaliskt fyrverkeri

Söndag 12 augusti 18.00

Multimusikaliska familjen Hellgren

Allsång i Påskallaviks hamn
Lokala förmågor och kompband

Onsdag 22 augusti 19.30

Valv bakom valv
Anna och Paul Thorstensson.
Sång, cello och piano

BOCKARA KYRKA

SANDENS MISSIONSHUS

Onsdag 4 juli 19.00

Onsdag 6 juni 19.30

Lättlyssnat med 4-blås

Sångkväll

4 tromboner bjuder på musik

Eva-sångarna

Onsdag 15 augusti 19.00

Onsdag 11 juli 19.30

Stämningsfullt

Musikkväll

Johan Mauritzon och Lisa Blixt

Johan, Jonny och Gunilla Sigvardsson
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markväll
hults Församling
KRISTDALA KYRKA
Onsdag 25 juli 19.30

Folkmusik och jazz
Greger Siljebo och Stefan Wingefors
fiol och piano
Onsdag 8 augusti

O Herre Gud!

Döderhults kyrktorn i
spegeln i det japanska
körsbärsträdet

Klassiskt med Karin Skoog och Runa Liedén
Karlsson, sång och piano

Frälsarkransgudstjänst
”Doppärlan”
Vattenlek på
After School
i Kristdala

Präster och diakon i Växjö
– då dansar dom andra
kollegorna på borden
Utdelning av dopänglar
i Påskallaviks kyrka
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DÖDERHULTS
KYRKA

Söndag 29 juli
Nionde söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa. Anders Byström

ÖRTAGÅR

EN

DÖDERHULTS FÖRSAMLING

Söndag 3 juni
Första söndagen efter trefaldighet
10.00 (obs! tiden) Högmässa. Stefan
Lindholm. Elin Källman, solosång
Söndag 10 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
10.00 Visitationshögmässa. Kontraktsprosten Alf Johansson
predikar. Församlingskör. Visitationsstämma med lunch i
församlingshemmet. Avtackning av Johannes Friberg
Onsdag 13 juni
18.00 Musik i sommarkväll. Johannes Friberg, sång och orgel.
Gunilla Andersson, piano.
Andakt: Anders Byström
Söndag 17 juni
Tredje söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa. Anders Byström
Lördag 23 juni
Midsommardagen
10.00 Högmässa. Anders Duvlund
Söndag 24 juni
Den Helige Johannes Döparens dag
10.00 Högmässa. Anders Duvlund
Onsdag 27 juni
19.30 Musik i sommarkväll. Lina
Sandell i Emy Strahls gestalt.
Anders Duvlund, andakt
Söndag 1 juli
Apostladagen
10.00 Högmässa. Anders Duvlund
Söndag 8 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa. Anders Duvlund
Söndag 15 juli
Kristi förklarings dag
10.00 Högmässa. Anders Duvlund
Onsdag 18 juli
19.30 Musik i sommarkväll. TH-trio
spelar kammarjazz i sommarkvällen. Anders Duvlund,
andakt
Söndag 22 juli
Åttonde söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa. Leif Norrgård
18.00 Körkonsert med amerikanska
kören "Svenskarnas dags
flickkörsensemble" från
Minneapolis, Minnesota

Onsdag 1 augusti
19.30 Musik i sommarkväll med
multimusikaliska familjen
Hellgren. Anders Byström,
andakt
Söndag 5 augusti
Tionde söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa. Anders Byström
Söndag 12 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa. Anders Byström
Söndag 19 augusti
Tolfte söndagen efter trefaldig
10.00 Högmässa. Anders Byström
Onsdag 22 augusti
19.30 Musik i sommarkväll med
Anna och Paul Thorstensson,
sång, cello och piano.
Andakt: Anders Byström
Söndag 26 augusti
Trettonde söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa. Stefan Lindholm
Söndag 2 september
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
11.00 (obs! tiden) Högmässa.
Anders Byström

En dag i parken –

En plats för alla
Den 10 mars i år
arrangerade Döderhults
församling
”En dag i parken” med
syfte att att samla in
pengar till Svenska kyrkans
internationella arbete och
årets fastekampanj.
Mycket glada och stolta
kan vi nu meddela att vi
tillsammans samlade in

60.530:-.
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Örtagården är en plats för alla!
TORSDAGAR 13.30-16.00
Sommaruppehåll hela juli
- startar den 23/8.
7/6 12.30 Sopplunch med andakt
i församlingshemmet
ANDAKT 13.30
i Stillhetens kapell
CAFÉ / RASTPLATS
i Döderhults församlingshem
14.00-16.00
Arbete i vår trädgård och kreativt
skapande går som en röd tråd
genom alla våra fyra rastplatser;
Varande – Delande – Helande –
Givande. Vi nyttjar gemenskapen,
samtalen och tystnaden för att söka
det ursprungliga och jordnära och
komma ett steg närmare Gud.
Kontaktperson: Monia

BARNGRUPPER OCH KÖRER
startar vecka 36
i Döderhult, Kristdala
och Påskallavik.
Bockara börjar
vecka 37.
Mer information
i nästa församlingsblad.
STICKCAFÉ på Ekersro
5 juni 13.30
12 juni inställt
19 juni sista gången
för denna termin startar igen

vecka 36

...........................................
TRÄFFPUNKT på Ekersro
6 och 13 juni inställt
20 juni sista gången
för denna termin

...........................................
DÖDERHULTS KYRKLIGA
SYFÖRENING
Höstterminsstart 21 augusti 18.00
i församlingshemmet

...........................................
EFTERMIDDAGSUTFLYKT
Onsdag 13 juni till
Hossmo kyrka och
Dörby församlingshem. Avresa från
Döderhults kyrka 13.00.
Anmälan senast 4/6 till
Kerstin Jutterdal 0491-760686
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BOCKARA
KYRKA

Söndag 3 juni
Första söndagen efter trefaldighet
09.00 (obs! tiden) Gudstjänst.
Mathias Sånglöf.
Jennie Dackebrand, sång
Söndag 10 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
10.00 Visitationshögmässa i Döderhults kyrka. Kontraktsprosten
Alf Johansson predikar. Församlingskör. Visitationsstämma med lunch i församlingshemmet. Avtackning av
Johannes Friberg
Söndag 17 juni
Tredje söndagen efter trefaldighet
09.00 Högmässa. Anders Duvlund
Söndag 1 juli
Apostladagen
09.00 Högmässa. Arnold Arvidsson
Onsdag 4 juli
19.00 Musik i sommarkväll med
4blås. Anders Duvlund,
andakt
Söndag 8 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet
14.00 Friluftsgudstjänst i PetterLarsgården. Arnold Arvidsson
Söndag 15 juli
Kristi förklarings dag
09.00 Högmässa. Arnold Arvidsson
Söndag 29 juli
Nionde söndagen efter trefaldighet
09.00 Högmässa. Arnold Arvidsson

PÅSKALLAVIKS
KYRKA

Söndag 3 juni
Första söndagen efter trefaldighet
18.00 Musikgudstjänst ”Santo!
Santo! Santo!” med Påskallaviks kyrkokör. Johannes Friberg, sångsolist, piano och
orgel. Katarina Malmberg,
cello. Stina Brockman, flöjt.
Håkan Hammarsten, percussion. Stefan Lindholm, andakt.
Mingel på kyrkbacken
Söndag 10 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
10.00 Visitationshögmässa i Döderhults kyrka. Kontraktsprosten
Alf Johansson predikar. Församlingskör. Visitationsstämma med lunch i församlingshemmet. Avtackning av
Johannes Friberg
Söndag 17 juni
Tredje söndagen efter trefaldighet
18.00 Kvällsmässa. Anders Byström.
Musik med 4blås
Söndag 24 juni
Den Helige Johannes Döparens dag
14.00 Friluftsgudstjänst i RGOparken. Anders Duvlund
Söndag 1 juli
Apostladagen
18.00 Musik i sommarkväll med
Jenny-Ann Krantz, Viktor
Molander Petersson, Jonathan
Råsmark Hammar och Linda
Tiri, sång och musik. Anders
Duvlund, andakt

Söndag 8 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet
18.00 Kvällsmässa. Anders Duvlund.
Linda Tiri, solosång
Söndag 15 juli
Kristi förklarings dag
18.00 Musik i sommarkväll.
Birger Marmvik, orgel.
Anders Duvlund, andakt
Söndag 22 juli
Åttonde söndagen efter trefaldighet
15.00 Friluftsgudstjänst på Runnö.
Båtar avgår från Påskallaviks
hamn kl 14.00.
Arnold Arvidsson
Söndag 29 juli
Nionde söndagen efter trefaldighet
18.00 Musik i sommarkväll med
Jonas Frykman. Anders
Byström, andakt
Söndag 5 augusti
Tionde söndagen efter trefaldighet
18.00 Kvällsmässa. Anders Byström
Söndag 12 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet
18.00 Allsång i Påskallaviks hamn
tillsammans med allsångsbandet och lokala förmågor.
Anders Byström, andakt.
I pausen serveras fika till
självkostnadspris i Hamncafeét
Söndag 19 augusti
Tolfte söndagen efter trefaldighet
18.00 Kvällsmässa. Anders Byström.
Kerstin Blomdahl, solosång
Söndag 2 september
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
18.00 Bergspredikan i Ångkransbrottet, Vånevik. Kyrkokören.
Bleckout Metal Light
Orchestra. Anders Duvlund

Söndag 5 augusti
Tionde söndagen efter trefaldighet
09.00 Gudstjänst. Mathias Sånglöf
Söndag 12 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet
09.00 Gudstjänst. Mathias Sånglöf
Onsdag 15 augusti
19.00 Musik i sommarkväll med
Johan Mauritzon och Lisa
Blixt. Stefan Lindholm, andakt
Söndag 26 augusti
Trettonde söndagen efter trefaldighet
09.00 Gudstjänst. Mathias Sånglöf
Söndag 2 september
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
10.00 Högmässa. Anders Duvlund

Välkommen som medlem
Som medlem i Svenska kyrkan stöttar du
samhällets mest utsatta både i Sverige och
världen. Du bidrar också till att du själv och
andra kan sjunga i kör, besöka kyrkans
öppna förskola, gå på gudstjänst och
prata med en präst när det krisar.
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KRISTDALA
SAMARBETSKYRKA

Söndag 3 juni
Första söndagen efter trefaldighet
14.00 Friluftsgudstjänst i Bråbo. Mathias Sånglöf. Sofie Kollin, flöjt.
Servering
Onsdag 6 juni
19.30 Sångkväll i Sandens missionshus
med Eva-sångarna.
Servering
Söndag 10 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
10.00 Visitationshögmässa i Döderhults kyrka. Kontraktsprosten
Alf Johansson predikar.
Församlingskör. Visitationsstämma med lunch i församlingshemmet. Avtackning av
Johannes Friberg
Söndag 17 juni
Tredje söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Kristdala kyrka.
Anders Duvlund
Lördag 23 juni
Midsommardagen
14.00 Friluftsgudstjänst i Röstorp.
Mathias Sånglöf
Söndag 24 juni
Den Helige Johannes Döparens dag
11.00 Friluftsgudstjänst i Ishults skolmuseum. Arnold Arvidsson
Söndag 1 juli
Apostladagen
11.00 Högmässa i Kristdala kyrka.
Anders Aronsson
Söndag 8 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet
11.00 Musikgudstjänst i Kristdala
kyrka. Maria Smeds, sång och
musik.Arnold Arvidsson
Onsdag 11 juli
19.30 Musikkväll i Sandens missionshus. Johan, Jonny och Gunilla
Sigvardsson, sång och musik.
Söndag 15 juli
Kristi förklarings dag
14.00 Friluftsgudstjänst i Krokshultsgården. Arnold Arvidsson

Söndag 22 juli
Åttonde söndagen efter trefaldighet
18.00 Gudstjänst i Kristdala missionshus. Arnold Arvidsson

Söndag 26 augusti
Trettonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Kristdala kyrka.
Mathias Sånglöf

Onsdag 25 juli
19.30 Musik i sommarkväll i Kristdala
kyrka. Folkmusik och jazz av
och med Greger Siljebo, fiol och
Stefan Wingefors, piano. Arnold
Arvidsson, andakt.

Söndag 2 september
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa Stefan Lindholm

Söndag 29 juli
Nionde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Kristdala kyrka.
Arnold Arvidsson
Söndag 5 augusti
Tionde söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Kristdala kyrka.
Mathias Sånglöf

BIBELSTUDIUM & BÖN
i församlingshemmet 5/6 19.30

...........................................
LOVSÅNG & BÖN
i församlingshemmet
Tisdag 12 juni 19.30

Onsdag 8 augusti
19.30 Musik i sommarkväll i
Kristdala kyrka. Karin Skoog,
sång och Runa Liedén
Karlsson, piano.
Anders Byström, andakt
Söndag 12 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet
11.00 Missionsmöte i Kristdala
missionshus. Gäster: Missionärerna Frida och Andreas
Thörnell. Mathias Sånglöf.
Servering
Söndag 19 augusti
Tolfte söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa i Kristdala kyrka.
Stefan Lindholm

GE EN GÅVA
till Kristdala samarbetskyrka.
När du swishar din gåva under
en gudstjänst går din gåva till
annonserat ändamål. Swishar du
vid andra tillfällen – ange tydligt
avsett ändamål!

123.133.66.50

Obs! detta nummer gäller endast
Kristdala samarbetskyrka!

Söndagen 6 maj gjorde Kristdala
samarbetskyrka en utflykt
Vi var ca 30 personer från 4-80 år, med tre olika modersmål.
Det blev en härlig dag som började med att vi firade gudstjänst
i Vasakyrkan (EFS) i Kalmar där vi också blev bjudna på lunch.
Sedan åkte vi till Gråborg på Öland och vi vandrade, såg orkidéer och
hade en andakt i St. Knuts kapell. Vår Ölandskännare Örjan Laneborg oss
vidare på en tur
genom det öländska
"alvarliga" landskapet. På hemvägen
blev det dock uppsluppen stämning i
bussen då vi hade
frågesport som gjorde att vi bl a fick
veta vem av oss som
har bäst tidsuppfattning och vem som är
bäst på sten-saxpåse.
12
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HÖGSBY
KYRKA

Söndag 3 juni
Första söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Anders Byström
18.00 Musik i sommarkväll med
gospelkören "Gospel on Cue"
under ledning av Dan Alkenäs.
Sara Wåhlin. Andakt
Söndag 10 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa Leif Norrgård.
Yvonne Yngvesson
Lördag 16 juni
12.30 Lunchmusik på Högsbydagen
med "Four real"
Söndag 17 juni
Tredje söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Anders Aronson.
Yvonne Yngvesson
Lördag 23 juni
Midsommardagen
11.00 Högmässa. Anders Aronson
Söndag 24 juni
Den helige Johannes Döparens dag
11.00 Högmässa. Anders Aronson
Lördag 30 juni
16.00 Kyrkogårdsvandring
18.00 Helgmålsbön.
Yvonne Yngvesson
Söndag 1 juli
Apostladagen
11.00 Högmässa. Arnold Arvidsson.
Yvonne Yngvesson
Söndagen 8 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet
11.00 Konfirmation med mässa.
Ola Emilsson.
Yvonne Yngvesson
Söndag 15 juli
Kristi förklarings dag
11.00 Högmässa. Anders Aronson
Söndag 22 juli
Åttonde söndagen efter trefaldighet
18.00 Mässa. Leif Norrgård
Tisdag 24 juli
18.00 Musik i sommarkväll med
Greger Siljebo och Stefan
Wingefors. Andakt
Söndag 29 juli
Nionde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Anders Aronson

Lördag 4 augusti
18.00 Musik i sommarkväll med
familjerna Ohlsson Hammarsten, Löwenham och Näslund.
Andakt
Söndag 5 augusti
Tionde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Anders Aronson
Lördag 11 augusti
18.00 Musik i sommarkväll med
Sara och John-Erik Wåhlin.
Andakt
Söndag 12 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet
14.00 Friluftsgudstjänst i Lanhagen.
Leif Norrgård
Söndag 19 augusti
Tolfte söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Ola Emilsson.
Yvonne Yngvesson
Söndag 26 augusti
Trettonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Ola Emilsson.
Yvonne Yngvesson
Söndag 2 september
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Arnold Arvidsson

FAGERHULT
KYRKA

Söndag 3 juni
Första söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst. Ola Emilsson
Söndag 17 juni
Tredje söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Ola Emilsson
Söndag 24 juni
Den helige Johannes Döparens dag
14.00 Friluftsgudstjänst i hembygdsgården. Anders Aronson
Söndag 1 juli
Apostladagen
11.00 Gudstjänst.
Söndagen 8 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet
14.00 Friluftsgudstjänst i Isabo hembygdsgård. Leif Norrgård
Lördag 21 juli
18.00 Marknadsmusik med tenoren
Anders Nilsson och pianisten
Daniel Beskow. Andakt
Söndag 22 juli
Åttonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst. Inga Niklasson

BERGA
KYRKA

Söndag 5 augusti
Tionde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Leif Norrgård

Söndag 10 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
16.00 Högmässa. Leif Norrgård
Lördag 23 juni
Midsommardagen
16.00 Högmässa. Thorsten Zielfeldt
Söndag 1 juli
Apostladagen
16.00 Högmässa. Thorsten Zielfeldt
Söndag 15 juli
Kristi förklarings dag
16.00 Högmässa. Anders Aronson
Söndag 29 juli
Nionde söndagen efter trefaldighet
16.00 Högmässa. Leif Norrgård
Söndag 12 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet
16.00 Högmässa. Leif Norrgård
Söndag 26 augusti
Trettonde söndagen efter trefaldighet
16.00 Högmässa. Gabriel Kvillner
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Söndag 19 augusti
Tolfte söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst. Ola Emilsson
Söndag 2 september
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Ola Emilsson

Öppet hus i
midsommartid
Högsby Församlingshem
Onsdag 20/6 kl. 14.00
Sång och musik
med Johan och
Gunilla Sigvardsson
Gammaldags kafferep och
jordgubbstårta.
Andakt Yvonne Yngvesson
VÄLKOMMEN!
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LÅNGEMÅLA
KYRKA

Lördag 2 juni
18.00 Lekmannaledd helgmålsbön
Söndag 10 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
16.00 Högmässa. Ola Emilsson.
Yvonne Yngvesson
Lördag 23 juni
Midsommardagen
16.00 Gudstjänst. Anders Aronson
Söndag 1 juli
Apostladagen
16.00 Högmässa Anders Aronson
Lördag 7 juli
18.00 Lekmannaledd helgmålsbön
Söndag 15 juli
Kristi förklarings dag
16.00 Gudstjänst. Leif Norrgård
Lördag 21 juli
18.00 Lekmannaledd helgmålsbön
Söndag 29 juli
Nionde söndagen efter trefaldighet
16.00 Högmässa. Anders Aronson
Söndag 5 augusti
Tionde söndagen efter trefaldighet
14.00 Kyrkogårdsvandring.
Kaffeservering
Söndag 12 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet
14.00 Friluftsgudstjänst i Bötterum
hembygdsgård. Ola Emilsson

FÅGELFORS
KYRKA

GRAVRÄTTSINNEHAVARE sökes

Söndag 10 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst. Ola Emilsson
Lördag 23 juni
Midsommardagen
14.00 Friluftsgudstjänst i hembygdsparken. Arnold Arvidsson
Söndag 1 juli
Apostladagen
11.00 Högmässa. Inga Niklasson
Lördag 14 juli
18.00 Musik i sommarkväll med
Lenette, Sara och Sigge
Ahnstedt från Nye. Andakt
Söndag 15 juli
Kristi förklarings dag
11.00 Gudstjänst. Leif Norrgård
Söndag 29 juli
Nionde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Leif Norrgård
Söndag 12 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet
14.00 Gudstjänst i Kronobo.
Ola Emilsson
Söndag 26 augusti
Trettonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Högmässa. Leif Norrgård

RUDA
FÖRSAMLINGSHEM

Lördag 18 augusti
14.00 ”Långemåladagen”. Musikgudstjänst. Alexander Ohlsson m fl.
Söndag 2 september
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
16.00 Högmässa. Gabriel Kvillner

GRÖNSKÅRA
KAPELL

Söndag 10 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
16 Gudstjänst. Anders Byström
Söndag 26 augusti
Trettonde söndagen efter trefaldighet
16.00 Gudstjänst. Leif Norrgård

Söndag 22 juli
14.00 Högmässa. Leif Norrgård

Vill du vara med?
Vi söker flera som vill hjälpa till
med medarbetare i Högsby
pastorats besökstjänst, att vara
gudstjänstvärd i kyrkorna, möta
nyanlända, ungdomsledare etc
För mer information och frågor
kontakta Yvonne Yngvesson,
diakon Högsby pastorat

Ändringar i kalendariet kan förekomma.
Jämför alltid med veckans annons i ortspres-
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Kyrkogårdsförvaltningen i
Högsby pastorat söker
gravrättsinnehavare till
följande gravplatser:
Långemåla kyrkogård
Gravplats – Gravsatta
LÅ F 114-115 – Johansson, Sigrid
LÅ K 16-17 – Fransson, Anna Berta
Emelia och Karl Rickard Hilding
LÅ L 65-66 – Johansson, Ernst
Fredrik Vilhelm och Gerda Augusta
Teresia
LÅ L 81-82 – Fabian Almlöv och
Rut Ström, Ruda
Fagerhults kyrkogård
Gravplats – Gravsatta
FA B 3-6:1 – Syskonen Evelina
Carlsson, Torborg Carlsson, St Klo
Högsby kyrkogård
Gravplats – Gravsatta
HÖ 632-633 – Stenholm, Hilma och
Karl
HÖ 945-946 – Karlsson, Gustav
Henry och Nancy Helena
HÖ O 39 –
De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med
uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen eller gravrättsinnehavare
sökes.
Du som vill veta om denna delgivning
berör dig eller om du är antecknad
som gravrättsinnehavare ombeds
kontakta kyrkogårdsförvaltningens
expedition, tel. 0491-200 18, mån,
ons, tors 10.00-12.00 och tis 10.3012.30, besöksadress: Odensvivägen 2,
Högsby
eller kyrkogårdsvaktmästare:
Långemåla: Per-Erik Holm,
tel 070-645 80 67
Fagerhult: Pär Nilsson,
tel 070-658 80 35
Högsby: Esko Suominen,
tel 073-023 30 41.

Kontakt ska tas senast
31 december 2018
Får inte huvudmannen kontakt med
anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som
återlämnad till huvudmannen. Det kan
medföra att gravanordningen tas bort.

Högsby pastorat i april 2018

Kommentaren
Under denna rubrik kommenterar signaturen
LN skeenden i kyrka och samhälle.

DÖPTA FEBRUARI –
MARS 2018

AVLIDNA FEBRUARI MARS 2018

Högsby församling

Högsby församling

13/1 Isak Arvidsson

17/2 Molly Sundberg
17/2 Alfred Lund
24/2 Ida Andersson
3/3 Bella Wirsén Sandvall
24/3 Alfons Larsson
24/3 Hampus Andersson
14/4 Malte Lindqvist
21/4 Saga Bergstedt
21/4 Ellen Åverling Källenius
28/4 Isabell Hjalmarsson

3/2 Arne Erik Hjalmar Berg
94 år
12/2 Mona Märta Gunilla
Svensson 78 år
23/2 Stina Gunilla Viktoria
Gustafsson 77 år
25/2 Sonja Gurli Viktoria
Nykvist 87 år
4/3 Sven Arne Ingvar
Svensson 90 år
15/3 Gun Else Berit
Karlsson 87 år
27/3 Bertil Evert Gahne 73 år

Kristdala kyrka

Fagerhults församling

10/2 Vincent Österberg
24/2 Wilda Olsson

28/1 Tore Hjalmar
Johansson 96 år
14/3 Svea Berit Dagmar
Strömholm 77 år

Döderhults kyrka

Bockara kyrka
17/2 Maya Larsson

Påskallavik kyrka
24/2 Milian Arvidsson
3/3 Alex Nyström
3/3 Eleonora Törnström
4/4 Edwin Axelsson
28/4 William Andersson

Fågelfors församling
18/3 Ulla Sofia Johansson 94 år

Långemåla församling
7/3 Gunborg Alfrida
Svensson 93 år
20/3 Ragnhild Kristina
Djusberg 80 år

Dopet är en fest
i Guds familj
Vill du låta döpa ditt barn?
Vill du själv bli döpt?
Kontakta expeditionerna
för att boka tid!
Döderhult 0491-105 79
Högsby 0491-200 18

Församlingsresa
Välkommen att följa med på Högsby pastorats församlingsresa.
Vi åker ”ut i det blå” fredag den 31 augusti.
Informationsblad kommer att finnas i våra kyrkor
och församlingsexpeditionen i mitten av juni.
Mer information och frågor,
kontakta Yvonne Yngvesson, diakon Högsby

Vi är inte
till för policies
och planer
Kyrkan är en del av samhället. Det som i
övrigt gäller i vårt samhälle gäller i stor
utsträckning också i kyrkan. Det som i
samhället gäller t ex lagstiftningen om
arbetsrätt och arbetsmiljö gäller givetvis
också kyrkan.
Den som är satt att leda kyrklig verksamhet är
därför skyldig att vara bekant med de lagar och
regler som i övrigt gäller på arbetsplatser i vårt
samhälle.
Därför finns hos det stora flertalet chefer i
kyrklig verksamhet ett antal pärmar som innehåller diverse policies och planer – det gäller inte bara
miljöfrågor och t ex arbetsrättsfrågor, utan även
planer för posthantering, för arbetsskydd, för körningar i tjänsten och liknande. Och visst är det bra
att det är ordning och reda på våra arbetsplatser
och att ingen blir diskriminerad. Det är lika angeläget på kyrkliga arbetsplatser som på alla andra.
Och visst måste det anses som en skyldighet för
den som är chef att vederbörande är någorlunda
påläst i sådana frågor.
Samtidigt måste det sägas att det inte går att
reglera allt i policies och regelverk. I ett samhälle
där allt - precis allt – är genomreglerat och inget är
lämnat åt den enskildes ansvar går det förmodligen
inte att leva och utföra ett vettigt arbete. Den som
ska ha ansvar för en arbetsplats där allt är genomreglerat lär inte hinna något annat än att hålla
reda på paragraferna i policies och planer och tillse
att allt – precis allt – utförs enligt gällande regelverk.
Kyrkan, liksom flertalet verksamheter i vårt
samhälle, är inte till enbart för att uppfylla lagar
och regler. Kyrkan, liksom andra verksamheter,
har naturligtvis en huvuduppgift. I kyrkans fall är
det att vara mötesplats mellan Gud och människa.
Ingen som arbetar i kyrkan ska behöva fara illa på
sin arbetsplats, men i en sådan verksamhet går inte
allt att reglera genom lagar och regler.
Om enskilda medarbetare inte känner personligt ansvar hjälper inget regelverk. Givetvis gäller
det i kyrkan som i alla andra verksamheter.
LN
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Gruppförsändelse till hushåll

Läger ”Skapelseteologi”
Kyrkorna i Bockara, Döderhult,
Kristdala och Påskallavik

Fagerhult, Fågelfors, Högsby
och Långemåla församlingar

Kyrkebyvägen 2, 572 50 Oskarshamn
Exp. tider: må-fr 9-12
E-post:
doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se
Tfn 0491-105 79

Odensvivägen 2, 579 33 Högsby
Exp. tider: må, on & to 10-12,
tis 10.30-12.30
E-post:
hogsby.pastorat@svenskakyrkan.se
Tfn 200 18

KYRKOHERDE
Anders Byström
PRÄSTER
Anders Duvlund
Stefan Lindholm

Helgen den 13-15/4 var Högsbys
konfirmander på hemmaläger med temat
skapelseteologi i Berga kyrka.
Dea Karlsson från Långemåla medverkade, frivilliga och
Unga Ledare var med i egenskap av lägerledare. Konfirmanderna fick ta del av historien kring klockstapeln i
Berga berättad av Bengt-Åke Lundin. Lägret avslutades
med en mässa i Berga kyrka där både konfirmander och
barnkör medverkade.

Eva-Lena Johansson,
församlingsassistent

Ekumenisk terminsavslutning

med sommarfest

i trädgården vid Högsby missionskyrka och
kafé för nya kvinnor och barn i Sverige.

814 91

760684
073-5132652

DIAKON
Monia Ivarsson

PRÄST
Ola Emilsson

760680

FÖRSAMLINGSASSISTENTER
Kerstin Jutterdal
760686
Helena Karlsson
760682
Ursula ”Ulla” Mecke
842 69

DIAKON
Yvonne Yngvesson

(Bockara och Döderhult)

760683

(Fagerhult, Fågelfors)

(Högsby och Ruda)

Marie-Louise Ohlsson
Madeleine Åverling

200 34
072-226 89 47
200 46
070-386 59 56
760683

(Berga)

vik John-Erik Wåhlin

070-649 95 17

(Långemåla)

762607

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Anna-Lena Klackenberg
Emilia Ivarsson vik.

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Benita Persson
VAKTMÄSTARE
Högsby

VAKTMÄSTARE

Krister Nord (arbetsledare)
Bertil Josefsson (arbetsledare)
Annica Queiser
Mikael Pettersson
Ingemar Bergström
Jimmie Karlsson
Carla Nilsson
Daniel Andersson
Mikael Svensson

213 22

FÖRSAMLINGSASSISTENT
Eva-Lena Johansson
070-552 00 18
MUSIKER
Ann Hultman

760689

200 61
073-02 33 042

KYRKOKAMRER
Gerlinde Wilgusch

141 79
187 52
150 77

INFORMATÖR/MUSIKER
Linda Tiri (Påskallavik)

0481-710 03
070-372 48 61

KYRKOSKRIVARE (expedition)
Christina Lundell
200 18

MUSIKER
Johannes Friberg (Döderhult)
Milda Jonasson (Kristdala)
Anna Rosén (Döderhult)
Madeleine Åverling

UNGDOMSLEDARE
Mathias Sånglöf

811 58, 201 39
070-66 105 79

187 59

KYRKOSKRIVARE (expedition)
Yvonne Armdal
105 79
KYRKOKAMRER
Anneli Tingström

tf KYRKOHERDE
Leif Norrgård

760688
701 65
760685
131 39
701 68
918 98
522 41

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/doderhult
Facebook:
@doderhultsforsamling

Fagerhult
Fågelfors
Långemåla

212 96

200 50
073-023 30 41
070-658 80 35
070-659 87 13
070-670 84 68
070-645 80 67

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/hogsby

Nästa nummer kommer
den 30 augusti!
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