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Blir två ett?
Den tidning du nu håller i din hand är egentligen två i ett Döderhults församlingsblad och Högsbys Kyrknytt ges nu
för första gången ut gemensamt.
fråga prosten Leif Norrgård, som
Jag hoppas att det skall bli till glädefter sin pensionering i nästan två
je att kunna se vad som händer i
år vikarierat som kyrkoherde i
våra båda angränsade pastorat.
Högsby, om han kunde gå in i rolGenom att nu ge ut en gemensam
len som arbetsledande komminister
tidning vill vi markera det som
i Högsby, vilket han tackade ja till.
kanske kan bli ett närmare samarKyrkoråden i Döderhult och
bete mellan Döderhults församling
Högsby har hela tiden varit med i
och församlingarna i Högsby pastoprocessen och ser positivt på möjrat. Frågan uppstår då om man ska
ligheterna till samverkan. Rent
tolka som att allt skall slås samman
praktiskt inleds denna samverkan
till en enda enhet? Det är en relemed en prövotid där alla inblanvant fråga och jag tror att många
dade får en möjlighet att känna
tänker så. Men det blir inte med
efter hur - och om - samverkan kan
automatik någon samverkan för att
fungera i framman slår
tiden. Om det
samman två
sedan finns en
församlingsJag hoppas att det skall bli
gemensam uppblad. Det
till glädje att kunna se vad
fattning om att
handlar i så
som händer i våra båda
det fungerar bra,
fall om en
angränsade pastorat.
så kan vi gå
betydligt mer
vidare mot en
omfattande
fördjupad samhörighet.
process som i dagsläget inte är
Min roll kommer bli att, vid
påbörjad. Det är dock på sin plats
sidan av min tjänst som kyrkoherde
att reda ut begreppen, så att det
i Döderhult, ta ett övergripande
blir tydligt hur det blir med vår
församling och församlingarna i
chefsansvar i Högsby. I den dagliga
samverkan den allra närmste tiden.
Högsby pastorat och vi är övertyverksamheten, som också innefattar
Bakgrunden är, att den förre kyrkogade om att den väg vi nu valt
personalledning, kommer prosten
herden i Högsby pastorat kontakkommer att leda till välsignelse för
Leif Norrgård att vara ansvarig
tade mig efter prostvisitationen i
båda sammanhangen. Vi ser fram
ledare. Prosten Leif är alltså den
våras. Vid visitationen hade det blimot en positiv utveckling i både
vit tydligt, att Högsby pastorat
Döderhult och Högsby,
kunde få betydande och positivt
och att vår samverkan,
stöd till den egna verksamheten
som redan är prövad, komVi ser fram mot en positiv
genom samverkan med ett annat
mer att bära frukt. Personutveckling i både Döderhult och
pastorat. Till en början handlade
ligen känner jag stor tillvåra samtal om att jag skulle, vid
Högsby, och att vår samverkan,
fredsställelse att få engagesidan av min tjänst som kyrkoherde
ra mig i de två pastorat
som redan är prövad, kommer
i Döderhult, också åta mig att vara
som hittills under min
att bära frukt.
kyrkoherde i Högsby. Den dåvaprästgärning betytt mest
rande kyrkoherden skulle då bli
för mig och min familj.
arbetsledande komminister med
som de flesta dagar kommer att
ansvar för församlingarna i Högsby
Er tillgivne
finnas på plats i Högsby, men självpastorat. På så sätt skulle den förAnders Byström
klart kommer också jag att svara
utvarande kyrkoherden få mer tid
Kyrkoherde
för en del gudstjänster och förrätttill sina församlingsvårdande uppningar också i Högsby. Jag och Leif
gifter. Efter en tid blev det dock
har sagt ja till detta uppdrag
känt att kyrkoherden i Högsby sökt
utifrån att vi båda känner starka
och fått en annan kyrkoherdetjänst
och varma känslor för Döderhults
i stiftet. Det blev då aktuellt att
Foto framsida: LN samt Wåhlin’s
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Detta första nummer
av en gemensam utgåva av
Högsby pastorats tidning
Kyrknytt och Döderhults församlingsblad utkommer eftersom de båda pastoraten samverkar i första hand för de
närmaste månaderna.
De båda pastoraten fungerar nu
som en kyrklig enhet, men utgör
alltjämt formellt två förvaltningar
och lär nog för all framtid utgöra
två pastorala arbetsområden. Den
gemensamma församlingsledningen
ligger nu hos kyrkoherden i Döderhult, Anders Byström, och arbetsledarskapet i Högsby hos f d kyrkoherden i Döderhult, prosten Leif
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Församlingsbl
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Norrgård. Under denna
period av samverkan förs
samtal om en eventuell
framtida mer permanent
gemensam organisation.
Som kyrkorådets ordf i
Högsby framhåller i en
intervju i detta nummer är
ju inte det viktiga organisation och förvaltning,
utan funktion och verksamhet. Vi eftersträvar
bästa möjliga funktion
och verksamhet

Marianne Ek, kyrkorådets ordf i Högsby:

Utmaningarna är många!
Marianne Ek, boende i Staby,
strax utanför Högsby samhälle,
är kyrkorådets ordförande i
Högsby pastorat. Hon har inte
precis ”ärvt” sina kyrkliga uppdrag, men det är ofrånkomligt
att tänka i den riktningen.

varit intresserad av förvaltningsfrågor övergick jag så småningom till
uppdraget som ordförande i kyrkonämnden, som det då hette, som ju
hade mer av det direkta förvaltningsansvaret. I dag har ju kyrkorådet i stort sett samma befogenheter.

Hennes far betydde i en gången tid
mycket för Svenska kyrkan i Högsby. Han var kyrklig förtroendeman
i flera funktioner, bl a, precis som
Marianne, ordförande i Högsby
kyrkoråd. Marianne har noggrant
följt utvecklingen i Svenska kyrkan
under de senaste åren och ser i den
konsekvenser också för de fyra församlingarna i Högsby pastorat.

En ny inriktning
Utvecklingen kanske kommer att visa
att Högsby pastorat behöver gå in i
en ny kyrklig organisation ...
– Det är möjligt. Och då är det
viktigt att minnas, att det avgörande inte är hur organisation och
förvaltning ser ut, utan om den
kyrkliga verksamheten kan bibehållas och utvecklas i våra bygder.
Härtill kommer att det är svårt att
rekrytera kyrkoherdar för de mindre enheterna inom Svenska kyrkan, och en sådan är vi. Goda präster är kanske inte så svåra att rekrytera, men en kyrkoherde måste
både vara en god präst och en bra
arbetsledare, förhandlare och organisatör, vara beredd att gå in i kniviga personalfrågor och kunna gå in
i samverkan med kyrkans förtroen-

Tjugofem år
Det ter sig naturligt att först fråga
Marianne om hur länge hon varit
kyrkligt förtroendevald.
– Jag tror att jag i nära nog tjugofem år har haft uppdrag inom
Svenska kyrkan i Högsby. Jag fick
börja som ordförande i kyrkofullmäktige på kyrkoherde Mellborgs
tid. Men eftersom jag alltid har
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demannaorganisation. Sådana präster växer inte på träd!
Är det därför ni bett två präster från
grannförsamlingen Döderhult ta det
pastorala ansvaret i Högsby?
– Framför allt känner vi, att vi
behöver tid för samtal, överläggningar och överväganden inför
framtiden, vi har ju fått byta ordinarie kyrkoherde alltför ofta. Så
kan vi inte hålla på i längden. Att
kyrkoherden i Döderhult, jämte sin
egen tjänst, tar det administrativa
ansvaret och den pensionerade kyrkoherden där, går in som arbetsledare ger oss möjlighet att diskutera
framtiden medan vår egen kyrkoherdetjänst hålls vakant.
Inte säkert att det blir Döderhult
– Det är därmed inte sagt, att det
säkert ska bli en framtida samverkan mellan Döderhult och Högsby,
fortsätter Marianne. Det finns
säkert fler alternativ. Men det
känns naturligt att börja samtalet
med Döderhult. Både den nuvarande och den förutvarande kyrkoherden, den senare för övrigt
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kontraktets prost under många år,
har tjänstgjort i Högsby och känner
förhållandena. Vi har under flera år
haft en prästtjänst delad mellan oss
och är vana att samverka. Dessutom reser många av de gymnasister,
som väljer andra linjer än de som
finns i Högsby, dagligen till Oskarshamn. Dit reser vi också för sjukvård och i Oskarshamn/Döderhult
finns de många arbetstillfällena. Så
det känns naturligt att tänka
Döderhult och Högsby, men vi ska
pröva alla alternativ.
Många utmaningar
Vilka är Dina tankar för övrigt om
Svenska kyrkans framtid i Högsby
pastorat?
– Jag ser ljust på framtiden. Här i
Högsby, Långemåla, Fagerhult och
Fågelfors finns för övrigt många
utmaningar att ta fatt på.
Bland annat menar
jag att ekumeniken behöver
utvecklas.
Vi har
flera frikyrkliga
gemenskaper i

bygden som kämpar för sin framtid
och vi behöver söka former för
samverkan. Men det är ju inte bara
en fråga för oss i pastoratet utan
också för de andra gemenskapernas
ledning.
Men om du tänker specifikt på Svenska kyrkan?
– Utöver diskussionerna om den
framtida organisationen behöver vi
ta fatt på ett antal frågeställningar
som stiftets nye biskop ställt till
stiftets församlingar. Det gäller bl a
frågor om gudstjänstgemenskap,
diakoni och samhällsansvar.

Eddy Elmersson, kyrko

”Ingenting slutgilt
slutgil
Eftersom Marianne Ek nämner Döderhult i intervjun
här intill är det lämpligt att
också intervjua kyrkorådets
ordförande i Döderhult, för
att få reda hur man kan
tänka där, om samverkan
med Högsby.

Text & foto: LN
Vad säger kyrkorådet i Döderhult
om att kyrkoherden ska ha administrativt ansvar i Högsby pastorat
som en bisyssla och att dessutom
den pensionerade prosten, som
hjälpt till i församlingen, nu på heltid går in i församlingsarbete i
Högsby?
Kan bli bra
– Kort och gott är svaret: Vi tror
att det kan bli bra. Bara inte vår
kyrkoherde arbetar sig ihjäl sig!
I Högsby nämns tydligen som ett
framtidsscenario möjligheten att
samverkan mellan Döderhult och
Högsby skulle kunna bli mer permanent?
– För dagen har kyrkorådet ingenting slutgiltigt sagt om den saken.
Vi har bara medgett att vår kyrkoherde formellt får vara också
Högsbys kyrkoherde. Men när vi
gjorde det var vi naturligtvis medvetna om att vi så småningom
kunde bli en enhet med Högsby i
framtiden och personligen tror
jag det skulle vara en bra lösning.
Till nytta för båda parter
Döderhults församling har ju
tidigare erfarenhet av samverkan
med en församling som från
början fanns utanför det egna
pastoratet ...
– Ja, till för några år sedan var
Kristdala ett eget pastorat med
egen förvaltning och egen kyrkoherde. De förtroendevalda där
önskade dock samverka med
Döderhult och i dag är vi ett
gemensamt pastorat. Och såvitt
jag kan förstå har det varit till
nytta för båda parter.
4
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yrkorådets ordf i Döderhult:

tgiltigt har sagts ...”
Om en mer permanent samverkan
med Högsby skulle bli aktuell, kommer praktiskt taget hela den del av
nordöstra Småland, som tillhör
Växjö stift att utgöra ett pastoralt
arbetsfält. Blir det inte väl stort?
– Man kan kanske tycka det, och
ännu har ju inga beslut
fattats, men vi ska
minnas att
geografiska
avstånd i
dag inte är
något problem. Vi
färdas
inte
med
häst
och
vagn
längre och
vi samtalar

ofta via mail. Man kan kanske
tycka att det blir många församlingsbor och en stor yta att verka
på, men detta är i dag inte någon
ovanlig storlek på ett pastorat i
Svenska kyrkan, snarare torde vi
tillsammans komma upp i det
medlemstal om i dag anses normalt i Svenska kyrkan. Och
därför tror vi också att
stiftsledningen skulle
ha intresse av att vi
utvecklade en mer
permanent samverkan.
Ekonomin
Döderhults församling
anses ju ha ganska
hygglig ekonomi. Det
har kanske inte varit
lika enkelt att få utgifter
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och inkomster i balans i Högsby ...
– Det är klart att vi blir fler som
ska ”dela kakan” om Högsby kommer in i bilden. Å andra sidan är
det väl självklart att vi ska bistå
varandra! För övrigt tror jag att
Högsby har mycket gott att tillföra Döderhult. Allt handlar inte
om pengar!
Förlorar inte båda pastoraten en
del av sin självständighet om man
går in i samverkan med varandra?
– Det är klart att vid ett eventuellt samgående finns förmodligen
både vinnare och kanske förlorare.
Men i det här fallet finns säkert
vinnare och eventuella förlorare
på båda sidor om gränsen.
Text & foto: LN
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Paul Lager - målare, konstnär och
”evangelist i färger”
I lägenheten på Ringvägen i
Högsby möter Kyrknytt Paul
Lager, född 1920. Paul är
målare - han har varit anställd i
ett måleriföretag - men han är
också konstnär, och Kyrknytt
betraktar honom, efter besöket, som ”evangelist i färger”.

ken att resa sig och - med eller utan
brutalitet - bemäktiga sig vårt överflöd.
Vi stannar inför en målning, som
framställer ett par människor inför
en, till synes oändlig, bergshöjd.
Paul:
– Det finns ett oändligt avstånd
mellan Gud och människa. Likväl

Hans visning av ett antal av oljemålningarna och etsningarna blir en
genomgång av åtskilligt av det som
är centralt i kristen tro.
Jag ber Paul berätta om sin uppväxt
och sin bakgrund:
– Jag växte upp i den del av Ruda
samhälle som tillhör Fliseryds socken. Inte minst min far var angelägen
om min kristna fostran och tog mig
ofta med till Missionshuset i Ruda,
där jag så småningom själv skulle
bli söndagsskollärare, juniorledare
och emellanåt organist vid gudstjänsterna. Min mor var öländska
och konstnärligt lagd. Hon såg förmodligen att det också hos mig
fanns anlag för att måla. Och
genom korrespondensstudier hos
Hermods och NKI lärde jag mig
bland annat både kroppsmålning
och landskapsmålning.
Snart börjar rundvandringen i Pauls
hem mellan olika oljemålningar
som framställer det som är centralt
i kristen tro. Vi stannar först inför
en målning som framställer en
människa inför ett vägval (Matt
7:13-14).
Vi går vidare till en målning av
två glasmontrar. Den är inte lika
enkel att tolka.
Paul:
– Du ser i den övre slutna glasmontern ett stycke bröd. Utanför montern står ett antal människor, som
inte kommer åt brödkakan. Den
nedre monterns glasvägg är, som
Du ser, sönderslagen och brödkakan
är borta. Jag föreställer mig att vårt
nuvarande västerländska överflöd,
som de fattiga folken inte får del av,
kommer att få ett brutalt slut. Förr
eller senare kommer de fattiga fol-

”Den fattiga och den rika delen av världen”
6

kan en människa leva i en nära
gemenskap med Gud. Genom Jesus
Kristus har han kommit till värld.
Paul visar också välgjorda etsningar, sådana som vi brukar kalla
kopparstick, också de med motiv
från det vi kallar frälsningshistorien.
På den ena ser man Kristi korsvandring och på den andra själva korsfästelsen.
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”De två vägarna”

Pauls målningar framställer också
människas villkor i tiden och i
evigheten. På en av dem ser man
öppningen till en boning i något
som liknar en jordkula och strax
intill ligger en avlagd rock.
Paul förklarar:
– Enligt Nya testamentet (2
Kor 5:1-3) ska vi människor en
gång avkläda oss vår jordiska
hydda, det är kroppen, och ikläda
oss härlig-heten hos Gud. Det är
vad jag vill säga med målningen av
jordkulan och den avlagda rocken.

”Den avlagda klädnanden”
gärna i Svenska kyrkans gudstjänster, men rör mig i dag endast med
stora svårigheter varför jag har
svårt att komma dit, så ofta som
jag egentligen skulle vilja.
Paul reflekterar ofta inför de många
människornas främlingskap inför
kristen tro:
– Jag tror inte att människor i
dag känner ett verkligt
behov av att leva i gemenskap med Gud. Och
behovet är förutsättningen för kristen
gudstjänst och kristen
verksamhet. Kanske
måste människor i
västerlandet ännu en
gång uppleva svåra
tider för att förstå
sitt behov av
gemenskap med
Gud.

Paul har också en hel del målningar med motiv från bygden. Bland annat har han
några oljemålningar från
den tid då glastillverkningen alltjämt pågick i
Björkshult.
Paul är ekumeniskt
inriktad:
– Egentligen är
Svenska Missionskyrkan
mitt

Kyrknytt tackar
Paul Lager för ett
värdefullt samtal
och för en vandring genom den
kristna trons centrala motiv utförda i olja.

andliga
hem. Men missionsförsamlingen i Ruda har upphört och i
Missionskyrkan i Högsby är
verk-samheten mycket
begränsad numera. Jag deltar

Text & bild: LN
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Berga
Redan innan kyrkan hade uppförts i Berga samhälle hade man
rest den klockstapel, som än i dag av många betraktas som en
samlande symbol för Berga samhälle. Året var 1950 och flera
bergabor var engagerade i själva uppförandet av stapeln och i
att anlägga vägen upp till stapeln. Redaktionen behöver hjälp
med att identifiera personerna på fotot. Kontakta församlingsprästen Leif Norrgård, tel 070/66 10579.

Kristdala:

”Låna en svensk”
I Kristdala har ett riktigt
lovvärt och intressant initiativ tagits med tanke på de
många nya i Sverige.
Det första och kanske största hindret för många nya i Sverige är
språket. Kan man språket så öppnar sig oftast många vägar in i
samhället. I Kristdala har Röda
Korset och Svenska kyrkan
gemensamt tagit initiativ till möjligheten att "låna en svensk". Som
ny i Sverige får man "låna" en
Kristdala-bo, man kommer öve-

rens om att mötas med jämna
mellanrum hos svensken, hos den
nye i Sverige eller på annan lämplig plats. Vad man sedan gör är
upp till båda parter. Man kanske
bara samtalar - det bästa sättet att
lära sig ett nytt språk - eller kanske gör något tillsammans, lagar
mat, eller bara promenerar. Sätten
att umgås kan vara hur många
som helst.
Organisatör för projektet är
Ulla Mecke, tyskfödd religionspedagog och nu en av våra assistenter i församlingsarbetet, själv "invandrad" i Sverige en gång. Den
8

som är intresserad av projektet
kan ringa henne på tel. 072-516
60 56
Text & bild: LN
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Kommentaren
Under denna rubrik kommenterar signaturen
LN skeenden i kyrka och samhälle.

STORPASTORAT?
Begreppet ”storpastorat” har så sakteliga kommit att bli ett
aktuellt ord i kyrkliga sammanhang. Kanske man rentav skulle
våga säga, att det har blivit ett ganska vanligt förekommande
s k skällsord.
everksamhet i församlingen och – givetvis
– gudstjänsterna – och givetvis skulle jag
ha tid för alla och envar! Krav och förväntningar var små och det gick an. Men det
går inte an i dag. Samhället är ett annat
och andra krav måste ställas på kyrkoarbetare, liksom på andra yrkesutövare.
Vi vill säkert inte ha något ”storpastorat” i våra bygder, där kyrkoherden är en
anonym figur, som finns på stort avstånd
och där samme präst återkommer som
gudstjänstledare kanske bara en gång
varannan månad. Men vi vill heller inte ha
ett pastorat som är så litet att de ekonomiska och personella resurserna inte räcker
för att bedriva kyrkligt arbete vår tid. I
samtalen mellan Döderhult och Högsby är
det heller inte något ”storpastorat” vi diskuterar. Det vi diskuterar är möjligheten
att tillskapa ett pastorat av det som i dag
torde vara ”normalstorlek” i Svenska kyrkan. Så stort att det, på ekonomiska och
andra grunder, kan utgöra underlag för ett
nutida församlingsarbete och så litet att
alla som bor i bygden, och som så önskar,
kan ha personlig kontakt med präster och
andra kyrkoarbetare.

På alltfler håll reagerar framför allt vanligt
kyrkfolk negativt på strukturförändringar i
Svenska kyrkan, genom vilka skapas mycket stora pastorat. Tydligast är kanske
Malmö nybildade pastorat, där en av mina
forna konfirmander nu är kyrkoherde och
prost, med ett par hundra tusen boende i
samma pastorat. Även om de flesta ”storpastorat”, som de senaste åren tillskapats är
betydligt mindre, så anser många bland
vårt kyrkfolk att avståndet mellan den
enskilde kyrkotillhörige och församlingsledningen blir alltför stort. I en kommun är
ju huvudsaken att den kommunala servicen fungerar, i församling och pastorat
räcker det inte med att ”servicen” fungerar.
Det kyrkliga arbetet bygger i hög grad på
personliga relationer mellan präster och
andra kyrkoarbetare och de kyrkotillhöriga.
Det är klart att en ekonomisk enhet
inom Svenska kyrkan inte kan bli hur liten
som helst – om man ska kunna bedriva ett
församlingsarbete i vår tids samhälle. Den
tiden är definitivt förbli då jag, som skriver
detta, var ensam präst med fyra hundra
församlingsbor. Eftersom det gått många år
sedan dess har mycket förändrats – då förutsattes jag kunna ensam sköta kyrkoförvaltningen, kyrko- och folkbokföringen,
barnverksamheten, ungdomsverksamheten,
arbetet bland äldre, diakonalt arbete, studi-

LN
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Christel Lampe

”Nästan som en reservmamma
för barnen och ungdomarna”
I Döderhults församlings kansli
möter Församlingsbladet
Christel Lampe. Christel har
sina rötter i Kristdala. Hon har
arbetat med administrativa
uppgifter senast på OKG, och
är nu platsansvarig i asylboendet i Oskarshamn, projektanställd av Mobile Hotels.
Av en ren tillfällighet träffades
Christel och Jenny Byström i Fårboskolan. Det blev då tal om
behoven i flyktingbyn och Jenny
förde med sig en del av samtalet
hem till Döderhult. Där insåg
man snart att församlingen borde
göra något för att stödja någon

klok aktivitet i asylbyn. Det blev
Döderhults kyrkliga syförening
som ställde ekonomiska medel till
förfogande för att något skulle
göras för främst barnen i asyl
boendet.
Chistel ställde sig till förfogande för att leda en eller flera
grupper av barn och ungdomar
som ville måla och rita.
Christel:
– Sagt och gjort. Färger och ritmaterial inköptes och snart var
flera åldersinriktade grupper engagerade. Helt problemfritt blev det
inte. Ofta kom oanmälda barn
och ungdomar och ville vara med.
Men vi lyckades så småningom
skapa flera fungerande grupper
som möttes regelbundet för att

rita och måla. Och i grupperna
fungerar jag nästan som en
reservmamma.
Christel har med sig ett stort
antal målningar och teckningar
som barnen utfört och också flera
foton från verksamheten. Jag frågar vad slags motiv barnen och
ungdomarna väljer.
Christel:
– Det märkliga är att de tycks
vara fascinerade av allt ”svenskt”,
till exempel ”svenska” snögubbar,
”svenska” tomtar och den svenska
flaggan finns med bland motiven.
Jag kan ana att Du genom Din
verksamhet kommer nära de asylsökandes problematik?
– Ja, och jag märker att det allt
avgörande för dem är att få fatt
på en bostad utanför asylboendet.
Utan bostad och fast adress får
man inget arbete.
Christel har också engagerat
kvinnor i en matlagningsprojekt.
Christel:
– Det är förunderligt hur snabbt
man tar in ett nytt språk när man
utför ett gemensamt arbete.
Vi är säkert många som har
tänkt, att man borde göra något
för de många asylsökande som
finns i bygden. Men kanske tycker
vi, att vi saknar redskap för att
göra det. Medlemmarna i Döderhults kyrkliga syförening har ställt
ekonomiska medel till förfogande
för en värdefull verksamhet bland
de många barnen i asylboendet.
Och de medlen utgörs av det som
kommit in i samband med föreningens årliga auktion. Så många
som läser detta har säkert på sitt
sätt bidraget till den värdefulla
verksamheten. Christel betonar,
att när barnen mår bra, så mår
också de vuxna bra.
Text & bild: LN

Christel med barnens teckningar.
10
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– VÅRA ANSLAGSTAVLOR –
HÖGSBY PASTORAT

DÖDERHULTS FÖRSAMLING

KYRKANS BESÖKSTJÄNST I PASTORATET

SENIORBOENDET EKERSRO I DÖDERHULT
Bekväma lägenheter som uthyres genom Oskarshamn kommun.
Läsrum/Biblioteksfilial med dagstidningar.
Mässa varje måndag kl 9.30.

Vi finns för er. På våra äldreboenden finns vi:
Välengården – Onsdagar kl 14-16
Mogården – Onsdagar kl 14-16
Kvillgården – Torsdagar kl 14-16
Vi gör besöken hos under våren veckorna 7-20
och under hösten veckorna 38-48.
Man kan kontakta diakon Yvonne för besök
vid andra tider, tel 0491/20061, 073/023 30 42.

VECKOMÄSSOR I DÖDERHULT
Varje tisdag kl 8.30 i kyrkans kor med möjlghet för varje deltagare
att lägga fram förbönsämnen.
I Stillhetens kapell varje fredag kl 07.30.

SAMTAL OM SORG
VÅRA KÖRER
Svenska kyrkan i Högsby inbjuder till en enkel kravlös gemenskap
med plats för Dig, Din sorg. Dina tankar och frågor. Om Du är intresserad att vara med i en samtalsgrupp eller önskar ett besök tag gärna
kontakt med Diakon Yvonne, tel 0491/20061, 073/023 30 42.

Vi har körer för alla åldersgrupper –
både för flerstämmig sång och för unison sång.
Vårt kansli kan hänvisa
till den körledare som Du söker. Tel 0491/105 79.

ÖPPET KAFÉ FÖR KVINNOR OCH BARN
SOM ÄR NYA I SVERIGE

VI TAR EMOT VÅR EFS-PRÄST
i Kristdala kyrka söndagen den 12 februari kl 18 och inleder
därmed vår samverkan med EFS i Kristdala,
en samverkan som förmodligen kommer att märkas mest i Kristdala.

Kaféet är ett samarbete mellan kyrkorna i Högsby och Röda Korset.
Kvinnor och barn inbjuds att möta svenska kvinnor. Vi möts kring
kaffeborden, sjunger, läser och lyssnar till någon som berättar
om vårt samhälle. Vår fritidsledare Eva-Lena
ordnar aktiviteter för barnen.
Vi träffas i Missionskyrkan varannan tisdag med start
den 7 februari kl 16. Vid alla träffar finns
diakon Yvonne från Svenska kyrkan och
Gunnel från Missionskyrkan med samt många frivilliga medarbetare.

”AFTER SCHOOL”
i Kristdala församlingshem onsdagar 12-15.
Förskolan är välkommen kl 12. Övriga klasser kl 13.

BARNENS KYRKA

Den som vill engagera sig som medarbetare
kan ringa diakon Yvonne, tel 0491/20061, 073/023 30 42.

i Kristdala de flesta söndagar.
Jämför kyrkounderrättelserna.

SAMTAL OM TRO, KYRKA OCH GUDSTJÄNST

”LÅNA EN SVENSK”

i Högsby församlingshem under våren. Ledare: Leif Norrgård.
Meddelas i kyrkounderrättelserna i dagspressen.

– ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Kristdala och Röda korset.
Den som vill vara med kan ringa Ulla Mecke tel 072-516 60 56

PERSONAL
Patrick Petersson Rydsten
åter till Göteborgs stift.
Patrick Petersson Rydsten, som en period under
2015/2016 var komminister i Döderhult, har återvänt till sitt vigningsstift Göteborg. Patrick tackar
för den tid han fick göra tjänst i Döderhult!
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Från krigets Finland, via Belgien,
till kyrkliga uppdrag i Fågelfors
Det var som ett finländskt
krigsbam hon kom till Sverige, Eeva Lindén, som Kyrknytt träffar i den vackra villan i Fågelfors.
En bra familj
– Jag kom till en mycket bra
familj och upplevde mig snart
som en av dem.
Var det aldrig tal om att Du skulle
återvända efter kriget?
– Min far önskade nog det. Men
mor, som var mer medveten om
de små omständigheter under
vilka de levde, ansåg nog att det
var bäst för mig att stanna i Sverige, om möjligheten fanns.
En lång historia kort
Och du blev alltså kvar i Sverige ...

– Ja, här fortsatte jag min skolgång fram till realexamen. Jag
praktiserade i kontorsarbete och i
vården, men fortsatte sedan med
gymnasie-studier och avlade studentexamen som privatist. Och
det var när jag var i Stockholm
för att avlägga min examen som
jag träffade Lars-Erik, som skulle
bli min man. För att göra en lång
historia kort placerades vi av företaget Swedish Match i Belgien.
Via anställning i Jönköping kom
vi så småningom till Fågelfors
Bruk, där Lars-Erik till en början
blev ekonomichef.
Men villkoren förändrades väl så
småningom för Bruket?
– Ja, Bruket avvecklades eller
omvandlades och min man fick
tjänst i Töcksfors i Värmland.

Men vi bodde kvar här och han
pendlade några år mellan Fågelfors och Töcksfors.
Kyrkligt engagemang
Berätta om ert kyrkliga
engagemang ...
– Både Lars-Erik och jag hade vuxit
upp i hem präglade av kristen tro.
Det vart exempelvis en självklarhet
hemifrån för oss båda att det skulle
bedjas bordsbön vid alla måltider.
Dess värre har vi kanske inte riktigt
kunnat upprätthålla samma tradition
med våra egna barn. Snart förstod vi
att det här i Fågelfors församling
behövdes förtroendevalda i den
kyrkliga organisationen. Vi ställde
oss villigt till förfogande och snart
var Lars-Eric ordf. I både kyrkoråd
och fullmäktige samt kyrkvärd. Själv
blev jag kyrkvärd i Fågelfors kyrka.
Eeva Lindén vid avtackning efter femton
år som kyrkvärd. Hon omges av
kyrkvärden Gunilla Mörstam och
avgående kyrkoherden Arja Bergström.
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På bilden håller Eeva den
vackra dopkannan som hon
skänkte till Fågelfors kyrka vid
sin avgång som kyrkvärd.

Kyrkvärd
Och det har du varit i femton år?
– Ja, åren har gått fort och
uppdraget har gett mig
själv stort utbyte. Fågelfors
är ju en liten församling
och visst händer det att vi
är få i kyrkan ibland. Däremot har jag inte kunnat
märka att det skulle vara
färre gudstjänstdeltagare
när det är nattvard, som
några menar.
Täta prästbyten
Givetvis räknar vi också
mycket med prästen i Fagerhult. Högsby pastorat och
Fågelfors församling har fått
byta präst ofta de senaste
åren ...
– Ja, det var ju länge sedan
vi hade vår egen komminister här. Den siste var
väl Bo Lignell. Under senare år
har kyrkoherden i Högsby varit
”vår” präst - även på den tjänsten
har det varit alltför täta byten,
tycker Eeva, som nu har lämnat
uppdraget som kyrkvärd och funderar på att eventuellt bryta upp
från Fågelfors.

Har du tanker om vart du i så fall
skulle flytta?
– Det blir med stor sannolikhet
till Oskarshamn. Där bor vår son
med sin familj. Och därifrån kan
man ta färjan till Visby, där vår
dotter bor.

Kyrknytt tackar för kaffet och det
goda lussebullarna och skyndar
tillbaka till pastoratets kansli i
Högsby.
Text: LN
Bild: Leif Danielsson

Gudstjänster med alla åldrar

Fastekampanjen 2017

I de flesta av våra kyrkor ordnas regelbundet
gudstjänster på barnens villkor. Ofta medverkar
barnen med uppgifter i gudstjänsterna och nästan alltid samlas vi efter gudstjänsten till en
enkel måltid eller förstärkt kyrkfika. Gudstjänsterna kan ha olika beteckningar, t ex familjegudstjänst, gudstjänst med alla åldrar eller
gudstjänst med små och stora. Och givetvis
är alla välkomna – också den som inte följer
med sina barn!

Också detta år börjar fasteinsamlingen på Fastlagssöndagen och bössorna insamlas i våra gudstjänster
på Palmsöndagen den 9 april eller – om ingen gudstjänst firas den dagen i Din kyrka – närmast påföljande gudstjänstdag. Man kan också lämna in bössan på församlingarnas kansli i Döderhults eller
Högsby församlingshem. I Döderhults-delen sänds
bössan ut med posten till alla hushåll och i Högsbydelen finns bössor att hämta i kyrkorna och i
församlingens kansli i Högsby församlingshem.

13
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K Y R K O K A L E N D E R
Kyrkokalendern redigeras i detta numer på samma sätt som hittills i de båda tidningarna. Det innebär att för kyrkorna i Döderhults
församling meddelas bl a ev körmedverkan, medan församlingarna i Högsby pastorat meddelar ev körmedverkan endast i dagstidningens annonser. I ev framtida utgåvor av ett gemensamt blad kommer likartade kalendrar att eftersträvas.

DÖDERHULTS KYRKA

KRISTDALA KYRKA

Februari
5 Kyndelsmäss
11 Högmässa i
Gospelton, AD. Gospelkören.
12 Septuagesima
11 Högmässa, SL, Kammarkören.
14 Tisdag
13 Sopplunch på Ekersro. Psalmtoppen med Anna Rosén.
19 Sexagesima
11 Högmässa, AB, Kören Corales.
18 Musikgudstjänst: ”Psalmer i ord
och ton”. Lars-Åke Stenström,
Johannes Johansson.
26 Fastlagssöndagen
11 Högmässa, LN, kyrkokören,
brassensemble.

Februari
5 Kyndelsmäss
Prästvigningsmässa
i Växjö domkyrka. Gemensam
buss från Kristdala kyrka kl 08.30.
Anmälan om deltagande snarast till
(0491) 105 79.
12 Septuagesima
18 Högmässa. Mottagning av församlingens nye präst Stefan Lindholm (SL). Efteråt. Samarbetskyrkan presenteras i förs hemmet.
Servering.
19 Sexagesima
11 Högmässa, SL. Barnens kyrka.
26 Fastlagssöndagen
11 Högmässa, SL. Barnens kyrka.
Kyrkkaffe med semlor.

Mars
1 Askonsdag
19 Askonsdagsmässa, AB, kammarkören.
5 1 i Fastan
11 Högmässa, AB. Solosång: Anna
Rosén.
12 2 i Fastan
11 Högmässa, SL. Jonathan
Råsmark Hammar, cello. Milda
Jonasson, flöjt.
14 Tisdag
13 Sopplunch på Ekersro. ”Halvtidsvila” med Stefan Lindholm.
19 3 i Fastan
11 Högmässa, LN. Katarinakören.
26 Marie Bebådelse
11 Högmässa, LN. Kören Corales.
Trumpet: Maria Shaik.
April
2 5 i Fastan
11 Högmässa i Gopelton, AB,
Gospelkören.
5 Onsdag
19 Veckomässa, AB.
9 Palmsöndag
11 Högmässa, AB, LN. Flöjt: Madeleine Åverling. Kammarkören.

Mars
1 Askonsdag
19 Askonsdagsmässa, SL. Sång av
ungdomsgrupp.
5 1 i Fastan
11 Högmässa, AD. Barnens kyrka.
12 2 i Fastan
18 Taizémässa i Missionshuset, SL.
19 3 i Fastan
11 Familjemässa, SL. After School
medverkar. Utdelning av Barnens
Bibel.
26 Marie Bebådelse
11 Högmässa, AA. Kyrkokören.
Barnens kyrka.
April
2 5 i Fastan
11 Högmässa, AA. Barnens kyrka.
9 Palmsöndag
11 Högmässa, SL. Barnens kyrka.

BOCKARA KYRKA
Februari
5 Kyndelsmäss
18 Gudstjänst, BGN.
19 Sexagesima
10 Högmässa, AD.
26 Fastlagssödagen
10 Gudstjänst, BGN.

14

Mars
5 1 i Fastan
18 Högmässa, AB.
19 3 i Fastan
10 Högmässa, AD.
26 Marie Bebådelse
10 Högmässa, AD.
April
2 5 i Fastan
18 Gudstjänst, BGN.
9 Fastlagssöndagen
10 Högmässa, AA.

PÅKALLAVIKS KYRKA
Februari
5 Kyndelsmäss
16 Högmässa, AD. Sång: Fredrik
Larsen. Kyrkkaffe.
12 Septuagesima
16 Oskarshamn Concert Band.
19 Sexagesima
16 Musikgudstjänst.
”Beatles möter Py”, AB. Anna
Rosén med kompband. Påskallaviks & Bockara Kyrkokörer.
Mars
2 Torsdag
18.30 Blomsterkväll i Kyrkans Hus.
”Hur tar vi hand om våra blommor?” Servering. Lotterier.
5 1 i Fastan
16 Högmässa, AD. PRO-kören.
Kyrkkaffe med semlor.
8 Onsdag
20 ”Tiokaffe i Kyrkans Hus”.
19 3 i Fastan
16 Familjegudstjänst, SL.
Barngrupperna. Dopänglarna
utdelas. Kyrkfika.
29 Onsdag
10 ”Tiokaffe i Kyrkans Hus”.
April
2 5 i Fastan
16 Högmässa, AA.
6 Torsdag
18.30 ”Prova-på-kväll” i Kyrkans
Hus. Påskpyssel.
Anmälan till Helena Karlsson,
tel se sista sidan.

F
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F E B R U A R I
HÖGSBY KYRKA
Februari
5 Kyndelmäss
11 Familjegudstjänst YY, ZS.
Utdelning av dopänglar.
12 Septuagesima
11 Högmässa, LN.
19 Sexagesima
11 Högmässa, LN.
22 Onsdag
12 Sopplunch i Högsby församlingshem. Lunchmusik med Ann.
26 Fastlagssöndagen
11 Högmässa, AB, YY.
Mars
1 Askonsdag
19 Askonsdagsmässa, LN, YY.
5 1 i Fastan
11 Högmässa, LN.
12 2 i Fastan
11 Familjegudstjänst. YY, ZS.
19 3 i Fastan
11 Högmässa, AB, YY.
26 Marie Bebådelse
11 Högmässa, AB.
April
2 5 i Fastan
11 Högmässa, LN.
9 Palmsöndagen
18 ”Ted Gärdestad-mässa”, LN.
Musikalisk ledn. av Ann Hultman.

FAGERHULTS KYRKA

Februari
12 Septuagesima
11 Högmässa, OE.
26 Fastlagssöndagen
11 Gudstjänst, OE.
Mars
12 2 i Fastan
11 Högmässa, OE.
14 Tisdag
14 Öppet Hus med sång av Ruda
PRO-kör. Ledning: Lennart Petersson. Andakt: YY.

-

A P R I L
26 Marie Bebådelse
11 Familjegudstjänst, OE, ZS.
Utdelning av dopänglar.
April
9 Palmsöndagen
11 Högmässa, OE.

FÅGELFORS KYRKA
Februari
5 Kyndelsmäss
11 Högmässa, TZ.
8 Onsdag
14 Mötesplats. Lionsmusikanterna.
Kaffeservering.
19 Sexagesima
11 Gudstjänst, OE.
22 Onsdag
Mötesplats. Sopplunch. Musik av
Marie-Louise Ohlsson.
Mars
5 1 i Fastan
11 Högmässa, TZ.
15 Onsdag
Mötesplats med bingo och frågesport. Kaffeservering.
19 3 i Fastan
11 Familjegudstjänst, OE, ZS.
Utdelning av dopänglar.
29 Onsdag
14 Mötesplats. Peter Danielsson
föreläser om Nils Dacke.
Kaffeservering.
April
9 Palmsöndagen
14 Gudstjänst i förs hemmet. OE.

RUDA FÖRSAMLINGSHEM

Februari
14 Tisdag
14 Öppet hus. Sven-Olof Bladh
framför Astrid Lindgrens sånger.
Kaffeservering. Andakt: YY.

26 Fastlagssöndagen
14 Gudstjänst, LN.
April
2 5 i Fastan
14 Gudstjänst, LN.

BERGA KYRKA

Februari
12 Septuagesima
16 Familjegudstjänst, OE.
26 Fastlagssöndagen
16 Högmässa, OE.
Mars
12 2 i Fastan
16 Gudstjänst, OE.
26 Marie Bebådelse
16 Högmässa, OE.
29 Onsdag
Sopplunch. Lunchmusik med
John-Erik & Christina Wåhlin.

LÅNGEMÅLA KYRKA

Februari
5 Kyndelsmäss
16 Högmässa. AA, YY.
19 Sexagesima
11 Familjegudstjänst, YY m fl.
Mars
5 1 i Fastan
16 Gudstjänst, LN.
19 3 i Fastan
16 Högmässa, OE, YY.
April
9 Palmsöndagen
11 Familjegudstjänst, YY m fl.
Utdelning av dopänglar.

AB = Kh Anders Byström

AD = Km Anders Duvlund

BGN = Diakon Bengt-Göran Nilsson

LN = Prosten Leif Norrgård

OE = Km Ola Emilsson

ZS = Förs pedagog Zebastian Strömberg

AA = Kh em Arnold Arvidsson

SL = EFS-präst Stefan Lindholm

TZ = Kh em Torsten Zielfeldt

YY = Diakon Yvonne Yngvesson
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Gruppförsändelse till hushåll

Musikhjälpen
tågade i Högsby

Med lykttåg och diverse aktiviteter har
Musikhjälpen varit anordnad i Högsby.
Primus motor i det hela ha varit församlingspedagogen Zebastian Strömberg.
Musikhjälpen ordnas runt om i landet. Tillsammans
med Radiohjälpen, P3 och SVT/SVTPlay vill man
samla in pengar för människor i kris. I år var temat
”Barn i krig har rätt att gå i skolan”. I Högsby samverkade Zebastian och Svenska kyrkan med MG
Sound and Light och Fritidsgården Gården.
Aktiviteterna, som ägde rum en fredagskväll i
senare delen av december, inleddes med ett lykttåg
som sjungande och spelade utgick från Misteln i
centrala Högsby. Första stoppet blev vid Coop, därefter följde ICA, innan man avslutade själva tåget i
Församlingshemmet där man bl a fick möta magikern Mike och en hel del andra aktiviteter
Kvällens behållning tillföll givetvis den nationella insamlingen till Musikhjälpen.
Bild: OT.

NÅGON
ATT PRATA MED?
Våra präster och vår diakon har tystnadsplikt –
såväl i förhållande till allmänhet som
myndigheter. Se telefonlistan.
Man kan mellan kl 21.00-06.00 ringa
Jourhavande präst.
Den som ringer får tala med en präst i
Svenska kyrkan som är utbildad för att
tjänstgöra i jouren.
Den som ringer och den svarande är
anonyma för varandra.

DÖDERHULTS
FÖRSAMLING

HÖGSBY
PASTORAT

Expedition
Kyrkebyvägen 2, 572 50 Oskarshamn
Telefontid vardagar 9-11 (tisd. 10-12)
Telefon: 0491-105 79
E-post: doderhult.forsamling@
svenskakyrkan.se
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/doderhult
Facebook: www.facebook.com/doderhultsforsamling
E-postadress till anställda =:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Fagerhult, Fågelfors, Högsby
och Långemåla församlingar

PRÄSTER
Anders Byström (kyrkoherde),
0491-814 91
Anders Duvlund, 0491-760684
ADMINISTRATION
Anneli Tingström, kamrer,
0491-760680
Yvonne Armdal, kyrkoskrivare,
0491-105 79
BARN/UNGDOM/DIAKONI
Monia Ivarsson, församlingspedagog,
0491-187 59
Kerstin Jutterdal, församlingsassistent,
0491-760686
Helena Karlsson, församlingsassistent,
0491-760682
Stefan Lindholm, församlingsassistent,
073-5132652
Ursula ”Ulla” Mecke, församlingsassistent, 0491-842 69
MUSIK
Johannes Friberg, organist,
0491-141 79
Sollan Hjalmarsson Bergh, kantor,
0491-760681
Milda Jonasson, kantor, 0491-187 52
Anna Rosén, kantor, 0491-150 77
Linda Tiri, församlingsmusiker,
0491-762607
FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Anna-Lena Klackenberg, 0491-160 04
VAKTMÄSTERI
Krister Nord, Döderhult, 0491-760688
Annica Queiser, Döderhult,
0491-760685
Bertil Josefsson, Kristdala, 0491-701 65
Ingemar Bergström, Kristdala,
0491-701 68
Jimmie Karlsson, Påskallavik,
0491-918 98
Carla Nilsson, Bockara, 0491-522 41
Daniel Andersson, Döderhult
Mikael Svensson, Döderhult

Expedition
Odensvivägen 2, 579 33 Högsby
Kanslist Christina Lundell 0491-200 18
E-post:
hogsby.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.minkyrka.se/hogsby
E-postadress till anställda =:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se
PRÄSTER
Tillförordnad kyrkoherde, se Döderhult.
Arbetsledande km prosten Leif
Norrgård, 0491-811 58, 0491-201 39,
070-66 105 79
Km Ola Emilsson, 0481-710 03,
070-372 48 61
ADMINISTRATION
Kamrer Gerlinde Wilgusch 0491-213 22
Fax 0491-216 73
MUSIK
Ann Hultman (Högsby, Ruda)
exp, 0491-200 34, bost, 072-226 89 47
Marie-Louise Ohlsson (Fagerhult,
Berga, Fågelfors)
0491-200 46, 070-386 59 56
0491-503 91 bost
DIAKON
Yvonne Yngvesson, 0491-200 61,
073-023 30 42
FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Zebastian Strömberg, 0491-212 60,
070-552 00 18
Eva-Lena Johansson, 0491-212 60,
072-587 19 89
VAKTMÄSTARE
Högsby - 0491-20050, 073-023 30 41
Fagerhult - 070-658 80 35
Fågelfors - 070-670 84 68
Långemåla - 070-645 80 67
VÄRDINNA
Benita Persson, 0491-212 96
KYRKOR
Högsby 0491-206 20
Berga kyrka 0491-502 88
Fagerhults kyrka 070-658 80 35
Långemåla kyrka 070-645 80 67
FÖRSAMLINGSHEM
Fagerhult 0481-713 41
Fågelfors 0491-514 60
Högsby, kök, 0491-212 96
Långemåla 0499-301 03
Ruda 0491-225 41

ANSVARIG UTGIVARE: Eddy Elmersson
Layout och produktion: Wåhlin Produktion AB, Oskarshamn 2017

