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Profet i sin egen hemstad
Den här gången är ledaren ett utdrag från en predikan jag höll i
Döderhults kyrka under hösten. Jag tycker att det är angeläget
att problematiken som jag då lyfte upp och som berör mig
mycket också får en spridning i detta forum.
vårt samhälle. Det är väl egentligen
Ibland hör man uttrycket: det går inte
bara de senaste 100 - 150 åren som
att bli profet i sin egen hemstad. Det
detta har börjat ifrågasättas och i vår
är en variant av Jesus ord när han
tid är det som att det aldrig existerat
säger: ingen profet blir erkänd i sin
för en del. Den moderna sekulärstaten
hemstad. Uttrycket syftar till att förhar gjort vad den kunnat för att kasta
klara hur svårt det är att slå igenom
gå till kyrkan för att man är rädd för
bojorna. Och det är väl rimligt att
eller att göra karriär i de egna leden
den stämpel som det kan innebära, att
tänka sig att det kyrkliga och det statoch i det egna sammanhanget. Det går
föräldrar hindrar sina barn från ett
liga skall hållas isär.
naturligtvis att uppskattas om man är
kyrkligt engagemang för att de inte
Men å andra sidan verkar det vara
duktig även bland de sina och det är
skall sticka ut och bli ”för kristna”.
som att den sekulära
också möjligt att
Jag tror att allt detta har att göra med
tiden som vi lever i
inta en ledande
hembygdsproblematiken som Jesus
Uttrycket
syftar
till
att
förklara
ändå lever så pass
position bland
talar om. Eftersom vårt land är ett
hur
svårt
det
är
att
slå
igenom
eller
nära sitt arv och sin
dem som man
”kristet” land med ursprung i en krisatt
göra
karriär
i
de
egna
leden
och
i
historia att man upplekänner sedan
det egna sammanhanget.
ten kultur. Eftersom att de flesta fortver kyrkan som sin
länge. Men det
farande tillhör Svenska kyrkan i vårt
egen hemstad. Och det
är egentligen
land så är det allas hembygd, hemmafår också konsekvenser. T ex är det
inte det som Jesus ord handlar om.
plan och där finns det inget utrymme
fritt fram att öppet förlöjliga en krisProblemet kommer när man går utanatt sticka ut. Kyrkorna skall stå där på
ten människa för hennes tro utan att
för den rådande ramen, när man bryslätten eller i stan. Klockorna skall
det skulle kallas för hets mot folkter mot sådant som uppfattas som den
ringa och gudstjänsterna skall firas.
grupp. Det är fritt fram att ifrågasätta
sociala normen i sitt sammanhang. Då
Dop, vigsel och begravning är ett
en kristen människas intelligens utan
kan det bli provocerande, då kommer
naturligt inslag i många människors liv
att någon tycker att det är märkligt.
kraven på att rätta in sig i ledet och
och de kyrkliga företrädarna skall vara
Det är ingen som tycker att det är
inte sticka upp och tro att man är
just företrädare. Kyrkan skall stå på
konstigt att kyrkans Herre smädas
något.
de svaga och utslagnas sida och finnas
offentligt i ord och bild. Att en kristen
Det Jesus möter i sin hemstad är
tillhands för alla andra som behöver
tonåring får höra nedtydligt exempel på detta. Han var ju
det. Men mer än så
låtande ord om att
snickarsonen i de andra människornas
skall det inte vara
hen går i kyrkan leder
ögon, de kände ju hans familj och de
Det är fritt fram att ifråoch inte så att det
sällan till en utredning
hade sett honom växa upp i sitt eget
gasätta en kristen människas
stör någon för då
om mobbing. De
sammanhang. Han hade säkert kunnat
intelligens utan att någon tyckmåste någon säga
människor som beter
ta plats och vara populär i det
er att det är märkligt.
ifrån.
sig så mot människor
sammanhanget också men Jesus blir
Kyrkan gör ett
av en annan trostillhörighet än den
för radikal, han kommer med något
bra jobb så länge man bara gör det
kristna eller någon annan minoritetsnytt och han tar stor plats, vilket blir
man brukar göra. Att vara en hemgrupp kallas ofta för extrem och
för mycket för dem. Det var en liten
bygdskyrka är därför svårt, det är
hatisk och blir tydligt ifrågasatt av ett
by som Jesus växte upp i, ett litet
svårt att nå ända fram till den enskilde
samhälle som skall vara öppet och
sammanhang där alla kände alla och
människans hjärta med ett budskap
tolerant. Sverige är ett kristet land
det kan väl till viss del förklara situasom är så långt mycket mer än bara
skulle många säga och fortfarande tilltionen, men samtidigt går mönstret
den verksamhet som bedrivs. Därför
hör mer än hälften av den infödda
igen. Det man tycker att man känner
är det viktigt att inte bli ängslig, att
befolkningen Svenska kyrkan. Samtitill, äger man också på sätt och vis och
kyrkan anpassar sig så mycket efter
digt så gör man skillnad på den som
har rätt att ställa krav på, eller i alla
människors förväntningar att man
är bekännande kristen och den som
fall ha synpunkter på. Jag har funderat
tappar bort sig själv och sitt budskap.
inte är det och det är den senare katelite grand på situationen som möter
gorin människor som många gånger
många kristna människor i Sverige
Er tillgivne
behöver försvara sin tro. Självklart är
idag. Det är ju ingen tvekan om att vi
Anders Byström
det djupt tragiskt att det är på det här
lever i ett land som vilar på en kristen
Kyrkoherde
sättet, att kristna människor i Sverige
grund. Vår gemensamma historia de
idag känner att man måste mörka att
senaste tusen åren har präglats av den
man är kristen, att man väljer att inte
kristna läran som har genomsyrat hela
Foto framsida: Arkivbild 123rf
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Sven Bertil
– kyrkans man i Berga
Det går inte att tänka på Berga kyrka utan att tänka på Sven
Bertil Olsson och det går inte att tänka på Sven Bertil utan att
tänka på Berga kyrka.
Hur länge har du varit kyrkvärd i
Berga?
– Inte så värst många år. Fyra
eller fem år skulle jag tro att det rör
sig om, kanske fler. Innan dess
hjälpte jag till en hel del. Jag har
också fått förtroendet att vara ordförande i Berga distriktsråd.
Vad är ett distriktråd?
– Berga är ju ingen församling. Vi är
en del av Högsby församling, ett distrikt, som omfattar Berga samhälle
med omnejd.
Hur kommer det sig att Berga är ett
distrikt med egen kyrka, utan att
vara en egen församling?
– Tja, det är en speciell historia.
På 1950-talet växte Berga samhälle
så det knakade. Industrierna här
gick på högvarv och många trodde
att samhället skulle växa ytterligare.
Och så småningom fick vi vår egen
präst. Först byggdes prästgården,
som numera är såld, och när en
präst kom till samhället tog han initiativ till ett kyrkbygge. Det bildades
en stiftelse som lät uppföra kyrkan.
Härom året överlämnades kyrkan
från stiftelsen till Högsby församling. Berga samhälle blev ingen egen
församling som man kanske hade
trott. Tillväxten i samhället har
avstannat. I dag är vi ett distrikt
inom Högsby församling.
Menar du att det är ett problem att
”endast” vara ett distrikt?
– Inte direkt. Men ibland kan det
vara svårt att avgöra var gränsen går
för vårt mandat. De ”avgörande”
besluten måste ju fattas i Högsby
och det är helt i sin ordning, men
ibland ställs vi inför gränsdragningsfrågor och vet inte riktigt vad vi kan
ha rätt att besluta om..
Den kyrka ni fick är inte lik någon
annan i pastoratet?

– Så är det. Vi har ett relativt litet
kyrkorum och så har vi andra samlingslokaler under samma tak.
Många har sagt sig tycka om vårt
gudstjänstrum. Här kommer människor nära varandra och det blir en
helt annan närhet mellan präst och
församling än i t ex en stor 1800talskyrka.
Hur ser du på de samtal som pågår
om en närmare samverkan mellan
Döderhult och Högsby?
– Enbart positivt. Vi hade under
några år en präst gemensam med
Döderhult Och i dag delar vi kantor
med Bockara samhälle i Döderhults
församling. Jag tror vi har allt att
vinna på en utvecklad samverkan
med Döderhult.
Och så har ni renoverat klockstapeln?
– Ja, det blev mycket angeläget
att se över den klockstapel som uppfördes före kyrkan. Den är ju liksom
en symbol för hela Berga samhälle
och den har tärts av tidens tand. Vi
är tacksamma mot Växjö stift och
Högsby pastorat som hjälpt oss ekonomiskt. Vi får också använda gåvomedel till arbetet, som har varit
mycket omfattande. För att kunna
genomföra arbetet på ett bra sätt har
vi bl a fått anlägga en väg från kyrkans parkeringsplats till klockstapeln.
Berga blev ingen egen församling, men du tror fortfarande på
framtiden?
Ja, vi har en kyrka som
många tycker om och fantastiska lokaler i anslutning till kyrkan. Och här finns entusiastiska medarbetare. Och kyrkan
betyder mycket för många i
vårt samhälle. Det är heller
inte svårt att samla människor i kyrkan.
3

Kyrknytt tackar ”kyrkans man i
Berga” för ett stimulerande samtal
och önskar honom och hans distriktsråd allt gott!!
Text & foto: Leif Norrgård

”Gemenskap, glädje &
personlig utveckling”

Döderhults Manskör
Lördagen den 14 oktober
gick startskottet för en ny kör
i Döderhult.
Då startades nämligen Döderhults
Manskör. Ett gäng män i olika
åldrar träffades för att sjunga och
det blev en succé redan från början
så ribban höjdes direkt. Tanken är
att de ska vara med vid första
advent och på jul- och nyårskonserten i Döderhult.
Fredrich Snygg, som har börjat i
kören och som också bidragit till att
kören faktiskt blev till får berätta lite
om sig själv och om körsång i hans

”Jag är väldigt tacksam
för att manskören
har startat”

liv.
Fredrich är 44 år, lever tillsammans med sina barn Jennifer och
Victor och labradoren Mattis. Till
vardags arbetar han i Emåmejeriet i
Hultsfred med marknad och försäljning. Nu har Fredrich tagit steget till
att börja sjunga i Manskören.
Varför börjar Du i kören?
– Jag har alltid velat sjunga i Manskör, men det har alltid kommit fåniga ursäkter och förmodligen någon
slags rädsla, så jag har aldrig kommit till skott och börjat. När nu
ideén om en manskör i Döderhult
dök upp så kände jag; det är nu eller
aldrig.
Varför just manskör?
– Jag tänker att det är just på grund
av att alla är män. ”Lika barn leka
bäst”. Det blir ett härligt tryck när
det bara är män som sjunger. Alla
dessa register och myndiga stämmor
förpliktigar. Jag kan se framför mig,
när vi blivit flera i kören, och säkra
på att sjunga inför andra människor,
att vi kommer stå på stora tillställningar och göra succé.
Varför Döderhult?
– Döderhult har under många år
imponerat på mig med sin verksam-
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Vad
för dig?
Anita
Wernersson
Högsby
Jag tänker på
de människor,
i och utanför
vårt land, som
inte lever i ett
tryggt samhälle som vi och
där vi kan
unna oss en så ”mysig” period som
advent.

Britt-Marie
Svensson
Högsby
Glädjen att få
samla barn och
barnbarn. Att få
samlas kring de
gemensamma
måltiderna.
John-Erik Wåhlin
Långemåla
Jag tänker på
förberedelserna
inför julen och
alla härliga
adventspsalmer
jag kommer att
få spela.
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het och sina aktiviteter. Att nu få
vara en del av detta känns givande
och mycket inspirerande. Det känns
härligt!
Vad är körsång för Dig?
– Gemenskap, glädje och personlig
utveckling.
Hur kändes första övningen?
– Fantastiskt! Eftersom jag aldrig
har sjungit i kör så är känslan helt
otrolig. Vilken grej!
Jag har svårt att hitta ord så jag kan
förmedla den känsla jag känner så
att andra ska förstå och också vilja
börja sjunga i kör.
Vad är advent för dig?
I detta blad har några fått frågan:
Vad är advent för dig? Nu ställer vi
samma fråga till dig:
– Adventstid är startskottet på julfirandet. Det gäller att få så mycket
som möjligt klart till advent så att
man sedan kan njuta av denna årets
mörkaste månad. Att hinna umgås
med familj och vänner. I år kommer
julen bli ännu mer innehållsrik med
sång med tanke på manskören.
Intervju och foto: Anna Rosén

Marie Sjöö
Kristdala
Advent för
mig är en väntan inför julen.
En mysig tid,
där man tänder mycket
ljus.
Ulrika Björck
Döderhult
För mig är
advent förväntan. Jag älskar
att tända de
fyra ljusen ett
och ett. Och
att sjunga
adventspsalmerna i
kyrkan!

Om fyra veckor är det dags
Med brusande orgel och toner från de älskade
adventspsalmerna, doften av stearinljus får vi
tillsammans hälsa adventstiden välkommen.
Första söndagen i Advent börjar det nya
kyrkoåret året. Adventsljusstakarna ställs fram,
adventsstjärnorna hängs upp i fönstret och vi
får börja vår väntan. Om fyra veckor är det
dags, glädjefest och Jesu födelse.

JULENS GUDSTJÄNSTER
i Högsby pastorat och
Döderhults församling
Julafton 24 december
11.00 Julgudstjänst med alla åldrar i Berga kyrka.
Familjerna Ohlsson och Hammarsten.
Leif Norrgård
11.00 Samling kring krubban i Döderhults kyrka.
Nimbus- och Gloriakören. Dans kring granen.
Anders Byström

Besök inför julen
i Högsby pastorat

11.00 Levande julkrubba i Fagerhults kyrka.
Ola Emilsson, Sebastian Strömberg

Diakon Yvonne har i dagarna
planerat tillsammans med
besökstjänsten besöken inför
julen.
I adventstid påbörjas årets
besök inför julen. Besökstjänsten kommer att höra av sig till
våra äldre för att fråga om när
ett besök kan få göras. Kommunens äldreboenden kommer
också få ett besök under julen.
De som under året förlorat en maka eller make
kommer också få en förfrågan om besök av diakon
eller präst.

23.00 Julens midnattsgudstjänst i Bockara kyrka.
Kyrkokören. Maria Shaik, trumpet.
Bengt-Göran Nilsson

Vet du någon som behöver ett besök?
Kontakta Yvonne Yngvesson, diakon

23.00 Julens midnattsmässa i Döderhults kyrka.
Sångare ur Döderhults vuxenkörer.
Krister Dahlin, trumpet. Anders Byström

11.00 Levande julkrubba i Kristdala kyrka.
Barn och ungdomar. Stefan Lindholm
14.00 Julbön i Långemåla kyrka. Långemålakören.
Leif Norrgård
11.00 Julbön i Påskallaviks kyrka. Birger Marmvik
m.fl. Anders Duvlund
17.00 Julbön i Döderhults kyrka. Karin Skoog,
solosång. Bengt-Göran Nilsson

23.00 Midnattsmässa i Fågelfors kyrka. Damkören.
Linda Snygg-Aronson. Christoffer Johansson,
saxofon

Var en medmänniska i juletid

23.00 Midnattsmässa i Högsby kyrka.
Kyrkokören. Leif Norrgård, Yvonne Yngvesson

Det finns många människor
som under julen inte har
möjlighet att köpa julmat,
julklappar till sina barn eller
sätta lite extra prägel på jultiden. Som kyrka, församling
och framför allt som medmänniska kan vi vara med
och göra skillnad för människor i vår närhet. Vill du hjälpa till? Lämna gärna en
gåva till Närdiakonin som bedrivs i både Högsby pastorat och Döderhults församling.

23.00 Midnattsgudstjänst i Kristdala kyrka.
Kyrkokören. Stefan Lindholm
23.00 Ekumenisk julnattsgudstjänst i Påskallaviks
kyrka. Kyrkokören. Hans Ersson, trumpet.
Anders Duvlund
Juldagen 25 december
07.00 Julotta i Högsby kyrka. Magnus P. Wåhlin.
Julottekaffe på Frälsningsarmén
07.00 Julotta i Fagerhults kyrka. Anders Byström

Yvonne Yngvesson, diakon, Högsby pastorat
Monia Ivarsson, diakon, Döderhults församling

11.00 Högmässa i Döderhults kyrka. Anna Rosén,
solosång. Leif Norrgård
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Det händer bland barn och ungdom i Högsby
Trots att terminen har pågått
ca 3 månader så tänker man
ändå tillbaka till terminsstart.
Den där känslan nästan som att
börja ny termin i skolan, man väntar för att se vilka som kommer
tillbaka efter sommaren och vilka
som kommer nya.
Vi som jobbar med barn och
unga vet att planeringen är klar
och att nu kör vi!

Den helig Mikaels dag & Tacksägelsedagen vad är det?
• en söndag
• är Mikael en ängel?
• dag man tackar
• vi går i kyrkan
Några av tankarna barnen hade
inför den söndagen.
Temat var också änglar så alla
fick göra en egen ängel.
Text och foto:
Zebastian Strömberg

Konfirmation

Temat – Lovsång som tillhör
Tacksägelsedagen

Vi har också startat igång med konfirmander.
Första träffen var ett läger i Fågelfors kyrka och församlingshem helgen 22-24 september.
Konfirmationstiden är en fantastisk tid där ungdomen
får göra ett ”djupdyk” i sin tro, tankar och åsikter.
Konfirmanderna fick vara med om olika aktiviteter.
– Dop
– Skapande av frälsarkrans
– Övernattning i kyrkan
– Spöktimme
– Mässa

Då fick barnen i grupperna pyssla sig en tack
bok (denna bok kan man använda att skriva eller rita
i när man känner sig tacksam)

Nu blickar vi fram
mot jul och nyår
Terminen har cirka 4 veckor
kvar med växande och tro.
• Lucia • Julkrubba
• Nobelmiddag (Konfirmander)

Konfirmander i Fågelfors kyrka. Foto: Therezia Johansson

Gitarr!

Högsmässa
med stora och små

Några före detta
konfirmander har
samlats en gång
i veckan för att
lära sig grunderna
i gitarr, samtala
och skratta.

Söndagen den 8/10-17 i Högsby kyrka
Många var delaktiga i gudstjänsten. Sång av kyrkokören och barnkören samt skördebord i syföreningens regi för att samla in pengar till världens barn.
Vi tog även i bruk det nya processionskorset och
ljusen som är tillverkade till fördel för de yngre.
Tillverkat av Sven-Allan Törnqvist.

Text och foto:
Zebastian Strömberg
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Kommentaren

ATT GöRA KORSTEcKEN
En hel del av våra gudstjänstfirare brukar göra
korstecken när de kommer in i kyrkan, vid gudstjänsten inledning, när den Treeniges namn nämns,
och vid välsignelsen.
Korsets tecken förenar kristna av olika traditioner och det är
naturligtvis ingen större skillnad på ett kors som finns uppsatt
på en vägg och ett korstecken som man gör med sin hand.
När man tecknar sig med korsets tecken; Faderns, Sonens
och den Helige Ande namns, så bekänner man sig till tillvarons
djupaste mysterium – Guds trefald – och till Kristi försoningsdöd på korset.
1.
Man kan alltså
säga, att korsteck2.
net är en mycket
enkel och tydlig
trosbekännelse. Och
en trosbekännelse är
inte bara ett påstående om vad vi tror
på – bekännelsen
innebär också att vi
är beredda att
kämpa för vår tro,
3.
även
4.
om vi då skulle få
följa vår
Frälsare till det som
skulle kunna bli vårt
kors.
Text och foto:
Leif Norrgård

KöRSÅNG I LÅNGEMÅLA IGEN!
Sedan ett par år har Långemåla kyrka saknat kyrkokör. Nu har
vikarierande kantorn John-Erik Wåhlin tagit initiativ till det
han kallar en ”projektkör” i Långemåla. Det betyder att man
som projektets mål har att i år sjunga vid Minnesgudstjänsten
Alla Helgons dag, Första söndagen i Advent och i julaftonens
julbön. Man träffas varannan vecka i Långemåla församlinsghem under kantor John-Eriks ledning.
Text: Leif Norrgård. Foto: John-Erik Wåhlin

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

Namnet
och identiteten
431212-7899 är mitt personnummer och 572 51 är mitt postnummer.
Omöjligt är det väl inte att en försändelse med enbart siffror skulle kunna
nå mig i denna digitaliserade värld.
Men jag är givetvis något mer än siffror. Jag
är en person, som har ett namn. Men i vår tid
har det blivit relativt enkelt att ändra sitt
namn, om man inte tycker om det namn man
en gång fick. Också sitt släktnamn kan man få
förändrat under vissa villkor. Det vi kallar
släktnamn är för övrigt i ett historiskt perspektiv något relativt sent påkommet. Men sitt
personnummer kan man inte ändra, om man
inte ger sig på en sådan äventyrlighet som att
byta kön. Personnumret är nyckeln till mycket
i vårt samhälle. Sjukvård, utbildning, rätten till
körkort m m. Vi förstår därför varför våra
många nya svenskar är så angelägna om att få
ett personnummer.
Nästan som ett slags lägerfångar är vi
beroende av våra nummer. Men vi är inte siffror utan människor. Vårt namn är vår egentliga identitet. Många av oss fick vårt namn i
dopet och jag har den största respekt för människor som blir irriterade när deras namn förvrängs.
Personnamnet är något dyrbart som vi bör
slå vakt om i denna tid. En maskin kan ha ett
tillverkningsnummer. Men vi är människor,
individer, skapade av Gud. Och vi har personnamn.
Tänk om jag i framtiden ombeds döpa
191214-2426 med motiveringen att personnumret är det enda man kan vara säker på att
barnet som vuxen vill behålla.
LN
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JULKAMPANJEN 2017

Min röst ska höras
–Min önskan är enkel

Alla barns
rätt till ett
tryggt liv

Inget barn ska utsättas för hot, våld och övergrepp.
Inget barn ska behöva leva på gatan och utsättas för alla de risker det innebär.
Det är en ständig kamp om liv och död – en kamp inget barn ska behöva ta.
I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2017 till trettondedag jul 2018,
samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete för alla barns rätt
till ett tryggt liv. Tillsammans kan vi ge fler barn tillgång till försörjning, utbildning och hälsa.

Boyet är ett av de tusentals barn som vuxit
upp på Manillas soptipp.
Mitt i stanken av avfall, avföring och orättvisa, har Boyet lärt sig prata, lärt sig gå
och lärt sig överleva. Under sina första nio år i livet har han aldrig vaccinerats eller
behandlats för de sjukdomar som härjar på soptippen. Och han har aldrig fått
chans att gå i skolan.
Idag har Boyet fått komma till ett boende som Svenska kyrkans internationella
arbete stödjer i Manilla. Nu behöver han inte längre leta mat bland sopor. För första gången i livet har han trygga vuxna omkring sig. Vuxna som inte utnyttjar
honom. Vuxna som lyssnar till hans önskan om ett värdigt liv. Boyet säger att när
han blir stor, ska han också jobba med att hjälpa barn från soptippen.

Gatan är inget
hem för ett barn!
John är ett av de tusentals barn som levt sin första tid på en kartongbit på gatan i Manilla, Filippinerna. När han var nio månader kröp
han rakt ut i gatan och blev påkörd av en bil. Hans mamma tog
honom i famnen och sprang till Bahay Tuluyan ”Det trygga huset”,
som Svenska kyrkans internationella arbete stödjer på plats i Manilla.
Personalen kunde snabbt hjälpa till att ta honom till sjukhuset. John
klarade sig.
Idag har John fyllt två år, får sova i en riktig säng och äta näringsrik mat. När han blir äldre kommer han få gå i skolan och ha möjligheter att skapa sig en ljusare framtid.

DU BEHÖVS – GE DIN GÅVA IDAG!
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Ge en gåva via:
PG 90 01 22-3 eller BG 900-1223
SWISHA valfritt belopp
till 9001223
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SÅNG AV ÄNGLAKöREN
Vid den senaste ”Öppet Hus-samlingen” i Fagerhults
församlingshem uppvaktades församlingens 80- och
85-åringar. Prosten Leif berättade om Lina Sandells
livsväg från Fröderyds prästgård till att bli en av landets främsta psalmförfattare genom tiderna. Tillsammans sjöng vi några av Linas psalmer till Olov
Ryner:s orgelspel. Barnkören ”Änglakören” var också
med och sjöng för under ledning av Marie-Louise
Ohlsson.

Döpta och
avlidna i våra församlingar

Foto: Olov Ryner

april - oktober 2017

DÖPTA
Döderhults kyrka
29/7 Melanie Veronica
Ann-Charlott Karlsson
2/8 Louie Dennis Svaleng
9/8 Gry Maj Björklund
12/8 Elicia Rebecca Siv Stenfelt
23/8 Frans Kjell Stig Tapper
23/8 Hjalmar Tobias Hilmersson
24/8 Lukas Didrik Oskar Eriksson
26/8 Judit Brita Lovisa Jansson
26/8 Vira Edith Marita Borg
26/8 Freja Aina Inez Granback
30/8 Viggo Milo Håkansson
30/8 Wilma Amanda Ring
16/9 Elliot Conny Lasse Kängström
7/10 Elton Olle Göte Torstensson
7/10 Hilma Ella Linnea Clemensson
8/10 Emelie Teolinda Bergfast

PILGRIMSVANDRING
I LÅNGEMÅLA
Med den milda septembersolen i nacken (läs Gud i
ryggen) vandrade vi ömsom i tystnad ömsom i samtal
längs slingriga vägar i trakten av Böta. Den lagom
långa vandringen avslutades vid en solig kyrkvägg
vid Långemåla kyrka. Vi delade bröd och vin tillsammans. Det var en stor förnöjsamhet bland de som vandrade sida vid sida; Långsamhet, delande, bekymmerslöshet, tystnad, frihet, enkelhet, och andlighet var våra
sju ledord för vandringen.

Kristdala kyrka
19/8 Lion Eric Allan Ågren
30/8 Siri Eira Fagerlin
Påskallaviks kyrka
5/8 Louie Erik Karl Aldebert
12/8 Isac Stellan Emanuel Nilsson
23/8 Thea Cornelia Selander
16/9 Kian Lars Percy Karlsson
17/9 Alva Astrid Håkansson
7/10 Vera Maritha Edvardsson

Text och foto: Ola Emilsson

Bockara kyrka
23/9 Nellie Miley Ellen Irene
Oskarsson
16/9 David Patrik Vilmer Kuru
Högsby församling
10/6 Loke Lantz Björnsson
8/7 Maya Salonen
10/9 Cassandra Hellström
10/9 Kiara Vilander
16/9 Ellie Wixenius
16/9 Elliot Kängström
23/9 Hedvig Semaan Bergeskans
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Fagerhults församling
2/9 Herman Fast
Fågelfors församling
2/9 Sven Nyholm
Långemåla församling
10/6 Alma Fahl
2/9 Ellie Johansson

AVLIDNA
Högsby församling
28/5 Inger Margareta
Johansson 67 år
31/5 Lars Åke Schön 86 år
22/6 Anders Stig Gunnar Karlsson
68 år
28/6 Lilly Eugenia Bergeskans 92 år
29/6 Bo Lennart Johansson 70 år,
30/6 Stina Maj-Lis Ingeborg Karlsson
86 år
14/7 Nils Olof Gunnar Holmgren 67 år
28/7 Göran Arne Artur Johansson
70 år
30/7 Björn Thommy Johansson 47 år
2/8 Ragnhild Virginia Nilsson 88 år
20/8 Ernst Ivar Tage Nilsson 88 år
22/9 Anita Ingeborg Hydén 76 år
23/9 Bengt Arne Ejnarsson 91 år
26/9 Inger Tina Vally Svensson 78 år
Fagerhults församling
21/7 Eja Irma Rosalia Mellström
100 år
19/8 Signe Margareta Klingerot 75 år
Fågelfors församling
8/8 Rut Berit Josefsson 81 år
29/8 Torborg Margareta Albertina
Johansson 77 år
Långemåla församling
5/9 Inger Lilian Birgitta Hallgren 76 år
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DÖDERHULTS
KYRKA

Söndag 7 januari
Första söndagen efter trettondedag jul
11.00 Högmässa. Johannes Friberg,
solosång. Anders Byström

Söndag 14 januari
Andra söndagen efter trettondedag jul
Söndag 3 december
Första söndagen i advent
11.00 Högmässa. Döderhults manskör.
Brassensemblen. Laudate. Anders
Byström. Kyrkliga syföreningen
serverar adventskaffe i församlingshemmet

Onsdag 6 december
18.00 Veckomässa. Anders Byström

Söndag 10 december
Andra söndagen i advent
11.00 Högmässa. Gospelkören.
Anders Byström

Onsdag 13 december
Luciadagen
18.00 Luciahögstid med andakt
Gloria-, Nimbus- och Katarinakören. Andakt: Anders Byström

11.00 Högmässa. Kammarkören.
Stefan Lindholm

Söndag 21 januari
Tredje söndagen efter Trettondedag jul
11.00 Högmässa. Nimbus- och Katarinakören. Leif Norrgård

Söndag 28 januari
Septuagesima
11.00 Högmässa. Gospelkören.
Anders Duvlund
18.00 Musikgudstjänst. Elever från
Oskarshamns folkhögskolas
musiklinje. Anders Duvlund.

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
11.00 Högmässa med alla åldrar.
Gloria- och Nimbuskören.
Anders Byström

Julafton 24 december
11.00 Samling kring krubban. Gloriaoch Nimbuskören. Anders
Byström. Dans kring granen
17.00 Julbön. Karin Skoog, solosång.
Bengt-Göran Nilsson
23.00 Julens midnattsmässa. Sångare ur
Döderhults vuxenkörer. Krister
Dahlin, trumpet. Anders Byström

Juldagen 25 december
11.00 Högmässa. Anna Rosén, solosång.
Leif Norrgård

Annandag jul 26 december
11.00 Högmässa. Stefan Lindholm

Nyårsafton 31 december
11.00 Högmässa. Anders Duvlund

Nyårsdagen 1 januari
18.00 Högmässa. Anders Duvlund

DÖDERHULTS SYFÖRENING
träffas i församlingshemmet
en tisdag i månaden 18.00
enligt överenskommelse

Örtagården är en plats för alla!
Örtagården är en öppen verksamhet
dit du kan komma och utifrån dina
egna behov och önskemål. Ålder,
nationalitet, arbetsför, sjukskriven,
dagledig, arbetslös, glad eller ledsen
spelar ingen roll. Alla ska känna
gemenskap, men också ges möjlighet
att bara vara sig själv utan att prestera
något. Du väljer själv i vad och hur
mycket du vill delta. Kanske du bara
vill komma och dricka en kopp kaffe?
Varje torsdag 13.30-16.00
13.30 En stilla stund i Stillhetens
kapell
14.00-16.00 Öppet café
med varierande aktiviteter

Kontaktpersoner.
Monia och Kerstin

........................
MÄSSA med förbön
tisdagar 08.30

........................
MORGONMÄSSA
Stillhetens kapell
fredagar 07.30

........................
EKERSRO
Mässa måndagar 09.30
Stickcafé tisdagar 13.30
5/12 sedan uppehåll till den 16/1
Terminsstart 17/1
Träffpunkt onsdagar 13.30

JUL- OCH NYÅRSKONSERTER

Luciafirande med luciakaffe
Onsdag 6/12 14.00

Döderhults kyrka
Trettondedag jul 6 /1
klockan 16.00 och 19.00

Gröt- och raskningsfest
Tisdag 16/1 13.00
Församlingens musiker
sjunger och spelar

Kammarkören, Gospelkören,
Döderhults manskör, Katarinakören,
orkester och solister. Laudate.
Andakt: Stefan Lindholm/
Leif Norrgård

EN

DÖDERHULTS FÖRSAMLING

Med tiden hoppas vi bygga upp en plats
tillsammans för både kropp och själ.

Söndag 17 december
Tredje söndagen i advent
11.00 Högmässa. Kammarkören med
instrumentalister. Leif Norrgård

ÖRTAGÅR

........................
ALLA GRUPPER & KÖRER
kör igång vecka 3
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Döderhults ministrantkår
har under oktober månad
välsignats med ännu ett gäng
av Herrens tjänare. Låt dem
finnas med i era böner.
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KRISTDALA
KYRKA

Söndag 21 januari
Tredje söndagen efter Trettondedag jul
14.00 Gudstjänst i Krokshults missionshus. Stefan Lindholm. Servering

BOCKARA
KYRKA

Söndag 28 januari
Septuagesima
Fredag 1 december
18.30 Missionsauktion i Kristdala missionshus. Servering.

Söndag 3 december
Första söndagen i advent
11.00 Högmässa. Barnkören Kristallen
och kyrkokören. Hans Ersson,
trumpet. Stefan Lindholm

Torsdag 7 december
18.00 Veckomässa i sakristian.
Stefan Lindholm

Söndag 10 december
Andra söndagen i advent
11.00 Högmässa. Kristdala – Vena
manskör. Stefan Lindholm

Onsdag 13 december
Luciadagen
19.00 Luciagudstjänst med kröning av
Kristdalas Lucia. Samarr: IF Ariel.
Andakt: Stefan Lindholm

11.00 Högmässa. Kyrkokören.
Anders Byström

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
11.00 Högmässa. Barnkören Kristallen.
Stefan Lindholm

Söndag 17 december
Tredje söndagen i advent
11.00 Högmässa. Isabelle Hedlund, sång.
Anders Duvlund. Mathias Sånglöf

........................
GUDSTJÄNST PÅ NYHEM 14.15
7/12, 21/12, 4/1, 25/1

11.00 Högmässa. Stefan Lindholm

Lördag 6 januari
Trettondedag jul
11.00 Högmässa. Stefan Lindholm

Söndag 14 januari
Andra söndagen efter Trettondedag jul
16.00 Gudstjänst i Kristdala missionshus.
Stefan Lindholm. Öppen lovsångsgrupp övar från 14.30

19.00 Julkonsert ”Julen står på glänt”.
Sångbubblorna. Kyrkokören.
Maria Shaik, trumpet
Andakt: Anders Byström

GRUPPER OCH KÖRER
startar vecka 2 efter juluppehållet

23.00 Julens midnattsgudstjänst. Kyrkokören. Maria Shaik, trumpet.
Bengt-Göran Nilsson

........................
BORDSSAMTAL
hos Stefan och Lois i Träthult
Lördag 2/12 15.30

Söndag 7 januari
Första söndagen efter Trettondedag jul
10.00 Gudstjänst. Bengt-Göran Nilsson
EKUMENISKA BÖNEVECKAN
Bockara 16-21 januari

På höstmarknaden i Kristdala
fanns Döderhults församling
på plats med sitt tält.

Tisdag 16/1 19.00 Bönesamling
Filadelfia
Onsdag 17/1 19.00 Bönesamling
Alliansförsamlingen
Torsdag 18/1 19.00 Bönesamling
Fria församlingen
Fredag 19/1 19.00 Bönesamling
Svenska kyrkan
Lördag 20/1 19.00 Bönesamling
Filadelfia Korsvägen
Söndag 21 januari
Tredje söndagen efter trettondedag jul
10.00 Ekumenisk högmässa.
Kyrkokören. Anders Duvlund.
Kristina Johansson

JULKONSERT

Nyårsafton 31 december

Onsdag 20 december

Julafton 24 december

11.00 Levande julkrubba.
Stefan Lindholm
23.00 Mmidnattsgudstjänst. Kyrkokören.
Stefan Lindholm

Kristdala kyrkokör.
Bleckout light metal orchestra
Andakt: Stefan Lindholm

Söndag 10 december
Andra söndagen i advent

........................

Julafton 24 december

Kristdala kyrka
Torsdag 28 december 18.00

10.00 Högmässa. Kyrkokören. Eric Bulmer, klarinett. Anders Duvlund

18.00 Högmässa. Anders Byström
KRISTDALA SYFÖRENING
10/1, 24/1, 7/2, 21/2 18.00

Lördag 16 december
18.00 Julcafé i Kristdala missionshus med
Åke Larsson, Carl-Johan Johansson och Bernt-Åke Svensson.
Andakt: Mathias Sånglöf

Söndag 3 december
Första söndagen i advent

Förutom att det fanns möjlighet att sitta ned en stund och
ta det lite lugnt så kunde man
även värma
sig med en
kopp te och
grilla sitt eget
pinnbröd.
Foto:
Ulla Mecke

Söndag 28 januari
Septuagesima
18.00 Högmässa. Stefan Lindholm

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
10.00 Högmässa. Anders Duvlund

BOCKARA SYFÖRENING
träffas i församlingshemmet 6/12 18.00
därefter enligt överenskommelse
........................
EKUMENISK BÖN
i Missionshuset 30/1 19.00
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PÅSKALLAVIKS
KYRKA

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
16-21 januari
Söndag 14/1 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan som start på
den Ekumeniska böneveckan.

Söndag 3 december
Första söndagen i advent
16.00 Högmässa. Kyrkokören. Brassensemble. Barnens stund i sakristian.
Anders Byström. Adventskaffe

Söndag 10 december
Andra söndagen i advent
16.00 Luciagudstjänst. Påskallaviks
Miniorer och Juniorer. Stefan
Lindholm. Luciafika.

Söndag 17 december
Tredje söndagen i advent
16.00 Julspel för alla åldrar. Anders
Byström

Söndag 24 december
11.00 Julbön. Birger Marmvik m.fl.
Anders Duvlund.
23.00 Ekumenisk julnattsgudstjänst. Kyrkokören. Hans Ersson, trumpet.
Anders Duvlund

Onsdag 17/1 10.30 Bokcafé i kyrkans
hus.
Vi börjar med en samling kring biskop
Martin Lönnebo´s Frälsarkransen. Därefter finns möjlighet att dela med sig av
sina boktips, dricka en kopp kaffe och
ha en stund av trevlig gemenskap kring
borden.
Fredag 19/1 10.00-16.00
Påskallaviks båda kyrkor finns i affären
denna dag för att bjuda på kyrkkaffe
och ”levande jukebox”.
Söndag 21/1 16.00 Ekumenisk musikgudstjänst i Påskallaviks kyrka. Rock,
pop och visa med Påskallaviks kyrkokör och solister. Håkan Hammarsten,
slagverk. Per Jangfalk, bas.

Söndag 7 januari
Första söndagen efter trettondedag jul

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen

16.00 Högmässa. Anders Byström
Sång av Susanne Karlsson,
Åke Josefsson, Hans Ersson och
Linda Tiri

16.00 Högmässa. Anders Duvlund

GUDSTJÄNSTER 7/12
13.00 Servicehuset
14.00 Blå pojken
JULGRÖT & SKINKSMÖRGÅS
Klass 5 barn från skolan kommer
och sjunger julsånger och så
avslutar vi med att äta gröt och
skinksmörgås tillsammans.
Önskar du skjuts? Ring exp 105 79
eller Helena 760682
Onsdag 20/12 10.30
i kyrkans hus

BOKCAFÉ
i kyrkans hus
Varje tillfälle börjar med en inledning
ur en bok om biskop Martin Lönnebo´s
Frälsarkransen, därefter fikar vi tillsammans och det finns möjlighet att ge
varandra boktips, prata och ha trevligt.
Ingen föranmälan.
En onsdag i månaden 10.30
med start 17/1

HALV-ELVA-KAFFE
i kyrkans hus
Vi startar onsdagen
den 31/1 10.30 med
psalmtoppen, därefter
ses vi en onsdag i månaden.

BARNGRUPPERNA &
KYRKOKÖREN
startar vårterminen vecka 3
Kom och var med!
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HÖGSBY
KYRKA

Söndag 21 januari
Tredje söndagen efter Trettondedag jul
11.00 Högmässa. Leif Norrgård

FAGERHULTS
KYRKA

Söndag 28 januari
Septuagesima

Söndag 3 december
Första söndagen i advent
11.00 Högmässa. Högsby kyrkokör.
Leif Norrgård. Yvonne Yngvesson

Söndag 10 december
Andra söndagen i advent

11.00 Ekumenisk mässa. Leif Norrgård.
Medverkan av Frälsningsarmén.
Fågelfors och Fagerhults kyrkokör.
Berga Blås

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
11.00 Högmässa. Ljusvälsignelse.
Ola Emilsson

11.00 Högmässa. Sång av Three Ladies.
Leif Norrgård

Onsdag 13 december
Luciadagen
18.00 Luciafirande med barnkören och
Viva Vox, Leif Norrgård och
Yvonne Yngvesson

Söndag 17 december
Tredje söndagen i Advent

19.00 Julkonsert med Högsby kyrkokör
och instrumentalister under ledning av Ann Hultman.
Leif Norrgård, andakt

11.00 Fagerhults och Fågelfors kyrkokör.
Ola Emilsson

Söndag 17 december
Tredje söndagen i Advent
16.00 Gudstjänst i Luciatid.
Ola Emilsson. Änglakören

Svenska kyrkan hälsar på inför Julen!
Lucia med seniorkören i SPF:
Mogården onsdag den 13/12 kl. 14.30
Kvillgården torsdag den 14/12 kl. 14.30
Julbön:
Välengården onsdag den 20/12 kl. 14.00

11.00 Högmässa. Anders Byström

Tisdag 19 december

Söndag 3 december
Första söndagen i Advent

Julbön på Juldagen
Kvillgården kl. 13.30
Mogården kl. 14.30 Vi önskar er en god
advents- och julhelg!
Besökstjänsten i Högsby pastorat
Yvonne, Ola, Leif och John-Erik

Julafton 24 december

Julafton 24 december
11.00 Levande julkrubba. Ola Emilsson.
Zebastian Strömberg

Juldagen 25 december
07.00 Julotta. Anders Byström.
Kyrkokören

Nyårsdagen 1 januari
16.00 Högmässa med pastoratets församlingar. Leif Norrgård.
Ola Emilsson

Söndag 7 januari
Första söndagen efter trettondedag jul
11.00 Gudstjänst. Ola Emilsson

Söndag 21 januari
Tredje söndagen efter trettondedag jul

11.00 ”Kring krubban”. Yvonne Yngvesson m.fl. Barnkören och Viva Vox
23.00 Midnattsmässa. Leif Norrgård,
Yvonne Yngvesson. Högsby
kyrkokör

11.00 Högmässa. Ola Emilsson

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst. Leif Norrgård

Juldagen 25 december
07.00 Julotta. Magnus P Wåhlin.
Julottekaffe på Frälsningsarmén

Annandag jul 26 december
11.00 Högmässa. Leif Norrgård.
Musik: Barbara Prager

Nyårsafton 31 december
16.00 Nyårsbön. Leif Norrgård

Nyårsdagen 1 januari
16.00 Gemensam högmässa
i Fagerhults kyrka

Lördag 6 januari
Trettondedag jul

GERDA GUSTAFSSONS STIFTELSE
för barn och ungdomar
i Fagerhults församling

11.00 Högmässa. Leif Norrgård

Söndag 7 januari
Första söndagen efter Trettondedagen
18.00 Konsert i signad juletid med Alexander Ohlsson, Andreas Ohlsson,
Maria och Oliver Löwenham
Hanna Olsson.
Andakt: Leif Norrgård

Söndag 14 januari
Andra söndagen efter Trettondedag jul

Bidrag ur stiftelsen kan sökas till lägervistelse, språkresor,
för underlättande av handikapp och sjukdom hos barn och ungdomar, stipendier.
Föreningar kan söka bidrag för särskilda aktiviteter bland barn och ungdomar.
Åldersgräns för bidrag eller stipendier är hela det år sökande fyller 18 år.
Eventuella frågor besvaras av Fagerhults församlingsråds
ordförande Ingrid Wernersson 0481-713 09.
Ansökan skickas (senast 30/12-17) till:
Fagerhults församlingsråd, Pastorsexpeditionen, Odensvivägen 2, 579 33 Högsby

11.00 Högmässa. Anders Byström

13

K y R KO K A L E N D E R F ö R H ö G S By PA S TO R AT H ö S T E N 2 0 1 7

FÅGELFORS
KYRKA

RUDA
FÖRSAMLINGSHEM

LÅNGEMÅLA
KYRKA

Söndag 3 december
Första söndagen i Advent

Annandag jul 26 december

Söndag 17 december
Tredje söndagen i Advent

18.00 Gudstjänst. Leif Norrgård. Elin
Snygg-Karlsson m.fl.

14.00 Gudstjänst. Leif Norrgård

Torsdag 14 december

Söndag 7 januari
Första söndagen efter Trettondedag jul

17.00 Luciaspel

14.00 Gudstjänst. Ola Emilsson

Julafton 24 december
23.00 Midnattsmässa. Damkören. Ola
Emilsson. Linda Snygg-Aronson.
Christoffer Johansson,
saxofon

Lördag 6 januari
Trettondedag Jul
16.00 Högmässa. Leif Norrgård.
Julgröt i församlingshemmet.
Medverkan av familjen Wåhlin

Nyårsdagen 1 januari

18.00 Julkonsert. Ola Emilsson. Fågelfors
och Fagerhults kyrkokör

Söndag 10 december
19.00 Mässa i luciatid. Anders Byström.
Sångbubblorna. Lucia

Julafton 24 december

Söndag 14 januari
Andra söndagen efter Trettondedag jul

11.00 Julgudstjänst med alla åldrar. Leif
Norrgård. Familjerna Ohlsson och
Hammarsten

11.00 Högmässa, Thomas Mellborg

Annandag jul 26 december

Adventssamling i Fågelfors
församlingshem onsdag 6/12 14.00
Adventsmusik med John-Erik Wåhlin.
Andakt: Yvonne Yngvesson

GRÖNSKÅRA
KAPELL

Söndag 7 januari
Första söndagen efter Trettondedag jul
14.00 (obs! tiden) Högmässa. Anders
Byström. Sångmedverkan.
Efter gudstjänsten serveras julgröt

Söndag 21 januari
Tredje söndagen efter Trettondedag jul

Söndag 28 januari
Septuagesima

16.00 Gudstjänst. Ola Emilsson

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
16.00 Högmässa. Ljusvälsignelse.
Leif Norrgård
Med reservation för ändringar.

Återinvigning
av klockstapeln i
Berga

Adventssamling i Berga
kyrka onsdag 6/12 12.00

Det var många som hade samlats lördagen den 28 oktober
när Leif Norrgård återinvigde
Berga gamla Klockstapel uppe
på Dortemoberg efter en
omfattande renovering. Efteråt
var det samkväm i församlingssalen.

Adventsmusik med Marie-Louise Ohlsson.
Andakt: Yvonne Yngvesson

Foto Erna-Stina Ohlsson

16.00 Högmässa. Anders Byström

16.00 Högmässa. Anders Byström

14.00 Högmässa. Ola Emilsson

Söndag 14 januari
Andra söndagen efter Trettondedag jul

16.00 Högmässa. Anders Byström

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
Lördag 6 januari
Trettondedag Jul

14.00 Julbön. Leif Norrgård.
Långemålakören
16.00 Gemensam högmässa för pastoratets församlingar i Fagerhult

BERGA
KYRKA

18.00 Nyårsbön. Leif Norrgård

Lördag 6 januari
Trettondedag Jul

Julafton 24 december

Nyårsdagen 1 januari

Nyårsafton 31 december

16.00 Gemensam högmässa med pastorats församlingar i Fagerhult

16.00 Högmässa. Leif Norrgård

14.00 Gudstjänst. Leif Norrgård

ELSA SJöSTRöMS STIFTELSE
Bidrag ur Elsa Sjöströms stiftelse kan sökas av personer i Långemåla
församling som på grund av sjukdom är i behov av hjälp. Bidrag kan även sökas till
behövande barn.
Eventuella frågor besvaras av församlingsrådets ordförande
Gunhild Johansson 0499-300 81
Välkommen med din ansökan (senast 31/12) till:
Långemåla församlingsråd, Pastorsexpeditionen, Odensvivägen 2, 579 33 Högsby
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Vad händer mellan Högsby och Döderhult?
Det kanske inte har undgått
någon av Församlingsbladets/Kyrknytts läsare informationen om att samtal
pågår mellan Döderhults församling och Högsby pastorat
med tanke på en eventuell
framtida gemensam organisation.
Högsby pastorat
Idag består Högsby pastorat (Fagerhult, Fågelfors, Högsby och Långemåla församlingar) med drygt 4000
kyrkotillhöriga, en självständig ekonomisk och adminsitrativ enhet.
Döderhults församling
På samma sätt utgör Döderhults församling (de fyra kyrkodistrikten;
Bockara, Döderhult, Kristdala och
Påskallavik), med ca 7000 kyrkotillhöriga, också en självständig ekonomisk och administrativ enhet.
Hur skulle det bli?
Det som nu diskuteras är att skapa
en ekonomisk och organisatorisk
enhet av de båda – men att man
behåller de två pastorala centra.
I Döderhults-delen skulle kyrkoherden leda arbetet, och ha ett övergripande ansvar för helheten, och i
Högsby-delen skulle den arbetsledande komministern vara arbetsledare.
För den övriga personalen skulle
förändringen knappast innebära
något drastiskt. I huvudsak skulle
väl nuvarande tjänsteinnehavare få
behålla sina tjänster, även om någon
justering av arbetsuppgifterna skulle
kunna bli aktuell.
Kyrkofullmäktige/Kyrkoråd
Kyrkofullmäktige och kyrkoråd
skulle vara gemensamma, medan
t.ex. nuvarande s.k. församlingsråd
kan bibehållas. Allmänheten skulle
knappast märka någon förändring.
Kansli i Högsby?
Frågan har ställts om någon form av
kansli kommer att finnas i Högsbydelen. Tanken för dagen är att ett
kansli bör finnas i Högsby dit allmänheten kan vända sig för att
beställa förrättningar, ställa frågor

om t ex gravrätter samt vända sig
för hyra av lokaler. I den arbetsgrupp som just nu arbetar med frågan i Högsby, har den tanken framförts att de ingående församlingarna
borde alla var representerade i fullmäktige och kyrkoråd, något, som
beträffande fullmäktige, är beroende
av framtida valresultat.
En tänkbar modell
Ja, så ser en tänkbar modell ut. Det
nyskapade pastoratet, med namnet
Döderhult och Högsby pastorat,
skulle följa majoritetens väg för
arbete, sjukvård och gymnnasieskola, mot Oskarshamn (där Scania,
enligt vad som sägs i Högsby är
Högsbys störste arbetsgivare).
Nyligen har ett kyrkligt kyrkoval
genomförts.
En naturlig tanke är att den
nyvalda förtroendemannakåren får
en tid på sig innan man tar fatt på
frågan om framtida organisation.
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Givetvis kan en liknande modell
tillämpas i sacmverkan mellan andra
pastorat, förutsättningen är att förtroendemannaorganisationen medger det.
Består tanken på samverkan
Högby-Döderhult, så är en hel del
redan gjort. Kyrkoherden, som till
för några år sedan själv var kyrkoherde i Högsby och den arbetsledande komministern känner sina
respektive områden, även om den
arbetsledande komministern, som är
pensionär, är beredd att lämna när
lämplig ersättare står till förfogande.
En kantorstjänst är redan gemensam. Och den vikarierande kantorn i
Långemåla är ibland vikarierande
kantor i någon av kyrkorna i Döderhult.
Så några främlingar är vi knappast för varandra!

Gruppförsändelse till hushåll

foto: kat c. palasi/ikon
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Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.

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

Alla barn har rätt till ett liv utan hot,
våld och övergrepp. Tillsammans ger
vi kraft till en bättre framtid.
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KYRKOHERDE
Anders Byström
PRÄSTER
Anders Duvlund
Stefan Lindholm

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

814 91
tf KYRKOHERDE
Anders Byström
760684
073-5132652

DIAKON
Monia Ivarsson

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.

Får du inget församlingsblad?
Om du av någon anledning inte får ditt exemplar av församlingsbladet så kontakta oss så ordnar vi det.
Högsby expedition 200 18
Döderhults expedition 105 79
E-post linda.tiri@svenskakyrkan.se
Nästa nummer kommer den 1 februari.

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

811 58, 201 39
070-66 105 79

187 59

KYRKOSKRIVARE (expedition)
Yvonne Armdal
105 79
KYRKOKAMRER
Anneli Tingström

PRÄST (arbetsledare)
Leif Norrgård

814 91

760680

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

PRÄST
Ola Emilsson

DIAKON
Yvonne Yngvesson

0481-710 03
070-372 48 61

200 61
070-02 33 042

KYRKOSKRIVARE (expedition)
Christina Lundell
200 18
KYRKOKAMRER
Gerlinde Wilgusch

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

141 79
187 52
150 77

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Zebastian Strömberg
070-55 200 18

(Bockara och Döderhult)

760683

FÖRSAMLINGSASSISTENT
Vakant

UNGDOMSLEDARE
Mathias Sånglöf

760689

MUSIKER
Ann Hultman

INFORMATÖR/MUSIKER
Linda Tiri (Påskallavik)

(Högsby och Ruda)

762607

Marie-Louise Ohlsson
(Fagerhult, Fågelfors)

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Anna-Lena Klackenberg
Emilia Ivarsson vik.

Madeleine Åverling

213 22

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

(Berga)

Tf John-Erik Wåhlin

070-6499517

(Långemåla)
VAKTMÄSTARE

Högsby pastorat och
Döderhults församling
önskar alla läsare
en riktigt
GOD JUL!

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

760688

701 65
760685
131 39
701 68
918 98
522 41

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

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Benita Persson
VAKTMÄSTARE
Högsby
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
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