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Ingen människa 
är en slump

Jag bestämde mig nyligen för att
börja släktforska för att ta reda på
mer om min egen historia och
ursprung. Idag är det betydligt lät-
tare att släktforska än förr. De
gamla kyrkböckerna finns tillgäng-
ligt via internet. Man behöver alltså
inte längre beställa hem gamla
mikrofilmer till biblioteket för att
komma åt informationen. Det finns
flera nättjänster
där släktfor-
skare samlas
och byter infor-
mation, vilket
gör att man
kan åka snål-
skjuts på de
som kommit
lite längre. Med hjälp av andras
forskning i kombination med kon-
troll av relevanta källor samt lite
hembygdsforskning som jag också
hittade på nätet, kom jag rätt fort
ner ända på 1500-talets början i en
av mina släktgrenar. När man släkt-
forskar hoppas man hitta något som
sticker ut, något eller någon som har
varit av betydelse för sin samtid,
kanske en adelssläkt eller liknande.
När jag tittar tillbaka så hittar jag
egentligen mest bara drängar och
pigor och sågverksarbetare. På
1700-talet har jag en anfader som
förmodligen var tvungen att flytta
med sin familj från sin hembygd på
grund av diverse oegentligheter. Han
dömdes både för olaga försäljning

av fjäderfän och hembränd sprit
samt fylleri och sabbatsbrott. Bro-
dern som ägde släktgården fick lösa
ut min anfader mer än en gång.
Kanske var det inte en sådan anfa-
der jag hade hoppats på att hitta när
jag började min släktforskning, sam-
tidigt är ju hans existens och hans liv
en förutsättning för att jag finns till.
Jag tänker mig också att min anfa-

ders öde på något
sätt gett förutsätt-
ningar till hur hans
efterföljande släkt
har utvecklats, inklu-
sive mig själv och
min familj. Det är
rätt svindlande att
tänka tanken att de

val vi gör och de vägar vi tar i livet
faktiskt kommer att forma framti-
den för andra. Ett vägval som gjor-
des av en slump kan
skapa ett helt nytt
släktträd. Detta är
förutsättningen för
att vara människa, vi
har en historia som
på olika sätt har for-
mat oss till de vi är,
samtidigt har vi en framtid som vi
inte vet något om, men som på olika
sätt kommer att sätta sina spår. En
del av oss kommer att uppleva ett –
ur mänsklig synvinkel – framgångs-
rikt liv, andra kommer att leva det vi
skulle kalla ett fullt normalt liv och
ytterligare någon kanske känner sig

mer misslyckade. Hur vårt liv än ser
ut, hur det än kommer att bli så har
varje liv sitt syfte och en mening.
Rent mänskligt därför att man är del
av ett socialt och historiskt samman-
hang, som man kommer att vara
med och forma vare sig man vill det
eller ej. Men andligt är det mycket
större än så. Allt det vi är och som
ger en mening till varje människas
liv är att Gud ville vårt liv och ska-
pade oss efter sin vilja. Det betyder
att ingen människa är en slump,
ingen människa är oönskad, ingen
människa är betydelselös. Alla män-
niskor har en plats och ett värde
därför att Gud har gett oss allt detta.
För oss människor kan det vara en
utmaning att se på sig själv och
andra på det sättet, men för Gud
finns det inget annat sätt att se det
på. Så oavsett vad framtida släktfor-

skare kommer
fram till när de i
böckerna läser om
oss och vårt liv så
är faktiskt vetska-
pen om att Gud
har skrivit vårt
namn i livets bok.

Det som egentligen betyder något.

Er tillgivne

Anders Byström
Kyrkoherde
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På 1700-talet har jag en
anfader som förmodligen var
tvungen att flytta med sin familj
från sin hembygd på grund av
diverse oegentligheter.

Att söka sina rötter och sitt ursprung är något
djupt mänskligt. Kanske handlar det i grund och
botten om att söka sig själv, vem man är och
var man kommer ifrån.  

”

P Å  L E D A N D E  P L A T S

Ett vägval som gjordes
av en slump kan skapa ett
helt nytt släktträd.”

Foto framsida: Arkivbild 123RF
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– Ja, det gör jag och namnet finns
faktiskt registrerat hos Namnmyn-
digheten. Men det är klart att jag
själv begriper att det låter som om
det vore påhittat. Och så kan man
nog säga att det är. Jag heter ju
egentligen Margareta, men när jag
växte upp kallade min syster mig för
Dea och det namnet har följt med
mig upp i åren. På en av mina första
arbetsplatser kom det post till ”Mar-
gareta”, men ingen visste vem det
var, eftersom alla kallade mig Dea.
Enklare än att hålla på att rätta folk
hela tiden var att ansöka om att få
anta det som ett av mina förnamn.
Det visade sig vara enklare än jag
trott. Men mitt dopnamn Margareta
ha jag också behållit.

Rötterna i Värmland
Du har ju inte Dina rötter i våra
trakter. Hur hamnade du här?
– Mina rötter har jag i Rudskoga

i Värmland. I Uppsala, där jag läste
kemi och biologi, träffade jag
Rumar, som skulle bli min man, och
han ville gärna komma till min hem-
bygd efter avslutade universitetsstu-
dier. Och givetvis följde jag med hit.

Miljöfrågorna 
Fick du någon användning för dina
Uppsala-studier?
– Jodå. I slutet av sextiotalet blev

miljöfrågorna aktuella. Varje kom-
mun med självaktning skulle ha en
miljöenhet. Och jag fick anställning
vid Länsstyrelsen i Kalmar som
handläggare i miljöfrågor. Min

”mentor” gav mig större förtroende
än jag hade förväntat mig. Det ledde
bland annat till att jag fick leda den
första saneringen av Jungnerhol-
marna.

Universitetsadjunkt
– Det ena ledde till det andra. Jag

fick sedan en anställning som uni-
versitetsadjunkt vid Högskolan i
Kalmar. Under min tid där, tyckte
jag att det var särskilt viktigt att hos
studenterna skapa en medvetenhet
om att allmänhetens inställning till
”myndigheter” sällan är positiv och
att en första förutsättning för ett
framgångsrikt miljöarbete därför är
att skapa positiva förväntningar på
”myndigheten” hos allmänheten.

Miljöchef
Men du blev inte kvar vid högsko-
lan…
– Nej, jag fick efter tiden vid

Högskolan anställning som miljö-
chef i Mönsterås kommun.

Vattenvården
– Så småningom blev jag hand-

läggare och chef för en statlig miljö-
enhet, som inrättats efter att landet
indelats i fem s k vattenvårdsdistrikt.
Jag fick den eleganta titeln vatten-
vårdsdirektör.

Samverkan i Långemåla
Och så har du engagerat dig i Lång-
emåla församling…
– Inte bara i församlingen, utan

också i det föreningsliv som finns i

långemålabygden. Det är en speciell
bygd i så motto, att människor i
Långemåla är vana att gå samman
och genomföra jämförelsevis stora
projekt. I Långemåla samverkar med
självklarhet Hembygdsföreningen
med Kyrkan, Idrotten och Medbor-
garföreningen.

Har du något speciellt område som
intresserar dig i ditt kyrkliga engage-
mang?
– Kanske är det just det lokala

engagemanget som jag brinner för.
Visst begriper jag att kyrkan är stör-
re än Långemåla lilla församling,
men utan lokalt engagemang blir det
ju ingenting någontans.

Vilka frågor vill du just nu priorite-
ra?
– För mig är den viktigaste frå-

gan, att vi vet vad vi faktiskt gör och
varför vi gör det. Sedan är det ju
klart att frågan om vårt pastorats
eventuella samverkan, kanske rentav
en sammanläggning, med något
grannpastorat är ofrånkomlig. Vi
har på försök inlett en samverkan
med Döderhult. Eventuellt kan det
väl bli fråga om samverkan med
något annat pastorat.
Kyrknytt tackar Dea för att hon

tittade in och så beredvilligt berät-
tade om sig själv och om sitt Långe-
måla.

Text och foto: Leif Norrgård

Dea Carlsson 
– miljökämpe och
kyrkvärd

När Dea Carlsson från
Långemåla tittar in på
pastorsexpeditionen blir
den första frågan jag vill
ställa till henne denna:
Heter du verkligen Dea?

- För mig är den viktigaste f
rågan, 

att vi vet vad vi faktiskt gör
 

och varför vi gör det.
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K ristdala samarbetsråd består
av åtta engagerade medlem-
mar: Örjan Laneborg

(ordf.), Kerstin Johnsson, Katarina
Andersson, Kerstin Eriksson,
Göran Ribman, Eva Lindberg
Petersson och Lennart Petersson.
Dessa tillsammans med övriga
anställda, Milda Jonason (kantor),
Ulla Mecke (barn och integration),
Mathias Sånglöf (gudstjänster och
ungdomar) och Stefan Lindholm
(präst) har ansvar för den kyrkliga
verksamheten i Kristdala. Första
tiden har till stor del använts för
att samtal och tänka igenom kon-
sekvenser, samt sätt som vi vill
arbeta för att kyrkan skall fortsätta
vara en gemenskap som både är
tydlig i sin bekännelse och öppen
för alla. 
Att Kristdala blivit en samar-

betskyrka är en omställning och vi
försöker skynda långsamt i
omställningsprocessen. Det första
året har till stor del varit ett läroår
för rådsmedlemmarna och anställ-
da om vad det är att vara samar-
betskyrka på landsbygden. 
Denna verksamhetsform är

ytterst ovanlig på landsbygden, den
finns bara på en annan plats utan-
för en stad eller förort. Att bilda en
samarbetskyrka mellan en väleta-
blerad missionsförening och en
svensk kyrka som funnits på plat-
sen sedan medeltiden är ovanligt
och har sina utmaningar, men
också möjligheter. Förtroende för
kyrkan är stort i Kristdala och
detta förtroendekapital måste för-
valtas väl. Här handlar det om att
vara lyhörd i förvaltandet av den
verksamhet som byggts upp lokalt
under generationer och samtidigt
vara öppen för förändringar.
Denna dubbla utmaning är givetvis
inte unik för i Kristdala utan ett
utbrett fenomen, men sättet som
den bemöts med är något annor-
lunda. 

Samtidigt som idé- och visions-
arbetet har varit en viktig del
för uppstarten för rådet har

det inte stannat i idéer. Under hös-
ten har vi börjat med fika efter
varje gudstjänst samt att Kyrkans
Unga, barnkören Kristallen och
öppen förskola, ”kyrkis”, har

startat. Vi har känt oss fram lite
vad gäller upplägg i gudstjänsterna
och kommer fortsätta med det utan
att ”tvinga fram” förändringar.
Under våren kommer vi att fira en
gudstjänst i månaden i missionshu-
set med mer av lovsång och under-
visning kl. 16.00 med fika efteråt.
Till hösten hoppas vi kunna starta
en Alpha-kurs. Det kanske mest
konkreta resultatet av samarbetsav-
talet är att Kristdala åter har fått
en egen präst, som är vigd inom
EFS. Vi har också fått ett bidrag
från EFS för att anställa en ung-
domsledare, Mathias Sånglöf, som
har flyttat hit med sin familj. Ste-
fan och Mathias ansvarar bl.a för
konfirmandgruppen, som åter har
sin bas i Kristdala.
I allt detta ber vi att Gud skall

leda så att Kristus blir känd och
älskad i Krist-dala! 

Text och foto: Stefan Lindholm

Ett år som 
samarbetskyrka

Kristdala har nu formellt fungerat som en samarbetskyrka
sedan drygt ett år tillbaka. Samarbetsavtalet är tecknat
mellan Döderhults församling och EFS missionsförening i
Kristdala. EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) är en
rörelse inom Svenska kyrkan, som har funnits i drygt 150
år och Kristdala missionsförening bildades redan 1856,
och har alltsedan dess varit en kompletterande samlings-
plats för gudstjänst och missionsarbete på platsen. 
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Kommentaren
Under denna rubrik kommenterar signaturen 
LN skeenden i kyrka och samhälle.

Ungefär så sade en av mina medarbetare,
när det började bli trångt också i de nedersta
bänkarna inför årets julkonsert. ”Menar du
att vi skulle bjuda på gratiskonsert alla årets
söndagar?” undrade jag. ”ja, kanske inte jul-
konsert, men sång och musik. Du ser ju själv
hur många som kommer,” blev svaret. Jag
undrade om min medarbetare verkligen
trodde att man kunde fylla kyrkan söndag
efter söndag, år efter år, genom att bjuda på
konsert varje söndag på kvällstid eller annan
tid.  
Var och en får naturligtvis ha sin egen

uppfattning i en fråga som denna. Men rim-
ligtvis är inte kyrkans uppgift i världen att
ordna gratiskonserter. Vi gör det gärna vid
enstaka tillfällen, som t ex vid jul, men
annars är ju vår kallelse att göra Jesus Kris-
tus känd, älskad och trodd. Visst kan musi-
ken vara ett hjälpmedel men den hållbarhet,
århundrande efter århundrade, som högmäs-
san har visat sig ha, skulle inte ständigt åter-
kommande konserter kunna uppnå.
Därför har kyrkan envist hållit på att

varje vecka, år efter år, fira den gudstjänst
som Herren Kristus gav kyrkan i den natt då
han blev förrådd. 
Givetvis utesluter inte detta arbete med

att språkligt, symbolmässigt och musikaliskt
bearbeta gudstjänstfirandet. Det utesluter
inte heller att våra utmärkta kyrkolokaler
vid enstaka tillfällen är den givna platsen för
en konsert. 

LN

”Så här borde vi 
alltid göra…”

Högsby pastorat och Döderhults församling ger
stöd i sorg, enskilt eller i grupp. I en samtalsgrupp
möter du andra i liknande situation. Samtalsgrup-
pen är enkel och kravlös. Här ryms du, sin sorg,
dina frågor och dina tårar. Vi kan inte ta sorgen
ifrån dig, men vi kan hjälpa dig att bära den och
trösta dig genom bearbetningsprocessen. Önskar
du ett eller flera enskilda samtal eller har frågor
om när kommande grupper startar så är du väl-
kommen att höra av dig till någon av oss diako-
ner.

Högsby pastorat
Yvonne Yngvesson, 0491-200 61, 073-0233042

yvonne.yngvesson@svenskakyrkan.se 

Döderhults församling
Monia Ivarsson, 0491-187 59

monia.ivarsson@svenskakyrkan.se

SAMTAL 
OM SORG

För att man ska kunna flyga
måste skalet klyvas
och den ömtåliga kroppen blottas

För att man ska kunna flyga
måste man gå högst upp på strået
också om det böjer sig
och svindeln kommer.

För att man ska kunna flyga
måste modet vara större än rädslan  
och en gynnsam vind råda

Ur ”Instruktion för skalbaggar” 
Margareta Ekström
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NOBELMIDDAG

Nobelmiddagen
Den 10 december samlades Högsbys konfirmander till Nobelmiddag 
i Högsby församlingshem. En uppskattad kväll med quiz och olika lekar 
under ledning av Zebastian Strömberg. Vi är många som kommer att 
sakna Zebastian när han går vidare för Guds rike i Växjö domkyrka 
och nya ungdomsuppgifter. Zebastian har rönt stor uppskattning 
bland många i Högsby med omnejd, inte minst bland de unga. 

Text: Ola Emilsson
Foto: Zebastian Strömberg
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Döpta och 
avlidna i våra församlingar
1 oktober 2017- 31 december 2017

DÖPTA
Döderhults
kyrka
21/10 Wilhelm

Rosengren
28/10 Alina Almqvist
18/11 Lova Backskär
25/11 Ricky Waermö
25/11 Juli Nilsson Wehlin
2/12 Leia Hellström Lingersjö
9/12 Albin Carlqvist

Påskallaviks kyrka
28/10 William Brodd 

Verbanac
25/11 Signe Magnor Åberg

DÖPTA
Högsby församling
28/10 Alina Almqvist
11/11 Collin Eriksson
11/11 Axel Rönn
25/11 Freya Moll
9/12 Cornelis Erlandsson
9/12 Melia Garbrielsson
9/12 Calle Sjöberg,

AVLIDNA
Högsby församling
5/10 Lilly Elsie Viola 

Johansson 85 år
13/10 Signe Ingrid Elisabet

Nilsson 97 år
23/10 Siv Dagny Margareta

Fransson 83 år
27/10 Aina Valborg Kristina

Boston 89 år
7/11 Stig Roger Willy 

Ekberg 49 år
13/11 Rune Gösta Elis 

Herdinius 77 år

13/11 Maj-Lis Karolina
Andersson Nord 61 år

16/11 Ella Hanna Emilia 
Jonsson 89 år

23/11 Bengt Gösta 
Livbom 66 år

24/11 Ivar Gunnar Ingemar
Hölander 72 år

26/11 Curt Helge 
Ekmark 89 år

27/11 Elsa Elin Alfrida 
Fredriksson 95 år

10/12 Göta Irene 
Dahlstedt 106 år

22/12 Maja Ingrid Linnéa
Hansson 102 år

Fagerhults församling
29/9 Maj-Britt Kristina 

Karlsson 93 år
8/10 Alva Iris Johansson 96 år
16/10 Johan Ode Sivert 

Spetz 74 år
26/10 Iris Astrid Gunilla

Strömqvist 60 år
4/11 Karin Cecilia 

Strömkvist 90 år
18/12 Siri Aina Magdalena

Bogren 100 år

Fågelfors församling
4/10 Ella Lisbeth Mildred 

Berg 88 år
30/11 Majvor Karla Elisabet

Liljegren 81 år

Långemåla församling
24/11 Eva-Lisa Holm 82 år
16/12 Kurt Lennart Hilding

Svensson 89 år

Berga 
klockstapel

En av våra församlingsbor kommer 
med denna dikt ihåg den tid då Berga
saknade kyrka. På våren hölls på den
tiden en årlig friluftsgudstjänst vid
klockstapeln på Dortemo berg. 

Klockstapeln är hög och mäktig
sträcker sig mot Gud allsmäktig
himlen är öppen, klar och blå
sången stiger som vill själen nå
Långt bort över världen.

Bröder och systrar vi samlats här
vi morgonens andakt, genom dagen bär,
sånger vi sjungit om evighet och tro
här på berget, vårt eget Dortemo
och prästen förkunnat, att nu är det vår:
”Nu har det åter gött ett år.”

Solweig Peilot

Foto: Wåhlin’s



OM SVENSKA KYRKANS INTERNA-
TIONELLA KATASTROFARBETE
Tack vare kyrkornas världsvida nät-
verk finns vi redan på plats om kata-
strofen kommer. Svenska kyrkans
internationella arbete är medlem i
ACT-alliansen – en sammanslutning av
mer än 150 kyrkor och trosbaserade
biståndsorganisationer som finns över
hela världen. När en katastrof inträf-
far ger vi stöd till de ACT-medlemmar
som arbetar i katastrofområdet. Den
största styrkan är att vi genom detta
nätverk finns på plats före, under och
efter katastrofer. Dels kan det handla
om ekonomiskt stöd, men också tek-
nisk support och kapacitetsbyggnad
om det efterfrågas av våra partner. 

Svenska kyrkans internationella
arbete är ledande i psykosocialt arbe-
te inom ACT-alliansen och skickar ut
personal från vår psykosociala perso-
nalpool vid efterfrågan. När en kata-
strof vänder upp och ner på allt,
handlar det psykosociala arbetssättet
om att ge stöd på rätt sätt i varje steg
mot ett tryggt liv igen. 

Psykosocialt arbete handlar om att
möta människors behov att få vara
delaktiga. Att återfå kontrollen över
sina egna liv och bli aktiva överlevare.
Här är några av de positiva effekter av
psykosocialt arbete.

...VATTEN
Genom att skapa naturliga mötesplat-
ser där människor kan mötas, kan nya
samarbeten uppstå. När tvättplat-
serna placeras i en ring t ex, blir det
lättare att börja prata med varandra
och ge varandra råd och stöd.

...MAT
Det är en stor skillnad på att bli serve-
rad mat och att få möjligheten att
laga den själv. Att som förälder kunna
få laga mat till sina barn gör stor skill-
nad. Man får känna att man har kon-
troll och närmar sig en vardag igen.

...LEK
Barn mår bra av att få leka under tryg-
ga former, organiserad lek främjar
deras sociala förmåga. I våra förskolor

är barn välkomna att leka, dansa och
sjunga tillsammans. Här får barn vara
barn och kan tänka på något annat än
sina problem för en stund. 

...UTBILDNING
Ur ett psykosocialt perspektiv är det
otroligt viktigt med utbildning. Vuxna
som lär sig läsa, skriva och räkna blir
mer måna om sina egna barns ut-
bildning. De som lär sig att läsa och
skriva får också bättre självförtro-
ende. I vuxenutbildningen ingår inte
bara att lära sig läsa och skriva, utan
även frågor som rör hygien, sanitet,
hälsa och rättigheter, vilket gör att
fler barn överlever.

...ETT JOBB
I olika inkomstgenererade projekt,
som till exempel kan handla om att
lära sig sy kläder och bygga skolbän-
kar får människor inte bara en försörj-
ning, utan även en arbetsgemenskap
där de kan utveckla idéer och känna
sig stärkta.

att resa sig
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starkare
Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans. 

Fastkampanjen startar på fastlagssöndagen, den 11 februari, och avslutas på palmsöndagen, den 25 mars. 



Hawa är 26 år och har gått skräddarutbildningen som
Svenska kyrkan stöder genom LWF. Hon bor i flykting-
lägret Batil i en hydda bestående av lera och trä som
familjen byggt själva. Hon har bott i Batil sedan några år
tillbaka, då hon flydde ifrån Blue Nile i Sudan. 

När Sydsudan bildades 2011 var det flera gränsområ-
den vars linjer inte fastställdes. I dessa områden, bland
dem Blue Nile, uppstod strider som tvingade människor
att fly. På grund av gerillaverksamheten tillåter Sudan
inte heller humanitär hjälp till dessa områden.

Hawa blev gift som 15-åring. Idag har hon sex barn
att försörja, den yngsta bara fem månader gammal.
Innan hon gick skräddarutbildningen var hon som de fles-
ta andra i lägret, beroende av FN:s matransoner. Famil-
jen är fortfarande beroende av dessa, men idag ger
pengarna hon tjänar på att sy och sälja kläder ett välkom-
met tillskott. 

– Genom projektet har jag lärt mig läsa, räkna, sy och
nu har jag en liten verksamhet som stärker familjens eko-
nomi, säger hon.

Hon syr skoluniformer som hon säljer för 100 sudane-
siska pund (cirka 8 kr) per plagg. Hon syr också kläder till
sig själv, sin familj och släktingar. Symaskinen delar hon
med tre andra kvinnor.

Alla som går skräddarutbildningen får först gå en kurs
där de lär sig att läsa och räkna så att de kan mäta upp
tyg till exempel. Dessutom behöver de kunna läsa och
skriva för att senare sköta en verksamhet. Viljan att lära
sig att läsa är så stor bland de vuxna i lägret att denna
kurs ofta har dubbelt så många deltagare än de som ska
gå skräddarutbildningen. Stoltheten som kvinnorna kän-
ner när de kan skriva sittnamn istället för att sätta ett
tumavtryck är enorm.

/Hawa, 26 år

9

STÖD SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE!

SMS:a LIV till 72905 och ge 100 kronor 
eller swisha din gåva till 9001223. Tack!

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete 

OM SKRÄDDARUTBILDNINGEN:

• Hittills har 35 personer gått
utbildningen.

• Utbildningen pågår i 18 måna-
der.

• Hittills i år har projektet gene-
rerat 6195 skoluniformer.

• Målet är att få yrkesutbildning-
arna certifierade så att de som
gått kursen senare kan söka
arbete som skräddare var som
helst. 

• I flyktinglägret Batil bor det
cirka 43 200 flyktingar.

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SmS:a LiV 
tIlL 72 905 

oCh gE 100 kR

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!

fo
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Fastkampanjen
11 februari
–25 mars
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DÖDERHULTS 
KYRKA

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
Jungfru Marie kyrkogångsdag
11.00 Högmässa. Gloriakören och

Nimbuskören. 
Anders Byström.

Söndag 11 februari
Söndagen före fastan 
11.00 Högmässa. Laudate. Brass-

ensemble. Stefan Lindholm.

Onsdag 14 februari
Askonsdagen
18.30 Askonsdagsmässa. 

Kammarkören. Anders Byström.

Söndag 18 februari
Första söndagen i fastan
11.00 Högmässa. Katarinakören.

Anders Byström.

Söndag 25 februari
Andra söndagen i fastan
11.00 Högmässa. Döderhults 

manskör. Leif Norrgård.

Söndag 4 mars
Tredje söndagen i fastan
11.00 Högmässa. Döderhults Gospel-

kör med musiker. Anders
Byström.

Onsdag 7 mars
18.00 Veckomässa. Anders Byström.

Söndag 11 mars
Midfastosöndagen
11.00 Högmässa. Johannes Friberg,

solosång. Leif Norrgård.

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Högmässa. Katarinakören.

Anders Byström.

Söndag 25 mars
Palmsöndagen
11.00 Högmässa. Madeleine Åverling,

flöjt. Anders Byström.
18.00 Musikgudstjänst. Kammar-

musik för violin och piano. 
Kerstin Karlsson och Lajos Gar-
latti. Anders Duvlund, andakt.

Måndag 26 mars
18.00 Passionsandakt. 

Anders Duvlund.

Tisdag 27 mars
18.00 Passionsandakt. 

Anders Duvlund.

Onsdag 28 mars
18.00 Passionsandakt. 

Anders Byström.

Torsdag 29 mars
Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa. Katarina-

kören. Anders Byström.

Fredag 30 mars
Långfredagen
09.00 Morgonbön i Stillhetens kapell.

Anders Duvlund.
11.00 Långfredagsgudstjänst. 

Sångare ur kyrkans körer.
Anders Duvlund.

15.00 Inför korset i Stillhetens kapell.
Anders Duvlund.

18.00 Musikgudstjänst. Döderhults
kammarkör med instrumentalis-
ter. Anders Duvlund, andakt. 

Lördag 31 mars
Påsknatten
23.00 Påsknattsmässa. Gospelkören

med musiker. Anders Byström,
Anders Duvlund och Stefan
Lindholm.

Söndag 1 april
Påskdagen

11.00 Högmässa. Nimbus-
kören. Gloriakören. Laudate.
Brassensemble. 
Anders Byström. 
Påsktårta och kaffe på kyrk-
backen. Godisregn.

Måndag 2 april
Annandag påsk
11.00 Högmässa. 

Anders Duvlund.

RETREAT I VARDAGEN

• Längtar du efter en paus i vardagen 
och andas djupare?

• Vill du ge Gud en chans att 
beröra dig i din livssituation?

• Låt tankarna lugna sig och 
låt längtan få utrymme.

Vid dessa tillfällen får du en chans att 
prioritera stillhet och reflektion under 
fyra veckor i fastetiden. Du får hjälp och
material hem för personlig meditation som
tar cirka 30 minuter per dag. Vi träffas i
grupp en gång per vecka för att stödja
varandra och öva tillsammans.

Döderhults församlingshem
Fem fredagar klockan 8.30-9.30 med start
16/2, Anmälan (senast 9/2) 
och info: Ulla Mecke 0491-842 69, 
ursula.mecke@svenskakyrkan.se 

HETVÄGG
(semla och mjölk)
på Ekersro
13 februari 14.00
Anders Byström
........................

STICKCAFÉ på Ekerso
tisdagar 13.30-15.30 (ej 13/2)
27/2 ”Dopet” Stefan Lindholm  
27/3 ”Bikten” Anders Duvlund  
24/4 ”Nattvarden” Anders Byström 
........................

TRÄFFPUNKT på Ekersro
onsdagar kl 13.30

MÄSSA på Ekersro
måndagar 09.30
........................

MÄSSA MED FÖRBÖN
i Döderhults kyrka
tisdagar 08.30
........................

DÖDERHULTS KYRKLIGA 
SYFÖRENING
träffas i församlingshemmet 
20/2 kl 18.00 samt
20/3 kl 18.00
........................
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BOCKARA 
KYRKA

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
Jungfru Marie kyrkogångsdag
10.00 Högmässa. Johannes Friberg,

solosång. Anders Duvlund.

Söndag 18 februari
Första söndagen i fastan
10.00 Högmässa. Bockara-Berga 

kyrkokör. Åsa Gunnarsson,
piano. Anders Duvlund.

Söndag 25 februari
Andra söndagen i fastan
18.00 Högmässa. Anders Byström. 

Söndag 4 mars
Tredje söndagen i fastan
10.00 Högmässa. Anders Duvlund.

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
10.00 Högmässa. Bockara-Berga 

kyrkokör.  Åsa Gunnarsson,
piano. Anders Duvlund.

Söndag 25 mars
Palmsöndagen
18.00 Högmässa. Anders Byström.

Torsdag 29 mars
Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa. 

Elin Källman, soslosång.
Anders Duvlund.

Fredag 30 mars
Långfredagen
10.00 Långfredagsgudstjänst.

Madeleine Åverling, flöjt. 
Anders Byström. 

Söndag 1 april
Påskdagen
10.00 Påskmässa. 

Maria Shaik, trumpet. 
Anders Duvlund.

PÅSKALLAVIKS 
KYRKA

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
Jungfru Marie kyrkogångsdag
16.00 Ljusgudstjänst. 

Anders Duvlund.

Söndag 18 februari
Första söndagen i fastan
16.00 Hela kyrkan sjunger tillsam-

mans med Pro-kören och 
kyrkokören. Anders Duvlund.
Kaffe och semlor.

Söndag 4 mars
Tredje söndagen i fastan
16.00 Högmässa. Viktor Molander

Petersson och Linda Tiri, sång
och musik. Anders Duvlund.

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
16.00 Familjegudstjänst med dopfest.

Kyrkis, Miniorer och Juniorer.
Utdelning av dopänglar. Efter
gudstjänsten fikar vi i kyrkan.
Anders Duvlund.

Söndag 1 april
Påskdagen
16.00 Påskdagsmässa. Kyrkokören.

Anders Duvlund. Kaffe och
påsktårta.

GUDSTJÄNST 
på Kastanjegården
13/2, 13/3 14.30

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

EKUMENISK BÖN
i Bockara
27 februari 19.00

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

BOCKARA KYRKLIGA 
SYFÖRENING
träffas enligt överenskommelse
i Bockara församlingshem

ANDAKT i Påskallavik
Servicehuset 13.30
Fredrika/Blå pojken 14.30
8/2, 8/3 och 5/4

HALV-ELVA-KAFFE
i kyrkans hus 

Onsdag 28/2 
10.30  Semlor...

Onsdag 28/3 
10.30  Om påsken…

BOKCAFÉ
i kyrkans hus
följande onsdagar 10.30
14/2 och 14/3
Vi börjar med en samling kring
Martin Lönnebo´s ”Frälsarkran-
sen”, därefter samlas vi kring kaf-
feborden och då finns även möjlig-
het att ge varandra boktips.

Örtagården är en plats för alla! 

Örtagården är en öppen verksamhet dit
du kan komma och gå utifrån dina egna
behov och önskemål. Ålder, nationalitet,
arbetsför, sjukskriven, dagledig, arbets-
lös, 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.

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

Kontaktpersoner: Monia och Kerstin

DÖDERHULTS FÖRSAMLING
ÖRTAGÅR EN
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KRISTDALA 
SAMARBETS-
KYRKA

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
Jungfru Marie kyrkogångsdag
11.00 Högmässa i Kristdala kyrka.

Barnkören Kristallen. 
Stefan Lindholm.

Söndag 11 februari
Söndagen före fastan 
16.00 Gudstjänst i Kristdala 

missionshus. Stefan Lind-
holm. Vill du vara med och
sjunga/spela till lovsånger i
gudstjänsten? Kom 15.00 så
övar vi tillsammans! Efter
gudstjänsten serveras fika
med smörgås.

Onsdag 14 februari
Askonsdagen
18.30 Askonsdagsmässa i Kristdala

kyrka. Stefan Lindholm. 

Söndag 18 februari
Första söndagen i fastan
11.00 Högmässa i Kristdala kyrka.

Wilma och Linda Tiri, sång
och musik. Stefan Lindholm.

Söndag 25 februari
Andra söndagen i fastan
11.00 Högmässa i Kristdala kyrka.

Anders Duvlund.
Mathias Sånglöf predikar. 

Torsdag 1 mars
18.00 Veckomässa i sakristian.

Kristdala kyrka. Stefan Lind-
holm.

Söndag 4 mars
Tredje söndagen i fastan
16.00 Gudstjänst i Kristdala

missionshus. Stefan Lind-
holm. Vill du vara med och
sjunga/
spela till lovsånger i gudstjän-
sten? Kom 15.00 så övar vi
tillsammans! Efter gudstjän-
sten serveras fika med smör-
gås.

Söndag 11 mars
Midfastosöndagen
11.00 Högmässa i Kristdala kyrka.

Kören Praise från Misterhults
församling medverkar under
ledning av Jeanette Hedlund. 
Stefan Lindholm.

Lördag 17 mars
18.00 Musikcafé i Kristdala 

missionshus. Percy Bergman
och Josef Tingbratt.

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Högmässa i Kristdala kyrka.

Stefan Lindholm.

Söndag 25 mars
Palmsöndagen
11.00 Högmässa i Kristdala kyrka.

Barnkören Kristallen. Mathias
Sånglöf predikar. 
Anders Duvlund.

Måndag 26 mars
19.00 Passionsandakt i Kristdala

kyrka. Stefan Lindholm.

Tisdag 27 mars
19.00 Passionsandakt i Kristdala

kyrka. Jonathan Råsmark,
cello. Milda Jonasson, block-
flöjt. Stefan Lindholm.

Onsdag 28 mars
19.00 Passionsandakt i Kristdala

kyrka. Jonathan Råsmark,
cello. Stefan Lindholm.

Torsdag 29 mars
Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa i Krist-

dala kyrka. Triosång med
Ulla Mecke, Lois Lindholm
och Milda Jonasson. 
Stefan Lindholm.

Fredag 30 mars
Långfredagen
12.00 Långfredagsgudstjänst i 

Kristdala kyrka. Kyrkokören.
Stefan Lindholm.

Lördag 31 mars
Påsknatten
19.00 Påskaftonsgudstjänst i San-

dens missionshus. Mathias
Sånglöf. Servering.

Söndag 1 april
Påskdagen
11.00 Högmässa i Kristdala kyrka.

Kyrkokören. 
Stefan Lindholm. Påsktårta. 

ÄLDRESAMLING i Pelarsalen
26/2, 26/3 15.00
........................

BORDSSAMTAL 
I TRÄTHULT 
15.30-
10 februari 
”Är gamla testa-
mentets 
Gud arg och
hämndlysten?” 
3 mars ”Bär alla 
religioner till
samma Gud?”
Kontakt: Stefan Lindholm 
073-5132652
........................

KRISTDALA KYRKLIGA 
SYFÖRENING
träffas i Blå rummet, församlings-
hemmet kl. 18.00
7/2, 21/2, 7/3, 21/3
........................

GUDSTJÄNST på Nyhem 
kl. 14.15
15/2, 1/3 och 29/3 
........................

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!
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HÖGSBY 
KYRKA

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
Jungfru Marie kyrkogångsdag
11.00 Högmässa. Ljusvälsignelse. Kyr-

kokören. Ola Emilsson.

Söndag 11 februari
Söndagen före fastan 
11.00 Familjemässa. Barnkören.

Leif Norrgård. 
Yvonne Yngvesson.

Onsdag 14 februari
Askonsdagen
19.00 Askonsdagsmässa. 

Leif Norrgård. 
Yvonne Yngvesson.

Söndag 18 februari
Första söndagen i fastan
11.00 Högmässa. Leif Norrgård.

Yvonne Yngvesson.

Söndag 25 februari
Andra söndagen i fastan
11.00 Högmässa. Anders Byström.

Söndag 4 mars
Tredje söndagen i fastan
11.00 Högmässa. Leif Norrgård.

Yvonne Yngvesson.

Söndag 11 mars
Midfastosöndagen
11.00 Högmässa. Thomas Mellborg.

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Högmässa. Kyrkokören.

Leif Norrgård.

Söndag 25 mars
Palmsöndagen
11.00 Högmässa. Kyrkokören.

Ola Emilsson.

Måndag 26 mars
19.00 Passionsandakt. Ola Emilsson.

Tisdag 27 mars
19.00 Passionsandakt. Leif Norrgård.

Onsdag 28 mars
19.00 Passionsandakt. Leif Norrgård.

Torsdag 29 mars
Skärtorsdagen
19.30 Mässa. Leif Norrgård. 

Yvonne Yngvesson.

Fredag 30 mars
Långfredagen
11.00 Gudstjänst. Kyrkokören.

Leif Norrgård.

Söndag 1 april
Påskdagen
11.00 Familjemässa. Barnkören. Leif

Norrgård. Yvonne Yngvesson.
Dopänglar delas ut.

KYRKANS BESÖKSTJÄNST

Mogården
Onsdagar jämna veckor 14.00-
16.00. Andakt/Mässa 15.00

Kvillgården
Torsdagar jämna veckor 14.00-
16.00. Andakt/Mässa 15.00

Välengården
Onsdagar ojämna veckor 14.00-
16.00. Andakt/Mässa 14.00

Önskar du besök vid ett annat 
tillfälle? Kontakta diakon 
Yvonne Yngvesson.

ÖPPET HUS
i Högsby församlingshem
Onsdag 11 april 14.00
Kaffeservering. Sång och
musik med Bergeskans.
Yvonne Yngvesson,

Öppet Café för kvinnor och barn
som är nya i Sverige.

Vi samtalar kring
kaffebordet, sjunger,
läser, stickar/virkar
och vid något tillfälle
bjuder vi in en gäst som berättar
något om vårt samhälle. Enkla
aktiviteter för barnen.

Högsby missionskyrka
Följande tisdagar 16.00-17.30
6/2, 20/2, 6/3, 20/3 och 3/4.

Kontaktpersoner:
Yvonne Yngvesson 0491-200 61,
073-0233042
Gunnel Höglander, 0491-20020

Samarr: Svenska kyrkan, Missions-
kyrkan, Frälsningarmén, Filadelfia
och Röda korset i Högsby.

FAGERHULT 
KYRKA

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
Jungfru Marie kyrkogångsdag
11.00 Gudstjänst. Leif Norrgård.

Söndag 11 februari
Söndagen före fastan 
11.00 Gudstjänst. Arnold Arvidsson.

Söndag 25 februari
Andra söndagen i fastan
11.00 Högmässa. Kyrkokören. 

Ola Emilsson.

Söndag 11 mars
Midfastosöndagen
11.00 Familjegudstjänst. Ängla-

kören. Arnold Arvidsson.

Söndag 25 mars
Palmsöndagen
11.00 Högmässa. Änglakören.

Leif Norrgård.

Torsdag 29 mars
Skärtorsdagen
18.00 Agapemässa. Ola Emilsson.

Söndag 1 april
Påskdagen
11.00 Gudstjänst. Thomas Mellborg.

ÖPPET HUS
i Fagerhults församlingshem
Onsdag 14 mars 14.00
Änglakören sjunger. Sång och
musik med Ruda PRO-kör.
Kaffeservering.
Yvonne Yngvesson, andakt.

Högsby kyrkliga syförening
träffas varannan torsdag 
i Högsby församlingshem, 
med start 15/2 15.00.

Vi har ställt i ordning julkrubban 
i Fagerhults kyrka.
Text och foto: Ola Emilsson.
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FÅGELFORS 
KYRKA

Onsdag 14 februari
Askonsdagen
19.30 Askonsdagsmässa. 

Ola Emilsson.

Söndag 18 februari
Första söndagen i fastan
11.00 Gudstjänst. Ola Emilsson.

Söndag 4 mars
Tredje söndagen i fastan
11.00 Högmässa. Arnold Arvidsson.

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Familjegudstjänst. 

Barngruppen. Ola Emilsson.

Söndag 25 mars
Palmsöndagen
14.00 Gudstjänst i församlings-

hemmet. Syföreningen.
Anders Duvlund.

Fredag 30 mars
Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst. 

Ola Emilsson.

Söndag 1 april
Påskdagen
11.00 Högmässa. Kyrkokören.

Gabriel Kvillner.

RUDA 
FÖRSAMLINGSHEM

Söndag 25 februari
Andra söndagen i fastan
14.00 Gudstjänst. Ola Emilsson.

Söndag 25 mars
Palmsöndagen
14.00 Gudstjänst. Leif Norrgård.

Fredag 30 mars
Långfredagen
14.00 Gudstjänst. Leif Norrgård.

BERGA 
KYRKA

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
Jungfru Marie kyrkogångsdag
16.00 Familjegudstjänst. Sång-

bubblorna. Anders Byström.

Söndag 18 februari
Första söndagen i fastan
16.00 Högmässa. Anders Byström

Söndag 4 mars
Tredje söndagen i fastan
16.00 Högmässa. Anders Byström

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
16.00 Musikgudstjänst. Bockara-

Berga kyrkokör. Sångbub-
blorna. Åsa Gunnarsson,
piano. Anders Byström.

Söndag 1 april
Påskdagen
16.00 Påskdagsmässa. Bockara-

Berga kyrkokör. Maria Shaik,
trumpet. Åsa Gunnarsson,
piano. Anders Byström.

LÅNGEMÅLA 
KYRKA

Söndag 4 februari
Kyndelsmässodagen
Jungfru Marie kyrkogångsdag
16.00 Högmässa. Ljusvälsignelse.

Leif Norrgård.

Söndag 18 februari
Första söndagen i fastan
16.00 Gudstjänst. Leif Norrgård.

Söndag 4 mars
Tredje söndagen i fastan
16.00 Högmässa. Ola Emilsson.

Yvonne Yngvesson.

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Familjemässa. 

Arnold Arvidsson. 
Yvonne Yngvesson.
Dopänglar delas ut.

Torsdag 29 mars
Skärtorsdagen
18.00 Mässa. Leif Norrgård. 

Yvonne Yngvesson.

Söndag 1 april
Påskdagen
16.00 Högmässa. Leif Norrgård.

Yvonne Yngvesson.

GRÖNSKÅRA 
KAPELL 

Söndag 18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
14.00 Gudstjänst. Leif Norrgård. 

MÖTESPLATS
i Fågelfors 
församlingshem
Nedanstående
onsdagar 14.00

14/2 Prosten Leif
Norrgård berättar om Lina Sandell.
Kaffeservering med semlor.
Andakt.

28/2 Trivselträff med bingo och
frågesport. Kaffeservering.

14/3 Leif Danielsson visar bilder.
Kaffeservering.

28/3 Samling i påsktid. Besökstjän-
sten serverar kaffe och våfflor.
Yvonne Yngvesson, andakt.

Behöver du skjuts?
Kontakta Sven Mörstan 
0491-515 63

SOPPLUNCHER 
i Högsby pastorat
Nedanstående 
onsdagar 12.00

31 januari i Fågelfors 
församlingshem. Lunchmusik 
med Marie-Louise Ohlsson.

28 februari i Långemåla 
församlingshem. Lunchmusik 
med John-Erik Wåhlin.

28 mars i Högsby församlingshem.
Lunchmusik med Ann Hultman.

Andakt vid varje tillfälle, 
Yvonne Yngvesson.

ÖPPET HUS
onsdag 23 maj 14.00
Vårsånger med Ann Hultman. 
Kaffeservering. 
Andakt  Yvonne Yngvesson
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Får du inget församlingsblad?
Om du av någon anledning inte får ditt exemplar av för-

samlingsbladet 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 29 mars.

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.

Nu är grupper, körer och 
träffpunkter igång igen!
För mer information se
www.svenskakyrkan.se/doderhult
www.svenskakyrkan.se/hogsby

Clownen Nicko (Eva-Lena Johansson) och cirkus-
direktör (Anders Duvlund) medverkade på Cirkuscafé
i kyrkans hus, Påskallavik, tillsammans med miniorer
och juniorer.

Gruppförsändelse till hushåll

Kyrkorna i Bockara, Döderhult, 
Kristdala och Påskallavik

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

KYRKOHERDE
Anders Byström 814 91 

PRÄSTER
Anders Duvlund 760684
Stefan Lindholm 073-5132652

DIAKON
Monia Ivarsson 187 59

KYRKOSKRIVARE (expedition)
Yvonne Armdal 105 79

KYRKOKAMRER
Anneli Tingström 760680

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

MUSIKER
Johannes Friberg (Döderhult) 141 79
Milda Jonasson (Kristdala) 187 52
Anna Rosén (Döderhult) 150 77
Madeleine Åverling 
(Bockara och Döderhult) 760683

UNGDOMSLEDARE
Mathias Sånglöf 760689

INFORMATÖR/MUSIKER
Linda Tiri (Påskallavik) 762607

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Anna-Lena Klackenberg
Emilia Ivarsson vik.

VAKTMÄSTARE
Krister Nord (arbetsledare) 760688
Bertil Josefsson (arbetsledare) 701 65
Annica Queiser 760685
Mikael Pettersson 131 39
Ingemar Bergström 701 68
Jimmie Karlsson 918 98
Carla Nilsson 522 41
Daniel Andersson
Mikael Svensson

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

Fagerhult, Fågelfors, Högsby
och Långemåla församlingar

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

tf  KYRKOHERDE
Anders Byström 814 91

PRÄST (arbetsledare)
Leif Norrgård 811 58, 201 39  

070-66 105 79

PRÄST
Ola Emilsson 0481-710 03

070-372 48 61

DIAKON
Yvonne Yngvesson 200 61

070-02 33 042

KYRKOSKRIVARE (expedition)
Christina Lundell 200 18

KYRKOKAMRER
Gerlinde Wilgusch 213 22

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Vakant

FÖRSAMLINGSASSISTENT
Eva-Lena Johansson 072-577 96 26

MUSIKER
Ann Hultman 200 34
(Högsby och Ruda) 072-226 89 47
Marie-Louise Ohlsson 200 46
(Fagerhult, Fågelfors) 070-386 59 56
Madeleine Åverling                      760683
(Berga) 
Tf John-Erik Wåhlin 070-649 95 17
(Långemåla)

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA
Benita Persson 212 96

VAKTMÄSTARE
Högsby 200 50

073-023 30 41
Fagerhult 070-658 80 35

070-659 87 13
Fågelfors 070-670 84 68
Långemåla 070-645 80 67

Hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/hogsby 

Layout & Produktion: Wåhlin’s, Oskarshamn
Ansvarig utgivare: Eddy Elmersson, Döderhult och Marianne Ek, Högsby

Oskarshamn 2018
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SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar.  
När katastrofen är ett faktum.  
Ge människor kraft att bli  
starkare tillsammans!

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UPPTRÄDANDE. 
AKTIVITETER FÖR ALLA ÅLDRAR. 
KAFFESERVERING. KORV MED BRÖD.

LLÖÖRRDDAAGG  
1100  MMAARRSS

Biljetter till konserten säljs på:  www.oskarshamn.com, forum och
Turistinformationen. Kostnad 180:-. Barn upp till 16 år gratis (särskild biljett).

1155..0000  KKOONNSSEERRTT
mmeedd  LLiiffvveennss  

& församlingens
vuxenkörer

Alla intäkter 
tillfaller 

fastekampanjen 


