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Högsby Pastorat

”Vi tar emot dig med
kärlek och förväntan!”
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På den frågan gavs möjlighet för
medarbetare och kyrkligt anställda,
att berätta från sina församlingar.
Berättelserna sammanfattade bisko-
pen i en skrift som heter ”Detta har
jag hört”. Där fanns sådant, som
människor längtade efter, men också
sådant man fasade för. Efter den pro-
cessen skulle
det målas
framtidsbil-
der, som skul-
le bli ett slags
modell kring
vad vi i stif-
tets försam-
lingar bör
arbeta vidare med. Det blev 18
punkter eller frågeställningar som
rymdes under fem rubriker. Nu ska
varje församling arbeta vidare med
dessa punkter eller fråge-ställningar
och det arbetet ska vara ledande i
den verksamhet som bedrivs. Jag
tänker ägna denna spalt och framti-
da spalter, åt att reflektera över
framtidsbilderna, utan att för den
skull göra anspråk på att mina tankar
skulle utöra några heltäckande svar.

Biskopens fösta rubrik i framtids-
bilderna är: En kyrka i världen. Det
handlar om att kyrkan inte är någon
isolerad företeelse, utan existerar i
världen och bland människorna och
därför har ett ansvar i världen. Den
första punkten under den rubriken
lyder. I Växjö stift är det diakonala
arbetet starkt och uthålligt. Diakoni är
den kristna kärlekstjänsten. Dess
utgångspunkt är att varje kristen är
kallad att tillämpa det kristna kärlek-
budskapet i sin vardag. I församling-
ens liv har diakonin en central funk-
tion och det finns bland våra medar-
betare, diakoner och andra, som har
ett särskilt ansvar för detta. Diako-
nalt arbete sker både öppet och i det
fördolda. Det är personliga möten i
själavårdssituationer och öppna sam-
lingar. Olika platser och olika tider

kommer att avgöra på vilket sätt det
diakonala arbetet ska utformas. Det
finns ingen given mall. Det ser t ex
annorlunda ut på landsorten än i sta-
den. Behoven är förmodligen desam-
ma men uttrycks på olika sätt. I
Döderhult och Högsby finns både
glesbygd och tätort och vi behöver

vara rustade för
insatser i båda
sammanhangen.
Om det dikonala
arbetet ska vara
starkt och uthål-
ligt förutsätter
det att många är
beredda att på

olika sätt medverka i det.
Den andra punkten lyder: I

Växjö stift tar vi ställning i samhälls-
frågor lokalt och globalt. Den här
punkten syftar på att vi som kyrka
har ett ansvar för att ta ställning
både för sådant som är bra i samhäl-
let och markera mot sådant som är
orättfärdigt och att vi ska vara deras
röst som varken kan eller orkar gör
sig själva hörda. Kyrkan har genom
sina företrädare i alla tider tagit ställ-

ning för det goda och mot det onda;
somliga kristna har fått gå i döden
för sin övertygelse. Att en församling
aktivt tar ställning för mäniskovärdet
är en del i det diakonala arbetet.
Samtidigt är det viktigt att kyrkan
inte blir partipolitisk och driver en
partipolitisk agenda. Drivkraften
måste alltid ligga i att vara sann mot
det kristna budskapt.

Den tredje punkten lyder: I

Växjö stift vårdar vi samhörigheten
med den världsvida kyrkan. En för-
samling i Svenska kyrkan är förvisso
en geografiskt avgränsad enhet, men
vi är samtidigt en del av något större.
Kyrkan är de döptas gemenskap och
den gemenskapen begränsas varken
av tid eller rum. Det är ju viktigt att
vårda sina famijetraditioner och där-
för är det viktigt att vi som kyrka
vårdar relationerna till andra kyrkor,
inom- och utomlands. Våra försam-
lingsresor utomlands är ett sätt att
lära känna andra kyrkliga traditioner,
vilket också styrker vår egen försam-
lingsgemenskap.

Den sista punkten under rubri-
ken är: I Växjö stift möter vi männis-
kor med annan tro respektfulllt. Jag
tänker att den här punkten utgår
från det faktum att alla människor är
skapade av Gud och alla har samma
värde. Att möta människor av annan
tro, eller utan tro, respektfullt är en
självklarhet. Det betyder inte att

man måste förminska eller
överge sin egen trosuppfatt-
ning, men det betyder att
man ser på varandra med
den kärlek, i vilken Gud har
skapat oss.

Det här var en del av
mina tankar om den första
av Växjö stifts framtidsbil-
der. Jag hoppas vi får tillfäl-

le att fördjupa frågorna i våra för-
samlingar och ställa oss frågor om
vad detta konkret, här och nu, kan
betyda för oss i vår verklighet.

Er tillgivne
Anders Byström
Kyrkoherde
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Framtidsbilder (I)

Jag tänker ägna denna
spalt och framtida spalter, åt
att reflektera över framtids-
bilderna...

När Fredrik Modéus tillträdde som vår biskop introducerade han ett
arbete för att kyrkan, även i framtiden, skulle vara en angelägehet för
människor. Han träffade först flertalet anställda och förtroendevalda
i stiftet. Först ställdes frågan ”Vad vill du berätta?” 

”

P Å  L E D A N D E  P L A T S

Kyrkan har genom sina
företrädare i alla tider tagit ställ-
ning för det goda och mot det
onda.”

Foto framsida: Församlingens arkiv
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Den samverkan mellan
Högsby pastorat och
Döderhults församling som
påbörjats med detta år, mär-
ker man ännu inte så mycket
av i de formella besluten. Vi
utgör alltjämt två självstän-
diga förvaltningar, och tra-
glar mer eller mindre fram-
gångsrikt med ekonomin på
var sitt håll. 

Däremot har vi enats om att för
det närmaste halvåret ha en
gemensam kyrkoherde – nämligen
kyrkoherden i Döderhult, som
från och med detta år har
kyrkoherdetjänsten i Högs-
by som s k bisyssla. Efter-
som han har sin huvdsak-
liga arbetsuppgift i
Döderhult och bor där,
har Högsby pastorat
genom sitt kyrkoråd
beslutat att anmoda pro-
sten Leif Norrgård att
svara för den dagliga
arbetsledningen i Högsby
m fl församlingar. Man
har ansett det angeläget
med daglig prästerlig när-
varo i Högsby samhälle.
Det heter i protokollet att
kyrkoherde Anders
Byström ”tar över övergri-
pande kyrkoherdeuppgifter
i Högby pastorat under ett
halvt år från och med den
16 Januari 2017. Att Leif
Norrgård anställs under
tiden januari – 30 juni
2017 som arbetsledande
komminister på heltid.” I
de båda kyrkliga enheter-
nas styrande organ – kyr-
koråd, nämnder och full-
mäktige – märks som sagt
ännu inte så mycket av
den samverkan som de
båda enheterna nu har
ingått i, utöver att kyrko-
herde Byström och pro-
sten Norrgård som regel
är närvarande vid kyrko-
råd och utskott i Högsby-
delen. En förändring är
dock, att man beslutat att
utge ett gemensamt för-

samlingsblad (§ 85/161003).
Eftersom bladet ska vara en
gemensam tidning, inte en tidning
i två avdelningar, kommer både
Döderhult och Högsby att få upp-
leva ett något annorlunda redige-
rat blad.  Man har i Högsby också
önskat att ”Högsby pastorat ska
fortsätta som en egen enhet”. Det
senare kan betyda att Döderhult
och Högsby också i framtiden
kommer att utgöra två skilda för-
valtningar, så länge förutsättning-
arna kan finnas för detta, men det
kan också innebära, att Döderhult
respektive Högsby kommer att
utgöra två jämbördiga pastorala

distrikt inom en gemensam admi-
nistration och förvaltning. Det
senare skulle innebära att man
mer långsiktigt delar det ekono-
miska ansvaret och att personalen
utgör en större arbetsgrupp med
en gemensam ledning. Enligt det
protokollförda önskemålet önskar
man dock inte att församlingarna
i Högsby pastorat går åt olika håll,
vilket kunde ha varit en möjlighet
– och i det stycket fattar stiftsled-
ningen beslut -  men både perso-
nal och förtroendevalda har
utryckt önskemålet att få följas åt
inom ramen för den nuvarande
enheten.
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Högsby och DöderhultHögsby och Döderhult
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I en relativt välbesökt hög-
mässa – där det ekumeniska
inslaget var tydligt -  i Krist-
dala kyrka togs den nye dis-
triktsprästen i Kristdala
emot en söndag  i mitten av
februari. Med den nye präs-
tens ingång sin tjänst inleds
en ny fas i Kristdala kyrkas
historia. 

Den nye prästen, fil dr Stefan
Lindholm, kommer som s k sam-
arbetspräst att vara såväl distrikts-
präst i Kristdala, och därmed
präst i Döderhults församling och
tillhörig Växjö stift, och samtidigt
vara Kristdala Missionsförenings
pastor, och därmed tillhörig lan-
dets s k EFS-präster. Det säger sig
självt att Svenska kyrkan i Krist-
dala och Kristdala Missionsför-
ening därmed inleder en period av
nära samverkan. Och egentligen
var det väl så det var tänkt från
början, när EFS blev till . Det som
så småningom blev EFS-förening-
ar var ju från början tänkt som ett
slags föreningar som i inre och
yttre mission skulle stödja den på

den 1800-talet ganska stelbenta
Svenska kyrkan. När EFS (Evan-
geliska Fosterland-stiftelsen) bil-
dades ”i fri anslutning till vårt
kyrkosamfunds inrättningar” hade
kyrkan varken någon yttre mission
eller något genomtänkt  evangeli-
serande arbete i församlingarna.
Så småningom kom nog många av
föreningarna att fungera nästan
som ett slags friförsamlingar. Men
man kan kanske säga, att EFS-för-
eningen i Kristdala nu återgår till
EFS ursprungliga arbetsmodell.
Både förening och kyrkoförsam-
ling kommer nu att samordna sina
insatser och betjänas av samme
präst.   

I högtiden i kyrkan ”installe-
rades” Stefan Lindholm av kyrko-
herde Anders Byström och efter
mässan i kyrkan, i vilken Stefan
Lindholm predikade, samlades
man Missionshuset, där samkväm
var ordnat och där det ”samar-
betsråd”, som under kyrkoherdens
ledning ska samordna föreningens
och kyrkoförsamlingens arbete,
presenterades.
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Kristdala tog emot sin 
”samarbetspräst”
Kristdala tog emot sin 
”samarbetspräst”

Fakta
• Evangeliska Fosterlands-stiftelsen (EFS) bildades år 1856 som en

missionsorganisation inom Svenska kyrkan.

• EFS organiserades i lokala föreningar med egna predikanter, utbil-
dade vid Johannelunds teologiska Institut, ursprunglogen beläget i
Ulvsunda, numera i Uppsala.

• Under senare år har de flesta predikanterna prästvigts i Svenska
kyrkan, med fullständig behörighet som präster i Svenska kyrkan,
men utan rätt att inneha eller uppehålla prästtjänst i Svenska kyr-
kan. Däremot kan en s k EFS-präst inneha tjänst i en samarbetskyr-
ka, där en församling i Svenska kyrkan samverkar med en EFS-för-
ening, som t ex i Kristdala.
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Dopträd och dopänglarDopträd och dopänglar

De allra sista åren har
många av våra kyrkor –
bland dem kyrkorna i
Högsby pastorat och
Påskallaviks kyrka i
Döderhults församling –
utrustats med s k dopträd,
i vilka de nydöptas gla-
sänglar, ristade med den
döptes namn och dopets
datum, hängs upp. Efter-
som de flesta vi döper i
vår kyrkotradition är späd-
barn, inbjuds dopfamiljen
efter inemot ett år, att i en
familjegudstjänst komma
och hämta den dopängel
som hängdes upp vid
dopet. 

Hur ett dopträd egent-

ligen ska se ut finns det
delade meningar om –
några är utförda i smide,
andra i trä, några är
målade, andra ytbehand-
lade på annat sätt. På
många håll hängs ängeln
upp som en del av dop-
gudstjänsten, nästan som
en del av dopritualen, i
andra kyrkor efter själva
dopet. Sederna växlar som
sagt, men i de flesta fall av
nya kyrkobruk brukar det
utvecklas en praxis som
de flesta följer. Så blir det
säkert också med dopträ-
den. Under alla omstän-
digheter är vi glada över
de dopträd vi hittills få ta
i bruk – i alla Högsby pas-
torats kyrkor och i Påskal-
laviks kyrka!

Årets ”stora” resa med våra 
församlingar går till POLEN
17/8-25/8 2017
med besök, övernattningar och måltider på fina
hotell samt guidade besök i Krakow (med alla blå-
gula svenskminnen från kung Sigismunds tid). 
(Möjlighet att besöka koncentrationslägret Ausch-
witz-Birkenau för den som så önskar). Warszawas
”gamla stad” Czestochowa med Polens ”Svarta
Madonna”.
Resa med modern turistbuss.
Reseledning: Gunnel & Leif Norrgård & Lokalguider
Pris: 10 500 kronor (inkl. frukost och middag, alla
utflykter, lokala guider, högklassiga hotell ”utsides-
hytter”.
Närmare upplysningar och prospekt genom
Gunnel & Leif Norrgård, tel 0491/811 58, 070/66
105 79 eller Döderhults församling, tel 0491/105 79 

Högsby & Döderhults Pastorat

Seder och bruk förändras och – inte minst -
utvecklas nya seder. Ljusbärare, i vilka männis-
kor får tända sina egna ljus, var totalt okända i
våra kyrkor för fyrtio år sedan. I dag är de en
självklarhet i de flesta svenska kyrkor.

Sukiennice och Stortorget sett från Mariakyrkan, 
Kraków, Polen. Foto: Jorge Lascar 

Dop i Fågelfors kyrka. 
Ibland hängs dopängeln upp av
en anhörig till den som döps.
Ibland, som här, av prästen
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Personalen reflekterarPersonalen reflekterar

Sedan sin diakonvigning 2006 har
Yvonne Yngvesson varit anställd som
diakon i Högsby. Redan 2004, ett
par år före sin diakonvigning, anställ-
des hon i diakonala arbetsuppgifter i
pastoratet efter att redan från mitten
av nittiotalet ha bistått i verksamhe-
ten bland barn. Hon är den bland
medarbetarna, som har den längsta
tjänstetiden i pastoratet och det
känns naturligt att först fråga henne

hur hon känner inför de samtal som
ska påbörjas om samverkan mellan
Högsby och Döderhult

Yvonne:
– Som anställd i pastoratet tycker jag
att det känns tryggt. Det betyder
inte att jag tidigare känt otrygghet i
pastoratet, men det känns bra att det
finns ett slags färdriktning mot fram-
tiden.

En större enhet
Du känner inte osäkerhet inför att
ingå i en större enhet och ett större
medarbetarlag. Du har ju trots allt
arbetat i Högsby många år och har
fasta arbetsrutiner?
– Alla vi som arbetar i Svenska kyr-
kan måste, precis som alla andra
arbetstagare i det här landet, vara
beredda på organisatoriska förän-
dringar. Det är inget konstigt med
det. I Högsby pastorat finns ju redan
två tidigare självständiga pastorat –
Fagerhult och Långemåla – inord-
nade. Ingen tycker väl det är kon-
stigt! Samhällets struktur förändras
ju. Det är väl självklart att vi som
kyrkliga medarbetare måste följa
med.

Problem?
Ser Du inga problem med att det pas-
torala området blir större?
– Egentligen inte. Tvärtom tycker jag
det skulle vara stimulerande att få
ingå i en större arbetsgemenskap och
möta nya arbetskamrater. Jag trivs
bra som det är, men normalt far man
inte illa av att möta nya utmaningar.

Vad tycker folk?
Vet Du något om vad människor i all-
mänhet tycker om våra samtal om
samverkan?
– Förändringar brukar mötas av oro
och osäkerhet. Så är det säkert också
i det här fallet. Det hör liksom till
bilden. Vår uppgift som medarbe-
tare i pastoratet är säkert att visa på
vilka möjligheter som finns i en
framtida samverkan. Och jag menar
verkligen att en framtida samverkan
med ett annat pastorat skulle ge oss
nya möjligheter och större resurser. 

Text: LN
Bild: Christina Lundell

I förra numret av Församlingsbladet/Kyrknytt fick två förtroende-
valda reflektera kring den samverkan mellan Högsby och Döder-
hult som inleddes i januari. I detta nummer får tre av våra anställ-
da medarbetare komma till tals.

Yvonne Yngvesson, Högsby:

”Organisationsförändiringar
måste alla vara beredda på.”
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Kerstin Jutterdal, assistent i arbetet
bland barn och unga och förestån-
dare för diakonigården Ekersro hör
till Döderhults församlings mer
erfarna medarbetare. Församlings-
bladet har samtalat med henne om
den eventuella framtida samverkan
med Högsby pastorat som i dagarna
diskuteras.

Du är naturligtvis medveten om att
en framtida samverkan mellan
Döderhut och Högsby skulle kunna
bli aktuell?
– Ja, och ska jag vara ärlig tycker jag
inte att det är särskilt märkvärdigt.
Vi är båda relativt små enheter i
den värlsdsvida kyrkan. Och det är
väl självklart att vi ska samverka om
vi kan, och givetvis måste vi se den
här diskussionen i det större per-
spektiv som kyrkan i sin helhet
utgör.

Men det är ändå två ”kulturer” som
möts – Högsby har sina traditioner
och Döderhult sina…
– Jag menar inte att vi har olika
”kulturer”, däremot finns det natur-
ligtvis olikheter men jag ser olikhe-
terna snarast som en mångfald, där
den ena traditionen berikar den
andra. 

Du säger ofta, att vi arbetar för
samma mål. Vad menar du?
– I både Högsby och Döderhult
arbetar vi för att den kristna tron
ska levandegöras för människor och
kanske kan man säga det så enkelt
som att det är det vi kallar himlen
som är vårt mål.

Vi har ju numera en nära samverkan
med Kristdala. Upplever du att
Döderhults församling ”svalde” Krist-
dala för några år sedan?
– Det är kanske en fråga som någon
i Kristdala ska svara på. Men om jag
får säga något om den saken, så är
min känsla, efter de här åren, att
Kristdala har behållit sin särart inom

den förvaltningsenhet som Döder-
hult utgör. Mitt bestämda intryck är
att Kristdalaborna är nöjda med den
samverkan man har med Döderhult. 

Men Döderhult och Högsby – är det
inte att sammanföra stadsförortens
kultur i Döderhult med brukssamhäl-
lena och glesbygden i Högsby. Det
handlar om olika slags orter …
– Mitt svar är liksom tidigare, att jag
tror att vi berikas av mångfalden. 

Har Du några tankar kring att tillhö-
ra ett större arbetslag?
– Ju fler vi blir, desto mer kan vi
tänka tillsammans och vi blir fler
som tar fatt på de utmaningar vi

ställs inför. Och det är väl bra?

Ser du inga problem med en möjlig
framtida samverkan med Högsby?
– Det är klart att varje organisato-
risk förändring kan innebära initiala
problem, men de är väl till för att
övervinnas? Och om vi, som arbetar
i kyrkans gemenskap, inte klarar
sådana förändringar, vem ska då
klara dem? Att folk kanske känner
osäkerhet inför förändringar kan jag
förstå, men tänker man efter så ter
sig en möjlig samverkan mellan
Döderhult och Högsby mycket
naturlig.

Text & Bild: LN.

Kerstin Jutterdal,
Döderhult:

”Ingen stor sak.”
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forts. Personalen reflekterarforts. Personalen reflekterar

Församlingspedagogen Zebastian
Strömberg, Högsby hör till dem
som anställts under den senaste
tvåårsperioden. Han har också
synpunkter på en eventuell struk-
turförändring som skulle kunna
komma att beröra Högsby pasto-
rat.

Du har naturlugtvis också mötts av
tankar på om en eventuell organia-
tionsförändring. Vad tycker du?
– Jag arbetar ju främst med ung-
domar och svarar utifrån det per-
spektivet. Och jag tycker att det
skulle vara bra med ett breddat
underlag för vårt arbete bland
tonåringar. Och då känns en
koppling till Döderhult/Oskars-
hamn naturlig.

Vad tänker Du om att ingå i ett
större arbetslag?
– Ju fler man är, desto mer krea-
tivt kan tänkandet kring vårt
arbete bli. Så det ser jag enbart
som en fördel.

Men Högsby och Döderhut – kan
de passa ihop?
– Jag inser att det är två olika för-
samlingsstrukturer, men skött på
rätt sätt skulle vi säkert kunna
berika varandra.

Vad tänker du om din egen tjänst
om det skulle bli tal om organisa-
tionsförändring?
– Jag känner ingen oro för min
tjänst om ett sådant läge skulle

uppstå. Jag är ju framför allt ton-
årsabetare och sådana behövs.
Det vet jag.

Häromdagen kom Du med en
grupp ungdomar till en kontrakts-
samling med biskopen i Mönsterås.
Hur tycker du det blev?
– Det var aningen märkligt att
tonåringarna hade förts samman
med relativt mycket äldre förtro-
endevalda. Men biskopen hade
förmågan att på ett skickligt sätt
låta båda kategorierna komma till
tals. Det blev en bra kväll.

Text: LN
Bild: MAT

Zebastian Strömberg, Högsby:

”Bra med breddat underlag”
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Kommentaren
Under denna rubrik kommenterar signaturen 
LN skeenden i kyrka och samhälle.

För vad innebär en ”Folkkyrka”? Svaret på
frågan blir förmodligen beroende av vem
som svarar.

Gissningsvis tänker sig många, att en
folkkyrka ska återspegla de stämningar som
råder bland folkflertalet. Om folkflertalet
har en viss politisk uppfattning eller
omfattar vissa moraliska värderingar så ska
kyrkan återspegla just dessa uppfattningar
och värderingar. Tänkesättet präglar säkert
en och annan styrande i Svenska kyrkan.
Men det finns en hake: Om de folkmora-
liska värderingana förändras ska då kyrkans
också förändras? Eller är det kanske så, att
kyrkan alltid ska återspegla en viss, särskilt
upplyst periods, värderingar? Nej, så kan
det knappast vara; ska kyrkan återspegla
folkflertalets värderingar, så har hon ju inga
egna värderingar (och kanske ingen bety-
delse heller) och måste förändra sina vär-
deringar beroende på hur samhället
utvecklas. I konsekvens med ett sådant tän-
kande förändrades t ex en riktning bland
de tyska kristna under nazitiden; eftersom
man menade att samhället i stort omfat-
tade den politiska ledningens värderingar
så blev också en grupp kristnas värderingar
nazistiska. Nu är detta historia och låt oss
glömma en utväxt på kyrkans träd som vi
nog skäms för i dag.

Men begreppet Folkkyrka kan ju också
betyda, att majoriteten, visserligen inte har
avgörandet i tros- och moralfrågor – det
finns en annan norm för tro och liv, nämli-
gen den gudomliga uppenbarelsen -  men

väl i frågor som rör kyrkans organisation
och yttre ordningar. En sådan diskussion
upplever vi just nu i Svenska kyrkan kring
arbetet med en ny kyrkohandbok. En mas-
siv kritik har bl a från professionellt kyrko-
musikaliskt håll riktats mot de framtagna
förslagen. Men vem ska ha sista ordet? De
kyrkopolitiskt valda ombud som med sina
medarbetare framarbetat förslagen eller de
kyrkomusikaliskt kunniga? Det är ingen
enkel fråga i en kyrka som påstår sig vara
folkkyrka.

Det finns en tredje aspekt på begreppet
Folkkyrka. Nämligen tanken, att kyrkan
inte är de anställda, präster och likställda,
inte heller de demokratiskt valda kyrkopo-
litikerna – varken den ena eller den andra
kategorien ska ha avgörandet i kyrkan -
utan kyrkan är de troende, som vecka efter
vecka möts för att fira gudstjänst och som
på så sätt för den kristna uppenbarelsen till
nya generationer och som låter sina egna
liv och sitt eget arbete präglas av den norm
som utgörs av den bibliska uppenbarelsen,
sådan den tolkats i kyrkans historia. 

Eftersom det torde finnas en ganska
utbedd uppfattning om, att kyrkan inte är
något annat än sina anställda torde det
vara angeläget att understryka denna vikti-
ga betydelse av begreppet folkkyrka.  

Därmed är inget sagt om hur ”bestäm-
mandet” egentligen ska gå till.

LN

Folkkyrka?
Tidigt lärde min konfirmationspräst mig att någon 
”Statskyrka” inte fanns i Sverige. Däremot fanns det en folk-
kyrka, som i vissa ärenden samverkade med staten. Men hur
en folkkyrka skilde sig från andra kyrkor fick jag aldrig veta.
Och man kan ju fundera … 
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”Mogna Ax” i Fågelfors kyrka”Mogna Ax” i Fågelfors kyrka

Biskop Fredrik frågar församlingarnaBiskop Fredrik frågar församlingarna
Biskop Fredrik Modéus har
inbjudit förtroendevalda,
anställda och medarbetare i
stiftets samtliga församling-
ar att reflektera kring fyra
frågeställningar, som han
anser livsnödvändiga för
kyrkans framtid.

De fyra frågorna är följande:

• Hur är vi kyrka i världen?

• Hur blir vår gudstjänst något
att längta till?

• Hur berättare vi vidare (om
kristen tro)?

• Hur rustas vi som medarbetare
(i kyrkan)?

Under dessa huvudfrågor finns en
antal tänkbara framtidsbilder, inte
mindre än arton stycken framtag-
na i dialog med kyrkotillhöriga i
Växjö stift.

Inom dessa områden ville bis-
kopen se stift och församlingar
verka hand i hand.

Leif Danielsson har fotografe-
rat det prydliga alaret i Fågel-
fors kyrka med dess nya altar-
duk med spetsen ”Mogna Ax”.

Birgit Närklins mor hade sytt en
äldre altarduk, numera uttjänt, och

nu ville Birgit gärna medverka till
en ny liknande duk. Vid uppsätt-
ningen av väven var Siv Pettersson
till stor hjälp. 

Några av dem som medverkat till
den nya duken infällda.

Fredrik Modéus
Foto:Magnus Aronson/Ikon
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Ny väktare i Guds HusNy väktare i Guds Hus

HÖGSBY
Sommarens församlings-
och pastoratsresa

Går till Öland
Fredagen den 30/6
Under ledning av diakon Yvonne Yngvesson.
Från mitten av maj kommer informationsblad
om resan att kunna hämtas i våra kyrkor och
församlingslokaler.

Viktiga medarbetare i
våra församlingar är våra
kyrkväktare. En kyrkväk-
tare måste kunna lite av
varje. 

Det handlar inte bara om
våra historiska byggnader
och moderna församlings-
och kanslilokaler, som måste
skötas; särskilda krav ställer
naturligtvis våra kyrkobygg-
nader. En kyrkväktare måste
också ha känsla för de stora
parkområden som våra vack-
ra kyrkogårdar utgör och –
kanske framför allt  - ha
beredskap för att möta män-
niskor med respekt och akt-
ning i både glädje och sorg. 

Till vaktmästeriet i Döderhult
har församlingen nu knutit
Mikael Pettersson. 
Mikael har sysslat med så
vitt skilda arbeten som sten-
brytning och som bagare. Nu
öppnar sig en helt ny värld
för Mikael – som på sin fri-
tid är en passionerad jägare
och som är rejält idrottsin-
tresserad – inte minst som
åskådare!

Text & Bild: LN.

Foto: Wigulf
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Syster Sonja – ett begrepp i OskarshamnSyster Sonja – ett begrepp i Oskarshamn

I Oskarshamn blev ”Syster Sonja”
– ”Översköterskan” kallad, långt
efter att den titulaturen försvunnit
–  med åren ett begrepp. Och på
vårt sjukhus kändes det alltid
tryggt att bli vårdad av Syster
Sonja. Nu har det gått många år
sedan hon pensionerades, men
Sonja är fortfarande mycket
aktiv och fattas i praktiken
aldrig i Döderhults kyrka.

Från Mörlunda
Kyrksamheten hade
hon med sin från
barna- och ungdomså-
ren i Mörlunda, som på
sin tid ansågs vara en av
landets mest kyrksamma
församlingar.
– Fast det gick annorlunda till
i kyrkan på den tiden, säger
hon, Prosten Ekdahl upp-
trädde alltid i sin långa
svarta kappa och själva
predikan tog nog
inemot en timme.

Men kyrksamheten
tycks ”sitta i” dig?
– Ja, söndagens
gudstjänstfirande
ger hela veckan,
och hela livet, ett
slags stabilitet.

Du bor relativt 
nära Döderhults
kyrka …
– Ja, och det

värdesät-
ter

jag. Jag har ju nått relativt hög
ålder, men promenerar varje sön-
dag med glädje till kyrkan.

Förr gick det annorlunda 
till i kyrkan.

Du nämnde att det gick
”annorlunda till i

kyrkan” förr.
Vad tänker

Du då
på?
– Den
första
skillna-
den
gäller
kanske

själva
predikan.
De präster

vi har

här predikar sällan mer än tio eller
femton mínuter och hinner alltid
säga något väsentligt.  Men så
finns det också utrymme för fler
musikaliska inslag i mässan.
Döderhults församling är ju begå-
vad med många körer. Vi har körer
av olika slag: Kyrkokör, Kammar-
kör och gospelkör – och så en kör
som kallas ”Kören utan namn”,
och så har vi flera barnkörer.

Men den verkligt stora skillna-
den är, att det firas nattvard varje
söndag i Döderhults kyrka. Natt-
varden var ett sällan förekom-
mande undantag i min barndoms
kyrka. Och i Döderhult finns det
en verklig nattvardsförsamking.
Det är inte ovanligt med hundra-
tals nattvardsgäster en vanlig sön-
dag!

Omsluten av goda människor
Men framförallt är det känslan av
samhörighet, som blivit så stark i
vår kyrka. Man känner sig omslu-
ten av goda människor.

Söndagens högmässa räcker
Döderhults församling har ju
många skilda aktiviter. Deltar Du i
någon kyrklig aktivitet vid sidan om
söndagens högmässa?
– Egentligen inte. För mig har sön-
dagens högmässa alltid varit till-
räcklig, som kyrkligt engagemang.

Psalmerna
– Och så älskar jag psalmerna,
säger Sonja, ett och annat
talat ord i en predikan kan väl
ibland gå förlorat på grund av
min nedsatta hörsel. Men
psalmerna ser jag ju framför
mig i psalmboken. Och synen
är det nog inget fel på.

Församlingdbladet tackar
Sonja för en trevlig pratstund
och den som skriver detta
tänker med ödmjuk tacksam-
het tillbaka på de många åren,
då människor köat för att
komma fram till nattvardsbor-
det i Döderhults kyrka.

Text & Bild: LN 

Hon föddes i Källtorp i Mörlunda socken och hade tidigt klart för
sig att hon skulle bli sjuksköterska. Hon tog sin sjuksköterskeexa-
men i Linköping, fick sin första tjänst i Västervik, flyttade efter
något år till Oskarshamn i början av sextiotalet, och flyttade där
från det gamla sjukhuset till det på sextiotalet nyuppförda
Oskarshamns sjukhus.
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Högsby:
Gravrättsinnehavare sökes
Högsby:
Gravrättsinnehavare sökes
Kyrkogårdsförvaltningen i Högsby pastorat
söker gravrättsinnehavare till följande grav-
platser:

Långemåla kyrkogård
Gravplats gravsatta
LÅ C 40-41 KM Johansson familjegrav
LÅ C 89-91 Gustav Jonsson familjegrav, Böta
LÅ C 93 Edit och Erik Johansson
LÅ C 94 Gerhard Johansson
LÅ C 95 Paulina Andersson
LÅ C 110-111 Signe och Elsa Andersson
LÅ C 126-128 Gunnar och August Jonsson
LÅ D 45-46 Märta Elisabet Ljungberg
LÅ E 12 -15 Prosten OA Albin familjegrav
LÅ E 61-64 Teodor Nordh och 

Gunnar Mellberg
LÅ E 96 Jonas Martin Olsson
LÅ F 5-7 Britta och Josef Börjesson
LÅ F 100-102 Frida och Rudolf Thorvall
LÅ F 110-113 JP Nilsson, Nils Johansson
LÅ F 123-124 Julius, Sture och Hilding 

Petersson
LÅ G 91-92 Joel och Aron Danielsson
LÅ G101-102 Gun-Britt 
LÅ G 131-133 Gustav Ljungström familjegrav
LÅ H 61-62 Jonas och Harald Nilsson
LÅ K 4-5 Ludvig, Sven och 

Edvin Karlsson
LÅ L 23-24 Elsie Edstein, Ada Höglander, 

Arne Petersson
LÅ L 31 Wilhelmina Ström

De gravar som berörs av denna delgivning är försedda
med en skylt med uppmaning att kontakta kyrko-
gårdsförvaltningen eller gravrättsinnehavare sökes. På
kyrkogårdarnas anslagstavlor finns en förteckning över
de gravplatser som försetts med skyltar.

Du som vill veta om denna delgivning berör dig
eller om du är antecknad som gravrättsinnehavare
ombeds kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition,
tel. 0491-200 18, mån, tis, tors 10.00-12.00 och ons
10.30-12.30, besöksadress: Odensvivägen 2, Högsby
Kontakt ska tas senast 31 december 2017
Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga finns
det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som
återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att
gravanordningen tas bort.

Högsby pastorat i februari 2017

Vi följer vår avlidna med goda tankar
och anförtror dem åt Guds barmhärtighet

Namnen på våra avlidna under första 
halvåret 2017 kommer att publiceras i 

Församlingsbladet/Kyrknytt som utkommer i juni.

Döpta i våra 
församlingar

juli 2016 - februari 2017

DÖDERHULT
Oktober
15 Stina Gun Linnea Yngvesson
22 Maja Louise Backskär
November
12 Lexie Lizell
12 Liam Eskil Petersson
12 Hedda Elin Siri Sjöberg
26 Tor Nils Gunnar Larsen
December
3 Lars Albin Casper Dahl
10 Alma Monika Sussan 

Hagström
10 Alfred lngmar Carl 

Hagström
10 Anton Robin Åke Hagström
11 Jonatan Lars Viktor Larsen
17 Carl Alexander Leonard

Kronberg
17 Malte Nils Joachim Sandvall
Januari 
14 Jacob Nils Bergstrand
21 Wilton Per Emanuel 

Hägelmark
21 Melker Robin Emes Lind
21 Hugo Andreas Hasselquist
28 Felix Sven Thomas Brandt
28 Alma Marie Elsa Nilzén
29 Felicia Gina Gunilla 

Erlandsson
Februari
4 Nova Stina Mona Bergstedt
18 Melissa Lykke Wendtland

Falk

PÅSKALLAVIK
Oktober
15 Sylvester Alexander Jonasson
12 Engla Nathalie Dahmberg
12 Lynn lnes Lissie Enander
19 Wilgot Karl Gunnar Blixt
29 Jamie Kevin Kallunki
Februari
4 Melwin Mikael Dahlgren

Karlsson

KRISTDALA 
Oktober
22 Elsa Mirjam Anja Tingström
November
26 Hilma Mildred Rosette 

Larsson
27 Kevin Martin Aldorsson
December
3 Anders Ossian Folke Nilzén

BOCKARA
Januari
14 Ville Tomas Henry Herdinius

HÖGSBY
Juli
24 Lilly Larsson  
Augusti
7 Vincent Johansson  
13 Collin Petersson  
13 Olle Thornell  
21 Kelly Moll  
September
3 Gry Höglander  
Oktober
1 Hugo Emilsson  
29 Wilma Strömgren  
November
26 Fanny Stranke  
December
3 Casper Dahl  
18 Nicole Holm  
25 Svante Berggren Gustafsson  
Januari
7 Elise Danlid Burke  
14 Ville Herdinius  
Februari
4 Nova Rannemalm  

FAGERHULT
November
27 Wilma Svensson  
(namn ej reg ännu 9/12)

FÅGELFORS
Augusti
6 Ludwig Persson  
27 Alisa Dubberke  
27 Liliana Dubberke  
27 Phillip Dubberke  
27 Sandro Dubberke  
September
18 Hjalmar Lind  

LÅNGEMÅLA
Juli
2 Alex Ringblom Axelsson  
2 Harry Ringblom Axelsson  
September
3 Hanne Blom  
Oktober
1 Annie Andersson  
9 Lily Gärdebrand  
22 Edith Petersson Sandelius  
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DÖDERHULT

April

9 Palmsöndag
11 Högmässa, AB. Kammarkören. 
Flöjt: Madeleine Åverling.
Fastebössorna insamlas.
18 Musikgudstjänst. Orgelkonsert: ”Fyra föt-
ter och fyra händer” Karin & Robert Öhman.
AB.

10 Måndag
19 Passionsandakt. BGN.

11 Tisdag
13 Sopplunch på Ekersro ”Vägen till korset i
ord och ton”. Katarina och Johannes Friberg.
19 Passionsadakt. BGN.

12 Onsdag
19 Passionsandakt. AD.

13 Skärtorsdag
19.30 Skärtorsdagsmässa, AB. Kammarkören.

14 Långfredag
9 Morgonbön i Stillhetens kapell. AB.
11 Långfredagsgudstjänst, AB. Kerkokören.
15 Inför korset, AB.
18 Passsionsmusik. Jesu gravläggning. AB.
Flöjt: Anna Steuruyd. Klaver: Johannes
Johansson.

15 Påskafton
22.30 Påskvaka med påskeld, dolöftesförny-
else och mässa. AB. AD. SL. Katarinskören.

16 Påskdagen
11 Högmässa med alla åldrar, AB. Kyrkokö-
ren, Gloriakören, Brassensemble. Påsktårta.
Godisregn från kyrktornet.

17 Annandag Påsk
11 Högmässa, LN.

23 Påsktiden II
11 Högmässa, AD. Corales.
18 Gospelkonsert. Gospelkören med komp-
band. LN.

25 Tisdag

19 Musikgudstjänst, Nordlyd från Svalövs

folkhögskola. AD.

30 Påsktiden III
11 Högmässa, AB. Körgrupp från folkhögsko-
lan.
19 Valborgmässofirande i Hycklinge.
Kyrkkören, vårtal, servering.

Maj

3 Onsdag
19 Mässa, AB.

7 Påsktiden IV
11 Högmässa med musikal, AB.Gloria-, Nim-
bus- och Katarinakörerna. Vi avtackar Sollan
Hjalmarsson-Berg. Barnverksamhetens ter-
minsavslutning. ”Den stora glassfesten”.

14 Påsktiden V
11 Högmässa, SL. Cantores Calmarensis.

20 Lördag
11 Högmässa med konfirmation.S. Katarina-
kören.

21 Bönsöndagen
11 Högmässa med knfirmation, SB. Gospel-
kören.
18 Musikgudstjänst ”Från Bcah till Shubert”
Kammarkören med solister. Dirigent: Johan-
nes Friberg. Andakt: AD.

25 Kr Himf d
11 Högmässa, SL. AB. Kyrkokören & Brass.
Blåsmusik från kyrktornet från ca 10.45.

28 Sönd f Pingst
11 Högmässa, AD.

KRISTDALA

April

9 Palmsöndag
11 Högmässa, SL. 
Barnens kyrka. Fsatebössorna insamlas.

10 Måndag
19 Passionsandakt, SL. Jonathan Råsmark
Hammar: Cello.

11 Tisdag
19 Passionsandakt, AD.

12 Onsdag
19 Passionsandakt., AA.

13 Skärtorsdag
17 Påskmåltid i förs hemmet.
19 Skärtorsdagsmässa, SL. Sång: Ulla Mecka,
Lois Lindholm, Milda Jonasson.

14 Långfrdag
12 Långfredagsgudstjänst, SL. Kyrkokören.

16 Påskdagen
11 Högmässa, SL. Kyrkokören & After
School medverkar. Hans Ersson trumpet.

23 Påsktiden II
18 Taizémässa i Missionshuset. SL.

30 Påsktiden III
11 Högmässa, AD.

Maj

7 Påsktiden IV
11 Högmässa, SL. Flöjttrion Silverkeys.

14 Påsktiden V
16 Högmässa, SL. Terminsavslutning med
After School och Syföreningen. Grillning.

21 Bönsöndagen
11 Högmässa med konfirmation. SL. 
Kyrkokören.

25 Kr Himf d
9 Friluftsgudstjänst i hembygdsparken. SL. 

BOCKARA

9 Palmsöndag
10 Högmässa, AA.

13 Skärtorsdag
19 Skärtorsdagsmässa, AD.

14 Långfredag
10 Långfredagsgudstjänst, AD.

16 Påskdagen
10 Högmässa, AD. (Ekumenisk samverkan).
Kyrkokören. Påsktårta,

23 Påsktiden II
10 Gudstjänst, BGN.

30 Påskktiden III
10 Högmässa, BGN.

Maj

14 Påsktiden V
10 Högmässa i gospelton, AD. Gospelgrupp
ur kyrkokören.

21 Bönsöndagen
7 Gökotta i Gransmålasjön. Tag med fika-
korg.
10 Högmässa, AD.

28 Sönd f Pingst
18 Musikgudstjänst, Kyrkokören, BGN.

PÅSKALLAVIK

April

9 Palmsöndag
16 Cafékväll i Kyrkans Hus.
Gäst & talare: Håkan Juholt.
Kaffeservering. Fastebössorna insamlas.
Andakt: AD.

13 Skärtorsdag
19 Skärtorsdagsmässa, AA (Ekumenisk sam-
verkan).

14 Långfredag
15 Långfredagsgudstjänst, AD.

16 Påskdagen
16 Påskdagsmässa, AD. Kyrkokören & Brass.
Kyrkkaffe med påsktårta.

26 Onsdag
18.30 Musikgudstjänst.

Maj

14 Påsktiden V
16 Familjegudstjänst, SL.
Barnverksamhetens terminsavslutning. ”Den
stora glassfesten”.

21 Bönsöndagen
11 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan.
Shalomteamet och konfirmander från 
Värnamo.

28 Sönd f Pingst

16 Högmässa, AD. Sång och trumpet: Mari-

anne Jacobsson och Emanuel Lehtonen.

HÖGSBY

April

9 Palmsöndag
18 ”Ted Gärdestad-mässa”. 
LN. Ann Hultman, kyrkokören& Viva Vox.
Instrumentalister. Fastebössorna insamlas.

10 Måndag
19 Passionsandakt, LN.

11 Tisdag
19 Passionsandakt, AB.

12 Onsdag
19 Passionsandakt, LN.Viva Vox.

13 Skärtorsdag
19.30 Högtidlig skärtorsdagsmässa, LN, YY.

14 Långfredag
11 Långfredagsgudstjänst, LN.

16 Påskdagen
11 Påskljuset tänds! Mässa med små och
stora, LN, YY m fl. Barnkören och kyrko-
kören.

17 Annandag Påsk
Se Grönskåra kapell.

19 Onsdag
14 Öppet Hus. Sång & Musik med Berge-
skans. Uppvaktning av 80- & 85-åringar. 
Kaffeservering. Andakt: YY.

23 Andra i Påsktid
16 Vårkonsert med Berga Blås, LN.

30 Tredje i Påsktid
11 Högmässa, GK, YY.

14
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AB = Kh Anders Byström

LN = Prosten Leif Norrgård

AA = Kh em Arnold Arvidsson

TZ = Kh em Torsten Zielfeldt

AD = Km Anders Duvlund

OE = Km Ola Emilsson

SL = EFS-präst Stefan Lindholm

YY = Diakon Yvonne Yngvesson

BGN = Diakon Bengt-Göran Nilsson

ZS = Förs pedagog Zebastian Strömberg

GK = Kh em Gabriel Kvillner

ELJ = Förs ass Eva-Lena Johansson

 F E B R U A R I  -  A P R I L

Med reservation för ändringar.

Maj

7 Fjärde i Påsktid
11 Högmässa (konfirmanderna m fl). OE,
ZS. Kyrkokören & Viva Vox.

14 Femte i Påsktid
11 Högmässa, ABY, YY.

20 Lördag
14 Gudstjänst med små och stora. Termins-
avslutning med barn- och juniorverksamhe-
ten vid förs hemmet. Barnkör. Egen kaffe-
korg.

21 Bönsöndagen
11 Högmässa, LN, YY.

25 Kristi Himf d
07 Ekum gudstjänst i Lanhagen. LN, m fl.

28 Sönd f Pingst
11 Högmässa, LN.

FAGERHULT

April

9 Palmsöndagen
11 Högmässa, OE.
Fastebössorna insamlas.

14 Långfredag
11 Långfredagsgudstjänst, OE.

16 Påskdagen
11 Mässa med små och stora, OE, ELJ. 
Änglakören. Fagerhults & Fågelfors kyrkokör.

23 Andra i Påsktid
11 Högmässa, OE.

25 Tisdag
14 Öppet Hus. Blandade visor med Yvonne
Elmgren & Nils-Gunnar Lundgren. 
Kaffeservering. Andakt: YY.

Maj

7 Fjärde i Påsktid
11 Högmässa (konfirmanderna m fl) i 
Högsby kyrka, OE m fl.

21 Kristi Himf d
11 Högmässa, OE.

FÅGELFORS

9 Palmsöndagen
14 Gudstjänst i förs 
hemmet, OE. 
Syföreningen inbjuder till kyrkkaffe. 
Behållningen tillfaller fasteinsamlingen.
Fastebössorna insamlas.

12 Onsdag
Öppet Hus i Påsktid. Sång och musik med
Seniorkören. John-Erik Wåhlin. 
Andakt: YY.

13 Skärtorsdag
18 Agapemåltid (mässa) i kyrkan.

16 Påskdagen
14 Mässa med små och stora, OE, ELJ. 
Sång: Miniorerna.

26 Onsdag
14 Mötesplats. Lammbesök i Lixhult. 
Kaffeservering.

30 Tredje i Påsktid
11 Högmässa, TZ.

Maj

6 Lördag
11 Konfirmationsgudstjänst i 
Långemåla kyrka.

7 Fjärde i Påsktid
11 Högmässa (konfirmanderna m fl ) i 
Högsby kyrka. OE m fl.

10 Onsdag
13 Utflykt till Ålems kyrkby. 
Samåkning från förd hemmet. 
Anmälan till Berit Danielson, 0491/5 14 51
senast den 5 maj. Andakt: YY.

14 Femte i Påsktid
11 Gudstjänst, OE.

24 Onsdag
14 Mötesplats. Samling vid Hembygds-
gården. Dragspel: Johan Danielsson. 

25 Kristi Himf d
09 Gudstjänst vid Svindla kvarn, OE. 

28 Sönd f Pingst
18 Vårkonsert, LN. Sånger ur musikalen
”Kristina från Duvemåla”.
Fagerhults & Fågelfors kyrkokör. Solister.

RUDA 

FÖRSAMLINGSHEM

April

2 Femte i Fastan
14 Gudstjänst, LN.

Maj

7 Lördag
11 Konfirmation och mässa i Högsby kyrka.
OE m fl.

9 Tisdag
14 Öppet Hus, vårsånger med Ann Hultman.
Kaffeservering. Andakt: YY.

14 Femte i Påsktid
14 Gudstjänst, LN.

BERGA KYRKA

April

16 Påskdagen
14 Mässa med små och stora, LN m fl. 
Sångbubblorna.

23 Andra i Påsktid
16 Gudstjänst, OE.

Maj

6 Lördag
11 Konfirmationsgudstjänst i Långemåla
kyrka. OE m fl.

7 Fjärde i Påsktid
11 Högmässa (konfirmanderna m fl) i 
Högsby kyrka. OE m fl.

21 Bönsöndagen
16 Högmässa, OE, YY.

25 Kristi Himf d
07 Gudstjänst vid Klockstapeln, OE m fl.

LÅNGEMÅLA KYRKA

April

9 Palmsöndagen
11 Gudstjänst med små och stora, YY m fl.
Fastebössorna insamlas.

13 Skärtorsdag
18 Högtidlig skärtorsdagsmässa, LN.

16 Påskdagen
16 Högmässa, AB, YY. Seniorkören.

26 Onsdag
12 Sopplunch. Lunchmusik med 
Ann Hultman. YY.

30 Tredje i Påsktid
6 Gudstjänst, LN.

MAJ

6 Lördag
11 Konfirmationsgudstjänst, OE.

7 Fjärde i Påsktid
11 Högmässa (konfirmanderna m fl) i 
Högsby kyrka. OE m fl.

25 Kristi Himf d
09 Morgonbön och ”fisketävling” vid 
Bötakvarn. TM.

28 Sönd f Pingst
16 Högmässa, LN.

GRÖNSKÅRA KAPELL

April

17 Annandag Påsk
11 Högmässa, AB. Paul Lagers målningar från
Björkshults glasbruk överlämnas.

Maj

31 Onsdag
12 Sopplunch. Lunchmusik: Seniorkören.
John-Erik Wåhlin. YY.

2017-02 DFB_Kyrknytt_2008-02 Döderhults FB  2017-03-06  15:13  Sida 15



Den som noggrant har läst igenom kyrkokalen-
dern i detta nummer har kanske stannat till vid
beteckningen ”Ted Gärdestad-mässa”, som ska
firas i Högsby kyrka Palmsöndagen den 9 april
kl 18. 

Visst vet vi alla om, att Ted Gärdestad skapade uppskat-
tad musik, men man förknippar honom kanske inte
med den kristna församlingens sång och musik. Tvärtom
förknippas han väl närmast med nöjesbranschen och ett
tragiskt levnadsöde. Men faktum är att Gärdestads
musik besitter kvaliteter som tål att höras också i våra
kyrkor, även om texterna ofta ter sig främmande. Och
visst ger oss hans tragiska levnadsöde anledning till
reflektioner som kyrkans budskap tål att möta. Till en
mässa med djupt allvar och höga musikaliska kvaliteter
inbjuder denna gång kantor Ann, Viva Vox och Högsby
kyrkokör!

Gruppförsändelse till hushåll

Layout och produktion: Wåhlin Produktion AB, Oskarshamn 2017

DÖDERHULTS
FÖRSAMLING

HÖGSBY 
PASTORAT

EXPEDITION
Kyrkebyv. 2, 572 1 Oskarshamn
Telefontid vard 9-11 (tisd 10-12).
Tel 0491/105 79
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ doderhult
Facebook: 
www.facebook.com/
doderhultsforsamling
E-postadress till anställda:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

PRÄSTER
Anders Byström (kyrkoherde) 
0491/814 91
Anders Duvlund (komminister)
0491/760884
Stefan Lindholm (Samarbetskyrkopräst)
073/5132652

ADMINISTRATION/EKONOMI
Anneli Tingström (kamrer) 
0491/760680
Yvonne Armdal, kyrkoskrivare 
0491/105 79

BARN/UNGDOM/DIAKONI
Monia Ivarsson (församlingspedagog)
0491/187 59
Kerstin Jutterdal (Församlingsass.)
0491/760 86
Helena Karlsson (Församlingsass.) 
0491/760 82
Ursula ”Ulla” Mecke (församlingsass.)
0491/842 69
Diakonigården Ekersro

MUSIK
Johannes Friberg (organist) 
0491/141 79
Sollan Hjalmarsson-Berg (kantor) 
0491/760 81
Milda Jonasson (kantor) 0491/187 52
Anna Rosén (kantor) 0491/150 77
Linda Tiri (församlingsmusiker)
0491/762 607

FÖRSAMLINGVÄRDINNA
Anna-Lena Klackenberg, 0491/160 04

VAKTMÄSTARE
Krister Nord (Döderhult) 
0491/ 760 688
Annica Queiser (Döderhult) 
0491/ 760 685
Bertil Josefsson (Kristdala) 
0491/701 65
Ingemar Bergström (Kristdala) 
0491/ 918 98
Jimmie Karlsson (Påskallavik)
0491/91898
Carla Nilsson (Bockara) 0491/ 918 98
Daniel Andersson (Döderhult)
Mikael Pettersson (Döderhut) 
0491/131 39

Fagerhult, Fågelfors, Högsby och
Långemåla församlingar

EXPEDITION
Odensviv 2, 579 33 Högsby
E-post:
hogsby.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.minkyrka.se/hogsby
eller www.svenskakyrkan.se/hogsby
E-postadress till anställda:
fornamn.efternamn@svenskakyr-
kan.se

PRÄSTER
Tillförordnad kyrkoherde: 
Se Döderhult.
Arbetsledande km: 
prosten Leif Norrgård, 0491/811 58, 
0491/201 39, 070/66 05 79.
E-post: prostenleif@hotmail.se
Km Ola Emilsson, 0481/710 03,
070/372 48 61

ADMINSTRATION/EKONOMI
Gerlinde Wilgusch (kamrer)
0491/213 22
Fax 0491/216 73
Christina Lundell (Kyrkoskrivare)
0491/200 18

BARN/UNGDOM/DIAKONI
Yvonne Yngvesson (diakon)
0491/200 61, 073/023 30 42
Zebastian Strömberg 
(Församlingspedagog)
Eva-Lena Johansson (assistent)
0491/212 60, 072/787 19 89

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

FÖRSAMLINGVÄRDINNA
Benita Persson, 0491/212 96

VAKTMÄSTARE
Högsby - 0491/200 50, 073/023 30 41
Fagerhult - 070/658 80 35, 
070/659 8713
Fågelfors - 070/670 84 68
Långemåla - 070/645 80 67

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.

Vad är ”Ted 
Gärdestad-mässa”?
Vad är ”Ted 
Gärdestad-mässa”?

ANSVARIG UTGIVARE: Eddy Elmersson

Kantor Ann – Gärdestad-mässans musikaliska ledare.
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