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Adventstiden

Kanske ser man adventstiden som
en start på julens firande, även fast
det ju
egentli-
gen är en
egen tid i
kyrkans
år. Kan-
ske att få
sjunga de
välbekanta psalmerna som alltid
sjungs i advent för att de ger en
extra stämning eller för att det hör
till. Skälen kan vara många att
man tycker om adventstiden och
att gå i kyrkans gudstjänster då.
Ordet advent betyder ankomst och
syftar naturligtvis på vi väntar på
Herrens ankomst, alltså undret
som sker i Betlehem då Gud föds
som människa i Jesus Kristus.
Adventstiden finns till för att vi
skall vara beredda när julen kom-
mer så att Jesu födelse kan bli en
födelse i ens eget liv.
Berättelsen om natten, där i

stallet, i Betlehem är en fantastisk
skildring av något så stort men
ändå i yttersta enkelhet. Det som
gör att det känns så nära. Alla kan
vi relatera till ett litet barn, se bil-
den framför oss av en
lycklig familj som fått
ta emot den största
gåvan av alla. Barnet i
krubban representerar
den store Guden samti-
digt som den representerar alla små
barn som fötts till denna jord. Bar-
net som föds i de enklaste förhål-
landen är en vacker bild som vi

gärna stannar vid och gör till en
stämningsfull känsla som vi gärna

bär med oss när det är jul. 
Men om vi bara ser en

stämningsfull och roman-
tisk bild av ett sött litet
värnlöst barn i en krubba
som vi blir berörda av för
en liten stund, så kan det
hända att vi

går miste om det vikti-
gaste. Då kan det
hända att det inte blir
mer än en stunds
mysighet, istället för
att gripa tag i hjärtat,
som ju faktiskt julens budskap vill
göra. Vi kan alltså inte bara stanna
upp vid den vackra bilden, vi måste
söka djupare, i det stora budskapet
att Gud kommer till oss som en
människa. 
Budskapet om Jesu födelse, som

är så enkel att förstå, är samtidigt
det mest obegripliga och ofattbara
som har hänt mänskligheten, det är
kristendomens största mysterium.
Hur kan Gud som är så stor och så
mäktig, bli så liten. Hur kan detta
sårbara, gråtande lilla spädbarn
vara vår Herre och Gud? Det är

detta mysterium
som gör att många
bara ser berättelsen
från stallet som en
saga istället för en
verklighet, det är

det som gör att många bara vill se
den söta lilla bebisen, det är för
ofattbart för att ta till sig.
Men om vi vågar ta till oss

detta och vågar tro på att det kan
vara på detta otroliga men fantas-
tiska sätt så kommer många av
våra frågor få sitt svar. Mycket av
det som varit dolt förklaras. Då
förstår vi fullt ut att Gud älskar oss
och vill vara nära oss. Då förstår vi
att han har gett upp allt bara för
att vi skulle få en chans att se vem

han är. Han som
många gånger
känns så långt borta
är oss nära där vi
är, för han vet vad
det är att vara män-
niska. Att han, den

allsmäktige Guden har blivit ett
litet barn för vår skull är det stör-
sta beviset på hans kärlek. I den
totala underkastelsen som det inne-
bär att göra sig liten har han visat
att han är beredd att gå hur långt
som helst i sin längtan efter att få
vara med oss. Det är därför krub-
bans vittnesbörd är så starkt, inte
därför att det är en gullig berät-
telse, utan för att det är Guds ulti-
mata kärleksförklaring till oss.
Jag önskar er alla en välsignad

advents- och juletid.

Er tillgivne
Anders Byström
Kyrkoherde
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Ordet advent betyder
ankomst och syftar naturligt-
vis på vi väntar på Herrens
ankomst.

Det är många som tycker om att gå till kyrkan i advent och
framförallt första advent. Man tycker att det är stämningsfullt,
högtidligt, många ljus är tända och det är liksom en särskild
värme i kyrkan, även om det är kyligt utanför. 

”
Då förstår vi fullt

ut att Gud älskar oss
och vill vara nära oss.”

Gud kommer till
oss som en människa. ”

P Å  L E D A N D E  P L A T S

Foto framsidan: 
Caroline Claesson-Roback och sonen
Charlie samt Sigrid Ekström
Foto: Linda Tiri
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Ser man det ur ett musikaliskt per-
spektiv så hittar vi en del musik skri-
ven just för påsken och tiden som
föregår den helgen, men vi hittar
betydligt mer musik som är skriven
för advent och framför allt jultiden.
Som musiker kan vi vältra oss i gam-
mal och nyskriven julmusik med
både världsliga och religiösa texter.
Vi märker också att vid jul söker sig
fler personer till våra musikgudstjän-
ster än vid påsk. Julmusiken engage-
rar alltså både fler kompositörer,
musiker och lyssnare. Hur kommer
det sig? Är vår kristna tro starkare
runt julens mirakel än kring påskens
mysterium? Nä! Knappast! Vi tror
att det ligger till så här:
Påsken infaller under våren.

Dagarna är ljusare, naturen börjar
grönska, vädret blir mildare. Vi vistas
mer utomhus och tankar vårt 
d-vitamin i solljuset och är kanske
helt enkelt inte så sugna på att gå
inomhus. 
Advent och jul infaller när det är

mörkt och ruggigt. Det känns triv-
samt att vara inomhus, lyssna på
musik och mysa med tända ljus. På
något sätt verkar det naturligare att
gå till kyrkan för att tanka sinnesro,
ljus, hopp och värme under denna
årstid.

Det är här musiken kommer in. Få
saker kan skapa stämning så som
musiken kan. 

Hur gör då vi musiker för att välja
bland alla musikaliska karameller? Vi
strävar efter att, under hela advents-
och jultiden, få med följande;
• Något man känner igen och något
som är mindre känt.

• Äldre musik och nyskriven musik.
• Musik som passar till just den sön-
dagen eller just den konserten.

• Musik som är på lagom nivå och i
rätt stil för de körer/musiker som
medverkar.

• Musik i olika tempo. Vi vill gärna
att både våra högmässor och kon-
serter ska kännas dynamiska, dvs
en blandning av snabbt och lång-
samt.

Vi tar en snabb överblick över
advent och jultiden:
Första advent. Den första söndagen i
advent är den mest jublande i
adventstiden. Den startar också vårt
nya kyrkoår. Första advent är alltså
kyrkans nyårsafton. Musiken ska
gärna vara glad, pampig, högtidlig
och ge en känsla av jublande förvän-
tan. Dotter Sion, Hosianna Davids
son och Otto Olssons Advent är kör-
stycken som är väldigt traditionella
och som ofta hörs i kyrkor runt om i
landet denna dag. Så även i Döder-
hults församling.

Andra och tredje advent. Här går vi
in i adventsfastan. Dessa söndagar är
betydligt mer lågmälda och en förbe-

redelse inför julen. Musiken är inte
lika jublande utan mer eftertänksam
och stramare.

Fjärde advent. En av våra två Maria-
söndagar. Det finns en hel del musik
skriven just till Herrens moder och
den använder vi gärna.

Julafton. Här firar vi lite olika guds-
tjänster. Det finns julspel, samling vid
krubban, stillsam julbön och festlig
midnattsmässa. Musiken varierar
också från mer stillsam till jublande
och från barnsånger till traditionella
julpsalmer. 

Utöver dessa gudstjänster har vi även
bland annat luciatåg, nyårsbön och
trettondagsgudstjänster med musik
och dessutom julkonserter. 
Förberedelserna för advent och

jultiden börjar tidigt och är massiva
för en kyrkomusiker. Vi jobbar verk-
ligen hårt. Allt detta jobb ger dock så
otroligt mycket glädje! Glada kör-
sångare, glada musiker och glada
kyrkobesökare. Det är en härlig tid!

Vid tangenterna, 
Anna och Milda

Vilken är kyrkoårets största högtid?
Givetvis är det påsken! 
Eller hur är det egentligen…? 

Från advent till     
jul ur en kantors 

perspektiv
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Projektet
Projektet som vi i den internatio-
nella gruppen har valt heter P135
Filippinerna. I Filippinerna lever
över en och en halv miljon barn
på gatan. Många av dem har växt
upp i miljöer där det förekommer
missbruk, misshandel och sexuella
övergrepp. Några av barnen är
föräldralösa, andra är försum-
made eller bortglömda av sina
familjer. Många av barnen är själ-
va missbrukare och lever på sop-
tippar.
Svenska kyrkan arbetar till-

sammans med barnrättsorganisa-

tioner som ger konkret hjälp till
utsatta barn. Det drivs dagcenter
där barn får tillgång till mat, hus-
rum och utbildning. Barnen får
också möjlighet att jobba med
hantverk. De får lära sig om sina
rättigheter, att ta ansvar och att
samarbeta i grupp. Barnen får
också juridiskt stöd, hjälp att ta
sig ur drogberoende samt hjälp
att bearbeta sina upplevelser.
Svenska kyrkan stöder också

Ecpat Filippinerna, som arbetar
mot trafficking av barn och barn-
pornografi.

Tillsammans
gör vi skillnad!
Miranda Digréus
samordnare internationella 
gruppen

Projekt P135
Församlingens internationella grupp har valt att vi, Döderhults
församling, ska arbeta med ett projekt, under ett års tid, som
drivs av Svenska kyrkans internationella arbete. Insamlingen
kommer att starta i januari och startskottet går i samband
med en föreläsning 16 januari kl. 18.30 i Döderhults 
församlingshem, där en föreläsare från Svenska kyrkans
internationella arbete berättar mer om projektet.

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 lyss-
nar till hans önskan om ett värdigt liv. Boyet
säger att när han blir stor, ska han också
jobba med att hjälpa barn från soptippen.

Startskott med 
föredrag, 
Döderhults 

församlingshem, 
Onsdag 16/1 18.30
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Visitationen började redan under
hösten 2017 då församlingen fick
sammanställa dokument, policys,
reflektioner och frågeställningar
kring församlingens verksamhet
och skicka in till stiftet. Utifrån
detta kom prosten, Alf Johansson,
för att visitera församlingen under
två veckor i maj 2018. Då gick vi
igenom formalia såsom inventarie-
förteckningar, arkiv, verksamhet,
möte med kyrkoråd och personal
som sedan sammanställdes i en
rapport och avslutades med en visi-
tationsmässa och stämma.
Som avslutning på visitationen

kom biskop Fredrik Modéus ut till
församlingen. Han mötte då Kyr-
korådet, Kristdala samarbetskyrka
samt personalen för att diskutera
idealitet. Biskopens dag avslutades
med en veckomässa tillsammans
med Kyrkans Unga och därefter ett
panelsamtal i församlingshemmet.
Panelen bestod av biskop Fredrik,
kommunalrådet Andreas Erlands-
son, socialchefen Anna Lindqvist
och församlingens diakon, Monia
Ivarsson.
En sammanfattning av visitatio-

nen kan läsas i det inlägg biskop
Fredrik skrev på Facebook:

Text: Anders Byström 
och Linda Tiri
Foto: Kai Larsen

Biskopsvisitation 
i Döderhults 
församling

Biskopsvisitation görs vart sjätte år i alla försam-
lingar i Växjö stift och i år var det Döderhults tur
att visiteras utifrån en ny form som trätt i kraft
sedan Fredrik Modéus blev biskop i Växjö stift.
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Line Hansen från Uppsala går kan-
torslinjen sedan hösten 2016 och
praktiserar under hösten i Döder-
hults församling. Musik har alltid
varit en del av hennes liv. Hon ledde
lovsång i sin hemkyrka, Korskyrkan
i Uppsala och när hon sjöng i dom-
kyrkokören fick hon upp ögonen för
den liturgiska musiken och uttryck-
et. Hon säger att det är en gåva att
få ”be med toner”. 
Förutom kantor hoppas hon att

kunna få arbeta som kör- och sång-
pedagog också i framtiden. När fing-
rarna inte spelar på orgeln så hante-
rar de gärna ett par stickor och garn. 

Julius Mannerlöf är uppvuxen i
Svalliden och har sedan länge varit
en del av Döderhults församling.
Han går nu ett trainee-år i stiftets
regi och är placerad i Döderhults
församling. Det innebär att han får
insikt och vara med i församlingens
många olika verksamheter och sam-
tidigt läsa kyrkans grundkurs, eller
se hur allt fungerar ”bakom kulis-
serna” som han uttrycker det. Han
är glad för sitt val. Även på fritiden
är ”Julle” en del av kyrkans verk-
samhet på KU, mini-strantkåren och

numera också gospelkören. Efter
detta år vill han läsa till fritidspeda-
gog och i framtiden arbeta som för-
samlingspedagog. En favoritpsalm är
”Gud är en av oss” (396).

Hugo Sjögren är liksom Julius upp-
vuxen i Oskarshamn. Just nu läser
han till kantor på Oskarshamns
folkhögskola och arbetar samtidigt
deltid med ungdomar och musik i
Döderhults församling. Det är hans
förhoppning att efter utbildningen
kunna kombinera musiklivet med att
arbeta ”nära de ungdomar jag brin-
ner för” i framtiden. Det Hugo gillar
med att arbeta i kyrkan är ”Mötet
med olika slags människor och de
samtal som blir runt livet och
tron.” Att Hugo är social är uppen-
bart för alla som träffat honom och
det visar sig i att han gillar att spelar

sällskapsspel på fritiden. Hans favo-
ritsång är ”Du är min herde” som
bygger på Psalm 23. Kanske får vi
höra den i något sammanhang,
Hugo? 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 

 

   
 

   

    
    

 

   
     

   
 

 



Annica Gunnarsson, 
Kristdala

” Mycket! Jag älskar julen.
Det är den absolut mysigas-
te tiden på hela året och jag

älskar när känslan av jul-
stämning infinner sig”.

Fredrik Nilsson, Påskallavik
”Tid tillsammans med
familj, släkt och vänner.
Sen får man ju inte glöm-
ma den goda julmaten
såklart!”

Alexander Norén, Döderhult
”Julen för mig innebär att

få träffa nära och kära, att
känna en tillhörighet och en

trygghet i tillvaron”.

Hannah Bogren, Döderhult
”En tid för vänner och
familj, att samlas, ha kul
och att fira Jesu födelse.”
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Vad betyder
JULEN för dig?

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i
förtryck och orättvisor – bara för att de är
flickor. 

Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre
möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörj-
ning. Att de utsätts för sexuellt våld eller köns-
stympning. Eller att flickor får äta sist och minst. 
Det är en ständig kamp om liv och död, som vi
måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi den
stora möjligheten att tillsammans kämpa för att
ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För
varje barn är skapad till Guds avbild och har
samma värde – oavsett kön.
I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från

första advent 2018 till trettondedag jul 2019, sam-
lar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella
arbete - för varje människas lika värde och makt
över sitt eget liv. 

Swisha din gåva till 9001223

PG 90 01 22-3  BG 900-1223

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller 
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning för 
varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.

#
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DÖDERHULTS 
KYRKA

Söndag 2 december
Första söndagen i advent
11.00 Högmässa. Manskören, 

Gloriakören, Nimbuskören
och Katarinakören. Katarina
Malmberg, cello. Eric Bulmer,
klarinett. Anders Byström

Söndag 9 december
Andra söndagen i advent
11.00 Högmässa. Åsa Gunnarsson,

piano. Stina Brockmann och
Madeleine Åverling, flöjt.
Anders Byström

Torsdag 13 december
Luciadagen
18.00 Luciahögtid. Gloriakören.

Nimbuskören. Katarinakören.
Manskören. Stråkensemble ur
Camerata Nordica. Stina
Brockmann, flöjt Anders
Byström, Andakt

Söndag 16 december
Tredje söndagen i advent
11.00 Högmässa. Blockflöjtsensem-

ble. Stefan Lindholm

Söndag 23 december
Fjärde söndagen i advent
11.00 Högmässa. Anders Byström

Måndag 24 december
Julafton
11.00 Samling kring krubban. Nim-

buskören och Gloriakören.
Anders Byström

23.00 Julnattsmässa. Krister Dahlin
och Åse Pettersson, trumpet

Tisdag 25 december
Juldagen
11.00 Högmässa. Kai Larsen

Onsdag 26 december
Annandag jul
11.00 Högmässa. Stefan Lindholm

Söndag 30 december
Söndagen efter jul
11.00 Högmässa. Maria Shaik, 

trumpet. Anders Byström, 
Leif Norrgård

Måndag 31 december
Nyårsafton
16.00 Nyårsbön. Anna Rosén, solo-

sång. Anders Byström

Tisdag 1 januari
Nyårsdagen
18.00 Högmässa. Kai Larsen

Lördag 5 januari
16.00 & 19.00 Jul- och nyårskonsert

med Döderhults körer. 
Se separat annons. 

Söndag 6 januari
Trettondedag jul 
11.00 Högmässa. Kai Larsen, 

Mathias Sånglöf

Söndag 13 januari
Första söndagen efter trettondedagen
11.00 Högmässa. Anders Byström

Söndag 20 januari
Andra söndagen efter trettondedagen
11.00 Högmässa. Anders Byström,

Mathias Sånglöf

Söndag 27 januari
Tredje söndagen efter trettondedagen
11.00 Högmässa. Kammarkören.

Anders Byström

Söndag 3 februari
Kyndelsmässodagen/Jungfru Marie
Bebådelsedag
11.00 Högmässa. Gospelkören.

Anders Byström. Det skall inte
stå Jungfru Marie Bebådelse-
dag utan Jungfru Marie 
Kyrkogångsdag.

TORSDAGAR 13.30-16.00

ANDAKT 13.30
i Stillhetens kapell

CAFÉ / RASTPLATS
i Döderhults församlingshem
14.00-16.00

6/12 sista gången för terminen.
Vi öppnar upp igen den 24/1.

Arbete i vår trädgård går som en
grön tråd genom rastplatserna;
Varande – Delande – Helande –
Givande. Vi nyttjar gemenskapen,
samtalen och tystnaden för att söka
det ursprungliga och jordnära och
komma ett steg närmare Gud.

Kontaktperson: Monia

MÄSSA 
MED FÖRBÖN
Tisdagar 08.30

DÖDERHULTS 
SYFÖRENING
träffas i församlingshemmet
klockan 18.00 följande datum:
17 januari, 19 februari och 19 mars.

EKERSRO
Morgonmässa
Måndagar 09.30
(ej 24/12 och 31/12)

Stickcafé
Tisdagar 13.30
sista gången för terminen 4/12,
sedan börjar vi igen 22/1.

Träffpunkt Ekersro
Onsdagar 13.30 med start 16/1

Luciafirande
med kaffeservering
Onsdag 5/12 14.00

Gröt- och raskningsfest
Tisdag 15/1 14.00
Sång & musik

Samtalen mellan
Döderhults församling
och Högsby pastorat
är avslutade

Döderhults församling och
Högsby pastorat har under
drygt ett år fört samtal om ett
eventuellt framtida sammangå-
ende. Ett av skälen till samtalen
var att Högsby pastorat sak-
nade ordinarie kyrkoherde och
att tjänsten ansågs vara svårre-
kryterad. Nu har Högsby pasto-
rat rekryterat en ny kyrkoherde
vilket betyder att man också
beslutat att gå vidare på egen
hand ett tag till. Detta beslut
medför att samtalen mellan
Döderhults församling och
Högsby pastorat om ett framti-
da samgående är avslutade, en
direkt konsekvens av detta är
att församlingsbladet inte längre
är gemensamt.

Anders Byström
Kyrkoherde
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BOCKARA 
KYRKA

Söndag 2 december
Första söndagen i advent
10.00 Högmässa. Kyrkokören. 

Kai Larsen

Söndag 9 december
Andra söndagen i advent
14.00 Gudstjänst. Mathias Sånglöf

Torsdag 13 december
Luciadagen
18.30 Luciahögtid med Bockara skola.

Anders Duvlund

Söndag 16 december
Tredje söndagen i advent
10.00 Högmässa. Kai Larsen

Tisdag 18 december 
19.00 Julkonsert. Kyrkokören. Andakt

Måndag 24 december
Julafton
11.00 Samling kring krubban. 

Mathias Sånglöf
23.00 Julnattsgudstjänst. 

Mathias Sånglöf

Söndag 30 december
Söndagen efter jul
10.00 Gudstjänst. Kai Larsen

Söndag 6 januari
Trettondedag jul 
14.00 Gudstjänst. Mathias Sånglöf

Söndag 13 januari
Första söndagen efter trettondedagen
10.00 Högmässa. Kai Larsen

Söndag 27 januari
Tredje söndagen efter trettondedagen
10.00 Gudstjänst. Mathias Sånglöf

Söndag 3 februari
Kyndelsmässodagen/Jungfru Marie
Kyrkogångsdag
14.00 Gudstjänst. Anders Byström

PÅSKALLAVIKS 
KYRKA

Söndag 2 december
Första söndagen i advent
16.00 Högmässa. Kyrkokören.

Brasskvartett. Anders Byström.
Adventskaffe

Torsdag 6 december 
18.00 Veckomässa. Kai Larsen

Söndag 16 december
Tredje söndagen i advent
16.00 Högmässa. Kai Larsen

Onsdag 19 december
19.00 Julkonsert med kören Can-

tores Calmarienses under led-
ning av Torbjörn Westman.
Andakt.

Måndag 24 december
Julafton
11.00 Julbön. Kai Larsen
23.00 Julnattsmässa. Kyrkokören.

Viktor Pettersson, solist. 
Ottilia Pettersson, flöjt. 
Kai Larsen

Måndag 31 december
Nyårsafton
16.00 Nyårsbön. Kai Larsen

Söndag 13 januari
Första söndagen efter trettondedagen
16.00 Högmässa. Kai Larsen

Söndag 27 januari
Tredje söndagen efter trettondedagen
16.00 Högmässa. Kai Larsen

VECKOMÄSSA 
Varje torsdag 19.00 fr.o.m. 6/12

BIBELSTUDIUM
i kyrkan
Torsdagar, ojämna veckor, 
direkt efter veckomässan.

BIBELSTUDIUM
i församlingshemmet
5 och 19/12 18.00
med Mathias Sånglöf

BOCKARA 
SYFÖRENING
träffas i församlingshemmet ons-
dags 30/1

Ekumeniska 
samlingar
15-19/1 19.00 i Bockara 
missionshus (ekumeniska 
böneveckan)
29/1 19.00 i Filadelfia, korsvägen

Stöd för dig som sörjer
Livet blir inte alltid som vi har tänkt.
Död och förluster av olika slag drab-
bar oss. Vi vet att det är en del av livets
villkor och ändå är det svårt att hante-
ra när vi drabbas. 
Sorg är något som alla någon gång

får uppleva. Sorgen har många färger
och tar sig många uttryck. Många
menar att sorg går över med tiden.
Men sorg går inte över av tid, 
utan av att vi bearbetar den.
Döderhults församling 

erbjuder dig en enkel och kravlös
gemenskap där du möter människor
som delar den egna erfarenheten av
sorg. Vi kan aldrig helt förstå hur det
är för någon annan, men det finns
mycket som vi kan känna igen i 
varandras berättelser. 

Du är välkommen att anmäla dig även
om du tillhör en annan församling.
Anmälan gör du genom att kontakta
diakon Monia Ivarsson, senast den 17
januari. Önskar du samtal med någon
innan gruppen börjar så finns diakon
och präst till stöd.

”Stå stilla i smärtan, 
rotad i det som är ljus i dig.
Låt svärdet gå genom dig.

Kanske det inte alls 
är ett svärd.

Kanske det är en stämgaffel.
Du blir en ton.

Du blir den musik
du alltid längtat efter

att få höra.
Du visste inte att du var en sång.”

Ylva Eggehorn

Vi träffas på Ekersro vid sex tilfällen. Första tillfället är tisdag 22 januari 17.00-18.30

Fr.o.m. 1/11 går 
Anders Duvlund 

ner till halvtidstjänst.
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KRISTDALA 
SAMARBETS-
KYRKA

Söndag 2 december
Första söndagen i advent
11.00 Högmässa. Kristallen. Kyrko-

kören. Konfirmanderna. Stefan
Lindholm

Söndag 9 december
Andra söndagen i advent
11.00 Högmässa. Kristdala-Vena

manskör. Kai Larsen. Mathias
Sånglöf

Torsdag 13 december
Luciadagen
19.00 Kristdala Lucia. Samarrange-

mang med IF Ariel

Lördag 15 december
18.00 Julcafé i Kristdala missionshus.

Åke Larsson, Carl-Johan
Johansson och Bernt-Åke
Svensson. Servering.

Söndag 16 december
Tredje söndagen i advent
17.00 Gudstjänst i Kristdala mis-

sionshus. Magnus Widholm,
regional missionsledare i EFS
sydöst predikar. Stefan Lind-
holm. Frida Björk, solosång.
Servering

Måndag 24 december
Julafton
11.00 Levande julkrubba med barn,

ungdomar och vuxna från
orten. Stefan Lindholm

23.00 Julnattsmässa. Kyrkokören.
Stefan Lindholm

Fredag 28 december
18.00 Julkonsert. Kristallen. Kyrko-

kören. Musiker. Stefan Lind-
holm, andakt. 

Måndag 31 december
Nyårsafton
16.00 Nyårsbön. Stefan Lindholm

Söndag 6 januari
Trettondedag jul 
18.00 Stilla mässa. Johan Mauritzon,

Lisa Blixt och Thomas TK
Karlsson. Stefan Lindholm

Söndag 13 januari
Första söndagen efter trettondedagen
11.00 Högmässa. Stefan Lindholm

Söndag 20 januari
Andra söndagen efter trettondedagen
14.00 Gudstjänst i Krokshultsgården.

Servering. Mathias Sånglöf

Söndag 27 januari
Tredje söndagen efter trettondedagen
11.00 Högmässa. Kyrkokören. Kai

Larsen

Söndag 3 februari
Kyndelsmässodagen/Jungfru Marie
kyrkogångsdag
11.00 Högmässa

Ändringar i kalendariet kan förekomma.  Jämför alltid med veckans annons i ortspressen!

BÖN & LOVSÅNG
i Kristdala församlingshem
11/12 19.30 
därefter uppehåll 
till 22 januari.

KRISTDALA
SYFÖRENING
i blå rummet, församlingshemmet
12/12 18.00

Ekumenisk 
Bibelhelg

med Anders Sjöberg, 
bibellärare och Israelkännare
Kristdala missionshus

Fredag 11/1 19.00 ”Bibeln och 
historien - visar att Gud är 
historiens Gud”

Lördag 12/1 16.00 ”Bibeln och
geografin - visar att Gud är 
sanningen”

Lördag 12/1 18.00  
” Bibeln som litteratur 
– visar att Gud möter 
oss i livets mångfald”

Arr: Kristdala samarbetskyrka och
Betelförsamlingen

Döpta i 
Döderhults kyrka

5 aug Dorian Montero 
Pelcastre

11 aug Sixten Trybjer
11 aug Haylie Olsson
11 aug Victor Jonsson
25 aug Gustav Joelsson
25 aug Vanessa 

Melander-Lundgren
1 sep Vilmer Nilsson
8 sep Gry Hällblad
15 sep Sally Stierna
22 sep Ester Sabelström
22 sep Axel Lindblad
13 okt Nils Sejnehed
13 okt Nils Rydhage
13 okt Oscar Bäck
21 okt Lukas Hellqvist
21 okt Noah Schöttke

Döpta i 
Kristdala kyrka
28 juli Emil Edwall
4 aug Maja Fallemark
19 aug Josef Karlsson
19 aug Wilgot Zetterling
29 sep Othilia Amlinger
7 okt Matheo Kolm
27 okt Alve Carlsson

Döpta i 
Påskallaviks kyrka
4 aug Norah Hope
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När tomten kommer hör det till att han stannar i dörren och frågar: 
”Finns det några snälla barn här?”  Har du tänkt på varför han gör det?
… När Lucia skrider fram i sitt vita linne bär hon ett rött skärp. Varför då?
… Och är det verkligen en dumstrut stjärngossen har på huvudet?

Får du någon julklapp i år?

Till jultiden hör många olika seder
och bruk. Ofta också mycket
bestämda maträtter. Ibland kan det
kännas betungande med alla ”mås-
ten”, men, handen på hjärtat, visst
är det ännu mer så att traditio-
nerna inför de olika årstiderna ska-
par förväntan inför festen och hjäl-
per oss att knyta an till släktens
och bygdens historia. 

Dagligdags tänker vi väl inte på
att vår kalenders alla namnsdagar
från början var sammanställd för
att hjälpa oss att komma ihåg
berömda kristna kvinnor, män och
barn på deras himmelska födelse-
dag, dvs. deras dödsdag, så att vi
kan tacka för deras insatser och
lära oss av deras exempel.
Så är 26 dec den dag diakonen

Stefanos stenades, 27 dec är dagen
för evangelisten Johannes avsom-
nande, fjärdedag jul minns vi de
oskyldiga barnen i Betlehem, nyårs-
afton år 1003 la påven Sylvester
huvudet på kudden o s v.  (Nu anar
du kanske varför Lucia bär ett
blodrött bälte på sin namnsdag). 
Det enda undantaget är att vi

firar vår Frälsares, Jesu Kristi, jor-
diska framträdande. Först ut bör-
jade man fira Epifania, som vi kal-
lar Trettondedagen. Då läser vi om
Jesu dop som är startpunkten för
Hans offentliga verksamhet. Se�n

dröjde det flera hundra år innan de
kristna i Västra Europa så smått
började göra sig glada på ”den
obesegrade solens dag” eller vinter-
solståndet och jämföra morgonrod-
naden med hur krubban där i stal-
let fick rymma barnet som är Rätt-
färdighetens läkande sol som går
upp. 
Vid den här tiden var de flesta

kristna inte längre födda som judar
utan kom från andra folkslag. Helt
naturligt förlade man då den första
berättelsen om hur Gud visar sig (=
Epifania) för hednafolken till den
gamla högtiden. Österlandets
astrologer letar sig fram, och - med
hjälp från dem som kan sin Bibel -
får de se Sanningen i vitögat: Och
den visar sig vara ett barn.
Det var ju bra att de gav sig av

och sökte utifrån den kunskap de
hade, men nog kan man tycka att
de är lite yra i mössan som i våra
dagar letar i stjärnorna efter dunk-
la aningar, när envar på ren sven-
ska lätt kan läsa sig till avsikten
och målet med världen och vår
egen del i sammanhanget bara man
öppnar sin Bibel. 

Nå, hur var det då med julklap-
parna och de snälla barnen? Jo, så
här berättas om S:t Nikolaus, som
blev Myras biskop och dog år 343:
Från ett fönster i sta�n hördes

gråt: ”Tre döttrar har vi, men inga
pengar till hemgift så att de kan
slippa bli gatflickor.” När vår
tomte hör det, kastar han i hemlig-
het in en påse guld genom fönstret.
Glädjen blir stor, Gud får tack och
den äldsta sitt bröllop. 
En tid därefter kommer en ny

guldklimp genom fönstret. Den
andra tösen kan stå brud och även
denna gång undgår S:t Nikolaus att
bli upptäckt och Gud ensam blir
lovad.  
Men tredje gången lyckades

fadern få fast helgonet som dock
förbjöd honom att avslöja givaren
förrän han dött eftersom det ju var
Gud som givit Santa Claus möjlig-
heten att dela med sig av sitt goda
och på så sätt låta Guds omsorg
om alla människor bli synlig. 

När du alltså står där i
julstöket: Låt dig inspireras
till ståndaktighet av Lucia,
vishet av stjärngossarna och
kärlek av jultomten. Då får
Gud äran och du själv en
riktigt God jul!

/ f Kai
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Facebook:  @doderhultsforsamling
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Får du inget församlingsblad?
Kontakta expeditionen så ordnar vi det. 

Döderhults expedition 105 79
Nästa nummer delas ut i brevlådorna i slutet av januari.

God Jul och Gott Nytt År 
önskar Döderhults församling

Resa till Israel 
19-26 maj 2019

Kostnad: 13.500 kr inkl. flyg från Köpenhamn. 
Del i dubbelrum med halvpension. 

Alla transporter i Israel. Inträden. Sightseeing enligt program. 
En lunch med Petrusfisk. Svensktalande guide.

För mer information och anmälan
Stefan Lindholm, kaplan

Tfn 0491-84126 Epost stefan.lindholm@svenskakyrkan.se

”Vi reser tillsammans med Falkenbergs pastorat”
”Några platser kvar”


