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Hälsning från Petronella
Varje vecka i Garvaregården
Söndag
10.00 Familjemässa
Mån–tor 9.00		 Morgonbön
Onsdag 18.30 Veckomässa

Familjemässor i Garvaregården
20 maj — pingstdagen
10.00 Familjemässa i Garvaregården

27 maj — Heliga trefaldighets dag
10.00 Familjemässa i Garvaregården
3 juni — 1 sön efter trefaldighet
10.00 Familjemässa i Garvaregården
10 juni — 2 sön efter trefaldighet
10.00 Familjemässa i Garvaregården
17 juni — 3 sön efter trefaldighet
10.00 Familjemässa i Garvaregården
Välkomnande av Julia och Petronella

Hej!
Mitt namn är Petronella Björn och i skrivande
stund sitter jag i biblioteket på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och skriver
denna hälsning till er.
Vem är då jag? Jag är en fyrtiofyraårig
öländsk trebarnsmamma, maka och kattägare
boende i Färjestaden som älskar att handarbeta, spela teater, läsa och musicera när det finns tid över. Jag uppskattar också att ströva i den öländska naturen och är intresserad
av historia och människoöden. Det tog lite tid innan jag förstod att
det var präst jag skulle bli, så jag har hunnit med att arbeta inom
till exempel äldreomsorg och skola. Jag är utbildad grundskollärare och har främst arbetat på högstadieskolor på Öland innan
de teologiska studierna i Lund tog vid. Men nu återstår bara ett
fåtal dagar av en lång tids studier och jag längtar och ser fram
emot att få komma till Förlösa-Kläckeberga och göra mitt pastorsadjunktsår. Jag ser fram emot att få lära känna er och vara er till
tjänst i gudstjänst, sorg och glädje.
Petronella Björn, präst

Lindsdalsdagen

Missa inte den stora familjefesten i Lindsdals centrum lördagen den 26 maj. Det
blir en dag fylld av olika aktiviteter.
Uppträdanden med sång och musik, olika
utställare mm. Självklart kommer också
vår församling att vara med.
Välkommen till
kyrkans tält där vi
gärna bjuder dig
på kyrkkaffe!

Musikkonsert på Lindsdalsdagen

Lördagen den 26 maj klockan 16.00 är det
vårkonsert i i Garvaregården med Förlösa
kyrkokör. Vi bjuder på blandade vår- och
sommarsånger under ledning av Solweig
Hjalmarsson Bergh.
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Konfirmation 2019

Du som börjar i åttonde klass till hösten kommer snart att få
en inbjudan till konfirmation. Där kan du läsa mer om hur det går
till när man är konfirmand i vår församling. Du kommer även att
kunna anmäla dig till konfirmationsläsning via vår hemsida fr o m
juni 2018.
Vill du redan nu veta mer om vad det innebär att vara konfirmand hos oss så får du gärna höra av dig till Anders
Johansson eller prata med någon som är konfirmand just nu.
Information och möjlighet att anmäla sig finns även på adressen:
www.konfirmation.nu.Vi ser fram emot att få träffa dig till hösten!

Kyrknytt ges ut av Förlösa-Kläckeberga församling
Tel: 0480 – 44 71 80 (Mån–tors 10–16) • E-post: forlosa-klackeberga.forsamling@svenskakyrkan.se • Hemsida: www.svenskakyrkan.se/forlosa
Adress: Garvaregården, Förlösavägen 3, Box 6007, 390 06 Kalmar. Ansvarig utgivare är kyrkoherde Anders Johansson
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Hälsning från Julia

För 63 år sedan bar en flicka som hette Astrid
Eklund på en kallelse att tjäna Gud som evangelist i pingströrelsen. Hon lämnade föräldrahemmet norr om Örebro som 17-åring för
några månaders bibelstudier i Göteborg, innan
hon med en kollega sändes ut som evangelist
till Förlösa år 1955. Två år blev hon där, innan
kallelsen tog henne vidare norrut i Småland.
I Millebo kapell utanför Vetlanda träffade hon sin blivande man
Sven Jonsson och hon kom därmed att bli kvar i Småland.
Vintern 2017 upplevde den före detta Förlösa-bon Astrids
barnbarn en kallelse att söka tjänsten som komminister i FörlösaKläckeberga församling. Hon lockades av att arbeta i en aktiv och
engagerad församling, att få tjänstgöra i både tätort och på landsbygd, och att arbeta med barn och ungdomar i såväl konfirmandarbete som ungdomsgrupp och Messy Church. Det nyprästvigda
barnbarnet bar också på en längtan att få växa in i rollen som
komminister i ett uppmuntrande och kreativt arbetslag, att få dela
gudstjänstgemenskap med människor i alla åldrar, och att berätta
om Jesus och den glädje och befrielse som evangeliet ger. Det barnbarnet, det var jag.
Julia Jonsson heter jag och för närvarande är jag pastorsadjunkt i
St Johannes församling. Från och med den 12 juni är jag ny komminister i Förlösa-Kläckeberga församling. Min glädje och förväntan
inför det som väntar är stor, och jag längtar tills jag får möta er alla!
Jag är född 1989 och har mina rötter i byn Nye utanför Vetlanda.
Sången och musiken ligger nära mitt hjärta, likaså min stora familj
och alla vänner som är utspridda i landet och ute i Europa. Jag
tycker att det är spännande att lära känna nya människor, och jag
värdesätter samtalet om högt och lågt, stort och smått, i glädje och
i sorg.

Garvaregården

Garvaregården är församlingens församlingshem där den mesta av vår verksamhet
är förlagd. Här har vi barn-ungdomskonfirmandverksamhet, soppluncher,
caféträffar, morgonböner, veckomässor och
söndagliga mässor och mycket mer.
Här har vi också församlingens expedition. Det är Helen Bodell som svarar i
telefonen och tar hand om alla bokningar,
medlemsärenden och kyrkogårdsärenden
samt Anette Einarsson som är kyrkokamrer och tar hand om församlingens ekonomi.
De flesta som ringer vill boka lokal eller
tid för dop, vigsel, begravning. Beställning
av skötsel på graven bokas också genom
expeditionen. Vi erbjuder två planteringar,
vår- och sommarblommor och så förstås
ogräsrensning, vattning under växtsäsong.
Vi sätter också ut lite skyltar ibland vid
gravarna, för att få kontakt med anhöriga
till de gravar där vi saknar aktuell innehavare.
Vill du besöka expeditionen så ligger
den bakom själva huvudbyggnaden med
ingång från innergården. E-post: forlosaklackeberga.forsamling@svenskakyrkan.se
telefon: 0480-44 71 80, mån–tor kl 10–16.

Vi kommer att mötas i gudstjänstsammanhang i Garvaregården, i
Förlösa kyrka och i Kläckeberga kyrka. Vi kommer att få stämma
in i psalmsången tillsammans, få dela bröd och vin, och fortsätta geDu som församlingsbo är alltid välkommenskapen kring fikaborden. Vi kommer att mötas i dagar av glädmen till Garvaregården, till alla våra grupje och i dagar av sorg, i hopp och förtvivlan, i ljus och mörker, till
per och evenemang!
vardags och till fest. Min förhoppning är att Förlösa-Kläckeberga
församling ska fortsätta vara ett sammanhang och en gemenskap
där alla känslor och alla dagsformer ryms, att här får vi vara som
vi är med alla våra styrkor och vår sårbarhet, att här ges utrymme för samtal både om det som är lättsamt och det
som är svårt. Då kan vi upptäcka mer om varandra och om Jesus, och på djupet dela tro och liv med varandra.
Jag ser fram emot våra gudstjänster, våra möten och våra samtal, och räknar ner dagarna tills kallelsen att vara
komminister i Förlösa-Kläckeberga församling blir min vardag. Med önskan om en härlig vår och sommar vill jag
också skicka med er det bästa jag vet: Guds välsignelse!
Julia Jonsson, präst

