Kyrknytt
Advent och jul 2018

Adventstidens gudstjänster

2 december – 1 advent
10.00 Familjemässa i Förlösa kyrka
15.00 Familjegudstjänst i Garvaregården
9 december – 2 advent
10.00 Familjemässa i Garvaregården
15 december
17.00 »Musik i advent« i Förlösa kyrka
Förlösa kyrkokör, Garvaregårdens
vokalensemble, Luciatåg
16 december – 3 advent
10.00 Familjemässa i Garvaregården
23 december – 4 advent
10.00 Familjemässa i Garvaregården

Julens gudstjänster

24 december – Julafton
10.00 Samling vid krubban, Garvaregården
23.00 Julnattsmässa i Garvaregården
Solist: Ida Gratte
25 december – Juldagen
6.00 Julotta i Förlösa kyrka.
Förlösa kyrkokör
(Obs! Ingen Familjemässa 10.00)
26 december – Annandag jul
17.00 Mässa i Kläckeberga kyrka
30 december – Söndagen efter jul
10.00 Familjemässa i Garvaregården

Gemenskap i Garvaregården

Café Ons. 28 nov. och 23 jan. kl. 14.00–15.30.
Soppa och saffranspannkaka Tis. 4/12
kl. 11.30–13.00.
Luciafirande Mån. 10 dec. kl.10.30, med
våra allra minsta barn från öppet hus och
babyrytmiken. Efteråt ett enkelt lussefika.
Luciacafé: Tor. 13 dec. kl. 15.00–17.00.
Fika, sång och luciatåg.

Julmessy

Tis. 18 dec. kl. 16.15–18.30 är det julmessy. Pyssel, gudstjänst och mat. Barn
kommer i vuxens sällskap. Välkomna!

Stora stund, heliga stund

Jag kommer aldrig glömma den där morgonen då jag blickade ut
över den vy som jag försökt fånga i bilden ovan. Hur vi stod där i
närmare fyrtio graders värme, hur vi hörde tutande bilar i fjärran,
hur vår reseledare, biskop Jan-Olof Johansson, tog upp psalmen
»Stilla natt« och hur tonerna ljöd ut i dalgången… Andra versen
blev extra stark: »Stora stund, heliga stund! Änglars här slår sin
rund kring de vaktande herdars hjord…«
Där stod vi, några kilometer utanför Betlehem, vid Herdarnas
äng och den förmodade plats där änglahären visade sig för herdarna
med bud om en glädje för hela folket. Måhända ser där inte likadant ut som den natt då Gud blev människa i Jesus Kristus, med
de byggnader, vägar och fordon som numera ingår i vyn. För mig
var det ändå en stor stund, en helig stund, att få blicka ut över den
plats där herdarna fick skåda änglarna och höra glädjebudet. En
plats och dess omgivningar kan förändras över tid, men det budskap
som herdarna fick höra är detsamma genom alla tider. Glädjen för
hela folket är lika stor och Frälsaren är densamma. Jag visste att
jag aldrig skulle läsa eller lyssna till julevangeliet på samma sätt
längre, utan att bära med mig denna morgon vid Herdarnas äng i
mitt hjärta. Stora stund, heliga stund!
Adventstiden står för dörren och snart går vi in i en tid av förberedelser och förväntan. Änglarnas bud om glädjen för hela folket
visar sig bland annat i den gemenskap som julfirandet har kommit
att föra med sig. Familjer, släkter och vänner samlas för att dela
måltid, gemenskap och glädje. För den som saknar någon att dela
adventstidens förväntan och julens glädje med är detta en tuff tid.
En uppmaning till oss alla är därför att be för dem som behöver vår
omtanke, att sträcka ut en hand till den som är ensam, och bjuda
in fler till stora och heliga stunder. Det skulle han som föddes några
kilometer från Herdarnas äng ha gjort.
Varmt välkomna att dela gemenskap, förväntan och glädjebud
i våra gudstjänster under adventstiden och julhelgen. En god och
välsignad jul önskar jag er alla!
Julia Jonsson, komminister
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Kyrknytt
Nytt år 2019

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

Nytt år

1 januari – Nyårsdagen
16.00 Nyårsgudstjänst i Taizéton,
Kläckeberga kyrka.
6 januari – Trettondedag jul
10.00 Familjemässa i Garvaregården
Därefter gröt och skinkmacka
13 januari – 1 sön efter trettondedagen
10.00 Familjemässa i Garvaregården
20 januari – 2 sön efter trettondedagen
11.00 Högmässa i Kalmar domkyrka
Sammanlyst i hela kontraktet
17.00 Mässa i Simon Garvares kapell
25 januari – Fredag
18.30 Lovsångsgudstjänst i Garvaregården
27 januari – 3 sön efter trettondedagen
10.00 Familjemässa i Garvaregården
3 februari – Kyndelsmässodagen
10.00 Familjemässa i Garvaregården
17.00 Ljusgudstjänst i Förlösa kyrka
Förlösa kyrkokör, Garvaregårdens
vokalensemble

Berättelser vid brasan

På trettondedag jul, sön. den 6 januari
firar vi som vanligt Familjemässa i Garvaregården kl. 10.00. Efter den samlas vi vid
brasan. Där äter vi gröt och skinkmacka.
Dessutom får vi lyssna till olika berättelser.

Retreat i Garvaregården

Tid för stillhet, eftertanke och bön…
Datum: Sön. 27 januari kl.12.30–17.00
Anmälan: senast fre. 18 januari
För mer information och anmälan kontakta Karin Hardell Harrysson:
Tel.: 0480-44 71 86 eller
e-post: karin.hardell@svenskakyrkan.se

Här har vi Adam....

Vi sätter oss i ring på sångmattan. Det är Sixten, Edgar, Adam,
Tindra, Elise, Ivar, Ines, Hedda och Nelly, var och en med sin mamma eller pappa. Och så jag och Ulla, sångfröknarna. Vi sätter oss
alla tätt tillsammans, så att vi gör det lite svårare att »rymma« till
leksakerna i motsatt hörn av rummet. Handklapp och »Här har vi
Adam....«, vår ständiga hälsningssång. En vers för var och en. Alla
mår bra av att bli sedda.
En vanlig babyrytmikstund har just tagit sin början. Inte helt
späda barn just i denna grupp, de går sin andra termin här på
Garvaregården, och är runt året. Barn kan mycket i denna underbara ålder, och de gör det snabbt! Många roliga små »hyss« händer,
som vi får njuta av och skratta åt! De kan dessutom göra rörelser
till Imse vimse spindel och trumma stiligt på lilla trumman. Och
dessutom spela gitarr. »Låt barnen komma till mig«, säger Jesus.
»Himmelriket hör till dem.«
Det finns rytmikgrupper för yngre barn också, och även för lite
äldre, upp till fyra år. Du är också välkommen! Preliminära babyrytmiktider för vårterminen som startar vecka 6 är:
√√ 9–14 månader....... tisdagar klockan 9.45–10.30
√√ 0–9 månader......... tisdagar klockan 10.30–11.15
√√ Upp till 4 år.......... tisdagar klockan 11.15–12.00
√√ 0–2 år................... onsdagar klockan 9.45–10.30
Efter onsdagsgruppen finns tillfälle att stanna på öppna förskolan,
som börjar kl. 10.30, och leka och fika och pyssla lite.
Kajsa Eriksson

Ekumenisk bönevecka

Vecka 4 är en vecka med extra böneaktiviteter för kristen enhet i samarbete med Kalmar ekumeniska råd. Den börjar med en körkonsert på
lördagkvällen den 19 januari kl. 18.00 i Ljungby kyrka, Ljungbyholm
med Anna Weister Andersson och Andreas Andersson och den ekumeniska kören. På söndagen den 20 januari blir det en stor gemensam ekumenisk gudstjänst kl. 11.00, i Domkyrkan med Anna och Andreas och
ekumeniska kören. Under veckan är det gudstjänster på olika håll, som
kommer att annonseras. Veckan avslutas med en förböns- och lovsångsgudstjänst fredagen den 25 januari kl 18.30i Garvaregården.

