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Våren 2019

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

Bön och reflektion i Stilla veckan

Veckan före påsk kallas även för »Stilla
veckan«. Det är en tid som präglas av stillhet, bön och eftertanke. I år får vi lyssna,
be och reflektera över evangelisten Johannes berättelse om Jesus väg till korset.
Vi möts i Simon Garvares kapell kl.18:30.

Påsk och vår

Måndag 15/4 – Jesus ber för sina lärjungar
Tisdag 16/4 – Jesus fängslas
Onsdag 17/4 – Petrus förnekar Jesus

Kristus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!
Med dessa ord inleds påskdagens gudstjänst på alla möjliga
språk på jorden. Att någon som är död ska få liv igen, det strider
mot allt vi vet. Trots detta är det precis det som Jesus gjorde. Han
dog i vårt ställe uppspikad på ett kors på Långfredagen, och han
uppstod påskdagen. Jesus besegrade döden och han lever, här och
nu. Därför har vi ett hopp som sträcker sig bortom vår egen död.
Ett under som är omöjligt att förklara, som är omöjligt att förstå.
Men vi får ändå tro att det är så det är.
Därför är påsken kyrkans stora högtid och grunden för hela vår
tro.
Hela påskens drama gestaltas i gudstjänsterna i Förlösa-Kläckeberga församling liksom i hela den kristna kyrkan runt om i världen. Miljoner människor samlas till gudstjänst för att uppleva påskens mysterium; lidandet, döden och livets seger! I texter, böner
och psalmer får vi vara med från den bottenlösa smärtan till livets
jublande seger.

Gudstjänster

14 april — Palmsöndagen
10.00 Familjemässa i Garvaregården
18 april — Skärtorsdagen
18.30 Skärtorsdagsmässa i Garvaregården
19 april — Långfredagen
10.00 Långfredagsgudstjänst
Förlösa kyrka. Förlösa kyrkokör.
15.00 Korsvägsandakt i Garvaregården
För barn och vuxna
18.00 Vid Jesu grav, Kläckeberga kyrka
20 april — Påskafton
23.00 Påsknattsmässa i Garvaregården
21 april — Påskdagen
10.00 Festmässa i Förlösa kyrka
Förlösa kyrkokör och trumpeter. 		
Förstärkt kyrkfika
22 april — Annandag påsk
17.00 Emmausmässa i Kläckeberga kyrka
Vi vandrar med Jesus på väg mot
Emmaus och firar nattvard.
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Så var med och fira påsk. Fira med god mat, ljus och pynt. Njut
av vårblommorna i Guds fina natur. Men fira också i våra gudstjänster!
Välkommen till kyrkan!
Karin Hardell Harrysson, diakon

Prästost på ICA (Magneten)

På Skärtorsdagen säljer församlingens präster ost inne på ICA
Supermarket i Lindsdal. En del av försäljningens intäkter skänks av
butiken till Kyrkans fasteinsamling.
Stort tack till ICA Supermarket i Lindsdal som även i år sponsrar!
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Påsklov i Garvaregården vecka 17
Tisdag 23 april kl. 14.00–ca.16.30
Påskäggsjakt

Onsdag 24 april kl. 14.00–ca.16.30
Onsdagsmys – Vi pysslar och bakar!
Torsdag 25 april kl. 16.00-17.30
Himmel och pannkaka, 4–6 år,
syskon är välkomna.
Fredag 26 april kl. 16.00 - ca.19.00
»Öppen scen«. Vi bjuder på enkel mat
och du anmäler ditt uppträde eller deltar
som publik. Alla åldrar får vara med, även
vuxna!
Anmäl ditt uppträde/närvaro senast 24
april till »Öppen scen i Garvaregården«
– Det kan vara en dans, en sång, mima,
trolla – eller nånting annat som du vill visa
upp själv eller tillsammans med någon. I
anmälan skriver du också vad du behöver
till ditt framträdande! Anmälan sker till:
pernilla.sjogren@svenskakyrkan.se
Alla åldrar är välkomna men barn under
7 år kommer med vuxen. Sluttiderna är
cirkatider då det ibland finns möjlighet för
de barn som vill att stanna kvar lite längre.

Messy church

Våren går med stormsteg mot
sommar. Men innan sommarens ankomst
ska vi hinna med två Messy Church.
Nästa Messy church är redan 9 april i
Garvaregården med Påsktema.
14 maj blir det däremot andra bullar!
Då möts vi vid Förlösa kyrka på Messy
church. Anteckna i kalendern den ändrade
platsen för Messy church till Förlösa då är
temat Guds värld.
Drop-in från klockan 16.00.
Varmt välkomna!

Konfirmand 2019/2020

Ska jag konfirmeras?
Det var den första frågan jag ställde mig när jag fick hem lappen i brevlådan när det var 95-ornas tur för konfirmation. »Det kan väl vara en kul
grej« tänkte jag och anmälde mig till det. Dagen kom då konfirmationsläsningen skulle starta. Det var nervöst. Jag funderade: »Vilka skulle vara
där? Känner jag någon? Kommer mina vänner att hoppa av? Vad gör jag
överhuvudtaget här, jag vill ju inte ens åka på läger? Det blir säkert bra!«
tänkte jag. Och vilken tur, det blev det, början på något större!
Konfirmationssåret var som livet är, långt ifrån spikrakt. De dagarna
då vi konfirmander träffades, blev dock som en fristad. Det var en plats
där man kunde prata 0m livets stora frågor: »Finns Gud? Vad är meningen med livet? Vad säger egentligen bibeln? Varför finns det så mycket
ondska om Gud har all makt? Hur undviker vi skidbackar i osten till
fikat..?« Ja, allt mellan himmel och jord helt enkelt. Under konfirmationsläsningen fick vi ta emot kunskap utan att behöva prestera för betyg och
kunskapskrav.
Efter ett antal månader i undervisningen hamnade jag i en av mina svåraste perioder i livet då min mormor dog, min mormor som jag stod så
oerhört nära. Jag blev arg på Gud, eller rättare sagt, jag trodde inte Gud
fanns alls. Jag bestämde mig i stort sett för att hoppa av konfirmationen…
Men vändningen blev när jag istället åkte på ett kristet läger i Svenska
kyrkans unga som blev starten på något mycket större och en stor gemenskap där jag idag har mina bästa vänner och där jag har fått fördjupa
mig i både tro, livet och även i praktiskt kunskap! Konfirmationen gav
mig helt enkelt ett engagemang i kyrkan som har lett både till jobb och
livsglädje och framförallt glädjen i att få hålla på med musik både i och
utanför kyrkan.
Konfirmationstiden och själva konfirmationen betyder ju givetvis olika
för olika individer men jag kan nästan lova att det kommer att ge dig
något eller åtminstone ett år med nya insikter och tankar! Ett år där du
kommer att få känna på den där goa lägerkänslan, diskutera, leka, vara
dig själv, fundera, träffa både nya och gamla vänner och där du dessutom
kommer få försprång i religionskunskapen i skolan. Jag hoppas att jag
tillsammans med prästerna i kyrkan får följa med på din konfirmandresa under hösten 2019 och våren 2020! Mer information kommer snart
att presenteras både i Kyrknytt och på webben och i din brevlåda för
dig som är född 2005! Vi ser fram emot ett spännande år med dig som
konfirmand!
Vi ses i kyrkan!
Penny Sjögren, pedagog

Kyrknytt
Caféträff och sopplunch

17 april: Ferlin, Forsell och Fröding. Peter
Hausenkamp och Christer Svensson tolkar
de stora diktarna. Paj serveras efteråt.
15 maj: Jean och Kerstin Johansson delar
med sig av sina minnen.
Missa inte vårens sista sopplunch 7 maj
klockan 11.30–13.00. Kostnad 40 kronor.

Församlingsresa 5 juni

Kyrkogårdsinformation
Förlösa kyrka renoveras
Under våren och försommaren pågår en utvändig renovering av Förlösa
kyrka. Vi kommer att ta bort gammal, skadad puts och sätta dit ny, tvätta
fasad där den är hel, måla och se över fönstren, måla torntaket och förgylla tornkorset samt att laga trappan på södersidan. Kyrkan kommer att
vara öppen för gudstjänster och förrättningar som vanligt under tiden.
Allt kommer att vara klart i juli, om tidsplanen håller.
Nytt gravskick på Förlösa kyrkogård
Under hösten 2018 togs ett nytt gravskick i bruk på kyrkogården i
Förlösa. Det är som en liten urnlund, i ett par av de gamla gruskvartersgravarna med buxbomshäck. Det är enbart urnor och en liten minnesplatta med namn och årtal som monteras på en gemensam sten. Anhöriga
får närvara vid urnsättningen, men man har ingen gravrätt. Församlingen
står för plantering och gravsten. Det är ett mellanting mellan minneslund
och pelarna som kallas askgravplats. Vid pelarna hyr man en sida till sina
anhöriga, som då får namnskyltarna bredvid varandra. Här får man också närvara vid urnsättningen och man får en begränsad gravrätt. Priser
och frågor kan besvaras på församlingsexpeditionen.
Kyrkogårdsinformation
Vårplanteringen på våra kyrkogårdar gör vi efter påsk, men vi kommer
att vårstäda innan påsk. Tag gärna hem ljuslyktorna, för att underlätta
städningen.
Vi erbjuder skötsel och plantering av vår- och sommarblommor på våra
kyrkogårdar. En årsskötsel kostar 650:- i år. För mer information hör
av dig till församlingsexpeditionen tel. 0480-44 71 80 måndag-torsdag
10–16 eller e-post till forlosa-klackeberga.forsamling@svenskakyrkan.se.

En heldag på norra Öland. Vi åker med
buss vi och besöker Hagelstads getostmejeri, Ullcentrum, Trollskogen och S:t Olofs
kapell. Lunch på Hornsjöns pensionat.
Kostnad 200:-. Läs mer på hemsidan.

Pilgrimsvandring 15–16 juni

Ta en paus och njut av försommaren på
Öland. Vandra två dagar med övernattning
i Källahamn. Eller var med bara en av
dagarna. Mer information på hemsidan.
Anmälan senast 9 juni till:
karin.hardell@svenskakyrkan.se

Besök Kläckeberga kyrka

Passa på att besöka medeltidskyrkan i
sommar. Öppet alla söndagar från 26
maj–25 augusti och hela veckan 1–7 juli
klockan 11-16.

Lindsdalsdagen

Missa inte den stora familjefesten i Lindsdals centrum lördagen den 11 maj. Det
blir en dag fylld av olika aktiviteter.
Uppträdanden med sång och
musik, olika utställare mm.
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Allt har sin tid,
det finns en tid för allt
som sker under himlen.
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Om jag tror på en Gud

Det finns få musikaliska upplevelser som
kan
mätamed
sigsolistinsatser,
med attpianoreduktion
som körsångare
Körpartitur
och ackordanalys
få sjunga till levande orkester, och som
Manus
orkestermusiker att ha en stor kör bakom
sig! Att därtill få dela upplevelsen med en
sjungande församling tillför ytterligare
en dimension.
Om jag tror på en Gud är en mässa
skriven för sångare och solister i en vanlig
landsortskyrka, och för orkestermusiker
på god fritidsnivå. Lite högre krav ställs
på bandet, som utgör den rytmiska och
harmoniska grunden. Klassisk musik
möter pop och jazz, folkton, gregorianik
och stadig psalm. Här finns något för alla.
Den 19 maj kl. 17 firar vi festmässa i
Förlösa kyrka. Församlingens körer och
solister framför tillsammans med orkester
och band Ida Fahls mässa. Medverkar gör
bl a Olof Lövmo, piano, Ola Petersson,
kontrabas, Adam Ross, trummor, och
Kalmar Musiksällskap m fl. Välkomna till
en musikupplevelse utöver det vanliga!

Nu är det snart tid för mig att ta nya avstamp och börja arbeta som komminister
i en annan församling. Inte allt för långt
bort, men ändå tillräckligt långt för att vi
inte ska stöta på varandra lika ofta.
När jag nu ska ta avsked av alla er som kommit att stå mig så nära finns
det några ord som jag vill ta fasta på mer än andra ord.
Det första ordet är tack. När du läser det här numret av Kyrknytt har jag
varit präst i 303 dagar. Det innebär att jag har varit i praktisk tjänst som
pastorsadjunkt i Förlösa-Kläckeberga församling i 300 dagar. För min
del innebär det att jag har haft 300 dagar fyllda av värme, kärlek, humor,
medkänsla och en mängd andliga upplevelser och lärotillfällen tillsammans med er. Och för det är jag så tacksam. Jag har haft en fantastisk tid
där jag har känt mig så väl mottagen från första stund. Ända från mottagandet i Växjö Domkyrka vid min prästvigning till dags dato. Ni har
stått ut med mina fel och brister men också kunnat glädjas tillsammans
med mig. Jag har fått förtroendet att konfirmera, döpa, viga och begrava
nya och gamla församlingsbor och jag har fått hänga med barn och unga.
Vi har firat mässor tillsammans, samtalat, diskuterat och varit förenade
i bön. Ni har stöttat mig, bett för mig och gett mig feedback och jag har
kunnat växa in i min ämbetsroll på ett lugnt och tryggt sätt. Tack!
Det andra ordet är adjö. Det lilla ordet adjö är franska och betyder
»Gå med Gud«. Som en del av er församling har jag fått gå med Gud
tillsammans med er och jag vet att jag kommer att bära många »Gudspromenader« i mitt hjärta så länge jag lever. Adjö betyder alltså inte »hej
då«, vilket känns skönt. Vi ses igen.
Gud välsigne er alla!
Petronella Björn

Ju mer vi är tillsammans...

Församlingsdag lördagen den 11 maj – Allégården Öland. Välkommen
att vara med på en dag för alla åldrar! Buss från Garvaregården kl.
09.00. Hemfärd kl. 18.00. Kostnad: 100:- för vuxna. Resa, mat och
aktiviteter ingår i priset. Anmäl senast fredagen den 26 april via e-post.
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