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www.svenskakyrkan.se/emmaboda
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Prästen har ordet

VILLKORSLÖS KÄRLEK
I Frälsarkransen finns det två djupröda pärlor - kärlekspärlorna. Den första 
kärlekspärlan handlar om Guds kärlek till oss, den kärlek som aldrig kommer 
att ta slut. Ett bibelord som jag ofta återkommer till när jag känner tvivel och 
modlöshet är från Sefanja 3:17. Det står så här; 
Herren din Gud bor i dig, hjälten och räddaren. Gud jublar över dig i sin översvallande 
kärlek. Dessa ord ger mig ny energi och trygghet. 
Den andra kärlekspärlan handlar om den kärlek som vi människor ger 
vidare. Det är vårt svar på Guds kärlek till oss. Alla människor lever i olika 
relationer med varandra, med Gud, med sig själva, och med hela skapelsen. 
Gud har gett just dig uppgiften att ta hand om alla dina relationer. Tanken är 
att du ska rikta kärleken både utåt till andra och inåt till dig själv. 
Jesus sade: Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och 
med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. 
Ibland kan kärleken och relationerna vara svåra, men den villkorslösa 
kärleken från Gud, den försvinner aldrig, Gud som längtar efter relationen 
med dig. 
I detta nummer av LEVA-bladet blir du inbjuden till att vårda din relation 
med Gud, med dig själv och med din nästa. 
Välkommen till fina gudstjänster och musikandakter i våra kyrkorum. 
Välkommen till dagledigträffar och andra gemenskaper för alla åldrar runt 
om i vårt pastorat. 
Just du är varmt välkommen - vi längtar efter dig!

Varma Hälsningar Johanna Juhlin
Kyrkoherde Emmaboda Pastorat

Du missar väl inte att pastoratet har en 
Facebooksida? 

Titta in på den och gilla så får du veta kontinuerligt 
vad som händer i pastoratet. 

                             Emmaboda pastorat

Titta även på vår hemsida för aktuell information!  
www.svenskakyrkan.se/Emmaboda 

Kyrkogårdsnytt
Nu går vi med stormsteg mot den sköna, ljusa årstiden - våren.
Det innebär härlig städning utomhus och på kyrkogårdar, som ska förbe-
redas för plantering. 
Som ni kanske har sett, har det under vintern blivit sättningar i marken på 
våra begravningsplatser. Just nu lägger vi på ny jord och sår in gräs på dessa 
områden. Vi ber er som besökare att visa hänsyn och inte gå på denna mark 
innan gräset kommit.
Vårplanteringen beräknas ske i mitten av april. Vill du få hjälp med att få 
din grav planterad och skött, ring till Göte på expeditionen, 0471-254 82, så 
ordnar han med ett skötselavtal.
Vi ser nu fram mot ljusare och varmare tider och alla trevliga möten med just 
er ute på kyrkogårdarna.

Marcus Bäcklund, Kyrkogårdsansvarig
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DAGLEDIGTRÄFFAR 
i Långasjö Sockenstuga

Onsdag 28 februari kl 14.00
Om och med Britt G Hallqvist
Vi sjunger och lyssnar tillsammans med
Ulla Sköldh Jonsson och Britta Mård        

Onsdag 21 mars kl 14.00
Donald Hummel i full frihet

Musik – sång – servering

Onsdag 25 april kl 14.00
Sång & Musik med PRO:s Sånggrupp

under ledning av Ingrid Svensson 
Välkomna!

 

FAMILJETRÄFFAR

Fredag 16 mars kl 17.30 – 19.30
med middag och funderingar kring stillhet. 

Varför är vi och våra barn så stressade? 
Vad kan få oss mer lugna? 

Tankar och spännande övningar. 
Vi får besök av författaren och föreläsaren 

Anna Bornstein 
som skrivit böcker i detta ämne.

Anmälan före 14 mars till Linda Ursjö 076-760 31 54

Söndag 6 maj kl 10.00 – 12.00
Vår ”Gudstjänst med små och stora” blir avslutningen 

för Juniorernas övernattning. 
Den här dagen firar vi alla barngruppernas våravslutning. 

Vi börjar i kyrkan och förflyttar oss sedan till sjön där 
vi grillar, äter tårta, leker och går tipspromenad!

Långasjö 
församling
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STILLA VECKAN OCH PÅSK

Tisdag 27 mars kl 19.00
Passionsandakt med Kyrkokören

Onsdag 28 mars kl 19.00
Passionsandakt med Taizésånger

Torsdag 29 mars kl 19.00
Skärtorsdagsmässa

Fredag 30 mars kl 10.00
Långfredagsgudstjänst

med Kyrkokören

Söndag 1 april kl 10.00
Påskdagsmässa

med Kyrkokören, Lilla kören, Diskanten 
Kyrkkaffe med påsktårta.

MUSIK I LÅNGASJÖ KYRKA

Söndag 11 mars kl 16.00
Gudstjänst med musik 

Kyrkokören sjunger

Lördag 14 april kl 16.00
Konsert

Peter Rudenborg med vänner
och kören Diskanten

Söndag 15 april kl 10.00
Thea Fritsche 

spelar violin i gudstjänsten

Måndag 30 april kl 19.00
Musik i Valborgsmässotid

 med Långasjö kyrkokör.
Valborgsmässofirande vid sjön tillsammans 

med Röda korset.



4 mars
Tredje söndagen i fastan

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

18.00 Sinnesrogudstjänst Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

16.00 Taizé-gudstjänst

11 mars
Midfastosöndagen

16.00 Gudstjänst med 
musik. Kyrkokören, 
brödauktion.

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

14.00 Mässa med små 
och stora. Barnkörerna, 
brödauktion

11.00 Brödmässa

18 mars
Jungfru Marie 
Bebådelsedag

10.00 Mariamässa 16.00 Mariamässa 18.00 Mariamässa 14.00 Teckenspråkig 
mässa. Kyrkkaffe.

24 mars 
Lördag 

10-13 Världens dag  i 
Församlingshemmet.
20.30 Earth Hour i 
kyrkan.

25 mars
Palmsöndagen

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

16.00 Musikgudstjänst
Optimistkören

11.00 Påskvandrings-
gudstjänst

27 mars 
Tisdag 

19.00 Passionsandakt

28 mars 
Onsdag 

19.00 Passionsandakt

29 mars 
Skärtorsdagen 

19.00 Skärtorsdags- 
mässa

19.00 Skärtorsdags- 
mässa
Lilla kören

19.00 Skärtorsdags 
-mässa. Konfirmander, 
kyrkokören.

19.00 Skärtorsdags-
mässa. 
Konfirmander

30 mars
Långfredagen 

10.00 Långfredags-
gudstjänst. Kyrkokören.

15.00 ”Vid korset”
Kyrkokören

15.00 Passionsgudstjänst 
Sivert Petersson, flöjt.

11.00 Passions-
gudstjänst. Kyrkokören.

31 mars 
Påskafton 

23.30 Påsknattsmässa
Kören La Vivo

1 april 
Påskdagen 

10.00 Påskdagsmässa
Påskspel, Miniorer, 
Juniorer, Barnkörerna, 
Kyrkokören

11.00 Påskdagsmässa
Kyrkokören, Walla 
Carlsson, Ganteskyrkan 
predikar

11.00 Påskdagsmässa
Kyrkokören, barnkö-
rerna

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

2 april 
Annandag påsk 

11.00 Gudstjänst med 
små och stora

7 april 
Lördag 

Drop-in dop  
Se information på sid 5!

8 april
2 söndag i påsktiden

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

11.00 Högmässa
Optimistkören

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

14.00 Gudstjänst i 
Moshultamåla
Optimistkören

15 april
3 söndag i påsktiden

10.00 Lekmannaledd 
gudstjänst.
Thea Fritsche, violin.

16.00 Konfirman-
dernas gudstjänst

11.00 Högmässa Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

22 april
4 söndag i påsktiden

10.00 Vandringsmässa 11.00 Högmässa 16.00 Taizémässa
i församlingshemmet

16.00 Vandringsmässa

29 april
5 söndag i påsktiden

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

16.00 Musikgudstjänst
Kyrkokören

11.00 Musikgudstjänst 18.00 Musikgudstjänst
Kyrkokören

6 maj
Bönsöndagen

10.00 Gudstjänst med 
små och stora.
Miniorer, Juniorer, 
Barnkörerna

11.00 Gudstjänst med 
små och stora.

14.00 Gudstjänst med 
små och stora.
Miniorer, Juniorer, 
Barnkörerna

16.00 Gudstjänst med 
små och stora.
Miniorer, Juniorer, 
Barnkörerna

10 maj
Kristi Himmelsfärdsdag

8.00 Gökotta på Klasa-
torpet. Medtag egen 
fikakorg.

8.00 Gökotta på Bökön. 
Sångarbröderna. Med- 
tag egen fikakorg
11.00 Gudstjänst på 
Loket, medtag egen 
fikakorg.

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

11.00 Festmässa
Kyrkokören

GUDSTJÄNSTER I EMMABODA PASTORAT MARS - MAJ 2018
DATUM LÅNGASJÖ EMMABODA VISSEFJÄRDA ALGUTSBODA



VÄRLDENS DAG 

Lördag 24 mars kl 10 – 13 

i Emmaboda församlingshem.

Välkommen till en fantastisk dag med 
aktiviteter för alla åldrar, allt till förmån för 

Svenska kyrkans fasteinsamling 
”Att resa sig starkare”. 

Musikunderhållning med Barnkörer, 
körer och solister. 

Loppmarknad och Leksaksloppis
Försäljning av hembakat bröd 

Lotterier 
Kaffeservering samt korv o bröd
Försäljning av Fairtrade-varor

Aktiviteter för barn 

Närmare information om pastoratets gudstjänster och evenemang finns på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/emmaboda

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum. 
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum. 
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar.  
När katastrofen är ett faktum.  
Ge människor kraft att bli  
starkare tillsammans!

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr
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När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr
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När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum. 
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!

att resa sig starkare

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr
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swisha 
valfritt belopp 

till 9001223

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum. 
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!

När det fruktansvärda inträffar. När 
katastrofen är ett faktum. Ge människor 
kraft att bli starkare tillsammans!

SMS:a LIV till 72 905  
och ge 100 kr eller  
swisha till 9001223

När det fruktansvärda inträffar. När 
katastrofen är ett faktum. Ge människor 
kraft att bli starkare tillsammans!

SMS:a LIV till 72 905  
och ge 100 kr eller  
swisha till 9001223

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar. När katastrofen är ett faktum. 
Ge människor kraft att bli starkare tillsammans!

att resa sig starkare SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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DROP IN DOP 
Lördagen den 7 april mellan                                  

klockan 10-15 i Långasjö kyrka
Det kan finnas många anledningar till varför dop 
inte blivit av. I vilket fall är du varmt välkommen 
nu. Låt döpa dig eller ditt barn - eller både och. 

Barn, unga och vuxna är alla lika välkomna 
att döpas. Man behöver inte prestera något, tro 
på rätt sätt eller förstå allting. Tvärtom – Dopet 

är en gåva som bara är att ta emot.
Frågor? Kontakta präst Ulla Sköldh Jonsson

DROP IN VIGSEL 

Lördagen den 19 maj mellan klockan 11-16 
i Långasjö kyrka

Tycker ni att det verkar dyrt och komplicerat 
att gifta sig? Det behöver det inte vara!

Vi ordnar allt som har med 
vigselgudstjänsten att göra. 
Präst • Musiker • Vittnen

En av er måste vara medlem i Svenska kyrkan. 
Ta med hindersprövning och legitimation.

Frågor? Kontakta präst Ulla Sköldh Jonsson

13 maj
Söndagen före pingst

16.00 Mässa 16.00 Gudstjänst 11.00 Högmässa 11.00 Konfirmation

19 maj
Lördag 

Drop-in-vigsel -
Se information på sid 5!

12.00 Konfirmation, 
Kyrkokören

20 maj
Pingstdagen

10.00 Festgudstjänst - 
Gångedag. Kyrkokören, 
statyinvigning, kaffe.
Sivert Petersson, flöjt.

11.00 Högmässa Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

16.00 Mässa

27 maj
Heliga Trefaldighets 
dag

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

11.00 Högmässa.
Avskedspredikan och 
avtackning av kommi-
nister Bo-Harald Brun-
zell. Kyrkokörerna.

Välkommen till pastora-
tets övriga gudstjänster

3 juni 10.00 Högmässa 16.00 Gudstjänst 16.00 Gudstjänst 11.00  Högmässa

DATUM LÅNGASJÖ EMMABODA VISSEFJÄRDA ALGUTSBODA
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Lördag 3 mars kl. 18.00
Elvis i våra hjärtan

Musik med Peter Rudenborg 
och Britta Mård, som spelar trumpet 

respektive piano och sjunger Elvissånger!
Andakt: Bo Harald Brunzell

ÖPPEN KYRKA
Onsdagarna 7 mars, 18 april och 16 maj 

är Emmaboda kyrka öppen kl. 19-20
för blåsmusik och orgel.

Kyrkbrass Emmaboda Pastorat spelar 
bl a Händel och Mozart. 

Orgel - Catarina Hermansson. 
Enkel kopp kaffe, gemenskap.

Fri entré. Välkomna!

Lördag 24 mars kl 20.30
EARTH HOUR DAY 

- Ljusgudstjänst 
Över hela världen uppmanas människor 

släcka ljuset denna timme. 
Vi samlas i Emmaboda kyrka 
upplyst av enbart levande ljus 

till eftertanke för vår miljö!

Emmaboda 
församling

BAGUETTEMUSIK 
- Påfyllning för kropp och själ 

Stressigt på jobbet? 
Lunch tillsammans med musik? 

Följande torsdagar finns möjlighet att ta en kroppslig och 
själslig paus i Emmaboda kyrka under lunchen. 

Torsdagarna 15 mars, 12 april och 24 maj 
kl 12.15 i Emmaboda kyrka

Slå dig ner och njut av en baguette, samtidigt som 
vi bjuder på en halvtimmes avkopplande musik. 

Baguette 40 kr, vatten och kaffe ingår.
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Tisdagsträffar 

i Emmaboda församlingshem
20 mars kl. 14.00 Framtidens hälso- och sjukvård
Christer Jonsson, oppositionsråd och vice ordförande i 

landstingsstyrelsen informerar 
17 april kl. 14.00 Kåseri med Leif  Adolfsson

Komministern, författaren och programledaren 
Leif  Adolfsson, Växjö kåserar för oss.
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Musikcafé till förmån för 
fasteinsamlingen i Vissefjärda 

församlingshem.
Måndag den 5 mars kl 19.00

Välkomna till en kväll med kyrkokören, 
musiker och solister som sjunger och 

presenterar ett melodikryss. 
Servering. Inträde 50 kr.

VI FIRAR PÅSK

SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Skärtorsdagen 29 mars kl 19:00

Kyrkokören

PASSIONSGUDSTJÄNST
Långfredagen 30 mars kl 15.00

Flöjt: Sivert Petersson

PÅSKDAGSMÄSSA
Påskdagen 1 april kl 11.00

Kyrkokören, Änglakören 
Kyrkkaffe med påskbakelse 

VÅRSÅNGER PÅ STOREGÅRDEN
Valborgsmässoafton 30 april kl 19.00

Kyrkokören

MÄSSA MED SMÅ O STORA
Midfastosöndagen 11 mars kl 14.00

Barnkörerna, Brödauktion

GUDSTJÄNST MED SMÅ O STORA
Bönsöndagen 6 maj kl 14.00

Avslutning barngrupperna
Tårtkalas i församlingshemmet

KONFIRMATION MED MÄSSA
Pingstafton 19 Maj kl 12.00

Kyrkokören

Avskedspredikan och avtackning
27 maj kl. 11.00 

Högmässa.
Avtackning av komminister 

Bo-Harald Brunzell.
Pastoratets kyrkokörer medverkar.

Vissefjärda 
församling
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MÅNDAGSTRÄFFEN
Måndag 12 mars

”Livets bröd och mormors limpa”
Kristina Johansson pastor från Högsby bakar och 

berättar om brödets betydelse. Andligt och lekamligt. 
Måndag 9 april 

Ingrid och Roland Johansson sjunger och spelar. 

Minneskonsert för Lars Gullin 
Fredag 4 maj kl 19.00.

Jan Allan, trumpet, Gunnel Mauritzson sång, 
jazztrion Unit från länsmusiken i Blekinge och 

poesi av Mailis Gullin.

På Vissefjärdadagen 12 maj 
anordnas på för- och eftermiddagen kyrkogårdsvandringar. 

Information om olika gravskick. Inne i kyrkan blir det 
andakter och guidning. 

Välkomna!

VISSEFJÄRDA KYRKOKÖR 90 ÅR!
Kyrkokören firade detta med en jubileumskonsert lördag 
den 2 december. Före detta körsångare och körledare var 
inbjudna. Första advent 1927 sjöng kören upp för första 
gången, och har sedan dess berikat församlingen vid guds-
tjänster och olika musikaliska sammanhang.
Kyrkorådets ordförande Stig-Ove Andersson delade ut 
förtjänsttecken i olika valörer till koristerna från 10 år upp 
till till 50 år.  

AVTACKNING AV KYRKVÄRD
Söndagen den 1:a Advent avtackades Ingegerd Larsson
som kyrkvärd. Församlingen gav henne sitt varma tack 
och uppskattning för alla år (28 år) som hon tjänstgjort i
Kyrkan och i Mikaelsgården.
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Festmässa! 
Algutsboda församlings gångedag firas traditionsenligt på 

Kristi himmelsfärds dag 10 maj kl. 11.00 
med en festmässa. Johansfors musikkår spelar på 

kyrktrappan från kl 10:30, kyrkokören sjunger i mässan och 
efteråt bjuder Röda korset in till kyrkkaffe i Sockenstugan. 

Välkommen!

     

Algutsboda 
församling
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Påskvandringar och 
Påskvandringsgudstjänst

Under vecka 12 kommer pedagogteamet 
tillsammans med ideella krafter som vanligt 
att berätta påskens berättelse för skolbarn i 
kommunen, och i år har turen kommit till 

Algutsboda att återigen vara värd för denna 
viktiga uppgift! För oss som inte är skolbarn 
finns möjlighet att komma och uppleva allt-

ihop i en påskvandringsgudstjänst på 
Palmsöndagen 25 mars kl. 11.00 

och efter gudstjänsten bjuder hembygds-
föreningen in till kyrkkaffe i Sockenstugan!

STILLA VECKAN
Från fastans allvar finns en rörelse som är som 
själva livet. Vi går från det djupaste och svåra 

till glädjen över att livet trots allt segrar. 
Det är påskens budskap, ett budskap som burit 

genom årtusenden och som vi återkommer 
till gång på gång. Resan är lång, det är många 
dagar fram till crescendot som är stilla veckans 
skeenden. Från död till liv. Från hjälplöshet till 
segervisshet. Från elände till triumf. I och med
Skärtorsdagens mässa 29 mars kl. 19.00 

går vi in i de välsignade dagar som är både 
intensiva och vilsamma, men som framför allt 

berör på ett fantastiskt sätt! 
Välkommen att vandra med oss!

Vi sjunger in våren!
Söndagen 29 april kl 18.00

sjunger vi in våren tillsammans med 
Kyrkokören i en musikgudstjänst. 

Det blir förstås både vår- och valborgstema. 
Efter gudstjänsten bjuds det på mingelfika!

Tack till de ideella krafter som 
gjorde julottan möjlig.

Det blev julotta även kyrkans 250:e år! 

Tack till alla för er tid och ert engagemang! 

Samarrangemang med Rotary Emmaboda.


