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Vägen till präst var inte spikrak
Vår nya komminister Lina Bengzon är
inte rädd för att säga vad hon tycker.
Hon älskar sin Luther och är mycket
förtjust också i gamla testamentet. Bli
inte förvånad om du hittar henne med
näsan i en tjock bok.
Kvinna, arbetarklass och uppvuxen utanför Svenska kyrkan. Lina Bengzon hade
tre fördelar gentemot många andra prästkandidater, enligt biskop, Sven
Thidevall som för åtta år sedan vigde
henne till präst.
Lina Bengzons väg in i Svenska kyrkan
har inte varit spikrak. Hon är uppvuxen
på Öland i en familj som inte var kyrklig.
När det kom till konfirmation ville hon
gå och läsa men när prästen krävde att
hon och hennes kompisar skulle gå på
gudstjänst varje söndag slog 14-åringe
Lina bakut. Hon hoppade av undervis-

ningen och funderade på
om hon kunde konvertera
till asatron. Mamma fick
henne på andra tankar.
16 år gammal gick hon
till biblioteket och lånade
hem en bibel. Sedan satte
hon sig med den och
började läsa den från
början. Precis så som
man säger att ingen ska
ta sig an bibeln.
- Jag var en nörd!

England men när Lina var klar
med utbildningen fanns sjömanskyrkan inte längre kvar.
Istället är det arbetet med konfirmander och ungdomar som
hon brinner för.
- Ungdomar är så härliga. De
ställer kluriga frågor, som kräver att man tänker efter och
prövar det man tror på. De utmanar och det är roligt!
Lina är gift med Rickard och
har två barn. Familjen bor i
Oskarshamn. Hon kommer
närmast från Oskarshamns församling.

Senare funderade hon på
om hon skulle bli präst eller kanske
make-up artist. Valet föll på präst.
Den 14 oktober är vårt arbetslag i S:ta
Konfirmerad blev hon som vuxenkateku- Birgittaförsamling komplett då tar vi
men i Uppsala. Teologistudenten drömde emot organisten Mika Lidén.
om att få arbeta i sjömanskyrkan i norra

Predikan i ord och bild
med konstmissionären Pia Söderström

KYRKFRUKOST

I S:TA BIRGITTA
Varje söndag 10.30 firar vi högmässa i S:ta Birgitta.
Under predikan är det samling för barn. Efter gudstjänsten
dricker vi kyrkkaffe i Ulfåsasalen.

GUDSTJÄNSTER
Sön 14 oktober
Tacksägelsedagen, Lovsång
Högmässa med välkomnande av vår nya organist, Mika
Lidén. Lina Bengzon och Johanna Broselid.
Kyrkkaffe och skördeauktion – ta gärna med något nyskördat, hembakat eller köpt med till den.
Sön 21 oktober
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Samhällsansvar
Johanna Broselid,
Sön 28 oktober
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Frälsningen
Lina Bengzon
Lör 3 nov
Alla helgons dag, Helgonen,
Lina Bengzon

20 oktober 10-12
Möt Jespher Johansson
trainee i Kalmar domkyrka
tidigare konfirmand
och ledare hos oss i Birgitta.
Veckomässor och bön
Vi firar två enkla mässor varje vecka
Onsdag 12 Mässa efteråt finns möjlighet att vara med på
sopplunch. Soppa kostar 40 kr. Anmälan till Lena Haglund
Torsdag 18 Veckomässa — ståfika i kyrkan efteråt.

Andakter/ sångstund på äldreboenden
Andakt: Vasallen första tisdagen i månaden kl 14.00
Sångstund: Berga backe tredje tisdagen i månaden kl 14.00

Mötesplatser
Café Birgitta tors 14 -16.30
Andakt 14
Bibelberättelse för barn 15
Våffla eller toast för en mycket billig peng.
Syförening med eller utan handarbete. Varannan mån 13-15

Musik och körer

Sön 4 nov
Söndagen efter allahelgons dag, Alla själars dag,
Johanna Broselid

Musik i S.ta Birgitta första söndagen i månaden 18
Vox Birgittae körvana, övar onsdag 19-21
Söndagskören, instegskör tors 18-45—20.15

TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST

Barn & unga

Söndagen den 14 oktober tar vi emot vår
nye organist, Mika Lidén.
Till gudstjänsten går det fint att ta med
sig skördeoffer, som vi lägger vid altaret.
Frukt, grönsaker, sylt, hembakat eller
köpt spelar ingen roll. Vi tackar Gud för
gåvorna i vår högmässa och efteråt säljs varorna. Kyrkkaffet är
förstärkt med tårta.

Växa i tro

Vuxen/barngrupp, mån 10.-11.30
Bibelberättelse för barn tors 15

Kyrkfrukost tredje lördagen i månaden 10-12
Bibel & Böneskola onsdagar 10.30

Efter kyrkkaffet träffas

Kyrkans Unga för en SUPERDUPERSÖNDAG!
Johanna Broselid, präst
0480 - 42 14 51

Mika Lindén, organist
0480 - 42 14 57

Lina Bengzon, präst
0480 - 42 14 52

Lena Haglund,
pedagog, diakoni

073—222 26 11
Agneta Adeen, pedagog,
information
0480 - 42 14 55

Epost: fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Pontus Eriksson, vaktmästare
0480 – 42 14 54
Victor Ramström
församlingsrådets ordf

