Pastorsexpeditionen Göingegatan 2, Box 73,
280 70 Lönsboda tel. 0479-200 43
är öppen för besök och telefonsamtal helgfria
månd - tisd, och fredagar: 9.00 - 12.00
samt torsd. kl 12.00 – 14.00
inget kvällsöppet på torsdagar
men du kan ringa oss på våra
mobilnummer torsdagar 16.30 – 18.00.
Obs! onsdagar stängt
orkened.forsamling@svenskakyrkan.se
www.orkenedsforsamling.se
Kyrkogårdsförvaltningen är öppen för
besök och telefon tisd, torsd och fredag
kl 09.00-09.30 tel. och fax 0479-215 30
Örkened kyrka, sakristian och
kyrkvaktmästare tel.
0479-215 32
Församlingshemmet, kök samt barn &
musikverksamh. tel.
0479-204 54
Kyrkofullm. ordf. Catarina Johansson
tel. bostad
0479-210 10
mobil
070 268 90 53
Kyrkorådets ordf.
tel bost.
mobil

Lars Olofsson
0479-212 14
070-588 12 14

Prästernas telefon.

0479-212 27

Kyrkokantor Anette Sundin-Carlson
förs.h.
0479-204 54
mobil
070 734 69 60
anette.sundin-carlson@svenskakyrkan.se
Kamrer: Susanne Andkvist
kassa o exp.
0479-200 43
Husmor: Annelie Johansson
förs.h.
0479-204 54
mobil
072-231 78 23
Kyrkvaktmästare:
tel. och fax
Anders Persson
mobil
Tomas Molin
mobil.
Peter Jönsson
mobil
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0479-215 30
070-681 84 12
076-128 21 56
073-154 85 39

Barnverksamhetsledare:
Edita Svaziene
förs.h.
0479-20454
tel.bostad
0479-204 88
mobil
073 815 78 07
Kyrkvärdar:

PERSONAL

Kyrkoherde: Iván von Knézy
mobil:
070-376 87 33
e.post:: knezy@hotmail.com

Tore Gunnarsson
Eija Andersson
Inga-Lill Book
Ingrid Karlsson
Håkan Håkansson
Annnelie Frostensson

Gudstjänstvärdar:
Ann Nordén Goës
Örjan Nordén Goës
Pia Malmsten

Komminister: Dan Eckeskog
mobil
070 788 43 60
e.post: dan.eckeskog@svenskakyrkan.se
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0479 - 205 83
070-294 08 67
0479 - 212 28
0479 - 200 10
070-660 38 14
0479 - 213 04

073 159 23 86
073 812 47 60
073 025 37 27

Saga, Elli, Eliza, Loke och Aron i lektagen
Redaktion: Iván von Knézy, Eric Juhlin.
(foto där inget annat anges: Eric Juhlin.
Ansvarig utgivare Eric Juhlin
e.post: eric.juhlin@telia.com

Foto: Edita Svaziene

Gud som haver barnen kär ser till mig som liten är.

Finns kyrkan med dig i livet eller bara vid kriser?
Vårt samhälle förändras i snabb takt på alla områden.
Gamla miljöer saneras bort för att ersättas av nya moderna skapelser.
Stadsplaner
Inledning förändras och vi känner snart inte igen oss ens i vår egen närmiljö.
Inom data och teknikområdet går utvecklingen i rasande takt.
Vi som individer skall alltid vara nåbara.
Vi kommunicerar via telefoner och datorer och allt i en allt snabbare takt.
Kommunikationerna skall bara ske fortare och fortare med flyg och snabbtåg.
Hela välden skall nås på några timmar.
Trots att allt går snabbare känns det som att vi får mindre och mindre tid.
Vi människor hinner inte själva med.
Våra mänskliga gener är ju desamma som för tidigare generationer.
Det ”gamla” ersätts idag med något nytt.
Det som kändes tryggt tidigare i vårt samhälle existerar inte längre.
Man måste ha kort och koder för i stort sett allt vad man skall ta sig för.
Skall man göra inköp eller betala räkningar, köpa biljetter eller söka sjukvård så skall man ha
kort och bank-id.
Man skall swisha och twittra, messa och maila.
Detta leder till att vi ofta känner oss otillräckliga inför de krav som ställs på oss i dagens
samhälle.
Vi hinner inte ta hand om oss själva! Ingen har tid att prata eller sitta ner en stund.
Medge att det då känns tryggt att se att kyrkan i våra städer och samhällen finns kvar som den
alltid funnits. Jag menar då inte bara byggnaden utan ännu mera den verksamhet som kyrkan
bedriver och erbjuder.
När allt flyter på känner man kanske inget behov av kyrkan och dess tjänster, men så plötsligt
händer det ofattbara.
Då känns det för de flesta som en stor trygghet och till och med behov av att få samtala om de
djupa frågorna, om livets mening och fortsättning. Ingen vill väl egentligen tro att allt är slut
när ögonen sluts? Nog måste det väl finnas något mera? Detta är min personliga övertygelse.
Genom att besöka sin kyrka kan man få en stunds stillhet, gemenskap och eftertanke bort från
allt det som surrar därutanför.
Kyrkan erbjuder även personliga samtal med präst om så önskas.
Kyrkan är alltid öppen för besök och varje söndag predikas kärlekens budskap precis som
vanligt. Vår församling erbjuder en bred verksamhet för både barn och vuxna.
Välkomna i gemenskapen!
Nu vandrar Gud i stad och land och blommor är Hans spår,
Han smeker med sin skaparhand och träden gröna står.
Ja undrens tid är inne det ser och känner jag,
Det krävs ej sjätte sinne att ana Gud idag.

UR KYRKOBÖCKERNA
På grund av den nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation)
kan vi dessvärre i detta blad inte publicera namn på döpta samt vigda i vår
församling för den aktuella perioden. All publicering av personuppgifter av fysisk
person som kan leda till att personen kan identifieras kräver i fortsättningen
personliga tillstånd. Vi kommer framöver att i samband med dop och vigslar tillfråga
de berörda (föräldrar och brudpar) om tillstånd för publicering. Detta gäller även
bilden på våra konfirmander som brukar pryda framsidan på vårt höstblad.
Föräldrar till barn som döpts eller brudpar som vigts under perioden december
2017 till april 2018 och som gärna vill dela med sig av denna lyckliga tilldragelse
genom publicering i vårt kyrkoblad ber vi kontakta församlingsexpeditionen om
medgivande så kan vi ta med uppgifterna i kommande kyrkoblad.
Vad gäller uppgifter om avlidna anges inte bostadsadressen utan efterlevandes
tillstånd. För nedanstående dopbarn har tillstånd för publicering medgivits.

DÖPTA

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara.
Sv. Ps 248 vers 1

4 febr.
21 april

Leo Alexander Malte Ekborg
Elvira Ann Marie Olofsson

Lönsboda
Lönsboda

AVLIDNA
”Livets Gud, kärlekens Herre, tänd för vännen ditt eviga ljus.”
Sv. Ps 626 vers 2

8 dec
1 jan
29 jan
30 jan
10 febr
13 febr
20 febr
22 febr
26 febr
8 mars
10 mars
24 mars
27 mars
1 april
16 april
23 april
24 april

Kerstin Iris Elisabet Persson
Karl Oskar Vilhelm Persson
Gulli Alice Josefsson
Inga Maria Svensson
Sven Tommy Krister Bengtsson
Betty Albertina Johansson
Evy Linnea Teresia Åkesson
Inger Numme Hellberg
Karin Cecilia Jönsson
Berta Runa Marit Svensson
Jöns Thure Martinsson
Sven Hjalmar Bengtsson
Stig Lennart Andersson
Sven Sture Lennart Pilblad
Inga Viola Nilsson
Gerd Jenny Selin
Hanna Valborg Borre

Skanör
Skanör
Lönsboda
Lönsboda
Osby
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda

84 år
90 år
79 år
94 år
72 år
99 år
88 år
73 år
97 år
86 år
91 år
95 år
69 år
82 år
82 år
84 år
95 år

Atle Burman

Glad och skön sommar till er alla önskar Eric Juhlin
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Våra kyrkogårdar
På våra kyrkogårdar gäller:
• Dekorationer eller blommor av konstmaterial är ej tillåtna
• Stäng grindarna vid besök för att hindra djurs tillträde
• Plantera inte för nära gräskanten och håll efter blommor och växter så att de inte
växer utanför gravplatsen.
• Lägg inte vaser, lyktor eller handverktyg bakom gravstenen. Glasburkar och
glasvaser får ej användas, utan använd istället gärna församlingens lånevaser.
• Lägg endast komposterbart material såsom blomrester och papper i den öppna
avfallsbehållaren och lägg all plast, krukor, gravljus och dylikt i den täckta
behållaren.
• Cykelåkning är ej tillåten på kyrkogårdarna och hunden får ej heller medtagas
I gravkvarteren med natursten gäller:
• Under gräsklippningssäsong får endast lösa snittblommor och levande ris, utan
påhängda dekorationer sättas vid kanten av stenen. Förslagsvis används kyrkans
lånevaser, ej vaser på platta eller dylikt, vilka hindrar skötseln.
• Påskliljor och ljung får sättas ut endast före och efter klippsäsong.
• Placering av vaser och lyktor skall ej vara av permanent karaktär utan dessa skall
genom gravrättsinnehavarens försorg borttagas, när ljusen har slocknat och
blommorna vissnat. Privata vaser och ljuslyktor tar inte kyrkogårdsförvaltningen
och dess personal ansvar för.
På Minneslunden gäller:
• Minneslunden, är förutom fondgravarna, enda stället där kyrkogårdsförvaltningen
tar bort vissna blommor och utbrända ljus.
Askgravlund
• Askgravlund – finns sedan något år tillbaka tillgänglig på den gamla kyrkogårdens
sydvästra del. Askgravlund är en anonym begravningsplats där askan lägges inom
ett anvisat område utan angivande av plats. En namnbricka med den urnsattes namn
anbringas på den befintliga gamla gravstenen i samband med urnsättningen. Vill du
veta mera om detta kan du kontakta vaktmästare eller expeditionen.
Planteringslådor
• Församlingen följer Församlingsförbundets förslag när det gäller gravskötsel. Det
innebär att det finns 3 olika sätt att köpa in skötsel. Församlingen kan dessutom,
mot kostnad tillhandahålla självbevattnande planteringslådor till alla intresserade
gravrättsinnehavare. Har du frågor om skötseln av våra fondgravar eller om
planteringslådorna, var vänlig kontakta vaktmästarna eller expeditionen.
Uppsättning av sten på Nya kyrkogården
• Efter gravsättning på nya kyrkogården uppmanas gravrättsinnehavare att vänta
omkring ett år med återuppsättning av gravstenen för att undvika lutande gravsten
och därmed extra kostnad för korrigering.
Vaktmästarna nås på telefon 0479-215 30, tisdag, torsdag och fredag kl 9-9.30.
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Ekumenisk Bönedag i församlingshemmet
Ett trettiotal personer samlades lörd. den 3 februari i Örkeneds församlingshem för att
deltaga i en ekumenisk bönedag .
Samlingen inleddes med en
gemensam måltid, därefter höll
Dan Eckeskog ett anförande
om bland annat katolicismen
och reformationen. Han sjöng
dessutom en egen sång om
Israel
.

Margareta Juhlin visade sitt program om årstiderna där Birger Hansson och
Annette Sundin Carlson medverkade med sång till bilderna

Intresserade åhörare

Johan Stenström Lars Fröjmark

Pastor Johan Stenström samtalade runt ämnet ”Att läsa bibeln till andlig förvandling”
och kyrkoherde Lars Fröjmark avslutade delen i församlingshemmet med ett anförande
om den helige anden.
Bönedagen avslutades därefter med en stämningsfull förbönsmässa i kyrkan som leddes
av Lars Fröjmark och Dan Eckeskog samt kantor Anette Sundin-Carlson.
3

Välkomna till våra Friluftsgudstjänster
Söndag 10 juni kl. 14.00

Friluftsgudstjänst vid Möllehem.
Program meddelas senare
Medtag kaffekorg.

Söndag 1 juli kl. 14.00

Ekumenisk friluftsgudstjänst i Ubbaboda.
Sång och musik med Eva-Lena och Sara Kjellman
Kaffeservering.

Söndag 15 juli kl. 14.00

Friluftsgudstjänst vid Bygdegården.
Obs! ingen gudstjänst i kyrkan denna dag.
PRO-Örkeneds sång och musikgrupp medverkar.
Kaffeservering.

Söndag 29 juli kl. 14.00

Gränsgudstjänst i Rumpeboda.
Predikan Magnus Hedin sång Inga-Maj Einarsson
Kaffeservering.

Lördag 11 aug.

Ekumenisk helgsmålsbön vid korset.
Birger Hansson, sång till gitarr.

kl. 18.00

Barn och Körverksamheten hösten 2018.

Barnverksamhetsledare Edita välkomnar alla intresserade barn och ungdomar
till de olika grupperna inom barnverksamheten till höstens samlingar och
kantor Anette hälsar ”gamla” såväl som nya sångintresserade barn, ungdomar
och vuxna välkomna att komma till körernas övningar i församlingshemmet.
Välkomna att kontakta Edita eller Anette för övriga upplysningar vad gäller
dagar och tider för de olika gruppernas och körernas träffar.

Onsdag 22 aug. kl. 18.00

Musik i sommarkväll vid Bygdegården.
Program meddelas senare
Kaffeservering.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den ekumeniska Alphagruppen byter namn från och med hösten till ”Studiecirkel i
Kristen tro”
Vi startar onsdagen den 12 september. Alla intresserade välkomna!
Mer information i nästa blad som utkommer den 27 augusti.

Ny ordförande i församlingskåren
Vid sitt årsmöte i februari valdes Örjan Nordén Goës till ny ordförande i församlingskåren.
Örjan är en välkänd profil i Örkened efter att under tio år tjänstgjort som församlingens
kyrkoherde och som nu efter att ha lämnat sina uppdrag som tjänstgörande
församlingspräst i Gislaved återvänt till Örkened.
Vi hälsar Örjan varmt välkommen tillbaka till vår bygd och till arbetet med att verka för
församlingens andliga utveckling.
Tack till avgående ordföranden Eija Andersson som under många år på ett mycket
förtjänstfullt sätt lett kårens arbete.
Kåren kommer under hösten att som vanligt träffas klockan 18.00 i församlingshemmet
den andra torsdagen i månaden från och med den 13 september och därefter den 11
oktober, 8 november och 13 december. Mer om detta i nästa blad.
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Foto Edita Svaziene
Ett par bilder från vår ”mamma/pappa/barngrupp” 0-5 år där gemenskapen och leklusten
som synes är god.
Vi hälsar samtidigt flera barn välkomna till vår verksamhet.
Kontakta gärna Edita Svaziene telefon 0479-20454 eller 073 815 78 07
9

Passionsandakter
Församlingsutfärden i år går med egna bilar till Verums kyrka den 7
juni!
Vi samlas vid församlingshemmet kl.13.00
På programmet står bland annat besök i Verums kyrka där Ingvar Larsson kommer att ta
emot oss och visa och berätta om kyrkan och intressanta händelser i församlingen.
Inga Mai Ottosson med flera serverar kaffe i församlingshemmet där kaffepengarna skall
skänkas till Ukrainabarnens läger i Broby. Dagen avslutas med en enkel mässa i Verums
kyrka med Örjan och Dan som officianter.
Anmälan om deltagande skall göras till exp. tel. 20043 senast fredag 1 juni.
Priset för resa och fika beräknas till cirka 100-150 kronor.
Välkomna till en trevlig eftermiddag!

Observera
De Äldres dag

firas i år söndagen den 2 september. Alla i vår församling som
fyllt 70 år eller mera är välkomna att tillsammans med make / maka /sambo / vän fira
Söndagsmässa i kyrkan kl. 10.00 samt att därefter deltaga i samkväm med lunch i
församlingshemmet. PRO-Örkeneds sång och musikgrupp medverkar.
Anmälan om deltagande i lunchen skall göras senast onsdag den 29 aug. till pastorsexp.
tel. 0479-20043.
Varmt välkomna!

Vid passionsandakten i Ubbaboda den 28 februari medverkade Chatarina Johansson Gunilla
Grimmer samt kantor Anette Sundin Carlson med sång och musik. Komminister Dan
Eckeskog svarade för andakten. Ett tjugotal personer hade mött upp trots den bistra kylan
utanför lokalen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Gränsgudstjänster i Kräbbleboda kapell klockan 14.00
Söndag 24 juni Friluftsgudstjänst med Anders Thorsén och Kräbblebodakören
Medtag stol och fika
Enligt överenskommelse Ingen andakt under juli månad
Söndag 26 aug Gudstjänst med Anna J Evertsson

Servering

Årets fasteinsamling i Örkened till nödlidande medmänniskor i världen
inbringade totalt 10400-kronor.
Insamlingen fördelade sig enligt följande: kollekter, kaffeintäkter vid
fastlagssöndagen samt palmsöndagen gav 6110 kronor, bössinsamling 1790 kronor,
Örkeneds syförening 2500 kronor.
Ett stort och varmt Tack för gåvorna!
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Kenneth Sörensson,
Lönsboda och kantor
Anette Sundin Carlson
svarade för de
musikaliska inslagen
vi passionsandakten i
Rumpeboda där
komminister Dan
Eckeskog höll i
andakten.
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DETTA HÄNDER I DIN FÖRSAMLING

26 13:e sönd. e. Trefaldighet

maj 29 tisdag
30 onsdag
juni 3 1:a sönd. e. Trefaldighet

28 tisdag
29 onsdag

6 Nationaldagen
7 torsdag
10 2:a sönd e. Trefaldighet
11 måndag
13 onsdag
15 fredag
17 3:e sönd. e. Trefaldighet
20 onsdag
23 Midsommardagen
24 Johannes döparens dag

juli

27 onsdag
1 Apostladagen
4 onsdag
8 6:e sönd. e. Trefaldighet
11 onsdag
15 Kristi förklarings dag
18 onsdag
22 8:e sönd. e. Trefaldighet
25 onsdag
29 9:e sönd. e.Trefaldighet

aug. 1 onsdag
5 10:e sönd. e. Trefaldighet
8 onsdag
11 lördag
12 11:e sönd. e.Trefaldighet
15 onsdag
19 12:e sönd. e. Trefaldighet
22 onsdag

13.30
08.30
10.00
18.00
09.00
13.00
10.00
14.00
19.00
08.30
10.00
14.00
08.30
18.00
10.00
14.00
08.30
10.00
14.00
08.30
10.00
14.00
08.30
14.00
08.30
10.00
08.30
10.00
14.00
08.30
10.00
08.30
18.00
10.00
14.00
08.30
10.00
08.30
18.00

Örkened kyrkliga syförening
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
Högmässa
Vårkonsert. Se sid. 7
Flagghissning med morgonbön. Se sid. 7.
Församlingsutfärd. .Se sid 8.
Gudstjänst.
Friluftsgudstjänst vid Möllehem. Se sid.4.
Kyrkofullmäktige.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Skolavslutningar.
Gudstjänst
Andakt Soldalen. 15.00 Andakt Bergfast.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Musik i sommarkväll. Se sid. 7.
Högmässa.
Gränsgudstjänst i Kräbbleboda. Se sid 8.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
Gudstjänst.
Ekum.friluftsgudstj. i Ubbaboda. Se sid. 4.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Gudstjänst
Andakt Soldalen. 15.00 Andakt Bergfast.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Friluftsgudstjänst vid Bygdegården.Se sid. 4.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Högmässa.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
Gudstjänst.
Gränsgudstjänst i Rumpeboda. Se sid. 4.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Gudstjänst.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Ekum. Helgsmålsbön vid korset. Se sid. 4.
Gudstjänst.
Kyrkogårdsvandring. Se sid. 7.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Högmässa. Konf.inskrivn. Se sid. 7
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Friluftsgudstj. Bygdegården. Se sid 4.

10.00
14.00
14.00
13.30
08.30

Gudstjänst.
Mässa Soldalen. 15.00 Mässa Bergfast
Gränsgudstjänst i Kräbbleboda. Se sid. 8.
Örkened kyrliga syförening
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.

.

Gudstjänster med extra mycket musik
Söndag 3 juni

18.00 Vårkonsert. Alla kyrkans körer solister och
instrumentalister medverkar

Onsdag 6 juni Nationaldagen 09.00 Flagghissning till trumpetsolo av
Camilla Gustavsson
Därefter morgonbön och enkel frukost
i församlingshemmet.
.
Lörd. 23 juni Midsommardag. 18.00 Musik i sommarkväll.
Program meddelas senare
Varmt välkomna till alla våra gudstjänster och sammankomster!

Konfirmander 2018 – 2019.
Inskrivning av konfirmander sker efter högmässan kl. 10 söndagen den 26 aug.
Personlig inbjudan kommer att skickas ut under sommaren.
Vi vänder oss i första hand till dig som fyller 14 år 2018.
Välkomna till vår konfirmationsläsning!

Kyrkogårdsvandring söndag 12 augusti kl. 14.00 med Sven Hellgren.
Efter vandringen serveras kaffe i församlingshemmet.
Välkomna!
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