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: Åsa Ingemansson
förs.h.
0479-204 54
mobil
070 685 13 98
Kyrkvaktmästare:
tel. och fax
Anders Persson
mobil
Tomas Molin
mobil.
Peter Jönsson
mobil

ÖRKENED
KYRKOBLAD

Nr 3 år 2018
September-Oktober-November
TREFALDIGHETSTID

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

2018 års konfirmander
073 159 23 86
073 812 47 60
073 025 37 27

Redaktion: Iván von Knézy, Eric Juhlin.
(foto där inget annat anges: Eric Juhlin.)
Ansvarig utgivare Eric Juhlin
e.post: eric.juhlin@telia.com

Foto:Ateljé Ingvar, Broby

Stående med processionskors: Elina Bengtsson.
Bakre raden från vänster: Elof Persson, Melker Liljedahl, Albin Bengtsson, Elly Nilsson,
Lova Büring-Oredsson, Signe Petersson, Tindra Svensson.
Främre raden från vänster: Emilia Holmqvist, Elin Karlsson, Smilla Johansson,
My Sandberg-Håkansson, Nova Olofsson, Ella Ragnarsson.
Konfirmationspräst: Iván von Knézy

Följ mig!
Sommaren håller nu på att blekna bort och där vi nyss såg vackra blommor och frodig
grönska, fylls nu naturen sakta med regnbågens alla färger. Visst är väl också det vackert?
Alla årstider har sina speciella särdrag och alla är vackra på sitt sätt. Vi som individer
upplever också hur livets förutsättningar ständigt förändras - det vi igår gladde oss åt kan idag
vålla bekymmer. Och ständigt, ständigt är vi som individer utsatta för ett enormt medialt
tryck – politikerna, marknaden, diverse organisationer och även enskilda individer låter sina
röster höras och vill att vi ska följa deras agenda. Även den kristna rösten hörs och det kristna
budskapet aktualiseras. Även om man med en axelryckning avfärdar det kristna budskapet,
som nonsens, bör man beakta dess utbredning och ställa sig frågan – kan alla de kristna ha
fel?
”Följ mig” är de två ord som Jesus sa till sina lärjungar. Han sa inte: följ mig, tro/lita på mig,
lyssna till mig och lyd mig. Han sa ”följ mig”, syftet var att lärjungarna i sin gemenskap med
Jesus, skulle lära känna honom. Jesu lärjungar valde aktivt att följa honom och därmed låta
sig påverkas av honom. De delade hans vardag under flera år och blev så övertygade om att
han var Messias att de var villiga att ge sina liv för honom. Lärjungarnas gemenskap med
Jesus födde en tillit i deras hjärtan, till honom. Frukten av att de valde att följa honom blev att
de trodde på honom, de ville lyssna till honom och de ville lyda honom. Och ringarna på
vattnet från Jesu lärjungaskola, sprider sig än idag.
Vi har nog alla en förmåga till att krångla till den kristna tron, och vad det innebär att leva
som kristen. Tänk om det är så enkelt att om vi prioriterar vår gemenskap med Jesus, så
kommer också den kristna tron på ett naturligt sätt färga våra liv och vår livsvandring. Det
kristna livet handlar inte om lagar och förbud utan om gemenskap med en levande Gud, vår
skapare. Det ger en dimension till i tillvaron och livet en djupare mening.
Oavsett om man är kristen eller ej så är dessa ord, ”följ mig”, från Jesus aktuella. Vi kristna
får ständigt påminna oss om vikten av att vi prioriterar vår gemenskap med Gud:
i församlingen, genom vår bibelläsning i grupp såväl som i ensamhet och genom vår enskilda
gemenskap med Gud, genom bönen. Gör vi det, tror jag, att vi aktivt väljer att följa Jesus och
är öppen för hans påvekan genom Den Heliga Anden i våra liv. Jesu lärjungar formades
genom sin gemenskap med honom och samma princip tror jag gäller de som vill följa honom
idag.
Vår gemenskap med Gud föder tro i våra hjärtan, medför att vi vill lyssna till honom, lyda
honom och formas av honom.
Vi får be om att Jesu ord ”Följ mig” får en större betydelse för oss alla.
Gud välsigne dig!
Dan Eckeskog
Komminister i Örkened församling
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UR KYRKOBÖCKERNA

DÖPTA

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

24 febr.
3 mars
18 mars
28 april
27 maj
16 juni
7 juli

Julia Mira Inger Berg
Sixten Hilding Olofsson
Astrid Berit Elisabet Stjärna
Oliwer Kim Liimatainen Thysell
Helge Valter Jönsson
Bianca Lilian Elsa Schuck
Rut Hanna Signe Bergstrand

Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda

AVLIDNA

Från våra kära, från våra vänner skiljs vi och lämnar dem i Guds händer.
Sv Ps 307 vers 1

2 maj
3 maj
8 maj
12 maj
15 maj
1 juni
1 juni
4 juni
6 juni
20 juni
23 juni
26 juni
9 juli
13 juli
14 juli
21 juli

Maja Elisabeth Hermansson
Asta Ingegärd Sjöstedt
Hjördis Inga Britt Ågren
Karl Ingvar Tomasson
Anna Mari Josefina Bergman
Madi Evelina Ingeborg Bergman
Svea Helen Ingeborg Montin
Ulf Jimmy Patrick Gustavsson
Mary-Ann Cecilia Ingegärd Svensson
Karin Hillevi Yvonne Nilsson
Anna-Lisa Matilda Lövkvist
Hugo Lennart Karlsson
Kerstin Saga Barbro Tomasson
Siv Ing-Britt Nilsson
Sven Inge Evert Svensson
Rune Augustsson

Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Tosthult
Lönsboda
Lönsboda
Kvarnatorp
Lönsboda

94 år
84 år
86 år
80 år
97 år
97 år
100 år
51 år
87 år
71 år
91 år
80 år
73 år
85 år
73 år
80 år
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Örkened kyrkokör framträdde i församlingshemmet på Lönsbodadagen den 5 maj.

Våra kyrkogårdar
Visa respekt och vördnad för våra avlidna genom att följa de föreskrifter som finns.
Att tänka på i samband med gravsmyckningen i höst: ANVÄND INTE
MARSHALLER!!
Detta kan orsaka mindre bränder samt oljestänk och sprickor på gravstenen.
TACK FÖR DIN MEDVERKAN till en god miljö på kyrkogårdarna !
GRAVRÄTTSINNEHAVARE TÄNK PÅ SÄKERHETEN!
Vi vill påminna om att det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att gravstenen
står stadigt så att den inte utgör en risk för andra enl. Kap 2, § 4 i arbetsmiljölagen.
Varje år görs en inventering på våra kyrkogårdar, tillfälliga stöttor sätts upp för att
stenarna inte ska ramla och skada någon eller något. Innan stenen åtgärdas måste
kontakt tas med församlingen, telefon 0479-200 43. Församlingen samordnar ett
iordningsställande av stenar genom att anlita en stenfirma, som kan reparera flera vid
samma tillfälle.
Informationsskrift om Grav och begravningsskick samt kostnad för
gravskötsel finns tillgänglig på pastorsexpeditionen.
För övrigt kan Du kontakta vaktmästarna som nås på telefon 0479-215 30 tisdag,
torsdag, fredag klockan 9.00 -9.30

Öppet Hus på ”Sigrids” fredagen den 3 november
Dagen före Alla helgons dag håller vi som vanligt Öppet Hus på Sigrids gamla café mellan
kl. 12.00 – 16.00. Vi hjälper er att hitta gravar. Sven Hellgren och Tore Gunnarsson samt
vår egen personal finns tillgängliga med gravkartor och övrig kunskap.
Kaffeservering!
Välkomna!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto: Sven Hellgren

Ett stort antal besökare hade bänkat sig i församlingshemmet för att lyssna till blandade
visor och vårsånger av vår mycket duktiga kyrkokör under ledning av Anette SundinCarlson. Efter sångprogrammet bjöd församlingen på kaffe och kladdkaka.

Kyrkorådsbeslut under våren bland annat
•
•
•

•
•
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Vår mycket omtyckta husmor i
församlingshemmet, Annelie Johansson,
har lämnat sin tjänst i Örkened för annat
jobb i Olofström.
Kyrkorådets ordförande Lars Olofsson
har förmedlat församlingens tack för väl
utfört arbete och överlämnat en gåva.
Arbetskamrater och förtroendevalda
tackar för gott samarbete och önskar
Dig Annelie lycka till med Dina nya
uppgifter i livet.

Fasadbelysning på kyrkans torn skall installeras under sommaren.
Raden av björkar vid muren runt Östra kyrkogården skall bortsaneras, dels
för att undvika framtida skador på muren och dels för att skapa ny
begravningsplats för urngravar med natursten.
Kaféhörna skall iordningsställas i kyrkans södra nedre del direkt framför
vilorum. Tre bänkrader kommer borttagas för att skapa utrymme för bord
och lösa stolar. För denna åtgärd krävs medgivande från kyrkoantikvarie.
Därefter kommer kaffe att serveras vid lämpliga tillfällen direkt efter
gudstjänst.
Pentryt i barnverksamhetens utrymme i församlingshemmets källare saneras
och nya skåp och ny golvbeklädnad skall installeras för att undvika obehaglig
källarlukt.
Bevattningsanläggningen på Östra kyrkogården skall iordningställas
Foto Susanne Andkvist
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Välkomna till våra ekumeniska samlingar
Sång och musikgudstjänster i Ebeneserkapellet kl. 17.00
Söndag 16 september

Johan Stenström, predikan

Håkan Böckman, sång

Söndag 21 oktober

Dan Eckeskog, predikan

Rolf Liljenberg, sång

Söndag 18 november
Sven Erik Johansson, pred. Birger Hansson, sång
______________________________________________________________________

Kvinnofrukostar i församlingshemmet kl. 09.00
Lördag 22 september

Vi sjunger tillsammans med Anna-Lena Bergman och
Margaretas bilder ”De fyra årstiderna”

Lördag 24 november

Gunilla Ludvigsson, ”Ett liv värt att leva”

Örkened pastorat och församling firar 150 år.
Önskan om förbättring av själavården var anledningen till att församlingsborna i
Örkened begärde och fick en ändrad kyrklig indelning för 150 år sedan.
Enligt Kungl. Maj:t beslut den 28 november 1867 skulle Örkened bli egen församling
från den 1 maj 1868 efter en uppdelning av Glimåkra – Örkened pastorat.
Söndagen den 7 oktober kommer Örkened församling att fira detta jubileum.
Program: 10.00 Gudstjänst i kyrkan.
Direkt efter gudstjänsten kommer Tore Gunnarsson att berätta om kyrkan.
Därefter inbjudes till måltid i församlingshemmet.
Eric Juhlin kommer att visa ett bildspel över församlingens präster under de 150 åren.
Anmälan om deltagande i måltiden göres till pastorsexp tel. 0479-20043 senast 1
oktober.
Alla intresserade varmt välkomna!

_________________________________________________________________________

Vi hälsar alla intresserade, nya såväl som tidigare
Alphadeltagare, mycket välkomna till höstens träffar under
benämningen Studiecirkel i kristen tro
Församlingshemmet följande onsdagar kl. 18.30
19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10,
7/11, 14/11, 21/11, terminsavslut 28/11
Samtliga träffar inleds med en enkel måltid till självkostnadspris

Höstens Träffpunkter kl 14.00 i församlingshemmet
Torsdag 27 september

”Österlenarna”. Sång och musik

Torsdag 26 oktober

Ingmar Skogar. Bildprogram ”Skåne i mitt hjärta”

Torsdag 29 november

Margareta Juhlin. ”Årstiderna” bilder och dikter
Anette Sundin-Carlson sång

Komminister Dan Eckeskog och pastor Johan Stenström kommer i mån av tid att
medverka vid samlingarna.

Obs denna studiecirkel kommer att ersätta tidigare Alpha-träffar!
Församlingskåren träffas följande torsdagar kl. 18.00 i
församlingshemmet! Observera tiden!!

Församlingens barnverksamhet
startar i församlingshemmet måndagen den 3 september.
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Barngrupper och barnkörer i likhet med våren
Kontakta gärna vår barntimmeledare Edita tel. 0479-20454 / 073 815 78 07.
eller vår kantor Anette tel. 0479-20454 / 070 734 69 60
ALLA INTRESSERADE ÄR VÄLKOMNA!

Den 13 september, 11 oktober, 8 november, och 13 december.
Vi kommer bland annat att läsa och samtala kring studieboken ”Mot ett mål” varvat
med något intressant program eller film.
Kaffesamkväm och andakt!
Datum för julfesten kommer i nästa blad.

Alla är varmt välkomna att deltaga i våra sammankomster!
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Åsa hälsar välkommen till församlingshemmet!
Församlingsutfärden
gick i år till Verums
kyrka.
Ett tjugotal intresserade hade anmält
sitt deltagande i utfärden.
Vi välkomnades redan ute på
kyrkbacken av kyrkorådets ordförande
Ingmar Larsson. Därefter samlades vi
inne i kyrkan där Ingmar Larsson
berättade om kyrkan som till vissa
delar är byggd redan på 1100-talet. Ett
flertal ombyggnader och renoveringar
har skett under åren. En större
ombyggnad skedde åren 1911-1913.
Många av kyrkans inventarier är av
gammalt datum. Predikstolen är från
1700-talet liksom altaruppsatsen.
Dopfunten och krusifixet kom till
kyrkan vid restaureringen 1912.
Efter presentationen fick vi deltaga i en
kort nattvardsmässa med våra präster
Örjan och Dan.
Därefter samlades vi i
församlingshemmet där Inga-Mai och
Agneta bjöd på kaffe och hembakade
frallor. All behållning för kaffet gick
till Ukrainalägret i Broby.
Som avslutning visade Ingmar Larsson
ett bildspel från en resa till Ukraina.

Vi hälsar Åsa Ingemansson varmt välkommen
som vår nya husmor i församlingshemmet.
Åsa har tidigare vikarierat både i
församlingshemmet och på kyrkogården
varför det känns tryggt att lämna över
ansvaret till Åsa.

Örkened församling inbjöd till ”Musik i sommarkväll” på midsommardagen

Gudstjänster i Kräbbleboda kapell klockan 14.00
Söndag 23 sept.
Söndag 28 okt.
En kvartett bestående av Thord Martinsson piano, Peter Sjöberg gitarr, Chatarina
Johansson och Gunilla Grimmer sång svarade för ett mycket finstämt och varierat
program bestående av svenska visor och psalmer varvat med någon global hit.
Tack för en fantastisk musikupplevelse i vår kyrka.
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Söndag 25 nov.

Gudstjänst Anna Evensson.
Dikter. Servering
Gudstjänst Anders Thorsén.
Servering
Gudstjänst Präst från Örkened.
Servering
5

DETTA HÄNDER I DIN FÖRSAMLING
13.30 Örkened kyrkliga syförening
08.30 Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
10.00 Söndagsmässa. Äldres Dag. Se sid. 7.
08.30 Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
10.00 Gudstjänst.
08.30 Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
18.00 Församlingskåren. Se sid. 9.
10.00 Gudstjänst.
17.00 Ekum. Sång o musikgudstj. Ebeneser se sid 4
19 onsdag
08.30 Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
18.30 Studiecirkel i kristen tro. Term.start. Se sid. 4.
22 lördag
09.00 Ekumenisk Kvinnofrukost. Se sid. 4.
23 17:e. sönd. e. Trefaldighet
10.00 Gudstjänst.
14.00 Andakt Soldalen. 15.00 Andakt Bergfast.
14.00 Gränsgudstjänst i Kräbbleboda.
25 tisdag
13.30 Örkened kyrkliga syförening.
26 onsdag
08.30 Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem
18.30 Studiecirkel i kristen tro. Se sid. 4.
27 torsdag
14.00 Träffpunkten. Se sid. 9.
30 Den helige Mikaels dag
10.00 Gudstjänst/Familjegudstjänst. Kyrkkaffe.
okt. 3 onsdag
08.30 Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
18.30 Studiecirkel i kristen tro. Se sid. 4.
7 19:e sönd. e. Trefaldighet
10.00 Gudstjänst. Jubileum. Se sid 9.
10 onsdag
08.30 Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
18.30 Studiecirkel i kristen tro.. Se sid. 4.
11 torsdag
18.00 Församlingskåren. Se sid. 9.
14 Tacksägelsedagen
10.00 Lovsångsgudstjänst.
Centerkvinnorna bjuder på kyrkkaffe i församlingshemmet.
17 onsdag
08.30 Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
18.30 Studiecirkel i kristen tro. Se sid. 4.
21 21:e sönd. e. Trefaldighet 10.00 Gudstjänst.
14.00 Andakt Soldalen. 15.00 Andakt Bergfast.
17.00 Ekum. Sång o musikgudstj Ebeneser se sid 4
24 onsdag
08.30 Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
18.30 Studiecirkel i kristen tro. Se sid. 4.
25 torsdag
14.00 Träffpunkten. Se sid. 9.
28 22:a sönd. e. Trefaldighet 10.00 Högmässa.
14.00 Gränsgudstjänst i Kräbbleboda
30 tisdag
13.30 Örkened kyrkliga syförening.
31 onsdag
08.30 Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
nov. 2 fredag
12-16 Öppet hus på Sigrids med fika. Se sid. 10.
3 Alla Helgons dag
17.00 Minnesgudstjänst.
4 Sönd. e. Alla Helgonsdag
10.00 Gudstjänst.
7 onsdag
08.30 Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
18.30 Studiecirkel i kristen tro. Se sid. 4.
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8
11
12
14

aug. 28 tisdag
29 onsdag
sept 2 14:e sönd .e. Trefaldighet.
5 onsdag
9 15:e sönd. e. Trefaldighet.
12 onsdag
13 torsdag
16 16:e sönd. e. Trefaldighet.

torsdag
24:a sönd. e. Trefaldighet
måndag
onsdag

18 Sönd. f. Domssöndag

21 onsdag
24 lördag
25 Domssöndgen
27 tisdag
28 onsdag

dec.

29 torsdag
2 1:a Advent

18.00
10.00
19.00
08.30
18.30
10.00
14.00
17.00
08.30
18.30
09.00
10.00
14.00
13.30
08.30
18.30
14.00
10.00
14.00
15.00

Församlingskåren. Se sid. 9.
Högmässa.
Kyrkofullmäktige.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Studiecirkel i kristen tro Se sid. 4.
Gudstjänst.
Andakt Soldalen. 15.00 Andakt Bergfast.
Ekum. Sång o musikgudstj. i Ebeneser. Se sid. 4.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
Studiecirkel i kristen tro Se sid. 4.
Ekumenisk Kvinnofrukost. Se sid. 4.
Gudstjänst.
Gränsgudstjänst i Kräbbleboda Se sid 5
Örkened kyrkliga syförening
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Studiecirkel i kristen tro Se sid. 4. Terminsavslut.
Träffpunkt. Se sid. 9.
Adventsgudstjänst. Trumpet.
Andakt Soldalen.
Andakt Bergfast.

Svenska kyrkans insamlingsorganisation ”Kyrkans internationella arbete” byter namn.
Namnet blir i fortsättningen ACT/Allians vilket står för ” Action by Churches together”

De Äldres dag firas sönd. den 2 sept. kl. 10.00
Alla i vår församling som fyllt 70 år eller mer är välkomna att tillsammans med
make /maka / sambo /vän deltaga
. i Söndagsmässa i kyrkan. Därefter samkväm med
lunch i församlingshemmet.
PRO-Örkeneds sång och musikgrupp medverkar i kyrkan och församlingshemmet.
OBSERVERA! Anmälan till lunchen skall göras till past.exp. tel. 20043 senast
torsdag 30 augusti. Varmt Välkomna!

Konfirmander 2018 – 2019. Påminnelse!
Inskrivning av konfirmander har skett i samband med gudstjänsten den 26 aug.
Personlig inbjudan har skickats ut under sommaren.
Vi vänder oss i första hand till dig som fyller 14 i år.
Har Du missat inskrivningen? Än är det inte försent att anmäla sig!
Du är mycket välkommen till vår konfirmationsläsning!
NÄSTA KYRKOBLAD UTKOMMER MÅNDAGEN DEN 26 NOV 2018
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