Pastorsexpeditionen Göingegatan 2, Box 73,
283 72 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. Obs! inget
kvällsöppet torsdagar men Du kan ringa oss på
våra mobiler torsdagar 16.30 – 18.00
e.post: 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

PERSONAL

Prästernas telefon.

ÖRKENED
KYRKOBLAD

0479-212 27

Kyrkokantor Anette Sundin-Carlson
förs.h.
0479-204 54
mobil
070-734 69 60

Kamrer: Susanne Andkvist
kassa o exp.
0479-200 43
mobil.
070-317 44 38

Nr 4 år 2018
December - Januari - Februari

ADVENT - JUL - NYÅR – TRETTONDEDAGSTID

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

0479-215 30
070-681 84 12
070-25 66 96
073-154 85 39

Barnverksamhets ledare:
Edita Svaziene
förs.h
0479-204 54
tel.bostad
0479- 204 88
mobil:
073-815 78 07
Kyrkvärdar:

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
Annelie Frostensson

0479 - 205 83
070 - 294 08 67
0479 - 212 28
0479 - 200 10
070-660 38 14
0479 - 213 04

Gudstjänstvärdar:
Ann Nordén Goës
Örjan Nordén Goës
Pia Malmsten
Komminister: Dan Eckeskog
mobil
070 788 43 60
e.post: dan.eckeskog@svenskakyrkan.se
12

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.
Tel: 0479-21079 0705761079
e.post: eric.juhlin@telia.com

När vintermörkret kring oss står, då gryr på nytt vårt kyrkoår
Med nåd och tröst från världens ljus, från konungen av Davids hus.
Sv.ps 421 v.1

Kära församlingsbo!
Vi närmar oss vintern med all dess glädje och möda. Sommaren var väldigt varm i år.
Skördarna på åkrarna har halverats.
Maten kommer att bli dyrare liksom elen för hemmets uppvärmning.
Men vi kämpar vidare så gott som var och en kan…
Den extrema torkan har också en återspegling i deltagandet i våra gudstjänsterna enligt vissa
personer..
Jag vågar trots detta påstående säga att trots att vi är en liten församling besökes våra
gudstjänster som kyrkan håller i av många fler människor än man skulle kunna tro.
Församlingens genomsnittliga statistik visar att vi i vår församling har minst 40 besökare per
vecka.
Då har jag inte räknat in varken dop, begravning eller vigsel, friluftsgudstjänster, julotta,
pingst, skolavslutningar, ekumeniska andakter, passionsgudstjänster och så vidare.
Men trots det finns säkert en hel del kvar att göra.
Komminister Dan´s tankar om att starta en sorgegrupp, som jag själv ofta har funderat över, är
ett sätt att vidareutveckla församlingens verksamhet och det ser jag som mycket positivt.
Stort TACK till Er alla som på olika sätt har deltagit i församlingens firande av 150-års
jubileumet av självständighetsdagen. Tack Tore, Tack Margareta, Tack Eric, Tack Dan för fin
predikan, Tack Anette, Tack Camilla, Tack Örjan, Tack Catarina, Tack Håkan, Tack Molle
och Tack alla våra fina Kyrkvärdar och Gudstjänstvärdar. Tack Åsa och hennes medarbetare
Isabell och inte minst Tack till Er församlingsbor och gäster som har deltagit i firandet.
Hoppas jag inte har glömt någon för då får jag kanske stryk!!!
Ibland undrar man också över att vissa personer inte kan få en kyrklig begravning på grund av
de avsagt sig sitt medlemskap. Enligt kyrkolagen; en person som inte tillhör Svenska kyrkan
kan inte kräva att få tillgång till Svenska kyrkans olika tjänster. (även om jag personligen inte
alltid håller med om Svenska kyrkans stadgar och regler). Men är jag inte är medlem i en
kommunitet då kan jag inte kräva att de skall tillgodose mina personliga önskemål.
Traditionen säger att de som klagar mest över kyrkans verksamhet är oftast de som i vanliga
fall inte syns så ofta på gudstjänsterna, må det vara så.
Det hörs nu återigen röster om caféhörnan i kyrkan, så var det också när det gällde toaletten i
kyrkan. Det var ett ramaskri om detta men idag är de flesta glada över att vi har toalett i
kyrkan. Kyrkorådet har fattat ett beslut om att caféhörnan skall komma till stånd, (även om
varje tidigare beslut kan rivas upp om det finns övervägande skäl till det).
Församlingen kommer därför fortsätta arbetet med att iordningställa caféhörnan enligt
kyrkorådets gällande beslut.
Kära församlingsbor, tappa inte modet, bevara hoppet i ditt hjärta, hoppet om en bättre värld,
hoppet som finns i Kristus Jesus.
Nu är det mörkt ute men det blir ljusare igen.
God Jul och Gott nytt år önskar er församlingens olika ledningsgrupper
Mvh Iván
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UR KYRKOBÖCKERNA

DÖPTA

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

18 mars
4 sug.
23 sept.
23 sept.
6 okt.
13 okt.
13 okt.
21 okt.

Astri Berit Elisabet Stjärna
Harry Pelle Leonard Rohman
Sonja Birgitta Ellie Levin
Hilda Maj Dahlia Petersson
Vilja Emy Phil Mattsson
Edvin Nils Gustaf Nilsson
Elsa Elisabeth Emma Gustavsson
Nils Alfred Jonas Einarsson

Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Hallaryd

VIGDA

Gud se i nåd till dessa två, som vi ser här inför Dig stå
Sv Ps. 82 vers 1

28 juli
3aug.

Andreas Bengtsson och Caroline Hagedorn
Ulf Persson och Helene Nilsson

Lönsboda
Trelleborg

AVLIDNA

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

8 aug
15 aug
20 aug
27 aug
18 sept
17 okt.
23 okt

Evy Natalia Levenius
Per Anders Skarp
Lars Erik Gerhard Nilsson
Gullan Ann-Margret Bergh Nilsson
Nils Axel Tommy Jönsson
Åke Sixten Johansson
Evert Persson

Lönsboda
Tranetorp
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Lönsboda
Hägghult

90 år
60 år
71 år
74 år
67 år
92 år
94 år
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Träffpunkten
Våra kyrkogårdar
För att visa respekt och vördnad för våra avlidna ber vi Dig följa våra
ordningsföreskrifter vid besöket på kyrkogårdarna.
•
•

Stäng grindarna efter besök för att hindra rådjurens och vildsvinens tillträde
Cykelåkning och hundar är ej tillåtna på kyrkogården

•
•
•
•

VIKTIGT OM KOMPOSTERING:
Komposterbart material ska vara i den öppna containern.
Plast, krukor, gravljus med mera som är ”svårsmält” i container med lock.
Lösa dekorationer och/eller blommor av konstgjort material är ej tillåtna.
Om du är osäker på vad som gäller kan Du kontakta förvaltningens personal.
Läs gärna även häftet om ”Grav och begravningsskick”. Denna finns att
hämta på exp. eller hos begravningsentreprenören.
På naturstensområdet på Östra kyrkogården är det tillåtet att ha ljung nu när gräset
inte klipps mer i höst.

•

Gravrättsinnehavare där skötseln avslutats kommer efter nyår att få en förfrågan om
”ny” skötsel önskas. För Er som önskar fortsatt skötsel skickar vi en faktura och ett
gravskötselavtal på detta. För de som har ettårsavtal kommer fakturan i januari 2019.
Inbetalning av gravskötselavgift för 2019 skall göras senast den 31 mars 2019 till
expeditionen.
Vaktmästarna nås på telefon 0479-215 30, tisdag, torsdag och fredag kl 9-9.30).
Församlingen håller fortlöpande på med en inventering av de gravstenar/gravvårdar som
utgör fallrisk. Församlingen samordnar iordningställande av lutande stenar genom att anlita
en stenfirma, som kan reparera flera vid samma tillfälle. Hör gärna av Er till vaktmästarna så
hjälper de Er.
För frågor rörande gravar samt kyrkogårdarna kontakta gärna våra vaktmästare.

Örkened församlings bössinsamling till förmån för Världens barn har
genomförts utanför våra två livsmedelsbutiker i Lönsboda och detta inbringade
3880 kronor.
Bössinsamlingen för matpaket till hjälpbehövande familjer i Ukraina gav 5426 kronor
Tack till alla som genom Er gåva medverkat till detta goda resultat för att göra livet
något bättre för lidande barn och familjer i världen!

Vid träffrpunkten den 27 september underhöll de glada spelmännen ”Österlenarna”
bestående av Knut Persson på dragspel och sång samt Lars Gura på gitarr och sång. De båda
spelmännen bjöd publiken på ett mycket trevligt program med gamla ”godingar” från anno
dazumal.

Kör och barnverksamhet!!
Till Dig som vill veta mer om bl.a. tider för församlingens barn och
körverksamhet samt de olika grupperna och körerna ber vi kontakta:
Barnverksamhetsled. Edita på telefon 0479-20454 eller 073 815 78 07
Kantor Anette telefon 0479-20454 eller 070 734 69 60

Alla intresserade körsångare både barn och vuxna är
välkomna att kontakta kantor.
Varmt välkomna!
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Välkomna till våra Ekumeniska samlingar
Ett bildsvep från församlingens 150 årsjubileum den 7 okt.
Sång o Musikgudstjänster i Ebeneserkapellet.
Onsdag 5 december
Söndag 20 januari
Söndag 17 februari

kl. 18,30
kl. 17.00
kl. 17.00

Julens sånger med bl.a. Håkan och Birger
Predikan Leif Stiberg
Program meddelas senare

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

Kvinnofrukost i Församlingshemmet kl. 09.00
Lörd. den 16 febr.

”Krigsbarnsminnen”
med Lea Nilsson, Glimåkra och
Eija Andersson, Lönsboda

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

Studiecirkeln i kristen tro har höstavlutning den 28 nov. kl. 18.30.

jJ

Jubileumsfirandet
Jubileumsfirandet
inleddes med
inleddes med
nattvardsgudstjänst
nattvardsgudstjänst i i
kyrkan samt
samt därefter
kyrkan
därefter
Jubileumsfirandet
samkväm med middag
i
samkväm med middag
församlingshemmet
i församlingshemmet

Örkened församlings
firande av att varit egen
församling under 150 år
firades högtidligt med
mässa i kyrkan samt
samkväm med middag i
församlingshemmet

Vi fortsätter därefter följande onsdagar år 2019 kl. 18.30 i förs.hemmet:
9. 16, 23, 30 januari, samt 6, 13, 20, 27 februari.
Träffarna inleds med fika till självkostnadspris.
Från och med den 6 mars startar passionsandakterna på onsdagskvällarna.

Varmt välkomna!
____________________________________________________________________

Ekumenisk bönedag i Lönsboda församlingshem
lördagen den 2 mars med början kl. 15.00.
Någon form av måltid till självkostnadspris serveras under eftermiddagen och vi
avslutar med en förbönsmässa i kyrkan kl. 18.00.
Komminister Dan Eckeskog, pastor Johan Stenström, med flera, kommer att medverka.
Program meddelas senare på kyrkans anslagstavlor.
Alla hälsas varmt välkomna!
Anmälan om deltagande i måltid göres till expeditionen 0479-20043 senast 27/2
4
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Församlingskåren i Örkened
Julhälsning till våra äldre församlingsmedlemmar

Vi träffas följande torsdagar kl. 18.00 i församlingshemmet den:
13 december, 10 januari, 14 februari (årsmöte). Vårens övriga tider kommer i nästa blad.

Även i år kommer en julhälsning från församlingen i
form av ett julkort med en personlig hälsning till alla
församlingsbor som fyllt 80 år eller mera.
Kortet är framtaget från en tavla av den lokala
konstnären, Margareta Juhlin.

Vi kommer bland annat att läsa och samtala kring boken ”Mot ett mål” .
Kaffesamkväm och andakt.
Julfesten äger rum torsdag 27 dec. kl. 18.30 i församlingshemmet.
Gunni Månsson, Vinslöv underhåller med sång till gitarr.
Alla intresserade är varmt välkomna att deltaga vid våra sammankomster!

_______________________________________________________________________

Gränsgudstjänster i Kräbbleboda kapell klockan 14.00
December
Nyårsdagen
Söndag 24 febr.

Ingen gudstjänst
Gudstjänst med sång av Kräbblebodakören.
Gudstjänst.

Träffpunkten med kaffe i församlingshemmet följande torsd. kl. 14.00.
29 november
31 januari
28 februari

Margareta Juhlin. ”Årstiderna” bilder och dikter
Anette Sundin Carlson sång och musik.
Kh emeritus Carl-Henrik Henritz berättar om
Dag Hammarsköld
Lydia Svensson ”Vägen hem - 28 år i kloster”

Vårfest torsdag 23 maj kl. 14.00
för Dig som fyller 80, 85, 90 eller däröver under 2019.
Du kommer att få en personlig inbjudan i början av året.
Program meddelas i nästa kyrkoblad
Välkomna!

Alla Varmt Välkomna!
--------------------------------------------------------------------------------------------Vi präster erbjuder gärna själavårdande samtal och personliga
besök för den som så önskar!

Tacksägelsedagen
Anna-Maria
Denker med
barnen
Jonathan och
Rebecka
Eckeskog
Örkeneds centeravdelningar svarade som vanligt för utsmyckningen av skördealster i vår
kyrka inför Tacksägelsedagen samt inbjöd till kyrkkaffe i församlingshemmet. Vid
gudstjänsten medverkade Dan Eckeskog, Anette Sundin-Carlson, Anna-Maria Denker samt
Jonathan och Rebecka Eckeskog
8

Vi gör besök i samband Din 90-årsdag eller däröver.
Vill Du ha besök på själva födelsedagen ber vi att Du kontaktar oss, i annat
fall kontaktar vi Dig för att avtala tid på annan dag när vi kan samtala mera
personligt.
Vi besöker gärna även Dig som har svårt att ta Dig till kyrkan, men ändå vill
få möjlighet att fira nattvard.
Alla som vid något tillfälle önskar samtal med präst kan kontakta oss på tel.
Iván 0479-21227 eller 070 376 87 33 // Dan 0479-21227 eller 070 788 43 60.
Du kan tala med oss om allt, vi har ovillkorlig tystnadsplikt!!
5

DETTA HÄNDER I VÅR FÖRSAMLING
nov. 27 tisdag
28 onsdag
29 torsdag
dec. 2 1:a sönd. i Advent
5 onsdag
9 2:a sönd. i Advent
12 onsdag

13.30
08.30
18.30
14.00
10.00
08.30
18.30
10.00
08.30
19.00

13 torsdag

18.00

15 lördag

14.00
17.00
10.00
17.00
08.30

16 3:e sönd. i Advent
19
20
23
24

onsdag
torsdag
4:e sönd. i Advent
Julafton

10.00
15.00
16.30
25 Juldagen
06.00
26 Annandag Jul
17.00
27 torsdag
18.30
30 sönd. efter jul
10.00
31 Nyårsafton
14.00
16.30
jan 1 Nyårsdagen
17.00
2 onsdag
08.30
6 Trettondedag jul
17.00
9 onsdag
08.30
18.30
10 torsdag
18.00
13 1:a sönd. e. Trettondedagen 10.00
16 onsdag
08.30
18.30
20 2:e sönd. e.Trettondedagen 10.00
17.00
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Örkeneds kyrkliga syförening
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Studiecirkel i kristen tro. Terminsavsl. Se sid 4.
Träffpunkt. Se sid. 8.
Adventsgudstjänst. Se sid. 7.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Julens sånger i Ebeneserkapellet. Se sid. 4.
Gudstjänst.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
Församlingsafton med Lucia i Rumpeboda.
Barn & ungdomskörerna medverkar.
Församlingskåren. Se sid. 5.
Skolans Lucia i kyrkan. Tider: Se sid. 7.
Lucia Soldalen. 15.00 Lucia Bergfast.
Lucia i kyrkan. Barn & Ungdomskörerna.
Högmässa.
Julkonsert med Nöjeskompaniet. Se sid. 7
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Skolavslutning i kyrkan
Gudstjänst.
Julbön Bergfast.
Julbön i kyrkan. Se sid. 7.
Julotta. Se sidan 7
Söndagsgudstjänst med musik. Se sid. 7.
Församlingskårens julfest. Se sid. 5.
Gudstjänst.
Nyårsbön Soldalen. 15.00 Nyårsbön Bergfast.
Nyårsbön i kyrkan. Se sid. 7.
Söndagsgudstjänst. Se sid. 7.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Söndagsgudstjänst. Se sid. 7.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Studiecirkel i kristen tro. Se sid. 4.
Församlingskåren. Se sid. 5.
Gudstjänst.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
Studiecirkel i kristen tro. Se sid. 4
Högmässa.
Ekum. Sång o musikgudstj. Se sid. 4.

jan. 23 onsdag

08.30
18.30
27 3:e sönd. e. Trettondedagen 10.00
14.00
29 tisdag
13.30
30 onsdag
08.30
18.30
31 torsdag
14.00
febr 3 Kyndelsmässodagen
17.00
6 onsdag
08.30
18.30
10 5:e sönd. e. Trettondedagen 10.00
13 onsdag
08.30
18.30
14 torsdag
18.00
17 Septuagesima
10.00
17.00
20 onsdag
08.30
18.30
24 Sexagesima
10.00
26 tisdag
13.30
27 onsdag
08.30
18.30
28 torsdag
14.00

2 dec.

1:a Advent

10.00

12 onsdag
19.00
13 dec. Skolans lucia i kyrkan
15 lördag
17.00
16 dec söndag
17.00
24 dec. Julafton
16.30
25 dec. Julotta
06.00
26 dec. Annandag jul 17.00
31 dec. Nyårsafton
16.30
1 jan. Nyårsdagen
17.00
6 jan. Trettonded. jul 17.00

Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Studiecirkel i kristen tro. Se. Sid. 4.
Gudstjänst.
Mässsa Soldalen. 15.00 Mässa Bergfast.
Örkened kyrkliga syförening.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Studiecirkel i kristen tro.. Se sid. 4.
Träffpunkten. Se sid. 8.
Familjegudstjänst. Barn o ungdomskörerna.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem
Studiecirkel i kristen tro. Se sid. 4.
Högmässa.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem
Studiecirkel i kristen tro.. Se sid. 4.
Församlingskåren. Årsmöte. Se sid. 5.
Gudstjänst.
Ekum. Sång o musikgudstj. Se sid. 4.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Studiecirkel i kristen tro. Se sid. 4.
Gudstjänst.
Örkened kyrkliga syförening.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Studiecirkel i kristen tro. Se sid. 4.
Träffpunkten. Se sid. 8.

Gudstjänst med trumpet-musik.
Barn och ungdomskörer medverkar.
Förs.afton med Lucia i Rumpeboda.
. Lågstadie,10.15, Mellanstadie 18.00 Högstadie
8.45
Lucia i kyrkan med barn och ungdomskörer.
Julkonsert i kyrkan med Nöjeskompaniet. Entréavgift.
Julbön i kyrkan Program meddelas senare.
Julotta. Program meddelas senare
Söndagsgudstjänst. Gunilla Grimmer, Chatarina
Johansson, Thord Martinsson och Peter Sjöberg medv.
Nyårsbön Program meddelas senare
Söndagsgudstjänst. Program meddelas senare
Söndagsgudstjänst. Osby-Ö.Göinge kammarorkester.

NÄSTA KYRKOBLAD UTKOMMER MÅNDAGEN DEN 25 FEBRUARI 2019
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