KYRKNYTT
Frändefors Församling
Nr 4 2014. Till hemmen i Frändefors församling.
Advent, Jul och Trettondagstiden

Ett barn är fött på denna dag, så var Guds råd och
välbehag. Det föddes av en jungfru skär. Guds
egen son det barnet är. Sv. Ps. 125:2

Gud blev människa och bodde ibland oss.
Julen har blivit den största högtiden som svenska folket firar. Detta märks
särskilt under november och december, då julhandeln pågår för fullt. I
affärsvärden har många startat ännu tidigare. Från december tänder vi ljus i
hemmen och på gator och torg.
Framför allt i kyrkan börjar förberedelserna från Första Advent, med
adventssång och musik. Ju närmare julen kommer övergår det i julens vackra
sånger och musik.
För många kretsar julfirandet kring familjegemenskap, god mat, julklappar och
tomtens besök. I kyrkan ser vi ytterligare en dimension.
För oss i kyrkan är det en kyrklig festperiod som pågår från Första Advent till
Kyndelsmässodagen, två månader totalt. Det vi vill uppmärksamma särskilt, är
det stora undret som skedde när ” Gud blev människa och bodde ibland oss”.
Detta är den största händelsen i mänsklighetens historia. Inte underligt att den
västerländska tideräkningen utgår från den händelsen. I år är det 2014 efter
Kristus födelse.
Vi tror att Gud har skapat oss till sin avbild. Det betyder att vi har Gud till Far
och mår bäst av att vara lika honom, och leva vårt liv enligt hans vilja. Tyvärr
kom människorna bort från sitt ursprung och sin gemenskap med Gud. Efter det
har mycket lidande och problem följt vårt mänskliga släkte. Det är bara att titta
på TV - nyheterna för att inse att det är så.
Eftersom Gud älskar oss ville han rädda oss från det onda, och ge oss ett nytt liv.
Enda möjligheten var att komma till oss på jorden i mänsklig gestalt, för att
upprätta kontakten mellan himmel och jord. Att bli Gud som är med oss. Detta
skedde i Betlehem för lite mer än 2000 år sedan. Jesus föddes i ett stall av
jungfru Maria. Många märkliga händelser skedde den natten då Guds son
föddes i vår värld. Många hade längtat och bett om detta. De första som fick
vara med, var herdar som såg ljus, änglar, fick höra att en Frälsare hade fötts åt
dem, och höra lovsång. Några andra var vise män som följde en stjärna. De fick
möta Guds son, och hylla honom med sina gåvor. Det är ursprunget till våra
julklappar, som vi alla delar när vi firar Jesu födelsedag.
Kom till din kyrka i jultid och upplev det glada dramat,
då Gud blev människa för att bo ibland oss.
Ralph Liljegren
Kyrkoherde

Kontaktlista

Besök vår hemsida

www.svenskakyrkan.se/frandefors

Julstugan 2013:
Ann-Sofie Larsson
frågar tomten om det
blir några julklappar i
år?
Tomten svarar:
Ja, jag har säcken full.

Ann Sofie skötte
utropen på auktionen
under julstugans kväll.
Här med en av sina
medhjälpare
Matilde Karlsson.
Resultatet till olika
hjälpprojekt blev riktigt
bra.

Församlingsaftnar
Församlingsaftnar under vårterminen är under planering
Information kommer senare.
Se Mellerudsnyheter
eller vår hemsida - www.svenskakyrkan.se/frändefors

Gemenskapsträffar på Ringhem kl. 14
29 januari Alva Svantesson sång, gitarr, och Uno Hansson dragspel,
underhåller.
26 februari Ture Johansson sjunger och spelar för oss.
26 mars Brålanda Ukulelegrupp under ledning av Gun-Britt Åkesson. Dom
sjunger och spelar för oss.
Kaffeservering avgift 20 kr för skjuts ring Gunnar 430 19.

Frändefors väntjänst, Ringhem och Svenska kyrkan
Hälsar alla varmt Välkomna.

Du lilla vackra Jesusbarn,
som ligger där på strå,
du borde ha en bädd av dun
med fina lakan på.

Men ingen julklapp alls du fått,
jag kan det ej förstå.
För din skull alla jordens barn
ju fullt av klappar få!

För att du föddes denna dag,
har hela världen fest,
och därför skulle väl just du
bli firad allra mest!

Jag ville duka dig ett bord
med små paketer på,
och alldeles i bordets mitt
en tårta skulle stå.

Och runt omkring en vacker krans
av blommor och av blad.
Du lilla vackra Jesusbarn
då bleve du väl glad?
Elsa Beskow

Musik i juletid
datum
11/12
14 /12
21/12
25/12
28/12
31/12
6/1
8/2
15/2

tid
19
16
10
7
18
16
10
18
10

Luciakonsert Musikskolan
Luciagudstjänst vid krubban
Gudstjänst sång Pernilla Nilsson
Julotta med kyrkokören
Hemvändarnas julkonsert
Nyårsbön sång Annika Ohlsson
Gudstjänst med kyrkokören
Ljusgudstjänst med Kyrkokören
Gudstjänst med kyrkokören
Luciakonsert
Torsdag 11/12 kl 19
Musikskolan gästar oss med stämningsfull musik.
Luciatablå
En härlig musikupplevelse inför julen!

Hemvändarnas julkonsert
Söndagen den 28/12 kl 18
Kom och lyssna på finstämd julmusik framförd av
årets Hemvändare!
Utdelning av Hemvändarnas stipendium.
Ralph Liljegren

Gudstjänster i Frändefors kyrka under tiden
7/12 2014 – 1/3 2015.
30/11
1:a advent

Kl
10

Gudstjänst. Kyrkokören, Ralph Liljegren. Kyrkkaffe i
Församlingshemmet, Centerkvinnorna

7/12
2:a advent

10

Gudstjänst Lennart Staaf

15
19

Familjegudstjänst Siviken Victoria Håkansson Ruben Bengtson
Luciakonsert musikskolan

14/12
3:e advent
21/12
4:e advent
25/12
Juldagen
26/12
Annandag jul, eller
den helige Stefanos
dag
28/12
Söndag efter jul
31/12
Nyårsafton
1/1
Nyårsdagen
4/1
Söndag efter nyår
6/1
Trettondedag jul
11/1
1:a söndagen efter
Trettondedagen
18/1
2:a söndagen efter
Trettondedagen
25/1
3:e efter
Trettondedagen
1/2 Septuagesima

16

Luciagudstjänst vid krubban, Jubilatekören, barngrupper Julfest i
Församlingshemmet Ralph Liljegren
Gudstjänst sång Pernilla Nilsson
Lennart Staaf
Julotta Kyrkokören
Ralph Liljegren
Gudstjänst
Lennart Staaf

8/2
Kyndelsmässodagen
15/2 Fastlagssöndagen
22/2 1:a söndagen i
fastan
1/3 2:a söndagen i
fastan

18

11/12

10
7
10

18
16
11
10
10
10

Hemvändarnas julkonsert
Ralph Liljegren
Nyårsbön sång Annicka Ohlsson
Lennart Staaf
Gudstjänst med nattvard
Lennart Staaf
Gudstjänst
Lennart Staaf
Gudstjänst Kyrkokören
Ralph Liljegren
Gudstjänst
Lennart Staaf

10

Gudstjänst
Ralph Liljegren

10

Gudstjänst med nattvard
Ralph Liljegren

16

Familjegudstjänst med ljuständning för årets födda 2014
Jubilatekören med musiker
Ralph Liljegren
Ljusgudstjänst kyrkokören
Lennart Staaf
Gudstjänst Kyrkokören
Ralph Liljegren
Gudstjänst
Lennart Staaf
Gudstjänst med nattvard
Ralph Liljegren

10
10
10

Gudstjänster på Ringhem kl 13. 30.
9/12
25/12
6/1
20/1
3/2
17/2
3/3
17/3
31/3

Nattvard
Ralph Liljegren
Julsång
Ralph Liljegren
Obs Juldagen
Nattvard
Ralph Liljegren
Gudstjänst Ralph Liljegren
Nattvard
Lennart Staaf
Gudstjänst Lennart Staaf
Nattvard
Lennart Staaf
Gudstjänst Ralph Liljegren
Nattvard
Ralph Liljegren

Reservation för ev. ändringar se
Melleruds nyheter onsdagar eller ttela fredagar
Kyrktaxi Åk gärna kyrktaxi till kyrkan de söndagar där det anges i predikoturerna. Beställ på
telefon 0521- 45 90 00 Avgift 10 kr för enkel resa 20 kr tur och retur.

Julkampanjen ”Låt fler få fylla fem”
När du läser detta pågår Julkampanjen som engagerar tusentals frivilliga och
anställda i Svenska kyrkans församlingar. Julkampanjen pågår varje år mellan första
Advent och Trettondedag Jul.
Bakgrund: varje dag dör tusentals barn under fem års ålder för att de inte får
tillräckligt med näringsrik mat, rent vatten eller sjukvård. Brist på mödravård och
brist på jämställdhet är några av anledningarna till att FN:s millenniemål med att
minska barnadödligheten inte kommer att uppfyllas 2015. Men det finns hopp –
och det går att förändra! I år fokuserar vi just på dessa barn och temat för
kampanjen är: Låt fler få fylla fem!
Du kan stödja kampanjen på flera sätt, snabbt och enkelt: Sms:a LJUS till 72905 så
ger du 50 kronor. Du kan tänka att du därigenom tänder ett ljus i advent för någon
som behöver…
eller besöka Svenska kyrkans församlingar och få möjlighet att där skänka en gåva
och tända ett ljus,
eller bli månadsgivare från 50 kronor/månad. Se Svenska kyrkans hemsida
http://www.svenskakyrkan.se/julkampanjen
där finns också mera info och flera möjligheter till engagemang!
Du kan även följa Svenska kyrkans internationella arbete på Facebook och Twitter
En välsignad Jul önskar vi!

Läs mer om Julkampanjen på sidan 12.

Kollekter
7 december
14 december
21 december
25 december
26 december
28 december
1 januari
4 januari
6 januari
11 januari
18 januari
25 januari
1 februari
8 februari
15 februari
22 februari
1 mars

Svenska kyrkans julkampanj
Svenska kyrkans unga
Väldens barn
Den gode herdens skola i Betlehem
Martyrkyrkans vänner
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska kyrkans internationella arbete
Blomsterfonden
Svenska kyrkans internationella arbete
Församlingens barnverksamhet
Svenska Bibelsällskapet
Kyrkosångs förbundet
Hela Människan
Sandvikengården
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska kyrkans internationella arbete

Döpta
28 sep
2 nov
8 nov

Ida Magnusson Björkudden
Elias Lindblom Holmen
Milo Lundin Trollhättan

Vigda
27 sep

Kim Sörqvist och Elone Landström

30 okt

Ronny Andersson och Malin Tyft

Döda
4 juni
8 juni
27 juni
22 sep
25 sep
4 okt
15 okt
22 okt
26 okt
1 nov

Doris Holmfjord Vänersborg
Daniel Johansson Knutsön
Erik Andersson Rotenäs
Karl-Erik Eriksson Kärsbol
Tommy Ohlsson Muraregatan
Dan Berg Bäsingebo
Asta Mars Ringaregränd
Ingrid Lindahl Ringaregränd
Aina Grundsbo Grundsbo
Vallis Johansson Ringaregatan

Höst på kyrkogården
Under hösten har vi iordningställt en ny serviceplats. Vi
hoppas att den skall underlätta för besökarna till gravarna.
Ytterligare serviceplatser planeras, men de kommer att
byggas under våren.
Stenmuren vid nedre delen av kyrkogården är nylagd och
dränering är lagd vid muren. Ovanpå muren ligger en
sedummatta med olika sorters sedumväxter.
Det stora arbetet med att säkra de cirka 100 stenar som inte
klarade de säkerhetstester som utförts är nu klart. Ny
belysning har under året satts upp.
Nu är alla planteringar på gravarna smyckade med granris
och andra vackra gravdekorationer. De vackra gravljusen
kommer att lysa upp den mörka hösten. Det är inte bara vi
människor som tycker om gravljusen. Våra kråkfåglar tycker
det smakar gott med stearinet. Om gravljuset inte finns på
den plats ni satt det, kan det vara en kråka som flugit iväg
med ljuset. Påskliljor och andra narcissus är i jorden på våra
planteringar och är täckta med granris. Det känns avlägset
tills vi får se de härliga vårblommorna. Innan dess har vi en
julhelg och förhoppningsvis en vit vinter att se fram mot.
Hälsningar från Johan, Egon, Ann-Sofie och Tage.

Låt fler få fylla fem! – Årets Julinsamling.
Svenska kyrkans internationella arbete inleder årets julinsamling
1:a Advent och avslutas vid Trettondedag Jul i Frändefors kyrka.
Svenska kyrkans internationella arbete samverkar med en mängd andra kyrkor i det
som kallas actalliance, och kan på så vis finnas med på många håll i världen. Bl.a. stöds
ett flyktingläger i Batil, Sudan där det bor 37000 människor varav 60 procent är barn.
Tänd hoppets ljus för världens alla barn och vuxna som lever i en vardag full av våld
och krig.
Låt fler få fylla fem.
Se mer info sidan 9.
FN:s milleniemål är att minska barnadödligheten med två tredjedelar innan 2015.
Arbetet utveckas alldeles för långsamt. Tusentals barn drabbas varje dag.
Av alla barn som dör före 18 års ålder, dör 90 % innan de fyllt fem år.
Mentormammor.
Ett sätt att komma till rätta med problemen är kyrkans projekt med Mentormammor i
Swaziland, Etiopien och Sydafrika.
Mentormammor är en svensk idé som skapades av barnläkaren Ingrid Le Roux. Det
började i Kapstadens kåkstäder. Mentormammor är erfarna mammor som gör
hembesök hos unga mammor, väger och mäter barnen, ger stöd till amning och
barnavård. De förespråkar helamning så långt det är möjligt, eftersom bröstmjölk är
gratis, ren och näringsrik. Tack vare detta har barnadödligheten minskat betydligt.
Mentormamman kommer med hopp, uppmuntran och kunskap. Hon delar inte ut
pengar eller mat. Istället informerar och utbildar hon och lyssnar och stöttar i frågor
kring kost och barnets hälsa. Hon tar också upp ämnen som försörjning,
familjeplanering och framtid.
Försörjning är grunden för att kunna skapa trygghet för sig och sina barn.
Mentormammor kan inte erbjuda arbete, men försöker visa på lösningar som kan
finnas. Någon gång har man beviljat mammor lån så att de har kunnat starta fruktstånd
och en liten försäljning.
Kyrkan är en viktig samlingsplats i bl.a. Swaziland. Kyrkans roll är att peka på orättvisor,
föreslå lösningar och driva förändring. Kyrkan kan arbeta för både strukturell
samhällsförändring och konkreta hjälpinsatser för individer.
Mentormamman Constance Shabangu i Matsapha Swaziland.
Constance har haft ett kort möte på organisationen Siphililes kontor. Nu börjar hon sin
rutt av hembesök i stadens fattigaste områden. Hon går omgiven av gröna berg. Hon
går mellan huslängor av betong och på stigar kantade av sopor. I ryggsäcken bär hon

en våg, sitt måttband och sina journaler. Hon har kunskap för att upptäcka
undernäring och sjukdomar hos små barn.
Varje dag gör hon och 31 mentormammor sina hembesök för att väga och mäta barn,
och höra hur barnen mår, diskutera amning, kost, hälsa och hygien. Ibland skriver de
remisser, och följer med till läkare när det behövs. Att bara lyssna, prata, uppmuntra
och att finna lösningar har stor betydelse. Mentormammornas besök föder hopp och
leder oftast till förändring för de mammor de besöker.

Barn och ungdomssidan!

Ännu en härlig termin! När du får detta bladet så är vi slutet på 2014 och
börjar redan se fram emot 2015!

En fantastiskt rolig grej som har nystartat är Vuxen- Barngrupper i både
Siviken och Frändefors! Välkommen du 0-6 år med tillhörande vuxen!
På bilderna kan du få en liten smak av vad som, bland annat, hänt under
hösten. Vi har i Siviken lekt med ”bollhav”, några tjejer gjorde sötaste kattfamiljen av lera.
Nedan så har vi med Frändefors After School plockat kastanjer, fina att ha i
pyssel!
På nästa sida är det några få bilder från höstens pysseldag. Önskar att jag
hade tagit mer kort på allt fint som vuxna och barn gjorde! Men en filur och
ett par glittriga händer fångade jag i alla fall!

Vill bara tacka alla er som jag får möjligheten att träffa i verksamheter,
familjegudstjänster eller när jag hälsar på skolan! Ni gör mitt jobb
fantastiskt!

Roliga datum:
7/12 Familjegudstjänst i Sivikens bygdegård 15.00 Bibelutdelning till
församlingens femåringar.
14/12 Luciagudstjänst i Frändefors kyrka 16.00 efteråt Julfest i
församlingshemmet och barngruppernas julavslutning. Anmälan sker till
mig, Victoria via telefon eller mejl innan den 9 dec. Alla är välkomna!
After School i Frändefors och Siviken, konfirmander,
och vuxen- barngrupp i Siviken börjar vecka 3. Det gör
också OAS och Tonår i Frändefors.
Vuxen- barngruppen i Frändefors börjar vecka 4.

1/2 Familjegudstjänst i Frändefors kyrka 16.00
med ljuständning för 2014 års födda.
16/2 PYSSELDAG församlingshemmet
10.00 - 15.00, korv med bröd och enkel fika.
Frågor eller anmälan?
Församlingsass. Victoria ”Kyrk-Vickan”.
0521 – 262 363
Victoria.hakansson@svenskakyrkan.se
Du vet väl att vi också finns på Facebook
och hemsida?
www.svenskakyrkan.se/frandefors
www.facebook.se/frandeforsforsamling

Ovan: Änglarna i himlen skall snart berätta för Betlehems herdar att en
frälsare är född åt dem.
(scener från 2013-års Julspel i Församlingshemmet)
Nedan: 2013-års hemvändare lyssnar till tacktalet efter Julkonserten.
Från vänster: Johan Dahlberg, Herta Dahlgren, Fanny Batt, Karin Eriksson,
Karin Wirenborg och Erica Larsson

Ansvarig utgivare Kh Ralph Liljegren Tryckeri JustNu Trollhättan. Gruppkorsband till boende i
Frändefors församling.

