KYRKNYTT
Frändefors FÖRSAMLING
Nr 1 2015. Till hemmen i Frändefors församling.
FASTAN, PÅSKEN OCH PINGSTEN

Dina händer är fulla av blommor: Vem var det du tänkte att ge dem
till? Mina blommor var tänkta för Kristi grav. Men han fanns ej där
och hans grav är tom. Sv.Ps. 154 :1
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Adresser och kontaktuppgifter se sidan 6
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”Livet vann, dess namn är Jesus” (Sv.Ps. 153:1)
Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Kyrkans år hjälper oss att
sätta våra egna liv i ett större sammanhang. När detta Kyrknytt
delas ut är vi mitt i fastetiden, förberedelsen för påsken som snart
kommer.
Under denna tid lämnar vi vintern bakom oss och upplever hur
livet i naturen börjar spira igen. Påsken – kyrkans största högtid
påminner oss om korset som restes i Jerusalem för 2000 år sedan.
Korset där Jesus led och dog för våra synder. Kyrkan förkunnar
trosvisst … på tredje dagen uppstånden igen. Jesus uppstod igen.
Livet övervann döden. Detta är grunden i vår tro. Livet får sista
ordet. Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet. Joh. 14:6.
Detta liv vill han dela med oss.
Längre fram kommer sedan pingsten, då vi påminns om Andens liv
och kraft. Den helige Ande, som Jesus ofta kallar för Hjälparen,
vill hjälpa oss till en levande tro. Vi kallas att bli efterföljare till
Herren Jesus Kristus och genom honom få leva i gemenskap med
vår himmelske Fader. Nu och för evigt.
Så vittnar kyrkoårets stora högtider om Jesus som öppnar vägen till
Guds rike för oss.
Aposteln Paulus skriver att hela
skapelsen väntar på att komma till
den frihet som tillhör Guds barns
härlighet, Rom. 8:20-21 (1917).
En rik välsignad vår till er alla!
Lennart Staaf

Till höger:
Jesus tvättar Petrus
fötter vid 2014 års
påskspel . Som jag
tjänar er skall ni
göra mot varandra,
säger Jesus.

Till höger:
Ängeln säger till
kvinnorna vid Jesu
grav.” Han är inte
här! Han är
uppstånden!”

Till vänster:
De äldres utfärd
2014 gick till
Valbo- Ryrs
kyrka.
Där fick
åhörarna veta
mer om kyrkans
historia.

Till vänster: Kurt-Åke
med vänner spelar och
sjunger på
gemenskapsträffen på
Ringhem.
Alva Svantesson och Uno
Hansson sjunger och
spelar kända 50-tals
sånger i medryckande
stil.

Till Höger:
Pilgrimsvandrare
2014 mellan
Derreviken och
Frändefors kyrka.
Ovan till höger:
Rasten hos Christina
Larsson i Derreviken
med gott fika var
uppskattad.

Församlingsaftnar
22 april kl 19 i församlingshemmet Förre kyrkoherden i Fröskog,
Thomas Andersson, berättar om sin livsresa till katolsk tro. Kaffe och
andakt, Lennart Staaf

Pilgrimsvandring Kristi himmelsfärds dag den 14 maj
9.45
10.00
11.30
13.30
15.15
17.00

Trumpet från tornet.
Gudstjänst Ralph Liljegren.
Pilgrimsvandring från församlingshemmet.
Lilla vägen väster om järnvägen.
Nuntorps skola.
Sundals-Ryrs gamla kyrka.
Ryrskog-Sallebyn-Årbol.
Sundals-Ryr nya kyrka.
Därefter något att äta i Sundals-Ryrs församlingshem

Andakter under vägen
Tag med dryck och ev. det du vill äta under vandringen! Biltransport
ordnar var och en själv.
Ledare Ralph Liljegren 0521-26 23 60, Göran Forsell 0521-183 07
Frändefors i samarbete med Sundals-Ryrs församling.
.

Gemenskapsträffar på Ringhem Torsdagar kl. 14
26 mars Brålanda Ukulelegrupp under ledning av Gun-Britt Åkesson.
De sjunger och spelar för oss.
23 april Harpodur spelar folkmusik.
28 maj Yngve och Ivan Karlsson spelar fiol och dragspel. Lena Dahl
sjunger.
Kaffeservering avgift 20 kr för skjuts ring Gunnar 430 19.

Frändefors väntjänst, Ringhem och Svenska kyrkan
hälsar alla varmt välkomna.

Besök vår hemsida

www.svenskakyrkan.se/frandefors

christina.i.larsson@svenskakyrkan.se

Välkommen till våra körer!
Kyrkokören övar måndagar kl. 19-21
Jubilatekören övar fredagar kl. 14.30-15.30
Körledare Ruben Bengtson tel. 0730-207 241

Valborgsmässofirande i församlingshemmet
torsdag 30 april kl. 19
Kyrkokören sjunger in våren. Vårtal av Lars-Göran
Ljunggren, allsång, kaffeservering och lotterier.

Påskens gudstjänster i Frändefors Kyrka
29/3 Palmsöndagen kl. 10

Gudstjänst Ralph Liljegren.

2/4 Skärtorsdag

kl.19

3/4 Långfredag

kl.10

Gudstjänst nattvard sång Anna K
Larson Konfirmander Ralph Liljegren
Lennart Staaf
Gudstjänst Kyrkokören Ralph
Liljegren

5/4 Påskdagen

kl.10

6/4 Annandag påsk kl.11

Onsdag 11 mars kl. 19 i Frändefors
kyrka. Musikgudstjänst med Jard
Samuelsson och kompgrupp.
Sånger från de senaste skivorna.
Andakt Ralph Liljegren

Gudstjänst Kyrkokören Lennart Staaf
Gudstjänst i Missionskyrkan.
Sigward Karlsson Ralph Liljegren.

Gudstjänster i Frändefors kyrka
1/3 2:a i fastan

10

8/3 3:e i fastan

10

15/3
10
Midfastosöndagen
20/3
20.30
Fredag
22/3 Jungfru
11
Marie
bebådelsedag

29/3
Palmsöndagen

10

2/4 Skärtorsdag

19

3/4 Långfredag

10

5/4 Påskdagen
10
6/4 Annandag påsk 11
12/4 2:a i
påsktiden
19/4 3:e i
påsktiden
25/4 Lördag

10

26/4 4:e i
påsktiden
3/5 5:e i påsktiden

10

10/5 Bönsöndagen

11

10
11

10

Gudstjänst med nattvard.
Påsklandskapet: Intåget i Jerusalem.
Ralph Liljegren.
Gudstjänst. Påsklandskapet:
Nattvarden. Ralph Liljegren.
Gudstjänst. Påsklandskapet:
Korsfästelsen. Ralph Liljegren.
Taizémässa. Lennart Staaf, Victoria
Håkansson.
Familjegudstjänst. Påsklandskapet:
Uppståndelsen. Jubilatekören med
musiker. Lennart Staaf, Victoria
Håkansson. Våfflor i församlingshemmet.
Gudstjänst. Ralph Liljegren. Offergång
till Svenska kyrkans internationella
arbete.
Gudstjänst med nattvard. Sång Anna K
Larson, Ralph Liljegren, Lennart Staaf.
Långfredagsgudstjänst. Kyrkokören,
Ralph Liljegren.
Gudstjänst. Kyrkokören, Lennart Staaf.
Gudstjänst i Missionskyrkan. Ralph
Liljegren, Sigward Karlsson.
Gudstjänst. Lennart Staaf.
Gudstjänst. Sång Anna K Larson, Ralph
Liljegren.
Konfirmation. Lennart Staaf, Victoria
Håkansson.
Gudstjänst. Lennart Staaf.
Gudstjänst med nattvard. Ralph
Liljegren.
Familjegudstjänst. Barngruppsavslutning
Jubilatekören med musiker anmälan
Lennart Staaf.

14/5 Kristi
himmelsfärds
dag

9.45
10
11.30

Trumpet från kyrktornet
Gudstjänst. Ralph Liljegren.
Pilgrimsvandring startar.

17/5 Söndagen
före pingst

10

Gudstjänst. Ralph Liljegren.

24/5 Pingstdagen
31/5 Heliga
trefaldighets dag

10
11

Gudstjänst. Kyrkokören Lennart Staaf
Gudstjänst. Jubilatekören med musiker.
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.

Gudstjänster i matsalen på Ringhem
varannan tisdag kl. 13 30
3/3
17/3
31/3
14/4
28/4
12/5
26/5

Nattvard
Passions
gudstjänst
Nattvard
Gudstjänst
Nattvard
Gudstjänst
Nattvard

Lennart Staaf
Ralph Liljegren
Ralph Liljegren
Lennart Staaf
Sigvard Gustavsson
Lennart Staaf
Ralph Liljegren

Passionsgudstjänster
Under fastan läser vi om hur Jesus går kärlekens väg. Detta gör han för att hjälpa
oss. Några texter handlar om Jesu sista dagar före påsk. Han väljer att lida och dö
för vår skull. Detta kallas för passionstiden. Texterna är i år hämtade ur
Johannesevangeliet.
Tisdag 10/3 kl. 18. Missionskyrkan Joh 17:1-18:11 Lennart Staaf
Tisdag 17/3 kl. 13. 30 Ringhem Joh 18:12-27 Ralph Liljegren
Tisdag 24/3 kl. 18 Församlingshemmet Joh 18:28-19:16 Sigward Karlsson

Kollekter
1 mars
8 mars
15 mars
22 mars
29 mars
3 april
5 april
6 april
12 april
19 april
26 april
3 maj
10 maj
14 maj
17 maj
24 maj
25 maj
31 maj

Svenska kyrkans internationella arbete
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Stadsmissionen
Svenska kyrkans unga
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska fängelsemissionen
Svenska kyrkans internationella arbete Zimbabwe
Svenska kyrkans internationella arbete
Johannelunds teologiska högskola
Svenska kyrkans unga i Karlstad stift
Sveriges kristna råd
Riksförbundet kristen fostran
Salt-Barn och unga i EFS ½ CREDO ½
Karlstads stifts vänstift i Tanzania aktuella projekt
Diakoniinstitutionerna
SKUT
Församlingskollekt
Svenska kyrkans internationella arbete
Döpta

6 dec
7 dec
4 jan
11 jan
17 jan
24 jan
31 jan

Freja Leosson
Lova Bjurström
Adrian Bergman
Signe Fröjd Jåtsby
Vincent Fallström
Ludvig Salbom
Casper Kjellberg

16 nov
26 nov
9 dec
11 dec
19 dec
10 jan
16 jan
20 jan
29 jan

Ingegerd Andersson
Anita Andersson
Georg Mattsson
Elsa Karlsson
Annie Larsson
Eva Karlsson
Maj Nilsson
Göran Molin
Gunnel Slätt

Vänersborg
Furumyren
Mossen
Ris
Vargön
Vänersborg
Gråttetorp

Döda
Ringaregatan
Trollhättan
Vänersborg
Binäs
Siviken
Tegen
Ö Stenshult
Brasmerud
Brålanda

NU ÄR DET SNART VÅR PÅ KYRKOGÅRDEN
Vintern är den tid som kännetecknas av ett lugn på kyrkogården. Inga
gräsklippare och andra maskiner stör tystnaden. Det är en behaglig tystnad,
särskilt när snön ligger som ett täcke över gravstenarna.
Hos vaktmästarna har det skett stora förändringar under vintern. Börje Jansson
som varit anställd här under många år har slutat och börjat ett nytt arbete.
Johan Wallin kommer att ersätta Börje. Ellinor Persson kommer att arbeta till
augusti som vaktmästare. Ellinor har varit med i kyrkans verksamhet och
arbetat med barn och ungdomsverksamhet under flera år.
Vintern är den tid då det arbetas med att se över maskiner och redskap, så att
de är klara för användning när vårarbetet startar. Det är också en tid för att
planera inköp av vår och sommarblommor. När man bläddrar i
blomsterkatalogerna hittar man ständigt nya favoriter. Även inom
blomstervärlden svänger modet. Något år är det olika gräs som är populära.
Andra år skall man köpa pastellfärgade blommor. Ett är dock klart: att det finns
blommor som tillgodoser de flesta smaker.
Man kan bara ana att våren inte är alltför långt borta. Dagarna har blivit längre.
På morgonen ser vi solen tidigare och på kvällen dröjer den kvar innan den går
ned. Härligt!
Under våren och sommaren kommer det område som ligger till vänster om
gångvägen till minneslunden att iordningställas för att kunna användas till
begravningsplats. Det innebär att hela området måste grävas upp så att man
kan lägga ner dräneringsrör. Asfaltvägen som går till minneslunden kommer
förmodligen att stängas av under den perioden. Det finns emellertid alternativa
vägar för besökare till minneslunden.

Vårstädning
Vi vill också påminna om att vårstädningen på kyrkogården påbörjas någon
gång under mars-april. Se annons och anslag! Ta hand om dekorationer och
gravlyktor innan städningen börjar. De lyktor som finns kvar på gravarna första
veckan i maj tar vaktmästarna hand om. De finns för avhämtning i ekonomi –
byggnaden.
Hälsningar från vaktmästarna.

Vår-Ro
Våren med sin prakt
begynnes,
jorden synes
byta om sin vinterdräkt,
lärkan bådar alla djuren,
när Naturen
blir utur sin dvala väckt.
Skogens prydnad börjar
knoppas,
all ting hoppas,
solen delar liv och saft:
upp min Själ, från oro vaka,
kom och smaka
hoppets ädla ro och kraft.
Hedvig Charlotta Nordenflycht

Årets församlingsresa
kommer att bli den 20
maj.
Mer info kommer när
programmet är helt klart, se
annons och anslag.

Till Taizé?
En bussresa till Taizé planeras
till vecka 27 – 2015. Platser
finns. Ta chansen att följa med!
För mera info kontakta Lennart
0521 – 262361 eller Victoria
0521 - 262363.

Ha Du tid och möjlighet att följa med på
denna fina resa så passa på.
Först till kvarn.

Fasteinsamlingen 15 februari t.o.m. 29 mars.
”Utrota hungern”

Det går att utrota hunger Runt 800 miljoner människor lider varje dag av
hunger. Det gör att kroppen och hjärnan alltid får för lite näring, att muskler
bryts ned och att det är svårt att koncenterera sig. För barn, och speciellt små
barn är bristen på mat förödande för kroppens och hjärnans utveckling.
Människor måste få en möjlighet till långsiktig försörjning. Svenska kyrkans
internationella arbete stödjer därför insatser som först och främst utgår från
människors egna behov och är hållbara – både för människorna själva och för
naturen.
Klimatförändringar hotar tryggheten
Mest sårbara är småskaliga jordbrukare. Regnperioder, torka, stormar och
skyfall, drabbar i hög utsträckning människor som redan lever i stor utsatthet.
Utveckling av jordbruk med exempelvis djuruppfödning och grönsaksodling kan
ge nya inkomstkällor. Terrassodling, växelbruk och ekologisk odling är hållbart
för framtiden. Under årets fastekampanj står Etiopien i fokus där större delen
av befolkningen lever av jordbruk.
Hunger slår hårt mot barn och kvinnor. 70 procent av de människor som lever
i fattigdom är kvinnor. Samtidigt har de oftast ansvar för barnen och hushållet.
När mat saknas och föräldrar tvingas välja vem som får äta, blir det ofta
kvinnor eller flickor som drar det kortaste strået. Det är inte heller självklart att
flickor får gå i skolan när resurserna är begränsade. Flickor förväntas bli gifta
och sköta hushållet. Stöd riktas för att förbättra kvinnors situation, så att de får
en möjlighet att själva skapa försörjning. Då utvecklas hela samhället positivt.
Det sker genom självhjälpsgrupper. Sparande främjas i syfte att skapa ett
gemensamt kapital som medlemmarna i turordning sedan kan låna ur. Det ger
utrymme att starta en försörjning.

Fasteinsamlingen avslutas på
Palmsöndagen den 29 mars kl. 10
då vi har offergång i Frändefors
kyrka.

Barn och ungdomssidan
”Jag gillar inte den personen. Jag måste tydligen lära känna honom bättre.” –
Abraham Lincoln
Man behöver inte vara ”bästa vän” med alla människor som man möter. Men
att behandla varandra med respekt är någonting vi alla kan, även om det är
svårt vissa gånger. Och tar man chansen att lära känna en person bortom de
förutfattade meningar man har, så kan få upptäcka och uppleva fantastiska
saker! Jesus umgicks ofta med människor som, i andras ögon, var värdelösa.
Kanske kan vi också kännas oss värdelösa ibland? Tänk då att få möta en
människa som ser det hos oss som är värt att respekteras!

Bilder från utelek i februari! Vi målar i snön och klättrar i världens bästa
klätterträd!

22 Mars – VÅFFELGUDSTJÄNST! Eller rättare sagt familjegudstjänst med
våfflor i församlingshemmet efteråt!  Kl. 11!

Vecka 15 – PÅSKLOV – inga grupper
10 Maj – FAMILJEGUDSTJÄNST MED BARNGRUPPSAVSLUTNING kl. 11! I år är
det även dags att avsluta i samband med en resa/utflykt! Mer info/anmälan
kommer via grupperna eller kontakt med mig, Victoria!
After School i Frändefors måndagar, tisdagar och i Siviken onsdagar ojämna
veckor! Förskolan – 4:an.
OAS fredagar ojämna veckor! 5-6:or.
Vuxen- barngrupp Sivikens bygdegård kl. 10 – 12, ojämna torsdagar (ej v.15)
0-6 år.
Vuxen- barngrupp Frändefors församlingshem 10-12, jämna fredagar (ej v.14
& v.16) 0-6 år.
Tonår 7:an och uppåt, Frändefors församlingshem, 19.30 – 23.00, ojämna
fredagar (ej v.15)
FERIEVERKSAMHETEN
Som det ser ut nu så blir ferieverksamheten under
v.25 och v.26 (ev. v.27)
Mer information och anmälningsuppgifter kommer att skickas ut i slutet av
mars i grupperna och via Frändeskolan!
Ha de gott så syns vi!
//Victoria & Ellinor
0521-262 363
070-562 13 53

På sidan 13 kan du läsa mer om fasteinsamlingen och hur
man kan utrota hungern. Fasteinsamlingen 2015 inriktar
sig på hjälparbete i Etiopien.

Ansvarig utgivare Kh. Ralph Liljegren Tryck JustNu Trollhättan. Gruppförsändelse till hushållen i
Frändefors församling.

