KYRKNYTT
Frändefors församling
Nr 3 2013. Till hemmen i Frändefors församling.
HÖSTPERIODEN
Årets konfirmander samlade med sina ledare i Frändefors

Kyrkans dag på
Ursand bjöd
deltagarna på Fair
Trade bananer.
Rikard Eriksson är
utklädd.

De som blev
hungriga fick grillad
korv med bröd av
Göran Forsell

Systrarna Josefin och Isabelle
Johansson var två av
artisterna under kvällens
konsert.
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Anvarigutgivare KH. Ralph Liljegern Tryck JustNu Gruppförsändelse til l hushållen i Frändefors församling

Vila i din väntan. Stilla mötet sker. All din stora längtan Herren hör och ser. Livet
skiftar fort, kvävs av dödens hot. Herren skingrar rädslan, kornets hopp är stort.
Framtiden väntar, vila i tro, kornet som nu slumrar snart börjar gro.
Sv psalmboken 205 vers 2

Omläggning av stenmur
Under hösten kommer stenmuren mellan kvarter 5 och 7 på kyrkogården att läggas
om. Arbetet kommer att ta någon vecka. Vi kommer att tillsammans med
entreprenören se till att så lite olägenheter som möjligt uppstår för berörda
gravrättsinnehavare och kyrkogårdsbesökare. Gravrättsinnehavare som har gravar
intill nämnda mur kommer att meddelas brevledes.
Vaktmästeriet.

Lösa gravstenar
Efter den tragiska olyckan i Bollebygd 2011 då en 8-årig flicka omkom, efter att hon
fått en gravsten över sig undersöktes om det kunde finnas lösa gravstenar på
Frändefors kyrkogård. Undersökningarna gjordes av kyrkogårdsutskott och
vaktmästare tillsammans. Då fanns inga direktiv för hur sådana tester skulle utföras.
Man bedömde att en del stenar var i akut behov av åtgärd. C:a 100 stenar säkrades
akut med stötta och band. Efterhand har de flesta stenar åtgärdats på ett mera
permanent sätt. Hösten 2012 kom Centrala gravvårdskommittén med riktlinjer för
hur man skall pröva gravstenars hållfasthet. Bl.a. skall stenarna tåla ett tryck av 35 kg
från båda håll. Dessutom får inte stenen luta mer än 6 grader. Av denna anledning
kommer gravstenar på kyrkogården under hösten att testas enligt givna riktlinjer.
Noteras kan att stenar som har godkänts, kan upplevas som ostabila vid beröring.
Detta beror på att dubbarna är 2 mm mindre är dubbhålen, detta för att stenen vid
behov ska kunna lyftas av. Stenen får inte limmas fast i sockeln. De
gravrättsinnehavare som har gravstenar som inte klarar testerna kommer att
underrättas av församlingen och ges kostnadsförslag för åtgärd.
Vaktmästeriet

En lös gravsten
som säkrats
studeras av en
kommitté vid en
kyrkogårdsInventering på
Frändefors
kyrkogård

Pastorsexpeditionen i Prästgården är öppen tisdagar och
fredagar kl 10 00 - 12 00. Men jag hjälper dig även på andra tider när
jag är på plats, ej onsdag och torsdag mvh Christina.
Tel 0521-400 14 fax 0521-408 28.
Adress Prästgårdsgatan 6 462 69 Frändefors
E-post frandefors.forsamling@svenskakyrkan.se
www.kyrksajten.se sök Frändefors - predikoturer
Telefonlista
Kyrkoherde Ralph Liljegren………………………….408 28 arbetsrum och fax
ralph.r.liljegren@svenskakyrkan.se
mob 070 255 03 15
Komminister Lennart Staaf…………………..
405 85 mob 070 201 88 88
lennartstaaf@yahoo.com
Assistent Christina Larsson……………………. 400 14 ej onsdag och torsdag
frandefors.forsamling@svenskakyrkan.se
mob 0733 56 57 28, 070 271 55 04
Kyrkomusiker Ruben Bengtson
405 85 mob 0730 207 241
ruben.bengtson@svenskakyrkan.se
25 32 54 (bost)
Församlingsassistent Viktoria Håkansson 406 24 mob 070 562 13 53
victoriahakansson@hotmail.se
Kyrkvaktmästare Börje Jansson
405 35 mob 073 635 78 58
kyrkborje@gmail.com
Kyrkorådets ordf Marita Högberg……………… 070 423 15 30
marita.hogberg@centerpartiet.se
Kyrkofullmäktiges ordf Gunnar Hallsten….. 430 19 mob 076 109 11 62
Kyrkogårdsutskottet sammankallande
Tommy Larsson………………………………………… 402 50
Församlingshemmet
403 33
Bokning av Församlingshemmet
400 14 Pastorsexpeditionen

ETT STORT TACK till alla er som hjälpt till under sommarens rekordstora
feriegrupp, och till vikarierande kyrkomusiker, präster och till er som har
arbetat på kyrkogården under tiden ordinarie vaktmästare har haft semester. Ni
har verkligen gjort ett otroligt fint arbete.
Vägkyrkan sommaren 2013 var återigen en stor framgång men det hade inte
fungerat så bra om inte alla frivilliga hade ställt upp med att koka kaffe och
baka goda kakor, med alla dessa begåvade ungdomar, musiker och vokalister,
med utställningar i kyrkan av många hantverkare. Kaffepengar, ljus och
strumpförsäljning har inbringat totalt 7 687 kr till Svenska kyrkans
internationella arbete och SKUT. Pengar som kommer att göra underverk för
behövande på andra platser i världen.
För detta vill vi framföra vårt varma Tack!

Kollekter
6 oktober
13 oktober
20 okt
27 okt
2 nov
3 nov
10 nov
17 nov
24 nov
1 dec
8 dec
15 dec
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Svenska kyrkans internationella verksamhet
Sveriges Kyrkosångsförbund
Geijerskolan
Gideioniterna
Svenska kyrkan i utlandet för diakonalt arbete och kris- och
katastrofarbete
S:t Lukas i Värmland och västra Bergslagen.
Blomsterfonden
Evangeliska fosterlandsstiftelsen
Svenska kyrkans internationella verksamhet
Stiftskollekt beslut senare
Svenska kyrkans internationella verksamhet
Svenska kyrkans unga

Välkommen till kyrkans körer!
Kyrkokören måndagar kl 19
Jubilatekören fredagar kl 14 30
Info får du av Ruben Bengtson tel 405 85 mob 0730 207 241.
Församlingsafton
Onsdagen 16 oktober kl 19 i Missionskyrkan
Kosseri och allt muligt
Elisabeth och Lars Ingvarsson Visar tavlor, berättar och sjunger.
Kaffe och andakt.
Onsdagen 20 november kl 19 i Missionskyrkan
”Han har öppnat pärleporten”. Sånger mellan Allhelgona och Advent.
Husbandet medverkar. Kaffe och andakt

DÖPTA
16 juni
23 juni
6 Juli

Anton Friberg
Sofia Holmedal
James Lindlöf Helgesson

Gemenskapsträffar på Ringhem
Lövnäs
Lövnäs
Röshult

VIGDA
15 juni
13 juli
27 Juli

Pernilla Falk och Peter Andersson
Rebecca Mellberg och Andreas Salbom
Sanna Andersson och Joakim Hallgren

Snickaregatan
Forsane
Alviken

DÖDA
6 april
19 april
26 april
24 maj
4 juni
11 juni
23 juni
j

Karin Samuelsson
Signe Björk
Elsa Johansson
Ingrid Dahl
Nils Eriksson
Erik Olsson
Jenny Petersson

Målaregatan
Törnrosgatan
Ringaregränd
Ringaregränd
Kronogatan
Riksvägen
Rölanda

Frändefors Väntjänst inbjuder till Gemenskapsträffar sista
torsdagen i månaden kl 14.
31 oktober
Så skall det låta och Kalle Öst
Thomas och Anita Granath gästar oss.
28 november
En salig blandning
Ture Johansson sjunger och spelar.
Kaffeservering inträde 20 kr. för samåkning och skjuts ring 430 19
Frändefors väntjänst Ringhem och Kyrkan hälsar
Välkommen

Julstugan
Sykretsen hälsar alla välkomna till årets julstuga den 5 december kl 18.
Husbandet spelar från kl 17 30. Det serveras kaffe och lussekatter. Försäljning,
lotterier, sång, musik och andakt.

Gudstjänster i Frändefors kyrka
6 okt

kl 10

Gudstjänst med nattvard Ralph Liljegren KYRKTAXI

kl 11

Tacksägelsegudstjänst Kyrkokören, Stefan Rahkonen
trumpet, Sanna Andersson cello, Lennart Staaf

kl 11

Kontraktsgudstjänst med nattvard hela kontraktet
sammanlyst. Körer och barnkörer, Biskop Esbjörn
Lennart Staaf, Ralph Liljegren
Gudstjänst Ralph Liljegren

19 efter
trefaldighet

13 okt
Tacksägelse
dagen

20 okt
21 efter
trefaldighet

27 okt

kl 10

ALLHELGONAHELGEN
Kyrkan är öppen fredagen den 1 november kl 16-18 Kaffeservering.
17-18 stilla orgelmusik Ruben Bengtson
Lördag 2 nov kl 19
Minnesgudstjänst med ljuständning Kyrkokören KYRKTAXI
Söndag 3 nov kl 10
Gudstjänst med nattvard
KYRKTAXI
Detta är den stora helgen då vi går till våra anhörigas gravar,
lägger kransar och tänder ett ljus. Du är också välkommen att
fira Gudstjänst i Guds hus.

22 efter
trefaldighet

2 nov

kl 19

Alla helgons dag

3 nov

kl 10

Alla själars dag

10 nov

Minnesgudstjänst Kyrkokören, Ralph Liljegren
KYRKTAXI
Gudstjänst med nattvard Lennart Staaf
KYRKTAXI

kl 10

Gudstjänst Ralph Liljegren

kl 11

Familjegudstjänst Jubilatekören, barngrupper
Sång Anna K Larson Lennart Staaf

24
efter trefaldighet

17 nov
Söndag före
Domssöndagen

24 nov

kl 10

Domssöndagen

1 dec

kl 10

1:a i advent

kl 15

8 dec

kl 18

2:a i advent

12 dec

kl 19

15 dec

kl 15

3:e i advent

Gudstjänst med nattvard Ralph Liljegren
KYRKTAXI
Gudstjänst Kyrkokören Stefan Rahkonen trumpet
Ralph Liljegren
Familjegudstjänst Sivikens bygdegård, bibelutdelning
till 5-åringar, kaffekorg, Victoria Håkansson och
Ruben Bengtson
Adventsvesper Hemvärnets musikkår
Carina B Liljegren Kyrkkaffe
Luciakonsert Musikskolan, Lennart Staaf
Luciagudstjänst vid krubban Jubilatekören,
barngrupper Ralph Liljegren. Efteråt julfest i
församlingshemmet

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
Ringhem tisdagar kl 13 30
15/10 nattvard
29/10
12/11 nattvard
26/11
10/12 nattvard
25/12 julsång

Ralph Liljegren
Ralph Liljegren
Lennart Staaf
Lennart Staaf
Ralph Liljegren
Ralph Liljegren

Välkommen Victoria
Victoria Håkansson kommer att vikariera som församlingsassistent under ett år, och
arbeta med församlingens barn och ungdomsgrupper. Detta beror på att ordinarie
församlingsassistent Camilla Svensson har tjänstledigt för att prova en annan tjänst. Vi är
glada för att Victoria, som vuxit upp i församlingen, vill hjälpa oss med vikariatet. Se bild
på henne och hennes medhjälpare Ellinor Persson på barn och ungdomssidan (sidan 9).

Församlingshemmet
När Du sitter med detta nummer av Kyrknytt i din hand, så är arbetet med att
renovera och bygga om församlingshemmet i full gång. Det kommer att bli väldigt
rörigt under en tid, och det kommer inte att gå att ha någon form av verksamhet i
lokalerna. Detta för ju med sig att verksamheter och samlingar kommer att ske i
andra lokaler i Frändefors.
De allra första dagarna i december kommer sedan vårt tillbyggda och renoverade
församlingshem stå färdigt, för att åter tas i bruk av församlingsbor och andra, för
gemenskap, andakt, sång och musik och olika former av sammankomster.

Barn- & Ungdomsverksamheten
En ny termin, ”nytt” församlingshem, nya möjligheter…
Victoria heter jag och denna termin började jag som vikarierande
församlingsassistent. Många av er kanske känner igen mig från tidigare
terminer, då jag har varit engagerad i de flesta barn och ungdomsgrupper
och jobbat inom kyrkan som vikarie och projektanställd.
Jag och Ellinor ser verkligen fram emot att uppleva året tillsammans med
barnen och ungdomarna i församlingen, och självklart med resten av
kyrkan!

Hjärtligt Välkomna

Viktiga datum under hösten!
20/10 Kontraktsgudstjänst med Biskop Esbjörn (barnmedverkan) 11.00
28/10 HÖSTLOV och PYSSEL-dag mellan 10-14 i MISSIONSKYRKAN fika
kommer att finnas! Kom med kläder du inte är rädd om!
28/10 HÖSTLOV. TONÅR mellan 18 – 23 i MISSIONSKYRKAN
17/11 Familjegudstjänst 11.00. Fika efteråt.
1/12 Familjegudstjänst i Siviken 15.00. Glöm inte kaffekorg!
15/12 Familjegudstjänst med Luciatåg & barngruppsavslutning 15.00.
(sista gången för de olika barngrupperna sker under v.50)

Några av många medverkande vid årets vägkyrka: från vänster systrarna Helena och Maria
Henriksson spelar. Ulf Ragnesten talar under rubriken ”En tidsresa i Frändefors”. Ragnar
Hallsten berättar om sin bok ”Minnen från mitt liv”

För mer information kontakta
Victoria Håkansson, vik. församlingsassistent.
0521-406 24, 070-562 13 53
victoriahakansson@hotmail.se

Skördetid
Jesus och hans lärjungar var ofta ute på vandring, på så sätt kom de
nära både människor och natur. Deras vandringar skedde under
årets alla tider.
Vid ett tillfälle var det skördetid. I Israel kunde man skörda flera
gånger under året. Hos oss infaller tiden under sensommar och höst.
Jesus och hans följeslagare gick genom ett sädesfält, och lärjungarna
började ta tag i de mogna axen, rycka av dem och äta säden. Detta
tillhörde allemansrätten i Israel, att plocka för att äta själv, men
inte samla i kärl.
Att skörda är något vi ser fram emot. För jordbrukarna handlar
det om livsuppehället. För många av oss andra kan vi ta del av
skörden av frukt, bär, svamp och grönsaker, som ett litet extratillskott
till det övriga vi lever av. Att kunna skörda fyller oss med glädje
och tacksamhet. Det är så gott med naturens alla gåvor.
Som kristna ser vi det som kommer från skog och mark och våra
trädgårdar som Guds skapelseverk. Det är Guds goda gåvor till oss.
Detta brukar vi uppmärksamma på Tacksägelsedagen i oktober
Då smyckar vi våra kyrkor med skördealster och tackar Gud i bön
och lovsång.
Att Jesu vänner kunde skörda under en sabbat, visar att Gud särskilt
vill ge oss sina gåvor när vi kommer till honom för att fira gudstjänst.
Och för Gud är inte skörden bara det som växt på jorden. Han vill
också bärga sin skörd av människor när vi mognat i tron för himmelriket.
Detta är den bästa skörden att han får samla oss i ”de himmelska
ladorna” i Guds rike.
Ralph Liljegren

Gifta sig i kyrkan!
Många par som vill leva tillsammans kommer till kyrkan för att vigas där. I
kyrkan upplever man fest, glädje och högtid i ett av livets viktigaste förbund,
då man vill dela livet med varandra. Den kyrkliga vigseln innebär mer än en
juridisk samhörighet. Där räknar vi med att ”äktenskapet är ett heligt
förbund förordnat och välsignat av Gud”. Vid vigselakten får vi höra Guds
löften från bibelns ord, vi får veta att Gud vill hjälpa de äkta makarna under
äktenskapet, och de får förbön för livet de vill dela med varandra. Allt detta
sker under högtidliga former inramat av sång och musik, som gör dagen till
ett minne för livet.
En kyrklig vigsel kan vara allt ifrån det enkla med två vittnen till en stor
högtid med många gäster. Var och en kan välja efter sina förutsättningar.
Själva vigselakten är gratis och minst en av makarna skall tillhöra Svenska
kyrkan. Man kan gifta sig i vilken församling man vill i Sverige. Det som ingår
i vigseln är Kyrkan med vaktmästare, kyrkomusiker som spelar in och
utgångsmusik och 2-3 psalmer, präst som tjänstgör i vigselförsamlingen. Har
man ytterligare önskemål får man lösa det privat genom att t.ex. anlita
vänner.
Vill ni gifta er i Frändefors kyrka. Ring, i god tid, till Frändefors pastorsexpedition Tel: 40014, så bokar vi in en tid som passar för vigseln.
Tänk på att ordna med en
hindersprövning, som ni
ansöker om på det lokala
skattekontoret, och tar med
till vigselförrättaren (obs
hindersprövningen får inte
vara äldre än 4 månader på
vigseldagen).
Välkomna att höra av er till
oss i Frändefors församling.
Kyrkoherde Ralph Liljegren
På bilden ser vi Peter
Andersson och
Pernilla Falk som denna
sommar
vigdes i Frändefors kyrka.

