KYRKNYTT
Nr 1 2014. Till hemmen i Frändefors församling.
FASTAN, PÅSKEN OCH PINGSTEN

Kyrkokören sjunger in våren.
Nationaldagen firas på
Frändevi den 6 juni.

Publiken lyssnar på kyrkokörens
vårsånger under Valborgsmässoafton.
Valborgsmässofirande i
Församlingshemmet
Måndag 30 april kl 19 Kyrkokören
sjunger in våren. Vårtal av Gustav
Thorstensson, allsång, kaffeservering
och lotterier.

Vi tänder ljus för våra
anhöriga.

Ansvarig utgivare KH. Ralph Liljegren Tryck Just Nu Gruppförsändelse
till hushållen i Frändefors församling

Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått.
Hoppet är framtid, nu är livet, vår möjlighet. Sv.Ps. 155:1

Fasteinsamlingen: Allt för att utrota hungern

Haiti har under det senaste decenniet drabbats av flera, riktigt stora
naturkatastrofer. Alla minns väl jordbävningen i januari 2010 som dödade och
skadade 100 000-tals människor. Landet har även drabbats av flera svåra oväder senast var det orkanen Sandy som svepte in över Haiti hösten 2012 - med
översvämningar och jordskred som följd. Haiti är det fattigaste landet på västra
halvklotet. Mat, utbildning, boende, sjukvård — här råder brist på allt. Utan utländskt
bistånd skulle landets ekonomi kollapsa. Svenska kyrkans internationella arbete
stödjer bland annat ett projekt med husbyggen för de hemlösa familjerna.
Stärker landsbygdens befolkning i
Kambodja
— Jag drömmer om ett riktigt hus, med dörr
och tätat tak. Jag vill också väldigt gärna ha
många fruktträd, säger Soeum Mann,
ensamstående 6 barnsmor. I Kambodja lever en
tredjedel av landets drygt 14 miljoner invånare
under fattigdomsgränsen. Sex av tio saknar tillgång till rent vatten och
hälsoproblemen är stora. Ekonomin är till stor del baserad på ett jordbruk som
präglas av bräckliga bevattningssystem och dåligt markutnyttjande. Men trots de
senaste decennierna av ökad tillväxt och bättre politisk stabilitet är Kambodja ett av
Asiens fattigaste länder. Landet är beroende av ekonomiskt bistånd utifrån, vilket
täcker cirka en tredjedel av statsbudgeten (2011). Svenska kyrkans
internationella arbete stöttar projekt för utsatta familjer på landsbygden i provinsen
Kapung Schpeu där Soeum och hennes familj bor. Bland annat hålls kurser i hållbart
jordbruk och alternativa grödor. Soeum har fått hjälp att börja odla mer varierat.
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Årets fastekampanj pågår mellan Fastlagssöndagen 2/3 till Palmsöndagen
13/4 kl 10 då det blir offergång i kyrkan till Svenska kyrkans
internationella arbete.

Pastorsexpeditionen i Församlingshemmet 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 0521-403 33
Adress Kyrkogatan 6 462 69 Frändefors
E-post frandefors.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefonlista
Frändefors församling exp
400 14
frandefors.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Ralph Liljegren………………………….26 23 60
ralph.r.liljegren@svenskakyrkan.se
Komminister Lennart Staaf
26 23 61
lennartstaaf@yahoo.com
Assistent Christina Larsson……………………. 26 23 64 ej onsd och torsd
Kyrkomusiker Ruben Bengtson
26 23 62
ruben.bengtson@svenskakyrkan.se
25 32 54 (bost)
Församlingsassistent Victoria Håkansson 26 23 63
victoriahakansson@hotmail.se
Kyrkvaktmästare Börje Jansson
26 23 70
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
Lars Karlsson…………………………………………
25 80 53
Församlingshemmet
403 33
Bokning av Församlingshemmet
400 14 Pastorsexpeditionen

Upptäckargrupp Är Du intresserad av att samtala om livsfrågor utifrån
ett kristet perspektiv Ring till Lennart Staaf 26 23 61.
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Välkommen till kyrkans körer!

Kollekter
9 mars
16 mars
23 mars
30 mars
6 april
13 april
18 april
20 april
21 april
27 april
4 maj
11 maj
18 maj
25 maj
29 maj
1 juni
8 juni
15 juni

Vimil
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska kyrkans unga
Svenska kyrkans internationella arbete
Församlingskollekt
Svenska kyrkans internationella arbete
Församlingskollekt
Församlingskollekt
Församlingskollekt
Sveriges kristna råd
Församlingskollekt
Credo/Salt 50% + 50%
Församlingskollekt
Svenska kyrkans internationella arbete
Rekrytering till kyrkans vigningstjänst i Karlstad Stift
Diakoniinstitutionerna
Svenska kyrkans unga i Karlstad stift
Svenska kyrkans internationella arbete

Kyrkokören övar måndagar kl 19
Jubilatekören övar fredagar kl 14. 30
Info får du av Ruben Bengtson mob 0730 207 241

Gemenskapsträffar på Ringhem Torsdagar kl 14
27 mars Gröna Bönor
24 april SPF-kören
22 maj Tommy Janestål sjunger och spelar dragspel
26 juni Ferlin, Frykman och Fröding; sånger och dikter med Carina
B Liljegren och organist Marianne Hirell.
Avgift 20 kr Kaffeservering för skjuts ring Gunnar 430 19.
Frändefors väntjänst, Ringhem och Kyrkan hälsar varmt Välkomna.

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 Lukasevangeliet.
Tisdag 11/3 kl 18 Församlingshemmet. Luk 22:1 – 38 Lennart Staaf
Tisdag 25/3 kl 18 Missionskyrkan Luk 22: 39 – 53 Sigward Karlsson
Tisdag 15/4 kl 13 30 Ringhem Luk 22 : 54 23:25 Ralph Liljegren

Döpta

26 januari Majken Aronsson Kopperud

Pilgrimsvandring Kristi himmelsfärds dag den 29 maj
Döda

5 november
3 december
4 december
11 december
26 december
2 januari
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Sven-Erik Larsson
Anders Bråberg
Arne Hallsten
Karin Karlsson
Märta Andersson
Gerd Lindgren

Trollhättan
Siviken
Kopperud
Flybo
Trollhättan
Dykällan

11 30 Andakt Timmerviks kyrka
13 30 Derreviken (vi får fika ca kl 13)
15 30 Lunden, ekbacke utefter Ekenäsvägen
17 00 Frändefors församlingshem korv och bröd
17 45 Trumpet från tornet
18 00 Pilgrimsgudstjänst i kyrkan
Andakter under vägen
Tag med dryck och ev. det du vill äta under vandringen Biltransport
ordnar var och en själv.
Ledare Ralph Liljegren 070 255 03 15, Göran Forsell.
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Gudstjänster i Frändefors Kyrka 2014

29 maj
Kristi
Himmelsfärds d.

1 juni
2 mars

kl 10

Fastlagssöndagen

9 mars

Pingstdagen

kl 10

Påsklandskapet: Intåget i Jerusalem
Gudstjänst Lennart Staaf
Påsklandskapet: Nattvarden

kl 10

Gudstjänst

Heliga
trefaldighets dag

Jungfru Marie
Bebådelsedag

30 mars

kl 11

Midfastosöndagen

6 april
5:i fastan
13 april

kl 10
kl 10

Palmsöndagen

17 april

pingst
8 juni

Gudstjänst Ralph Liljegren

2:a i fastan

23 mars

Söndag före

Kyrktaxi

kl 10

1:a i fastan

16 mars

Gudstjänst med nattvard Ralph Liljegren

kl 19

Skärtorsdagen

Anna K Larson sång Sanna Andersson cello
Påsklandskapet: Korsfästelsen, Ralph Liljegren
Familjegudstjänst Jubilatekören med musiker
Påsklandskapet: Uppståndelsen
Victoria Håkansson Lennart Staaf
Våfflor i Församlingshemmet
Gudstjänst med nattvard Ralph Liljegren
kyrktaxi
Gudstjänst Offergång Kyrkokören
Sanna Andersson cello Ralph Liljegren

Nattvard Konfirmanderna inbjudna

15 juni

kl 17 45

Trumpet från tornet Stefan Rahkonen

kl 18
kl 10

Pilgrimsgudstjänst i kyrkan Ralph Liljegren
Gudstjänst Evert Darljung

kl 11

Gudstjänst med nattvard Kyrkokören
Lennart Staaf kyrktaxi

kl 10

Gudstjänst 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
Ringhem tisdagar kl 13.30

kl 10

Anna K Larson sång Lennart Staaf, Ralph Liljegren
Långfredagsgudstjänst Ralph Liljegren
Anna K Larson sång Sanna Andersson cello
Gudstjänst Kyrkokören Sanna Andersson cello
Stefan Rahkonen trumpet Lennart Staaf
Gudstjänst: Missionskyrkan Sigward Karlsson
Ralph Liljegren
Gudstjänst Ralph Liljegren

kl 10

Gudstjänst med nattvard Lennart Staaf

10 maj

kl 11

Sigward Karlsson kyrktaxi
Konfirmation med nattvard Lennart Staaf
Victoria Håkansson

11 maj

kl 10

Gudstjänst Lennart Staaf

Vägkyrkan är öppen under tiden 30 juni-19 juli måndag-lördag 14-18

kl 11

Familjegudstjänst Jubilatekören med musiker

Musikandakt mån-fre kl 17 Helgmålsbön lördagar kl 18.

kl 10

Barngruppernas avslutning Victoria Håkansson
Ralph Liljegren Fest i församlingshemmet.
Gudstjänst Lennart Staaf

Församlingsresa

18 april

kl 10

Långfredag

20 april

kl 11

Påskdagen

21 april

kl 11

Annandag påsk

27 april
2:a i påsktiden

4 maj
3:e i påsktiden

4:e i påsktiden

18 maj
5:e i påsktiden

25 maj
Bönsöndagen

1/4 nattvard
15/4 passionsgudstjänst
29/4 nattvard
13/5
27/5 nattvard
10/6
24/6 nattvard

Ralph Liljegren
Ralph Liljegren
Ralph Liljegren
Evert Darljung
Ralph Liljegren
Lennart Staaf
Lennart Staaf

Den 4 juni åker vi på församlingsresa. Se annons som kommer senare.

Ny kyrkvärd

Vårstädning på Kyrkogården
Vårstädning kommer att ske någon gång
under mars-april när våren är i antågande.
Se annons och anslag på vilken vecka det
blir. Ta hand om dekorationer m.m. innan
städningen kommer igång.

Lena Eckerbom Wendel från Ödsmålavägen har
blivit vald till ordinarie kyrkvärd av kyrkorådet.
Hon har varit aktiv i församlingens kyrkoråd, som
extra kyrkvärd och är medlem i kyrkokören. Nu
hälsas Lena välkommen som kyrkvärd.

Sorg och Begravning.

Pigrimsvandrarna 2013 anländer till Rönnässtugan.
Hembygdsföreningen tog emot med kaffe och våfflor.

De flesta som bor i Frändefors församling kommer någon gång i kontakt
med kyrkan vid en anhörigs eller bekants bortgång. Det vi alla vet är att
döden en dag drabbar oss. Det är något vi helst vill slippa vara med om.
Men när det sker, är det mycket som händer inom och i kring oss. Då
finns vi i kyrkan till som ett stöd vid tiden kring begravningen och så länge
ni önskar. Vi vill vara med och göra avskedet till ett så ljust minne som det
är möjligt.
Sorgen och saknaden berör oss ofta starkt. Man brukar tala om sorgens
olika faser som vi går igenom vid ett dödsfall.
1. Chocken, då vi inte kan fatta vad som hänt. Allt känns overkligt.
2. Reaktionen, då vi gråter och t.o.m. kan känna ilska, och frågar oss
varför.
3. Bearbetningen, då vi kan ta in vad som hänt och börja gå igenom
minnen, tankar och känslor för honom/henne vi mist.
4. Nyorienteringen, då vi kommit igenom krisen. Vi hittar nya intressen
och livet går vidare.
Ganska snart efter ett dödsfall brukar man kontakta en begravningsbyrå
och tid bestäms för begravning. Om det skall bli jordbegravning eller
kremation. Och när det gäller kremation, om det skall vara urngrav, som
man sköter själv, eller en plats på askgravplatsen, där man betalar för all
skötsel, eller om askan skall sättas ner på okänd plats i minneslunden.
I Frändefors kyrka erbjuder vi tid tisdag eller fredag kl. 10.30 för
begravning. När tid bestämts kontaktar prästen de närmaste för ett
samtal om begravningsakten och det som sker i samband med den. Då
kan ni som anhöriga få hjälp att välja psalmer, musik och solosånger om
det inte redan är gjort. Det går också bra att välja församlingens bårtäcke
eller en vanlig blomsterdekoration på kistan genom begravningsbyrån.
Vi i kyrkan vill vara ett stöd i sorgen. Vi vill också förmedla tröst och ett
hopp och en tro inför framtiden. Jesus talar om att det finns ett evigt liv
efter döden. Han vill erbjuda oss det livet hos Gud i himlen.
Om du vill tala med präst/vaktmästare och har frågor se sidan 3.

SPF-kören sjunger på Gemensamhetsträffen på Ringhem.
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Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd
Våren är på gång. Just den här tiden får vi
uppleva naturens största underverk.
Vi lämnar en period bakom oss
av vissnande och död.
Vinterns vila är över. Nu börjar vi se livets
seger över döden.
I dessa dagar kommer det ena vårtecknet
efter det andra. De första vårblommorna
börjar skjuta upp ur jorden.
Framåt påsk i april tar livets seger över
totalt. Växtligheten och livet formligen
exploderar och kläder vår natur med
blommor och grönska. I kyrkan firar vi
vår mest dramatiska tid. Vi följer Jesus på
hans lidandes väg under fastan.
Det som var utmärkande för honom var att han
inte sökte sin egen ära och berömmelse, tvärtemot vad många gör i
vår tid. När Jesus hjälpte människor ville han inte ta emot deras
hyllningar. Han ödmjukade sig i stället och sa: ”Den som är störst
bland er skall vara de andras tjänare.” Jesus menade att ”den som
upphöjer sig skall bli förödmjukad” en dag. Därför valde Jesus att
tjäna, lida och dö för att hjälpa oss människor. De som verkligen gjort
något viktigt för människor och varit stora hjältar har ofta offrat
mycket för dem. Vi minns sådana som Gandhi, Martin Luther King,
moder Theresa och Nelson Mandela. Dessa såg mer till andras bästa
än till sitt eget.
Jesus led och dog på Långfredagen för Dina och Mina synder: Han
gjorde sig ödmjuk och var lydig ända till döden på korset. Därför
upphöjde Gud honom. Jesus uppstod på Påskdagen. Han visade på så
sätt att livet har segrat för dem som tror på honom.
Jesus blev upphöjd och for till himmelen på Kristi
himmelsfärds dag. Så öppnade han en väg till det
eviga livet hos Gud. Det är den framtiden vi får
hoppas på, för nu är livet vår möjlighet.
Ralph Liljegren
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Barn- & Ungdomsverksamheten
Vart du än går, oavsett vädret, ta alltid med dig ditt solsken”
(Anthony J. D´Angelo)
Viktiga datum!
30/3 Familjegudstjänst med våffelservering i
församlingshemmet efteråt.
v.16 Påsklov, ingen verksamhet
18/5 Familjegudstjänst med barn- och ungdomsgrupps
avslutning.
Ferieverksamheten!
Ojoj, börjar redan få intresseanmälningar! Superkul!
Som det ser ut nu så blir det ferieverksamhet
v.25 v.26 v.27
sista anmälningsdag är den 30 maj.
Anmälningstalong finns från och med slutet av mars hos mig eller
i församlingshemmet/kyrkan.
VI SYNS!

För mer information kontakta
Victoria Håkansson, vik. Församlingsassistent.
0521-262363
victoriahakansson@hotmail.se
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