KYRKNYTT
Frändefors Församling
Nr 3 2014. Till hemmen i Frändefors församling.
Höstperioden

Hur ljuvligt att se vad Guds paradis rymmer, dit sorgen ej går med sitt
mörka begär! Ej ens med sin isande saknad den skymmer den strålande
utsikt som himmelen är. Sv.Ps. 309:2

Kyrkfönstret
I Bibelns berättelse om Hagar och Ismael utbrister Hagar: ”Du är
seendets Gud” (1 Mos 16:13).
Senare under Israels historia får profeten Jeremia höra Guds
fråga: ”Vad ser Du?” (Jer. 1:11).
Trefaldighetstidens söndagar under hösten vill hjälpa oss att lyfta
vår blick så att vi ser och lär av ”seendets Gud”. Låta oss se vår
medmänniska; låta oss se in något i änglarnas värld på
Mikaelidagen. På Tacksägelsedagen påminns vi att se med
tacksamhet på allt Gud ger oss och vid kyrkoårets slut hör vi om
dem som gått före och vårt evighetshopp.
Kyrkfönstret kan öppna oss för allt detta. Vi anar Guds fråga: Vad
ser du? Denna del av kyrkoåret får vi hjälp att se Guds önskan för
oss var och en: att ge oss en framtid och ett hopp. (Jer. 29:13)
Gud välsigne Dig!
Lennart Staaf

Kontaktlista

ÄN EN GÅNG ETT STORT TACK till alla er som hjälpt till under
sommarens stora ferieverksamhet, 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 2014 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 hantverkare och konstnärer.
Kaffepengar har totalt inbringat 5 968 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!

Sommarens Friluftsgudstjänster
Bilderna längst till vänster
och nedan: Hos Kerstin och
Åke Deréhn var många
samlade. Börje Önnefors
sjöng och spelade. Karin
Livén spelade k-board. Till
vänster: Tommy Larsson
delade ut rättvisemärkta
bananer vid kyrkans dag på
Ursand.

Nu har Frändefors församling fått en egen hemsida som Robert Söderqvist har
jobbat fram åt församlingen. Gå gärna in på www.svenskakyrkan.se/frändefors
och titta på den, där hittar Du mer information.

Upptäckargrupp
Är Du intresserad av att samtala om livsfrågor utifrån ett kristet perspektiv?
Vi har plats för fler. Ring Lennart Staaf på tel. 26 23 61.
Kyrkvaktmästare Börje Jansson är tjänstledig fram till och med januari 2015.
Under tiden som Börje är tjänstledig så vikarierar Johan Wallin och Egon
Rydberg för Börje. På sidan 3 hittar Du telefonnummer till dem.

Församlingsafton
Onsdag den 22 oktober kl. 19. Carl-Fredrik Karlsson talar om ämnet
”Jesus Judarnas Messias”. Kaffe och andakt.
Carl-Fredrik kommer från Uddevalla och Föreningen Källan.
Onsdag den 12 november kl. 19. Vad pågår i Irak och Syrien. Besök av Syriskortodoxa kristna som berättar (prel.).

Gemenskapsträffar på Ringhem
Frändefors Väntjänst inbjuder till gemenskapsträffar sista
torsdagen i månaden kl. 14.
30 oktober Jard Samuelsson ”Sången i mitt liv”.
28 november Kurt-Åke med vänner sjunger psalmer, visor och
läsarsånger om advent.
25 december Juldagen, Julsångsandakt kl. 13. 30 ersätter
gemenskapsträffen se sid 7.
Kaffeservering inträde 20 kr. för samåkning och skjuts ring Gunnar
Tel. 430 19
Frändefors väntjänst Ringhem och Kyrkan hälsar
Välkommen

Julstugan
Sykretsen hälsar alla välkomna till årets julstuga den 4 december kl. 18.
Husbandet spelar från kl. 17. 30. Det serveras kaffe och lussekatter.
Försäljning, lotterier, sång, musik och andakt.

Gudstjänster i Frändefors
kyrka
12 okt
Tacksägelsedagen
19 okt
18:e trefaldighet
26 okt
19:e trefaldighet
1 nov
Alla helgons dag
2 nov
söndag efter alla
själars dag
9 nov
21 söndagen efter
trefaldighet
16 nov
söndag före
Domssöndagen
23 nov
Domssöndagen

Kl Tacksägelsegudstjänst för hela familjen. Kyrkokören,
11 Jubilatekören med musiker, kyrkkaffe i
församlingshemmet, Ralph Liljegren, Lennart Staaf
Kl Gudstjänst
10 Ralph Liljegren
Kl Gudstjänst
10 Lennart Staaf
Kl Minnesgudstjänst med ljuständning. Kyrkokören,
19 Ralph Liljegren
Kl
10 Gudstjänst med nattvard Lennart Staaf
Kl
10 Gudstjänst Ralph Liljegren
Kl Familjegudstjänst i församlingshemmet. Jubilatekörn
16 med musiker, barngrupperna,
Lennart Staaf
Kl Gudstjänst Ralph Liljegren
10

30 nov
1 advent
7 dec
2 advent

Kl
10
Kl
10
15

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

11 dec

Kl Luciakonsert i kyrkan Sundals musikskola
19

14 dec
3 advent

Kl Luciagudstjänst vid krubban. Jubilatekören,
16 barngrupperna, Ralph Liljegren.
Julfest i församlingshemmet, för deltagande i denna
anmäl till Victoria! se sid 3.

Gudstjänst Lennart Staaf
Familjegudstjänst i Siviken, Victoria Håkansson och
Ruben Bengtson

ALLHELGONAHELGEN
Kyrkan är öppen fredagen den 31 oktober kl. 16-18, kaffeservering i
kyrkan.
17-18 stilla orgelmusik Ruben Bengtson
Lördag 1 nov kl. 19 Minnesgudstjänst med ljuständning Kyrkokören
KYRKTAXI
Söndag 2 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.

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 på Ringhem tisdagar kl. 13. 30
14/10
28/10
11/11
25/11
9/12
25/12

nattvard
gudstjänst
nattvard
gudstjänst
nattvard
julsång

Välkommen till kyrkans körer!
Kyrkokören måndagar kl. 19.
Jubilatekören fredagar kl. 14.30.
Info får du av Ruben Bengtson
tel 26 23 62.

Ralph Liljegren
Ralph Liljegren
Lennart Staaf
Lennart Staaf
Ralph Liljegren
Ralph Liljegren,
Ruben Bengtson,
kaffe med tårta

Kollekter
5 oktober Svenska kyrkan i utlandet
12 oktober Sveriges kyrkosångsförbund
19 oktober IM
26 oktober Geijerskolan
1 november Svenska kyrkan i utlandet
2 november S:t Lukas i Värmland och Västra Bergslagen
9 november Evangeliska fosterlandsstiftelsen
16 november församlingskollekt
23 november Svenska kyrkans internationella arbete
30 november Svenska kyrkans internationella arbete
7 december Svenska kyrkans julkampanj
14 december församlingskollekt
21 december församlingskollekt

1 juni
28 juni
6 juli
14 augusti
17 augusti

19 juli
2 augusti

6 maj
14 maj
21 maj
24 maj
16 juni
27 juni

Döpta
Linus Regeskog Korsebergsvägen
William Forsebo Lövnäs
Edvin Johansson Bränneberg
Isabelle Groth Östra Stenshult
Wilma Rahm Stenhuggaregatan

Vigda
Magnus Andersson och Anna Jarnedal
Patric Hjälm och Isabel Svensson

Döda
Jan-Olov Wennerdahl Flicksäter
Bror Mattsson Ekenäs
Gunnar Nilsson Ringaregränd
Alice Andersson Snixås
Helene Karlsson Grunsbo
Gösta Grund Ekenäs

Ovan: Kyrkogårdsmuren lades om och renoverades i början av
sommaren. Kyrkvaktmästare Börje Jansson slutbesiktigar muren.
Representant för entreprenören och antikvarisk kontrollant studerar det
färdiga arbetet.

Ovan: Konsert i kyrkan med amerikanskorna Angela Shankar klarinett,
Maria Finkelmeier slagverk och Frändeforsbördiga Anna K Larson sång
samt Sanna Andersson cello.

Barn- och ungdomsverksamheten
”Byta ett ord eller två, gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte borde vara så.” - Hjalmar Gullberg
Nu när jag sitter och komponerar detta så tittar jag igenom bilderna som
tagits under sommaren. Jag sitter och ler för mig själv och hör tonerna av
Mats Paulsson ”Det går en visa vid vindens ängar” i öronen.
Jag har fått träffa så många fantastiska barn och ungdomar denna sommar
och är till brädden fylld med ny energi till höstens äventyr. Jag hoppas vi
syns under hösten också, i verksamheterna, gudstjänsterna eller ta
svängen förbi församlingshemmet och hälsa på! Tack för att ni finns!
/Victoria

Sommaravslutning för SKU. Volleyboll och grill.

OBS! Vill du veta mer om våra pågående verksamheter, vad som
händer, konfirmationsundervisningen, vuxen- barngrupp, After
School m.m, så gå in på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/frandefors, eller vår facebooksida
www.facebook.se/frandeforsforsamling. Det går givetvis bra att
ringa mig Victoria! 0521-262 363.

Viktiga datum:

12/10 – Tacksägelsegudstjänst 11.00, ta gärna med dig något
skördat för att smycka kyrkan.
v.44 Höstlov!
– 27/10 (måndag) – Pysseldag 10-14 i församlingshemmet
– 28/10 – Tonår (tisdag) – årkurs 7 och uppåt 19.30 – 23.00
7/12 – Adventsgudstjänst 15.00 i Sivikens bygdegård, extra bibelutdelning till
församlingens femåringar.

14/12 – Luciagudstjänst 16.00 och efteråt julfest i församlingshemmet.
Till detta behöver jag din anmälan! Sista anmälningsdag 9 dec! RING, SMSA, MEJLA!
Alla är välkomna!
Verksamheterna börjar under v.3/4/5, mer info kommer!

Mycket kanot blev det i sommar! Avslutningsdag för ferieverksamheten!

Ovan från vänster: Vid årets vägkyrka sjunger och spelar systrarna Amanda
och Elin Larsson, Björn Guo viola och Herta Dahlgren klarinett. Nedan: En av
de yngsta vokalisterna Moa Olsson sjunger. Smeden Inge Dahlgren visar sin
konst som föreställer djuren på den afrikanska savannen.

Anvarigutgivare KH. Ralph Liljegren Tryck JustNu Gruppförsändelse till l
hushållen i Frändefors församling

