Månadsblad
Susedalens församling
Advent 2020
Månadens tanke

Ett vanligt telefonsamtal
Vilken märklig tid vi lever i! Vi ska undvika att umgås
med vänner och bekanta. Vi ska hålla avstånd i butiker
och över allt där vi möter människor. Jag får inte ge den
där kramen som jag så gärna skulle vilja göra. Det går på
tvärs med det vi är skapade för nämligen gemenskap och
närhet. Nu närmar sig advents- och jultiden, en tid som
är så starkt präglad av gemenskap. Den kommer att bli
väldigt annorlunda i år. Det kyrkan kan erbjuda behöver
vi ännu mera nu. Samtidigt finns det en risk att inte alla
som vill får plats i kyrkan, eftersom vi måste hålla avstånd till varandra. - Ja, det är verkligen en märklig tid!
Jesus fick själv känna av den sociala distanseringen, när
människor drog sig bort ifrån honom, när han inte var
välkommen ens i sin hemstad. Av Jesus får vi hjälp att
vara uthålliga. Det behöver vi i dessa tider, för att tillsammans kunna ta oss igenom Coronapandemin.
Det finns många ensamma i vårt samhälle. Vi kan inte
räkna med att stat och kommuner ska ge tröst och
närhet åt alla som blir extra isolerade under rådande
omständigheter. Här behöver vi alla hjälpa till. Vi har de
tekniska hjälpmedel som behövs för att nå människor
i sin ensamhet. Ett textmeddelande via sms, en bild på
Instagram – jovisst. Men ett vanligt telefonsamtal, en
verklig röst från någon man känner igen betyder oändligt mycket mer. Låt oss inspireras och hämta kraft från
Advents Konung och Julens Fridsfurste och förmedla ljus
och hopp.

Under rådande pandemi kan vi endast vara 50 personer i
kyrkan. Detta innebär att det kan bli aktuellt att ni
behöver boka en plats. Information om dessa tillfällen
kommer finnas på hemsidan, facebook samt HN.

Gudstjänster i advent:
Söndag 29 november
Kl. 10.00 Gudstjänst, Årstad kyrka
Kl. 16.00 Gudstjänst, Eftra kyrka
Söndag 6 december
Kl. 10.00 Gudstjänst, Abilds kyrka
Kl. 16.00 Gudstjänst, Eftra kyrka
Söndag 13 december
Kl. 10.00 Högmässa, Årstad kyrka
Kl. 16.00 Gudstjänst, Asige kyrka
Onsdag 16 december
Kl. 19.00 Julkonsert, Årstad kyrka
Söndag 20 december
Kl. 10.00 Högmässa, Slöinge kyrka
Kl.16.00 Gudstjänst, Abilds kyrka

				Bengt Svensson, präst

Bryt en tradition!
Julinsamlingen 2020

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans
kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra
övergrepp. Vi lever alla under samma himmel och har samma
rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har,
ser verkligheten olika ut.
Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under
julen, vår största kristna högtid. Traditioner är invanda seder
och bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation
till generation. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv,
oavsett var i världen vi lever.

ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis
tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp. Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett
om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället.
Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals
frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. Tillsammans
kan vi bryta skadliga traditioner!
Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv.
Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223!

Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap,
könsstympning och andra övergrepp drabbar många flickor
runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort,
en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka och kvinna utsätts
för våld under sitt liv – bara för att de är flickor. Skadliga
sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!
Som kyrka har vi särskilt ansvar
I många länder har människor större förtroende för religiösa
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Kontakta oss
Församlingsexpedition
0346-372 30
Telefontid mån-fre kl. 09-16
Ulla Lundin, administratör
Telefon: 0346-372 31
Sms: 072-465 32 96
Natascha Heidari, diakoniassistent
Telefon: 0346-372 36
Sms: 072-465 33 01
Yildiz Gunnarsson, präst
Telefon: 0346-372 32
Sms: 072-465 32 97

Lennart Nordh, vaktmästare
Telefon: 0346-372 40
Sms: 072-465 33 04
Mats Wie, vaktmästare
Telefon: 0346-372 42
Sms: 072-465 33 06
Helén Nilsson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 41
Sms: 072-465 33 05
Stella Johansson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 43
Sms: 072-465 33 04

Björn Kylberg, präst
Telefon: 0346-372 33
Sms: 072-465 32 98
Carolina Måttgård, fritidsledare
Telefon: 0346-372 38
Sms: 072-465 33 03
Frida Alfredsson, fritidsledare
Telefon: 0346-372 37
Sms: 072-465 33 02
Ulf Segerberg, musiker
Telefon: 0346-372 34
Sms: 072-465 32 99
Jennie Andersson, tf områdeschef
Telefon: 0346-371 10
Sms: 072-465 32 19

Välkomna att delta i vår
digitala bokcirkel!

Tillsammans läser och diskuterar vi boken
“Munken inom dig” av Annika Spalde.
Bokcirkeln sträcker sig över 6 tillfällen/veckor.
Vi läser ca 20 sidor per vecka som sedan diskuteras via
mail.
Anmälan till diakoniassistent Natascha Heidari via sms:
072-465 33 01
eller mail: natascha.heidari@svenskakyrkan.se .

Webb:
www.svenskakyrkan.se/falkenberg
Jesus sa: Följ mig!
Du kan också följa oss på
facebook!
Susedalens församling

Lettlandshjälpen i Slöinge
Second hand-butiken Lettlandshjälpen har öppet fredagar kl. 10-16
och lördagar kl. 10-14.
De tar fortsatt emot kläder och
saker, men inga möbler. Just nu kan
ingenting skickas till Lettland, så allt
som skänks försöker de sälja i
butiken.
IDEELL HJÄLP I BUTIKEN
Kontakta Margareta Tönsgård på
telefonnummer 070-291 29 72 vid
intresse av att arbeta ideellt i
butiken.
Telefon till butik: 0346-407 81

