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Ja, vänner – påsken är högtidernas högtid! Ingen av kyrkoårets dagar
har ett viktigare budskap – ”HAN LEVER!” Ingen gudstjänst är så fylld av
dramatiskt ljus och glädje som påskdagens eller med ett ord av den danske
psalmförfattaren Grundtvig – ”Världen som nu föds på nytt - pånyttföder glädjen. Här på jorden vandra nu den uppståndne Herren”. Det var
länge oklart NÄR de kristna skulle fira påsk, men på kyrkomötet i Nicea
år 325 utgick man från vårdagjämningen och bestämde att påsken skulle
firas söndagen närmast efter den fullmåne, som följer omedelbart efter
vårdagjämningen.
Efter Långfredagens kompakta mörker kommer påskafton och påsknatten,
som numera ofta firas med en midnattsmässa – ”Kristus är sannerligen
uppstånden!” Förr döptes även många barn på Påskdagen efter viss förberedelse, då de skulle få den ” vita klädnaden”…Kristusljuset tändes – idag
ofta ett ljus från munkarna i Sala. Dopljuset tänds från Kristusljuset – för
att vi skall komma ihåg vad Jesus sade om sig själv i själarnas natt ”Jag är
världens ljus – den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets
ljus”. Joh 8:12. Det är bra att påminna oss i dessa tider – om att Gud alltid
finns med och lyser upp livet – även när det känns mörkt!
I min barndom firade jag ofta påsk med mina föräldrar i Varnhem vid
Billingen, ett av Västgötabergen. De vuxna gick till gudstjänsterna medan
vi barn fick stanna hemma. Jag hade turen att ha en faster, som stannade kvar med mig och andra barn. Vi förberedde påsken på olika sätt. Vi
kokade ägg på vedspisen och när de kallnat målade vi äggen och lade dem i
en liten korg fylld med nytt gräs. Vi målade och skrev påskkort. Vi pyntade
påskriset med gula kycklingar av papp, som vi klippte till, påskfjädrar i olika
färger, påskkäringar sittande på en sopekvast med kaffepetter fram och
med en svart katt bak… Blåkullafärden! Ja, små påskkäringar drog omkring
och tiggde godis. Vi hade roligt med små medel! Min faster Louise var en
underhållare och hade alltid nära till skrattet… Höjdpunkten på påskafton
var för oss påskelden nära Himmelskällan. Eldskenet i vårkvällen, som
lyste upp vintertrötta ansikten - värmen, raketerna och påsksmällarna och
”hoppetossorna” inte minst! Vi var tillsammans - samt godispåsarna gick åt
från affären i Varnhem! Maten under påsken var enkel: potatis, sill och ägg
– en kontrast till vår tid, då påskhögtiden utgör en av de största mathelgerna under året. På påskdagen efter gudstjänsten bjöds på nässelsoppa
med förlorade ägg, hembakt bröd samt smör och ost från mejeriet i Skara
– som Du förstår ett eko från en annan tid – slutet av 1940-talet! Men
den kristna påskhelgen och det folkliga påskfirandet är inte två världar –
de hör ihop! De kan även i vår tid berika varandra och ge oss fotfäste och
hemkänsla!
Vänner, VÅRTIDEN och PÅSKEN hör samman – inte minst påskliljorna på
kalljord, som står där trotsigt och lyser vid en södervägg på ett gammalt
torp. Den långa vårens och uppståndelsens blomma! - eller med ett slutord
av biskopen och skalden Nils Bolander: ”Påsk uppståndelse, helig vår – nu
är min fastetid slut. Efter en vinter svart och svår, slår mina påskliljor ut”.
		
GLAD PÅSK!				Björn, präst

Hälsningar från diakoniassistenterna!
Under hösten och vintern har jag, Natascha, fått möjligheten att ha kontakt med ett antal av er församlingsmedlemmar. Några har valt att delta i
en digital bokcirkel och andra har tagit kontakt för att få stöd. Jag vill tacka
för den tid som jag har fått gästa er i församlingen.
					
Natascha
Den 22 februari började jag, Ingrid Eriksson som diakoniassistent i Susedalens församling. Min arbetsplats är Slöinge församlingshem. I augusti 2020
flyttade jag, min man Staffan och vår Shetland sheepdog till vårt sommarhus i Halland. Nu är vi hallänningar! Vi umgås mycket med våra tre vuxna
barn och deras familjer. Jag älskar att vandra i naturen, eller bara vara vid
havet, gärna med min kamera. Mina rötter har jag i Luleå, Norrbotten, men
bor där endast på sommaren. Nu senast kommer vi från Mölndal där jag
också växte upp som barn. Jag gick ofta på gudstjänster med mina
föräldrar. Helgmålsbönen var en viktig del i vårt hem, då samlade vi också

Gudstjänster och Öppna kyrkor
Skärtorsdag
1/4
Kl. 18.00, Slöinge kyrka
Skärtorsdagsmässa (max 8 personer, föranmälan)
Långfredag
2/4
Kl. 10.00, Eftra Kyrka
Andakt (max 8 personer, föranmälan)
Kl. 11.00, Eftra Kyrka
Andakt (max 8 personer, föranmälan)
Kl. 16.00, Slöinge Kyrka
Andakt vid Jesus grav (max 8 personer, föranmälan)
Påskdagen
4/4
Kl. 10.00, Asige kyrka
Andakt (max 8 personer, föranmälan)
Kl.11.00, Asige kyrka
Andakt (max 8 personer, föranmälan)
Annandag påsk
5/4
Kl. 10.00, Abilds kyrka
Andakt (max 8 personer, föranmälan)
Kl 11.00, Abilds kyrka
Emmausmässa (max 8 personer, föranmälan)
11/4

Kl. 10-12, Slöinge kyrka
Öppen kyrka med kort andakt kl. 10 och 11

18/4

Kl. 10-12, Årstad kyrka
Öppen kyrka med kort andakt kl. 10 och 11

25/4

Kl. 10-12, Eftra kyrka
Öppen kyrka med kort andakt kl. 10 och 11

Föranmälan till Yildiz Gunnarsson, 072-465 32 97

Websända gudstjänster
Utöver öppen kyrka med enkla andakter, fortsätter de digitala gudstjänsterna. De läggs som vanligt ut på våra Facebook-sidor, samt Falkenbergs
Pastorats Youtube-kanal och hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/falkenberg/webbsanda-gudstjanster

in pengar till mission. Vi hjälpte också olika människor i deras situationer. Så att hjälpa och stödja människor som har det svårt har alltid varit
viktigt för mig. Min kristna tro växte fram och jag tog beslutet att följa
Jesus när jag konfirmerade mig. Det bästa jag vet är att sjunga och spela,
gärna psalmer. Längtar så mycket efter att vi ska få sjunga tillsammans
igen!
Jag utbildade mig till
sjuksköterska 1984 och har
arbetat mycket med äldre och
är också utbildad äldresjuksköterska. De senaste 18
åren har jag arbetat som
forskningssjuksköterska i en
strokestudie vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset. Det har
blivit många möten och samtal
med människor under åren.
Nu börjar ett nytt kapitel i mitt liv! Jag är så glad och tacksam att jag fått
denna möjlighet som jag tänkt på och önskat flera gånger under årens
lopp, men som nu föll på plats. Att få arbeta med människor utifrån ett
kristet perspektiv!
”För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa” Romarbrevet 8:28

Ingrid Eriksson

Detta handlar påsken om!
Skärtorsdag
Det krävs en särskild ödmjukhet när fötter ska tvättas.
Lärjungarna blev överväldigade av Jesus oväntade handling, att tvätta
deras fötter då handlingen i sig var en slavs uppgift.
I Jesus ser vi vem Gud är, vi ser att han är full av nåd och kärlek.
Så som han gör så skall vi också göra. Tjäna varandra i ödmjukhet.
En viktig handling återstod för Jesus på skärstordagens kväll att göra och
det att fira nattvard, kärlekens måltid med de sina.
Nattvarden är en helig handling, där vi tar emot Jesus i brödet och vinet.
Jesus fängslas på skärtorsdagskvällen.

Långfredag
Jesus blir oskyldig anklagad av översteprästerna, fariséerna och en del
av folket. Pontius Pilatus som hade den världsliga makten att döma Jesus
till döden, tvättar i en symbolisk handling sina händer för att markera att
anklagelserna mot Jesus var falska.
De romerska soldaterna misshandlar Jesus med 39 piskrapp,
kröner Jesus som Israels konung, genom att sätta en törnekrona på hans
huvud och klär honom i en purpurmantel. Jesus bar sitt kors till Golgata, på
korset ropar han till Gud; ”Eloi, Eloi, lema sabachtani”, min Gud, min Gud
varför har du övergivit mig. Jesus offrar sitt liv för mänsklighetens skull.
Och vi bekänner; Jesus är Guds Lamm som borttager världens synder.

Påskdagen
Den tomma graven, änglarnas budskap om att Jesus är levande igen,
uppstånden från det döda var en nystart för mänskligheten.
Den helige Anden gav livet tillbaka till Jesus.
Duken som var ihoprullat vid huvudändan i graven var ett tecken som
på den tiden alla förstod, det betyder att Jesus var tillbaka.
Hela skapelsen tog del i Jesus uppståndelse i glädje och jubel över vad
Gud kan göra. Döden är besegrad, himmelrikets portar blev åter öppna
av nåd för den som längtar efter ett evigt liv.
Kristus är uppstånden, ja han är sannerligen uppstånden!

Kontakta oss

Påskvandring för alla åldrar

Församlingsexpedition
0346-372 30
Telefontid mån-fre kl. 09-16

Ingegerd Fredlund, musiker
Telefon: 0346-372 47, Sms: 072-465 33 10
ingegerd.fredlund@svenskakyrkan.se

Ulla Lundin, administratör
Telefon: 0346-372 31, Sms: 072-465 32 96
ulla.lundin@svenskakyrkan.se

Ulf Segerberg, musiker
Telefon: 0346-372 34, Sms: 072-465 32 99
ulf.segerberg@svenskakyrkan.se

Ingrid Eriksson, diakoniassistent
Telefon: 0346-372 36, Sms: 072-465 33 01

Jennie Andersson, områdeschef
Telefon: 0346-371 10, Sms: 072-465 32 19
jennie.e.andersson@svenskakyrkan.se

Yildiz Gunnarsson, präst
Telefon: 0346-372 32, Sms: 072-465 32 97
yildiz.gunnarsson@svenskakyrkan.se
Björn Kylberg, präst
Telefon: 0346-372 33, Sms: 072-465 32 98
bjorn.kylberg@svenskakyrkan.se
Carolina Måttgård, fritidsledare
Telefon: 0346-372 38 , Sms: 072-465 33 03
carolina.mattgård@svenskakyrkan.se
Frida Alfredsson, fritidsledare
Telefon: 0346-372 37, Sms: 072-465 33 02
frida.alfredsson@svenskakyrkan.se

Lennart Nordh, vaktmästare
Telefon: 0346-372 40, Sms: 072-465 33 04
lennart.johansson2@svenskakyrkan.se
Mats Wie, vaktmästare
Telefon: 0346-372 42, Sms: 072-465 33 06
mats.wie@svenskakyrkan.se
Helén Nilsson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 41 , Sms: 072-465 33 05
helen.s.nilsson@svenskakyrkan.se
Stella Johansson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 43, Sms: 072-465 33 04
stella.johansson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/falkenberg
Susedalens församling
susedalens_forsamling

Ansvarig utgivare: Staffan Orrdal

Om du vill veta mer om vad som hände under
påskdagarna så får du möjlighet att gå en
påskvandring i Slöinge och Årstads kyrkor. Om
du har mobilen med dig så kan du, med hjälp av
qr-koder, lyssna på historien på olika stationer.
Men du kommer självklart också kunna läsa
texten vid varje station! Vandringen sitter upp
under v. 13 och 14.

