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S tanna i vattnet! 
 
De flesta av oss minns inte sitt dop. Det vanligaste i vårt land 
är ju att vi döps som små och inte kommer ihåg vad som 
hände. 
 
Själv är jag döpt som tonåring, och jag har tydliga minnen och 
bilder. Det var i Torps kyrka efter en gudstjänst en söndag i 
början av oktober. Jag minns vad jag hade för kläder, jag 
minns att dopvattnet rann ner innanför skjortan i nacken och 
fick mig att rysa till. Jag minns också att jag efteråt var  
besviken för att det första jag tänkte på när jag kom ut från 
kyrkan var att jag var röksugen. 
 
Fram till dess hade jag levt i villfarelsen att bara jag blev döpt 
och kristen på riktigt skulle mitt liv bli lite heligare och lite 
”renare”. Jag skulle inte längre ha lusta att tänka på tjejer, 
tjuvröka bakom busskuren och allt annat som tonåringar har 
lust till och som jag trodde inte hörde hemma i ett kristet liv. 
Så blev det inte.  
 
Jag tror att många fortfarande lever med föreställningen att 
den som är kristen har en lite tydligare moralisk kompass men 
sanningen är ju att vi alla inte är mer än människor med både 
fördelar och en del brister. Dopet förändrar inte det  
förhållandet—men öppnar våra ögon för att där jag själv inte 
räcker till, fyller Gud upp, med sin nåd.  
 
Guds nåd betyder att Gud älskar villkorslöst oavsett vem vi är 
och vad vi gjort. Dopfunten i kyrkan är ett synligt tecken på 
att Gud alltid är steget före oss människor och möter oss med 
sin välsignelse. Gud återupprättar oss när vi faller och brister, 
och ger oss nya chanser varje dag.  
 
Om du blivit döpt behöver du inte göra om det. Dopet gäller 
hela livet. Som kristna får vi lov att stanna i dopets vatten—
bada i Nådens hav, som är frid och kärlek. Det har tagit många 
år för mig att förstå att dopet inte bara betyder förlåtelse för 
mina synder utan också välsignelse— en bekräftelse på att 
Gud vill ha med mig att göra trots att jag ibland inte förtjänar 
det.  
 
Det gör inget att du inte minns ditt dop, men stanna kvar i 
det vatten som ger liv och liv i överflöd.  
Kom ihåg att du är älskad och önskad av Gud. 
 

           En skön och glad sommar 
                   önskar jag dig.  

 
 
 

 

 

Sigge Widekärr 

Kyrkoherde  

Färgelanda-Högsäters  

församling 

Insidan 



 

KATEKUMENAT 

(Vuxenväg till tro) 

I september startar en ny  

katekumenatgrupp på tisdagar i  

Färgelanda prästgård. 

Vill du vara med anmäl dig till  

Katarina Johansson 

Tel: 073-060 34 54 

Nytt ängsprojekt 

Ingen har nog undgått att antalet bin och andra  

viktiga insekter har minskat i antal. Insekter som är 

viktiga för att pollinera växter som i sin tur ger oss 

mat. I Sverige har vi ca 270 vilda arter av bin.   

År 2020 var 97 av dessa arter rödlistade.16 av 

dem har inte setts på länge och man tror att de kan 

vara försvunna från Sverige.  

Fakta är tagen från Naturskyddsföreningen. 

Bina har brist på mat. De behöver blommor för att 

samla in pollen och nektar som är deras föda. Vid 

insamlandet av mat får växterna hjälp att pollineras. 

Förr fanns fler ängar med vilda blommor därav 

också mer mat. Medel som människan använder för 

att bekämpa insekter som äter på växter eller för 

att slippa ogräs och svampsjukdomar påverkar 

också bina. Giftet skadar våra nyttoinsekter, gör 

dem svaga, larverna växer inte som de ska och de 

blir lättare sjuka. 

 

Eftersom det finns många olika arter  

bin behöver det finnas många olika sorter blommor. 

Vi på kyrkogårdsförvaltningen vill hjälpa till med att 

öka den biologiska mångfalden genom att skapa  

gammaldags blomsterängar på några av våra  

kyrkogårdar. Lite som det var förr, innan vi började 

klippa gräset. Detta kommer att göras på områden 

där vi inte har gravar. Vi har sett fina exempel från 

andra kyrkogårdar där det har anlagts ängar. Vi ser 

med förväntan fram emot detta projekt och hoppas 

vi får se mycket blommor och insekter. 

När man anlägger en äng får man ha lite tålamod, 

det kan ta flera år innan man når önskat resultat. Vi 

kommer att så och plantera blommor och sedan får 

vi vänta på att de ska sprida och fröa av sig. Gräset 

kommer att slås 1-2 gånger per år. Det ska då ligga 

kvar några dagar för att torka och fröa av sig, innan 

det torra gräset tas bort.  

Vi hoppas ni kommer att följa projektet med  

nyfikenhet. 

20-23 juni 
för barn födda 2011-2012 
27-30 juni 
för barn födda 2009-2010 

Fyra dagar med blandade aktiviteter  
som te.x. leka, pyssla, baka, gå på 
utflykter m.m. 
Max 20 barn/vecka. 

SOMMARKOLLO 
Färgelanda prästgård kl.9.30-15.00 

Anmälan senast 16 juni till församlingsassistent  
Erika Färg tel. 072-550 62 65  

eller mail erika.farg@svenskakyrkan.se 

Information 



DOPET 

Dopet är Guds kärleksförklaring till varje människa. 

Dopet visar att vi– långt innan vi kan prestera 

någonting– är älskade av Gud.  Dopet är ett hög-

tidligt mottagande av en ny medlem i kyrkans ge-

menskap. Det finns ingen övre eller nedre ålders-

gräns och det är aldrig försent att döpas. Dopet kan 

ske när som helst i livet och genom det blir man 

också medlem i Svenska kyrkan.  

Dopet handlar om tro 

Dopet vill peka på att vi är sedda och älskade av 

Gud. I dopet uttalas löftet från Jesus att han går 

med oss alla dagar i våra liv, både de ljusa och glada 

liksom de mörka och sorgsna. I dopet får vi också 

kallelsen att vara med i Guds goda kamp på jorden, 

att leva sitt liv i ansvar och omsorg.  

Är du en gång döpt gäller det hela livet. Gud tar inte 

bort sina löften och sin kallelse.  

Dopet är en tradition 

I över tusen år har människor i vårt land uttryckt 

glädje, förundran och tacksamhet över sitt nyfödda 

barn men också kommit med sin oro inför livet till 

Gud. När Jesus är runt 30 år går han till floden  

Jordan, till Johannes Döparen. Johannes döper då 

Jesus. Det är efter detta som Jesus börjar med sitt 

uppdrag, att gå runt i landet och berätta för männi-

skor om Gud. Det är denna tradition som förs  

vidare varje gång någon döps. I dopet blir man en 

del av den världsvida kristna kyrkan, en utav de 1,9 

miljarder människor som tillhör en kristen  

gemenskap.  

  

Dopet är en fest 

Dopdagen är en alldeles speciell dag. Det är då vi skrivs  

in i ”Livets bok”, där vi är kända av Gud till vårt namn och  

med våra personligheter. Därför är dopet en fest. Oftast  

samlas hela släkten, men i en djupare mening är hela  

kyrkan och alla kristna med. Vid det samtal som man har  

inför ett dop planerar och förbereder man dopguds- 

tjänsten tillsammans. 

Dopdräkt 

Den vita dräkten många bär i samband med sitt dop är  

en påminnelse om att vi i dopet blir iklädda Jesu liv. Att  

den är så lång påminner om att den som döps skall växa  

 i sitt dop och mogna i den kristna tron.  

 Församlingen har dopdräkter man kan låna. 

 Dopljus 

 I samband med dopet tänder vi ett dopljus. Det  

 är en påminnelse om Jesus som sa: Jag är världens  

 ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret  

 utan ha livets ljus. Vägen efter dopet kan även i  

 fortsättningen vara svår men i dopet får vi en  

 följeslagare som bär oss när livet blir tufft. 

Dopet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Faddrar 

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint och speci-

ellt. Det är ett viktigt förtroende. Du har blivit ut-

vald att vara en speciell vuxen i den döptes liv, för 

en fadder får en särskild relation till barnet som 

döps. En fadders uppgift är att vara en viktig vuxen 

och att finnas där för barnet under uppväxten. Som 

fadder kan du också be för barnet och berätta om 

Gud. Kanske kan du påminna familjen och barnet om 

dopet genom att fira dopdagen och tända dopljuset 

varje år.                                                                                                                                

För att vara fadder måste man själv vara döpt.   

Konfirmation 

Konfirmationen är en bekräftelse på dopet. 

När du döps har du oftast en vit dopklänning på dig. 

Den är alldeles förstor eftersom det är ett plagg 

som du skulle växa i så småningom. När du konfir-

meras bär du också en vit dräkt. Den här gången har 

dräkten rätt storlek för nu har du vuxit i kläderna. 

Nu vet du vad du säger ja eller nej till.. Ordet konfir-

mation kommer från ”confirmare” som betyder be-

kräfta. Om du väljer att konfirmera dig, så innebär 

det att du bekräftar ditt dop.  

Dopets vatten 

Vatten handlar om liv och renhet. I vattnet växer livet.  

I dopets vatten föds barnet in i Guds andliga och eviga  

liv. Vatten är en förutsättning för allt liv, det finns alltid  

med när nytt liv uppstår. För att ett frö ska kunna gro  

och växa behövs vatten. Ett foster utvecklas omslutet  

av fostervatten. Inget levande klarar sig utan vatten.  

Dopfunten kan vara placerad på olika platser i kyrkan. 

Förr var det vanligt att den fanns alldeles innanför  

dörren. Detta för att markera att det kristna livet bör-

jar med dopet. Idag är det vanligt att den är längst 

fram för att vi ska kunna se dopet från hela kyrkan.   

Om dopfunten är gammal är det spännande att fun-

dera över hur många människor som har döpts just här. 

Boka dop 

Vill ni boka ett dop ringer ni till församlings-

expeditionen på tel 0528/100 05 säkrast på tisdagar 

mellan kl.10.00-12.00 eller via e-post   

fargelanda.forsamling@svenskakyrkan.se 

 

Inför dopet hör prästen av sig till dopfamiljen för ett  

samtal om vad dopet innebär, hur dopgudstjänsten kan 

utformas, eventuella faddrars medverkan och annat 

praktiskt. Här kan ni dela era tankar inför dopet. Ni kan 

bland annat ha önskemål om psalmer och övrig musik 

som ni vill ska framföras. Efter dopet kan ni kostnads-

fritt låna församlingssalen i Färgelanda prästgård  

eller församlingshemmet i Högsäter för dopkalas.   

 

in i ”Livets bok”, där vi är kända av Gud till vårt namn och  

med våra personligheter. Därför är dopet en fest. Oftast  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   I dopet finns löftet om att  

  Gud är med under livets  

   alla dagar, oavsett vad  

  som händer 

 

 



 

 

 

 

 

 

I Gula Stolen 

Sharif  Rafea 

Sharif Rafea föddes i Afghanistan för 23 år sedan. 

Han växte upp som äldsta sonen i en familj. Han 

uppfostrades som muslim och fick gå i skolan och 

lära sig läsa koranen på arabiska—ett språk de  

annars inte talade. 

– Jag fick aldrig välja religion. Mina föräldrar  

berättade för mig och mina syskon att vi var  

muslimer men vi förstod väldigt lite vad det  

betydde. Mullan i moskén hade mycket att säga till 

om i människors vardagsliv och utnyttjade sin makt 

över folket. Det kände jag redan som barn var fel.  

När Sharif bara var 13 år dog hans pappa och Sharif 

förväntades börja arbeta och försörja familjen. 

- Min morbror hjälpte mig att få ett arbete, men 

det låg långt från hemmet och jag träffade inte min 

mamma på flera månader. Jag fick arbeta hårt och 

chefen var inte snäll. Jag misshandlades svårt.  

Sharif lyckades fly från talibanerna men var rädd 

och vågade inte stanna hos sin arbetsgivare, utan 

fick hjälp att fly ensam till Iran. Då var han 15 år 

gammal. Från Iran började han sedan sin äventyrliga 

resa över bergen till Turkiet. På en överfull båt till 

Grekland blev han tvingad under pistolhot att 

slänga all packning överbord.  

- Där försvann nästan allt jag hade med mig hemi-

från, minnen och kontaktuppgifter till mamma.  

Från Grekland tog Sharif sig vidare genom Europa 

till Tyskland och sedan vidare till Sverige. Han kom 

hit i november 2015 och fick ett boende i Högsäter 

och senare på Furåsen i Färgelanda.  

- Personalen var jättesnälla och hjälpte oss på ett 

fantastiskt sätt att komma in i det svenska sam-

hället. Jag trivdes här och ville gärna stanna här.  

Sharif besökte Högsäters kyrka vid en  

konfirmation. Det var hans första kontakt med 

kristendomen och Svenska kyrkan.  

- Jag minns att jag satt längst bak i kyrka och bara 

sköljdes över av allt det vackra, särskilt musiken. 

Där väcktes en längtan i mig att få veta mer om 

kristen tro. Det kändes kravlöst och som att jag var 

älskad för den jag var.  

När Sharif flyttade till Furåsen gick han till  

Färgelanda kyrka.  

- Där träffade jag Maria Reschke. När jag frågade 

henne om jag fick bli kristen bjöd hon in mig till 

samtal om tro och om Gud. Hon gav mig en bibel 

och berättade om Jesus och om Guds kärlek. Det 

var så skönt att få höra att Gud älskade mig och att 

Gud ville ha med mig att göra. Det gjorde mig ännu 

mer säker på att jag ville bli kristen.  

Året efter började Sharif i konfirmandgruppen och 

till påsk 2017 var han redo att bli döpt.  

- Den första april 2017 kommer jag aldrig att 

glömma. Det var en fantastisk dag, kyrkan var full-

satt. Några av mina närmsta vänner, personer från 

Röda korset i Vänersborg, som hjälpt mig mycket 

var där och delade min stora dag. Kören sjöng 

också. Det var jättefint.  

Att bli döpt var som att komma hem, som en ny 

födelse, att bli fri. Jag har fått en gemenskap i för-

samlingen som betyder mycket för mig. Att känna 

sig älskad och önskad är viktigt.  

Att konvertera och låta sig döpas har också inne-

burit en kamp. Sharifs familj finns kvar i Afghanis-

tan. Sedan det blev känt i hans hemby att han  

konverterat har familjen fått problem.  

- I byn där min mamma och mina syskon bor anser 

man att jag har svikit min religion och mitt folk. Min 

familj trakasserades för det.  

Jag önskar att jag kunde visa min familj vilken frihet 

min tro har gett mig. Jag vill inte att de ska behöva 

skämmas eller lida på grund av mitt val. Min bön är 

att de ska få känna att Jesus älskar dem.  

 

 

 

 



 

UPPSTART  

KONFIRMANDER 

Konfirmand 22/23 är 

födda 2008.  

Föräldramöte 

15 september kl.18.00 

Färgelanda prästgård 

Inbjudan kommer att gå ut via 

brev till ungdomar som är  

födda 2008. 

 

UPPSTART 

BARNGRUPPER 

Höstens uppstart 

för församlingens 

barngrupper blir 

vecka 36. 

KÖRER 

Församlingen har tre körer 

Felicikören, vuxenkör 

Vokalgrupp för unga, sånggrupp som arbetar 

med att utveckla sångrösten. För ungdomar 

från 10 år. 

Unga gunget, barnkör för alla som vill utveckla 

sin förmåga att sjunga. 

Nu tar vi sommarlov men uppstart kommer 

att ske till hösten igen.  

Tidpunkt kommer närmare start.  

Välkommen till en kör som passar dig. 

         GEMENSKAPSTRÄFF  

      med lättlunch kl.11.00-1300 

           Färgelanda prästgård 

29 juni  Allsång med  

  Emanuel Karlsson 

6 juli   Roy Ferling berättar  

  om Färgelanda kyrka 

13 juli   Sigge Widekärr  

  berättar om heliga  

  Margareta av Antiokia 

VAD GÖR EN VENIAT? 

Att ha venia är ett särskilt förordnande för en icke prästvigd person, att  

predika vid gudstjänster i Svenska kyrkan. En person som har venia benämnes veniat. 

Venia utdelas av biskop eller kyrkoherde. En veniat får inte döpa, viga eller begrava. 

Inte heller leda en nattvardsgudstjänst. 

I församling en finns det tre veniater. Malin Karlsson, Lena Axelsson och Alf Axelsson. 

Veniaterna tjänstgör i församlingens alla kyrkor.  

SOPPLUNCH 

Höstens  

soppluncher  

startar i  

september.  

Datum kommer i 

nästa Kyrknytt. 

Smått och gott 



SOMMARKYRKA 
Färgelanda kyrka vecka 27-30 Kl.13– 18 

Tornuppstigning varje tisdag kl.14.00 

I kyrkan visas en utställning om dopet 

JUNI 

LÖRDAG 4 JUNI 

Pingstafton 

Kl.11.00 Färgelanda kyrka 

       Konfirmation, SW 

SÖNDAGEN 5 JUNI 

Pingstdagen 

Kl.10.00 Färgelanda kyrka 

 Gudstjänst, KJ 

Kl.12.00 Ödeborgs kyrka 

 Gudstjänst, KJ 

SÖNDAG 12 JUNI 

Heliga trefaldighets dag 

Kl.10.00 Färgelanda kyrka 

 Gudstjänst, KJ 

Kl.13.00 Nättjebacka  

 hembygdsgård 

 Gudstjänst, KJ 

SÖNDAG 19 JUNI 

1a sön efter trefaldighet 

Kl.11.00 Färgelanda kyrka 

 Mässa, SW 

LÖRDAG 25 JUNI 

Midsommardagen 

Kl.13.00 Blanketorpet 

 Gudstjänst, KJ 

SÖNDAG 26 JUNI 

Johannes döparens dag 

Kl.12.00 Ödeborgs kyrka 

 Mässa, KJ 

JULI    
SÖNDAG 3 JULI 

3e sön efter trefaldighet 

Kl.10.00 Färgelanda kyrka 

 Gudstjänst, SW 

Kl.13.00 Fölebäcken 

 Gudstjänst, SW  

SÖNDAGEN 10 JULI 

4e sön efter trefaldighet 

Kl.10.00 Färgelanda kyrka 

 Gudstjänst, AA 

Kl.12.00 Ödeborgs kyrka 

 Gudstjänst, AA  

SÖNDAG 17 JULI 

Apostladagen 

Kl.14.00 Torps kyrka 

 Mässa, SW 

SÖNDAG 24 JULI 

6e sön efter trefaldighet 

Kl.10.00 Färgelanda kyrka 

 Mässa, SW 

Kl.12.00 Ödeborgs kyrka 

 Gudstjänst, SW 

SÖNDAG 31 JULI 

Kristi förklarings dag 

Kl.10.00 Färgelanda kyrka 

 Mässa, SW 

Kl.12.00 Torps kyrka 

 Gudstjänst, SW 

  

 

AUGUSTI    
SÖNDAG 7 AUGUSTI 

8e sön efter trefaldighet 

Kl.10.00 Färgelanda kyrka 

 Gudstjänst, SW 

SÖNDAGEN 14 AUGUSTI 

9e sön efter trefaldighet 

Kl.10.00 Färgelanda kyrka 

 Gudstjänst, KJ 

Kl.12.00 Torps kyrka 

  Gudstjänst, KJ 

SÖNDAG 21 AUGUSTI 

10 e sön efter trefaldighet 

Kl.10.00 Färgelanda kyrka 

 Mässa, KJ 

Kl.12.00 Ödeborgs kyrka 

  Mässa, KJ 

SÖNDAG 28 AUGUSTI 

11e sön efter trefaldighet 

Kl.10.00 Färgelanda kyrka 

 Gudstjänst, AA 

 

 

 

Kalender Söder 

Tjänstgörande 

SW= Sigge Widekärr 

KJ= Katarina Johansson 

CW= Cecilia Wadstein 

AA= Alf Axelsson 

LA= Lena Axelsson 

MK= Malin Karlsson 



JUNI 

SÖNDAGEN 5 JUNI 

Pingstdagen 

Kl.11.00 Högsäters kyrka 

 Konfirmation, SW 

MÅNDAG 6 JUNI 

Annandag pingst 

Kl.18.00 Rännelanda kyrka 

 Musikgudstjänst, MK 

 medverkande 

 Ann-Britt Jacobsson 

 Fredrik Johansson 

SÖNDAG 12 JUNI 

Heliga trefaldighets dag 

Kl.11.00 Järbo kyrka 

 Gudstjänst, LA 

Kl.14.00 Råggärd kyrka 

 Gudstjänst, LA 

SÖNDAG 19 JUNI 

1a sön efter trefaldighet 

Kl.14.00 Lerdals kyrka 

 Mässa, SW 

LÖRDAG 25 JUNI 

Midsommardagen 

Kl.13.00 Rännelanda 

 Härslättehöjden 

 Friluftsgudstjänst, CW 

SÖNDAG 26 JUNI 

Johannes döparens dag 

Kl.13.00 Utanför Högsäters  

 Församlingshem 

 Friluftsgudstjänst, CW 

JULI    
SÖNDAG 3 JULI 

3e sön efter Trefaldighet 

Kl.11.00 Järbo kyrka 

 Mässa, CW 

Kl.14.00 Lerdals kyrka 

 Gudstjänst, CW 

SÖNDAGEN 10 JULI 

4e sön efter trefaldighet 

Kl.11.00 Rännelanda kyrka 

 Gudstjänst, KJ 

Kl.14.00 Råggärds kyrka 

 Mässa, KJ 

SÖNDAG 17 JULI 

Apostladagen 

Kl.11.00 Högsäters kyrka 

 Mässa, SW 

SÖNDAG 24 JULI 

6e sön efter trefaldighet 

Kl.11.00 Järbo kyrka 

 Gudstjänst, MK 

Kl.14.00 Lerdals kyrka 

 Gudstjänst, MK 

LÖRDAG 30 JULI 

Kl.18.00 Rännelanda kyrka 

 Helgmålsbön, SW 

SÖNDAG 31 JULI 

Kristi förklarings dag 

Kl.18.00 Högsäters kyrka 

 Musikgudstjänst, SW 

  

AUGUSTI    
SÖNDAG 7 AUGUSTI 

8e sön efter trefaldighet 

Kl.12.00 Råggärds kyrka 

       Hembygdsgudstjänst. SW 

SÖNDAGEN 14 AUGUSTI 

9e sön efter trefaldighet 

Kl.11.00 Högsäters 

 Hembygdsgård 

 Gudstjänst, LA 

SÖNDAG 21 AUGUSTI 

10 e sön efter trefaldighet 

Kl.11.00 Rännelanda kyrka 

 Gudstjänst, MK 

Kl.14.00 Lerdals kyrka 

 Gudstjänst, MK 

SÖNDAG 28 AUGUSTI 

11e sön efter trefaldighet 

Kl.14.00 Järbo kyrka 

  Gudstjänst, AA 

 

SOMMARKYRKA 
Högsäters kyrka vecka 27-30 Kl.10-16 

Tornuppstigning varje onsdag kl.14.00 

I kyrkan visas Christina Carlssons bibliska figurer  

Kalender Norr 



 

 

 FRILUFTSGUDSTJÄNST 

BLANKETORPET  

   Midsommardagen  

25 juni kl.13.00 

Präst 

Katarina Johansson 

Södra Valbo  

Hembygdsföreningen  

bjuder på kaffe  

Händer i församlingen 

 

   Musik i sommar 
19 JUNI 

Kl. 18.00 Torps kyrka 

  Musikgudstjänst 

  Jeanette Dahlgren sång     

  och dragspel 

20 JULI  

Kl.13.00 Färgelanda prästgård 

 Evald, Ellinor Emanuel 

 Karlsson sjunger och spelar 

27 JULI  

Kl.18.00 Färgelanda kyrka  

 Stefan Wenerklang  

  ”Dragspel på mitt sätt” 

 Blandad repertoar i  

 lättsam stil 

10 AUGUSTI  

Kl.18.00 Färgelanda kyrka 

 Bernt Wilhelmsson 

 konsertpianist som spelar  

 klassiska pärlor för piano med 

 musik av bl.a Chopin och 

 Grieg 

 

 

 

 

 

GUDSTJÄNST 

NÄTTJEBACKA 

HEMBYGDSGÅRD 

12 juni kl.13.00 

Kaffeservering 

Präst 

Katarina Johansson 

VILL DU HA ETT  

MARKNADSBORD? 

Vill du medverka och sälja dina 

varor är du välkommen att låna 

ett bord på Margaretadagen  

20 juli vid Färgelanda prästgård.  

Önskar du ett bord hör av dig 

senast 7 juli till Anna-Karin 

tel: 072-586 30 83 

MÄSSA MED  
FÖRSAMLIGENS UNGA 

24 juli kl.10.00  
 Färgelanda kyrka 

Präst  
Sigge Widekärr 

GUDSTJÄNST FÖLEBÄCKEN 

3 juli kl.13.00  

Präst Sigge Widekärr 

Torps byalag  

bjuder på kaffe 

MARGARETADAGEN   

Färgelanda medeltida kyrkogård 

20 juli kl.11.00 

Gudstjänst: Sigge Widekärr 

Familjen Karlsson sjunger och spelar  

på prästgårdstrappan 

Kaffeservering 



Händer i församlingen 

 Musik i sommar 
6 JULI Annandag pingst 

Kl.18.00 Rännelanda kyrka 

 Musikgudstjänst 

 Ann-Britt Jacobsson och 

 Fredrik Johansson 

30 JULI 

Kl.18.00 Rännelanda kyrka 

 Sång, trumpet och piano med 

 Anna-Lena Hedlund, Lars 

 Wallin och Ingemar Stjerndahl 

31 JULI 

Kl.18.00 Högsäters kyrka 

 Kurt Wiklander flygel 

 Günter Voss violin  

7 AUGUSTI 

Kl.12.00  Råggärds kyrka 

                 Sång och musik med  

 John Johansson 

 

 

     FRILUFTSGUDSTJÄNST 

     HÄRSLÄTTEHÖJDEN 

     RÄNNELANDA 

     Midsommardagen  

     25 juni kl. 13.00 

     Präst 

     Cecilia Wadstein  

     medtag kaffekorg och stol 

 

 

 

FRILUFTSGUDSTJÄNST  

HÖGSÄTERS 

HEMBYGDSGÅRD 

14 augusti kl.11.00 

Medtag kaffekorg och gärna stol 

Ordförande Ulf Ragnesten  

berättar lite kort om  

hembygdsgården 

Hembygdsföreningen 

Svenska kyrkan 

 

ÅTERVÄNDARDAG  

Lördag 30 juli kl.15.00 

Parkeringen vid Rännelanda kyrka 

information om VANDRINGEN   

se anslagstavlan i Rännelanda. 

HELGMÅLSBÖN 

Rännelanda kyrka kl.18.00 

Präst Sigge Widekärr 

Rännelanda hembygdsförening 

Svenska Kyrkan 

HEMBYGDS-

GUDSTJÄNST 

Råggärds kyrka 

7 augusti kl.12.00 

Sång och musik 

John Johansson 

Präst  

Sigge Widekärr 

DROP-IN-VIGSEL 
23 juli kl. 14.00-18.00 

Rännelanda kyrka 

Boka tid för vigsel via  

expeditionen på tel.0528-100 05 

senast 22 juli. Ta med en godkänd  

hindersprövning, 

(kontakta skattemyndigheten)  

legitimation och ringar till kyrkan.  

Minst en av er måsta vara  

medlem i  kyrkan 

Präst Cecilia Wadstein 



                                                                                                                                                 

Var finns dopfuntarna? 

Nedan ser du åtta dopfuntar som finns i församlingens kyrkor.  

 Vilken dopfunt hör hemma i vilken kyrka? 

Skicka in ditt svar till:   

Färgelanda-Högsäters församling 

Anna-Karin Stråle Börjesson 

Kyrkvägen 3 

458 31 Färgelanda 

Bokpriser 

TÄVLING 
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