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Kyrkoherden skriver!

Det är märkliga tider vi lever i. Livet som vi hade vant
oss vid, kanske aldrig reflekterat över att det skulle vara
på något annat sätt, det är ställt på ända.

Tryck:
Solveigs Tryckeri, Skara

Några av oss märker av det tydligare än andra; alla ni gymnasieelever som studerat på distans ett par månader, ni som precis har förstått att
studentfirandet inte kommer bli så som ni hoppats och drömt. Ni som jobbar i
sjukvården, äldrevården, barnomsorgen. Ni som blivit permitterade från era
arbetsplatser, ni som räds överlevnaden för era egna småföretag. Ni som sitter
isolerade i era hem och inte kan delta i gemenskapen som ni är vana. Ni som
inte kan gå till kyrkan nu, ni som inte får träffa era äldre släktingar och vänner nu.
Ja, när vi tänker efter så är vi ju indragna i det här allihop - om än på olika sätt.
Det som förenar oss är att ingen av oss har svaren, ingen sitter inne med facit eller
en tidsplan som talar om för oss var vi befinner oss i processen och när vi är
igenom. Vi lever alla med samma ovisshet. Vad gör det med oss människor att
leva i den här sortens ovisshet under en längre tid? Några av oss blir rädda och
isolerar oss ännu mer. Några av oss anpassar sig snabbt och ytterligare några av
oss skjuter kanske allt ifrån oss efter en tid har gått, tänker ”det är inte så farligt”.
Finns det någon tröst att hämta i den kristna tron
i tider som det här?
Finns det, kort sagt, något hopp i en hopplös tid?
Jesus säger flera gånger i evangelierna: var inte rädd.
Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Menar
han med det att den kristna tron kräver av oss att vi
ska gå dumdristiga genom livet, att vi inte behöver
lyssna på myndigheters rekommendationer eller
hålla lagstiftning? Självklart inte. Men det bibeln
berättar för oss är för det första: livet är en gåva från Gud.
För det andra: det här livet innehåller sorger, bedrövelser
OCH glädje och lycka. Gud vill inte det onda som
sker, men Gud bär oss igenom allt.
Och för det tredje: Gud håller för våra frågor, går
inte sönder av våra tvivel eller våra ifrågasättanden.
Han har gett oss ett löfte; att allt kommer att bli bra.
Kyrkoherde
Det är det kristna hoppet. Det gäller igenom och trots allt.
Judith Fagrell
Glöm alltså inte: var inte rädd.

Lekmannatankar:

”Det är något alldeles speciellt med orgel”
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Jag har varit med i kyrkans barnverksamhet sedan jag var sex år,
sedan fortsatte jag och övergick
även till att spela musik i kyrkan.

2018 konfirmerade jag mig i Sävare kyrka
och hösten 2014 började jag spela saxofon
på musikskolan.
Vid 1:a advent samma år blev jag tillfrågad
att vara med och spela på gudstjänsten
i Sävare kyrka. Något år senare började
jag spela orgel. Det var av en slump som
Ing-Mari Johansson, kantor i Sävare, frågade
om jag inte ville testa lite. Efter det blev
jag fast och började spela ”på riktigt”.
När jag hade spelat orgel ett tag började jag
spela på gudstjänster och ibland satte jag
mig även vid pianot. Även om jag gillar att
spela både saxofon och piano, så är det något
alldeles speciellt att sätta sig vid orgeln på en
gudstjänst och kunna registrera hur starkt
man vill.

När jag hade spelat dessa tre instrument
i några år var det dags för ännu ett nytt.
Denna gång blev det dragspel, men nu har
jag inga planer på några nya instrument.
Jag spelar mycket på gudstjänster, öppna
kyrkor, helgmålsböner och mycket annat
runt om i församlingen. Oftast är jag med
som solist när kantorerna spelar, men jag
spelar även mycket själv. När jag spelar
själv är det inte ovanligt att det är någon
solist med som spelar eller sjunger.
Den här våren har det mesta varit upp och
ned. Utöver de vanliga gudstjänsterna har
det nästan varje vardag varit en kyrka med
”Öppen övning”, alltså att någon av oss
musiker spelar och man kan komma in och
lyssna, tända ett ljus eller bara sitta en stund
i stillhet. Jag har spelat i Hasslösa kyrka på
torsdagar och där har det varit mycket
uppskattat av några trogna besökare.

Ludvig Svärdh

Underbara
psalmer!
Åh alla dessa underbara psalmer
som berättar om Jesus!
Jag kan återvända till dom
och de ger kraft och hopp.

Pilgrimsvandring ger mig hopp!

I dessa coronatider märker jag
som bor på Kinnekulle att många
ger sig ut i naturen. Och det är
något gott mitt i det som är svårt.
Det finns goda krafter i att vara
ute i naturen. Det är bra att röra
sig ute och det är gott att ta vara
på allt det fina i naturen.
När jag skriver dessa rader har jag varit
på pilgrimsvandring två dagar.
Dels vandrade vi på Kinnekulle, med
hjortar, ramslök, blommande rapsfält och
en och annan orkidé. Men vi vandrade
också på Kållandsö med barrskog,
granitberg och uråldriga stigar och vägar.
Pilgrimsvandringen ger mig hopp.
Naturens friskhet och skönhet, de
läkande krafter som finns i naturen
och glädjen och friheten att vandra.
Men också glädjen att gå tillsammans
med andra och få dela samtal om tron
och livet. Jag tycker det ofta går lätt

samtala när man vandrar och det blir
samtal som berör och ger nytt hopp.
Det betyder också mycket för mig att
pilgrimsvandringen handlar om att vara
på väg tillsammans med Gud. Jesus bjöd
in lärjungarna till att vandra med honom.
Tillsammans gör de nya upptäckter och
så fungerar pilgrimsvandringen idag
också. Det är också hoppfullt att vägen
öppnar sig framför vandrarens fötter.
Många gånger kan det ta emot och
ibland, vara jobbigt, men när vi går
tillsammans med varandra och Gud
öppnar sig nya möjligheter.
I sommar har vi många tillfällen att
vara ute på egen hand eller tillsammans
med andra. I församlingen möts vi till
friluftsgudstjänst och det blir också
tillfällen att vandra tillsammans. Hoppas
vi ses.
Pax et Bonum – Frid och allt gott.
Mikael Kjell

Pilgrimsvandring 15 augusti

Lördag den 15/8 inbjuder vi till en
pilgrimsvandring från Sävare till
Lindärva kyrka och tillbaka.
Vi går en slinga på ca 11 km mest på
grus och skogsvägar.

Medtag matsäck för dagen. Samling
9:30 vid Sävare församlingshem, vi går
lugnt och är tillbaka ca kl 14.
Anmälan senast 11/8 till Mikael Kjell
070-832 82 26, mikael.kjell@svenskakyrkan.se

Stilla dag i Sävare 29 augusti!
Sänk axlarna lyft blicken! Denna
lördag inbjuder vi till en stilla dag
i den härliga miljön kring Sävare
kyrka och Prästgård.
Ibland behöver man dra sig undan, ta ett
steg åt sidan från det man är upptagen
med för att hämta andan.
En stilla dag ger tid för tystnad vila och
återhämtning. Vi får tid att tänka och
lyssna och dela tankarna med Gud.
Att helt enkelt andas ut och andas in.
Det blir ett enkelt dagsprogram med

tystnad och mycket egen tid för vila,
promenad läsning, meditation och
bön m.m. Det finns också möjlighet
till enskilt samtal. Dagen ramas in
av introduktion, andakt och en enkel
avslutande mässa.
Medverkar gör Mikael Kjell,
Anna Tassinari, och Yvonne Conradsson.
Kostnad 100:- för lunch och
eftermiddagsfika.
Anmälan senast 24/8 till Mikael Kjell
ange om du behöver särskild kost.

Psalm 209:2
Vad lindring i min smärta att
lita på din nåd och anförtro mitt
hjärta åt dina visa råd.
När du mig bedja lärde i Jesu
Kristi namn jag fick vad jag
begärde en tillflykt i din famn.
Psalm 704
Din trofasta kärlek aldrig oss
lämnar. Din barmhärtighet
den kan aldrig ta slut. Den är
ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet min
Gud, stor är din trofasthet
Psalm 817:6
När kvällen kommer och dess
stillhet djupnar, låt oss få höra
nya sångers ljus från den fördolda
värld som oss omsluter, från dina
barn som lovar dig o Gud.
Yvonne Conradson

VÄLKOMMEN
TILL KYRKAN

JUNI

Välkommen till friluftsgudstjänst
Medtag fikakorg & något att sitta på.
Vid regn är vi i respektive kyrka!

20/6 Midsommardagen
11.00
14.00

Saleby Lanna kyrkplats Friluftsgudstjänst
Hasslösa Kyrkebo Friluftsgudstjänst

21/6 Johannes Döparens dag
11.00
14.00
18.00

Härjevad G:a kyrkplats Friluftsgudstjänst
Sävare Torestorp Friluftsgudstjänst
N. Härene Resville Friluftsgudstjänst

JULI
3-4/7 Öppen kyrka

13-17 Norra Härene kyrka Kaffeservering
16.00 Musik av lokala förmågor, därefter andakt

5/7

16.00
18.30
&
19.00

4:e söndagen efter trefaldighet
N. Härene Skofteby Friluftsgudstjäns
Sävare kyrka Sommarmusik
Hanna Carlsson och Viktoria Karlsson
Sommarmusik (2:a sittningen)

12/7 Apostladagen

23/6 Tisdag

11.00
18.30
&
19.00

28/6 3:e söndagen efter trefaldighet

19/7 6:e söndagen efter trefaldighet

20.30

Saleby kyrka Stillhet inför natten
Åsa Davidsson musik

Konfirmation med mässa i Saleby kyrka

Varje konfimand får ta med max sju personer, för anhöriga som
ej får plats i kyrkan finns möjlighet att följa konfirmationen via
länk som delas ut av konfirmanden

11.00
14.00
16.00

Konfirmation Grupp 1
Konfirmation Grupp 2
Konfirmation Grupp 3

18.30
&
19.00

Hovby kyrka Sommarmusik
”Jenny med systrar”
Sommarmusik (2:a sittningen)

Boule i Saleby

Saleby kyrka Mässa
Hasslösa kyrka Sommarmusik
Kristin Svensson med familj
Sommarmusik (2:a sittningen)

26/7 Kristi förklarings dag
11.00
18.30
&
19.00

Sävare kyrka Mässa
Trässberg kyrka Sommarmusik
”Berättelsesånger” Ulf Esborn & Sören Renulf
Sommarmusik (2:a sittningen)

Vi ber

I sommar anordnas
omväxlande boule,
tipspromenad och
musikquiz vid Saleby
församlingshem.

Tisdagar kl 9.30
Håll utkik efter
trottoarprataren!

För mer information
kontakta:
Ingegerd Cederbom
070-655 22 18

11.00
18.30
&
19.00

Hasslösa kyrka Gudstjänst
Saleby kyrka Sommarmusik
Sophie Svensson, Leif & Ingrid Åhlund
Sommarmusik (2:a sittningen)

Tipspromenad: Ingegerd Cederbom i
samspråk med Rolf Olausson.
Bild: Doris Danielsson

Om än i tempel eller
stuga, i fjälltrakt eller vid
strandkant, bland betong
eller i skog, om än i
intensivvårdssal eller på
vårdcentral, bakom visir
eller i självvald isolering,
om än i tusentals pixlar
på skärmen eller sida
vid sida med en annan
människa skall din
godhet och nåd, Gud, följa mig varje dag i mitt liv och ditt
hus skall vara mitt hem så länge jag lever. Amen.

Susanna Venetvaara, prästkandidat

AUGUSTI
2/8

11.00
14.00
18.30
&
19.00

9/8

11.00
16.00

8:e söndagen efter trefaldighet

Härjevad kyrka Mässa
Hasslösa hembygdsstugan Friluftsgudstjänst
Norra Härene kyrka Sommarmusik
Jenny de Carvalho med familj
Sommarmusik (2:a sittningen)

9:e söndagen efter trefaldighet

Sävare kyrka Gudstjänst
Saleby hembygdsstugor Friluftsgudstjänst

11/8 Tisdag
20.30

Lindärva kyrka Stillhet inför natten
Yvonne Conradson musik

16/8 10:e söndagen efter trefaldighet

11.00
18.00

SEPTEMBER
2/9

Onsdag

6/9

13:e söndagen efter trefaldighet

19.00

11.00
18.00

Lindärva kyrka Vesper, en enkel kvällsgudstjänst
med bibelläsningar, predikan, bön och sång
Sävare kyrka Mässa
Härjevad kyrka Gudstjänst

13/9 14:e söndagen efter trefaldighet
11.00

Saleby kyrka Mässa

20/9 15:e söndagen efter trefaldighet
11.00
18.00
18.00

Sävare kyrka Mässa
Trässberg kyrka Gudstjänst
Majåkerskyrkan Gudstjänst

27/9 16:e söndagen efter trefaldighet
11.00

Saleby kyrka Mässa

Saleby kyrka Gudstjänst
Trässberg kyrka Mässa

23/8 11:e söndagen efter trefaldighet

11.00
18.00

Sävare kyrka Mässa med konfirmandinskrivning
Norra Härene kyrka Gudstjänst

30/8 12:e söndagen efter trefaldighet
11.00

Sävare kyrka Mässa, Judith Fagrell avskedspredikar
och avtackas.

Kyrkan är alltid nära!
Med appen Kyrkguiden kan
du hitta till Svenska kyrkan
med hjälp av mobiltelefonen.

Du kan också se vad som
händer i kyrkan och planera
gudstjänster och annat som du
inte vill missa.
Appen är gratis och finns för
både iPhone och Android och
kan laddas ner från App store eller Google Play.

Fotograf: Albin Hillert/Ikon

Dop i församlingen!

Namn

		

Hemort

Datum

Melwin de Roos		
Trässberg
1/3
Alma Henningsson
Hasslösa
7/3
Edwin Åhl		
Lidköping
7/3
Aiden Madsen		Källby		21/3
Selma Persson		
Lidköping
18/4
Ines Borén		
Filsbäck
25/4
Valter Blom		
Majåker
26/4
Hampus Andersson
Hovby		
17/5
Preliminärboka på www.bokadop.nu eller ring 0510-500 26
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Innan Coronaepedemin slog till
hade kören Gloria storbak i
Saleby bakstuga. Ovan ser vi
Linus Larsson och Gunvor Karlsson.
Till höger ser vi Susanne Årlid,
Helena Larsson och
Stig-Olov Olsson i baktagen.

Schuss in i ugnen
Christina Graneheim,
Eva Broberg och Gisela Olsson

Gudstjänst
i det fria vid
Härjevads
vackra gamla
kyrkplats
Bild:
Rolf Larsson

Vi sommarjobbar på kyrkogården!

Olle Alvelod

Hugo von Sydow

Rasmus Jönhammar

Noah Wikström

Wil Gilchrist-Rikken

Sommarmusik
Hovby kyrka 28/6
kl. 18.30 & 19.00

HannaAmnerud
Jenny Karlson
Erica Spjuth
Sara Lundman

”Sommarkväll”

Sång, fiol, piano
Jenny L Karlsson med systrar

Sävare kyrka 5/7
kl. 18.30 & 19.00

”O mio bambino caro”
Viktoria Karlsson &
Hanna Carlsson

En bukett förtrollande operaarior
Hanna Carlsson &
Viktoria Karlsson

Saleby kyrka 12/7
kl. 18.30 & 19.00

”Rofylld stund”
Ingrid Åhlund
Sophie Svensson
Leif Åhlund

I text och ton med

Ingrid Åhlund, Sophie Svensson &
Leif Åhlund

Hasslösa kyrka 19/7
kl. 18.30 & 19.00

”Tid och rum”

Kristin Svensson
med familj

Folkmusik och psalmer
Kristin Svensson, Lennart Svensson
Johan Ludvig Rask

Trässberg kyrka 26/7
kl. 18.30 & 19.00

”Ett knippe berättelsesånger”
Sören Renulf &
Ulf Esborn

Piano, dragspel, gitarr
Sören Renulf &
Ulf Esborn

Norra Härene kyrka 2/8
kl. 18.30 & 19.00

”Klassiskt och folkliga toner”
Jenny de Carvalho
med dotter

Fiol, piano, sång och dragspel
Jenny de Carvalho
med dotter

Sävare församling
Gunvor har vävt flera textilier till församlingens kyrkor
I vårt arbete med att söka information
om våra inventarier har vi fått god hjälp
av Gunvor Karlsson från Norra Härene.
Hon har vävt flera av textilierna till
församlingens kyrkor.
På bilden till höger står hon bredvid
altarringen i Hovby kyrka vars tyg Gunvor
vävde vid renoveringen av kyrkan på 80-talet.
Färg på varp och inslag valdes ihop med
Skövde hemslöjd.

Text och
bild:
Lisbeth
Thorstensson

KONTAKT

FÖRSAMLINGSPEDAGOG/BARNLEDARE

Besöksadress: Sävare församlingshem, 531 91 VINNINGA
Postadress: Box 3065, 531 03 VINNINGA
Öppettider: Vanligen måndag-torsdag 8-15, fredag 8-13
Tel: 0510-500 26, e-post: savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Anna Tassinari 070-23 48 720, anna.tassinari@svenskakyrkan.se
BirgittaAxelsson 0730-37 23 81, birgitta.g.axelsson@svenskakyrkan.se
Viktor Joelsson 0730-37 32 45, viktor.joelsson@svenskakyrkan.se
Helen Eriksson 0738-07 99 65, helen.v.eriksson@svenskakyrkan.se
Amelie Fagrell 072-22 26 279, amelie.fagrell@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/savare

Kamrer: Bengt Eklund, 073-050 22 22
bengt.johan.eklund@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE

Kyrkoherde: Judith Fagrell, 0510-500 26, 070-22 88 305
judith.fagrell@svenskakyrkan.se
Präst: Mikael Kjell 070-832 82 26, mikael.kjell@svenskakyrkan.se
Präst: Doris Danielsson, 0510-53 03 87, 072-212 91 33
doris.danielsson2@svenskakyrkan.se
Diakon: Camilla Borg 070-960 13 92,camilla.borg@svenskakyrkan.se
Prästkandidat: Susanna Venetvaara, 070-029 97 87
susanna.venetvaara@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds -/fastighetschef: Lisbeth Thorstensson 072-230 89 81
lisbeth.thorstensson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare:
Thomas Nyberg 073-800 85 50
Jonas Andersson 072-213 56 76
Helén Johansson 072-213 54 11
Daniel Svensson 072-213 56 94
Mikael Hallgren 073-800 15 38
Ida Fant		
073-800 47 45
Malin Thorén
070-519 93 24

KANTOR

ORDFÖRANDE

PRÄST - DIAKON

Åsa Davidsson 070-372 63 25 asa.davidsson@svenskakyrkan.se
Yvonne Conradsson 072-213 12 45
yvonne.conradsson@svenskakyrkan.se
Sophie Svensson 070-361 58 56 sophie.svensson@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige: Gunnar Laurell 070-748 72 39
gunnar.laurell@gmail.com
Kyrkorådet: Susann Harpsöe 070-576 01 93
susann.harpsoe@lidkoping.se

