Nor-Segerstads församlings

Kyrkfönster
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Nära Dig och Nära Gud

När livet vänder och vrider sig
”Ingen vet hur hjulet vrider sig” är ett uttryck i den bokserie,
Sagan om Drakens återkomst, som jag läser just nu.
I mitt pendlande mellan Arvika och Vålberg lyssnar jag nästan
alltid på ljudböcker och nu är jag i bok 12 av 22 i denna serie så
jag har ”levt” i denna bokvärld i snart ett års tid.
Uttrycket syftar på Hjulet som Tidens hjul och skulle kunna sägas stå för världens liv eller det som ibland kallas ödet, slumpen
eller Guds mening. Tidens hjul vrider sig och då förändras
historien, världshändelser och skeenden på olika sätt och vi kan
aldrig veta hur saker kommer att vara eller bli. Vi vill ju gärna tro
att det finns en ordning att följa och tänker ibland att livet har en
plan för var och en, jag vill i alla fall tro att Gud har en tanke och
en plan för var och en av oss. Även om vi upplever tiden som är
som rörig eller konstig så vill jag tro att Gud har kontrollen och
vill lita på det. Hur osäkert saker än kan verka. Hur uppochner
allt är och hur ”ur led” tiden än är så tänker jag att Gud ändå vet,
ser och har allt i sin ordning. Men sannerligen vad ”hjulet” kan
vrida sig!
Jag som var så säker på att det är i skogen jag hör hemma, för
jag trivs så med livet med djur och natur nära inpå mig. Att bara
kunna snöra på mig skorna och ta med hundarna ut och direkt
vara i en gran- och tallskog. Med möjlighet att kunna plocka
blåbär, lingon och kantareller när säsongen är inne. Drömmen
var att kunna skaffa mina efterlängtade får och getter någon
gång och om dotterns hästintresse höll i sig så skulle vi ha varsin
häst hon och jag.
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Hon sin Connemara som hon drömmer om (ni vet, första hästen
man får rida på brukar sedan påverka vilken häst och vilken sort
som är ”bäst” och så har det i alla fall blivit för henne…) och jag
en Nordsvensk. Men på mindre än en månad har livet förändrats
så att ”skogstanten” här bor i centrala Arvika istället. Drömmen
om djuren finns fortfarande kvar men det blir i en annan tid – när
hjulet vrider sig nästa gång. För att skjuta upp något till lite
senare betyder ju inte att det för alltid är borta. Sedan finns det
drömmar som man kanske halvt medvetet skjuter framför sig
därför att man är för osäker på om det går att genomföra. Men
vissa får bara vänta lite.
För min del så känns förändringen helt ok, trots att jag inte
kunde ha trott det för bara någon månad sedan. För jag vill som
sagt lita på att allt ändå finns i Guds försyn och omsorg. Han vet
vad som behövs just nu, vad som blir bäst för den här tiden. Vi
har nog alla fått lära oss det här sista året att vi inte kan ta något
för givet och att förutsättningarna för olika saker kan förändras
på ett ögonblick. Vi kan inte planera något till 100% för ”hjulet
kan vrida sig” och så får man antingen lära sig att tänka om eller
anpassa sig efter nya omständigheter.
Nu börjar vi kanske bli ganska trötta på just den uppmaningen,
för vi vill kunna få göra såsom vi drömmer om och planerar för.
Vi är trötta på ”yttre hinder” som vi inte kan styra.

(forts nästa sida)
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Men kanske ändå att orden från en som också levde i svåra tider
– kanske faktiskt svårare omständigheter än vad vi har – Victor
Frankl, kan vara en hjälp;
”Vi som levde i koncentrationslägren minns dem som gick runt
och tröstade andra, gav bort sin sista bit bröd. De kanske inte
var så många, men de är ett bevis på att allt kan tas ifrån en
människa utom en sak: friheten att välja attityd i varje given
situation.”
Nej, vi kan inte styra hur ”hjulet vrider sig”, hur livet vänder sig
och vilka omständigheter vi har. Men vi kan styra hur vi väljer
att tänka, agera och ta emot det som händer. Vi kan välja att lita
på att Gud har allting i sin hand och att hur det än blir så dels så
går Han med oss och dels ”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem
som älskar honom att nå det goda” Rom 8:28, så hur livet än
vänder sig och vrider sig så gör det åt något gott.
Allt gott! Maria
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Hälsning från kantorn
Ännu är allt annorlunda och ytterligare en termin utan körsång
har gått.
Inspelningen av våra digitala andakter har inneburit att några
körsångare har varit med i kyrkan och förstärkt psalmsången.
Detta har varit positivt både för dem och mig. Men vad vi längtar
efter att få sjunga alla tillsammans igen. Nu hoppas jag att vi kan
se lite ljusare på framtiden. Vem vet – kanske kan vi träffas redan
i höst till körövningskvällar.
Vi räknar också med att starta projekt med barn i församlingen
där en grupp kommer att öva in sånger och en annan grupp övar
in teater/drama. Allt kommer sedan att leda fram till en slags
musikteater/musical som grupperna gör tillsammans.
Naturligtvis måste vi förhålla oss till de rekommendationer som
gäller. Men vi håller i och håller avstånd så hoppas vi att vi får
ses snart igen.
För dig som ännu inte hittat till församlingens körer men som
skulle vilja sjunga i kör – håll koll i GV-nytt om när vi startar igen.
Ta hand om er alla!
// Karin
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Vad händer i församlingen?
6/6
Första söndagen efter trefaldighet
11.00 Mässa i Nors kyrka
13/6 Andra söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Nors kyrka
16/6 Onsdag
16-19 Öppet i Segerstads kyrka
20/6 Tredje söndagen efter trefaldighet
11.00 Konfirmation i Nors kyrka

26/6 Midsommardagen
11.00 Friluftsgudstjänst utanför Segerstads kyrka
27/6 Johannes Döparens dag
14.00 Friluftsgudstjänst i Nors hagar
30/6 Onsdag
16-19 Öppet i Segerstads kyrka
4/7
Apostladagen
11.00 Gudstjänst i Nors kyrka
6/7
Tisdag
15-18 Öppet i Nors kyrka
7/7
Onsdag
16-19 Öppet i Segerstads kyrka
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Med reservation för ändring

23/6 Onsdag
16-19 Öppet i Segerstads kyrka

11/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Segerstads kyrka
13/7 Tisdag
15-18 Öppet i Nors kyrka
18/7 Kristi förklarings dag
11.00 Gudstjänst i Nors kyrka
20/7 Tisdag
15-18 Öppet i Nors kyrka

27/7 Tisdag
15-18 Öppet i Nors kyrka
1/8
Nionde söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Nors kyrka
8/8
Tionde söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Segerstads kyrka
15/8 Elfte söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Nors kyrka
22/8 Tolfte söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Segerstads kyrka
29/8 Trettonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst, Diakonins dag. Mer info. kommer senare.
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Med reservation för ändring

Med reservation för ändring

25/7 Åttonde söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Segerstads kyrka

Längtan
Hoppet om en ljusning framöver blir större för varje dag.
Otaliga är de gånger jag uttalat längtan efter församlingen. Alla
människor man vanligtvis möter och alla aktiviteter vi saknar så
otroligt mycket. Vi har vant oss vid att mötas på lite mer
alternativa sätt, men det finns inget som uppväger de fysiska
möten vi tidigare varit vana vid. Förhoppningen är att vi återigen
så småningom fyller lokalerna med församlingsliv, när mötena
återigen kan ske naturligt och aktiviteter erbjuds på nytt.
Till dess får vi fortsätta att hålla i och hålla ut tillsammans.
Det har märkts att behoven av samtal fortfarande är stort och
utbrett. I alla verksamheter som församlingen bedriver så är
diakoni som ett nav och ett gemensamt ansvar. Så fort ett
mänskligt möte sker, så öppnas en diakonal dörr till gemenskap.
Diakoni kan förklaras som den kristna kärlekshandlingen såväl till
medmänniskan som skapelsen i stort. Att vara följsam och
flexibel har vi nog lite till mans fått möjlighet att träna på under
Coronatiden. Låt oss aldrig glömma hur mycket vi längtat efter
mål, mening och sammanhang.
När vi kan och får träffas igen så låt oss då träffas och umgås.
I ”Psalmer i 2000-talet” finns en härlig psalm - 875 Släpp loss
spratten. Låt oss ta till oss alla verserna med stora utropstecken
efter.
Släpp loss spratten! Smitta skratten! Lossa bojor! Frigör sång!
Öppna dörrar! Blås ut dammet! Andas frihet! Gång på gång!
Lek ut längtan! Våga livet! Väck upp Anden, ur sin sömn!
Trotsa hindren! Hitta kraften! Satsa hjärtat! Var din dröm!
Sjung med vinden! Jubla! Dansa! Morgon randas! Dagen gryr!
Fånga dagen! Våga blanda färg och former!
Mörkret flyr!
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Tankar från praktikanten
Jag har nu läst drygt 2 år på socionomprogrammet i Karlstad,
och i januari när jag gick in i min praktikperiod som skulle sträcka
sig över hela våren visste jag att den rådande pandemin skulle
göra min tid i församlingen speciell, och att jag inte skulle kunna
ta del av alla verksamheter som i vanliga tider är i gång.
Trots det har jag varit med om varma och kärleksfulla möten, och
jag har fått sett församlingsmedlemmars hjärtan brinna av en vilja
och längtan att få hjälpa till, och att få komma tillbaka till den
gemenskap som jag upplever finns här i Nor-Segerstad.
Nu börjar min tid här i församlingen lida mot sitt slut, men jag
kommer aldrig glömma den kärlek, glädje, välvilja och entusiasm
som genomsyrar församlingen. Det är jag för evigt tacksam för.
Tack för att ni tagit emot mig med öppna armar.
Ta hand om er!
Hälsningar
Alexandra

Foto: Roger Asterstedt
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Kyrkogårdarna
Prislista gravskötsel mm.
Gravskötsel/år                                                 		
Plantering/år normalrabatt
		
Endast trimning av gräs, säsong                        

620 kr
170 kr
100 kr

Paketavtal:
Nu kan ni också teckna paketavtal på
skötsel/plantering + vinterkrans + ljus vid
allhelgonahelgen						

970 kr

Under skötselsäsongen maj-september ingår i skötselavtalet:
* Gödning och vattning vid behov
  * Rensning och grästrimning var 14:e dag
  * Allmän tillsyn varje vecka
  
Teckna gravskötselavtal genom att maila till:
nor-segerstads.kgf@svenskakyrkan.se
eller ring kyrkogårdsförvaltningen tel.nr. 054-22 44 021
Övriga tjänster:
Penséer
Tändning av gravljus (inkl.ljus) vard.              		
Tillägg för extra ljus/st                                 		
Tvättning av gravvård, flyttbar                     
Tvättning av gravvård, större                       
Övriga arbeten kr/timme                            
Köp av planteringslåda
60x30 cm                                                        	
Planteringslåda inkl. montering                        	

10

20 kr/st
60 kr
20 kr
350 kr
600 kr
300 kr
1 100 kr
1 300 kr

Hjälp
Vi har satt ut skyltar på gravar som saknar gravrättsinnehavare.
Om du som besöker våra kyrkogårdar har fått en skylt på din
anhörigs grav, ta med dig skylten och ring oss!
På skylten står gravens kvarter och nummer. Det är inte förenat
med någon kostnad. Skötsel- och planteringsavtal upphör om
ingen gravrättsinnehavare finns.

Sommarblommor
Plantering av sommarblommor på våra kyrkogårdar kommer att
ske under vecka 22.

Har du behov av att tala med någon?

Som diakon finns jag för den som vill ha någon att samtala med.
Jag har tystnadsplikt.
Jag finns på Åstorpsgården, där vi under rådande
omständigheter har tillgång till större samtalsrum,
så vi kan hålla det avstånd som krävs.
Diakon Carina Arpi, 054-22 44 029
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Askgravlund Segerstad
Nu har askgravlunden på Segerstads kyrkogård invigts. Idag
finns följande gravskick att tillgå på Segerstads kyrkogård:
Kistgravplats, Urngravplats, Minneslund och Askgravlund.
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Döpta enligt Svenska kyrkans ordning
6/2 Selina
28/2 Lovisa
27/3 Damon

Begravda enligt Svenska kyrkans ordning
17/2
18/2
18/2
19/2
3/3
4/3
5/3
10/3
12/3
19/3
19/3
25/3
25/3
26/3
15/4
23/4
23/4
30/4

Inga-Britt Nilsson
Gun Jernberg
Börje Andersson
Eivor Karlsson
Irene Eriksson
Nils Andersson
Folkard Karlsson
Elsie Andersson
Bruno Staniszewski
Kerstin Vestlund
Anita Rindestrand
Göran Colebring
Erik Olsson
Maud Axelsson
Margit Fredriksson
Laila Nilsson
Maj-Britt Nilsson
Inger Arvidsson
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Sommarverksamhet 2021
Efter ett mycket märkligt år med uppehåll i barnverksamheten
så ska vi försöka oss på att ha sommarverksamhet för barn och
unga även i år.
Utefter restriktioner och läget så vet vi i dagsläget inte riktigt hur
verksamheten kommer se ut. Det vi vet är att vi under vecka
24-26 kommer ha olika aktiviteter och att vi kommer behöva ha
anmälan för att se till att vi inte blir för många och att vi erbjuder
en trygg och säker verksamhet.
Vad för aktiviteter vi kommer erbjuda under dessa veckor
presenterar vi längre fram, håll gärna utkik på vår Facebook-sida
och i GV-nytt för mer information kring det, samt hur anmälan går
till.
Med reservation för ändring.

Spädbarnsrytmik

I mitten av maj startar vi äntligen upp sjunga-gunga utomhus.
Vi träffas på onsdagar klockan 09:45-10:45 utanför
Åstorpsgården, sjunger och gungar tillsammans med våra barn.
Är du intresserad av att vara med?
Anmäl dig och ditt barn till:
tine.lanfer@svenskakyrkan.se
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Upplysningar
PASTORSEXPEDITIONEN Åslidsgatan 4a (Åstorpsgården)
Adress:
Öppettider:
Telefonnr:
E-post:		
Hemsida:

Åslidsgatan 4 A, 664 51 VÅLBERG
månd, onsd, torsd, fred kl. 9-12. OBS! Se sid. 16 om tider.
054-22 44 020
nor-segerstads.forsamling@svenskakyrkan.se		
http://www.svenskakyrkan.se/nor-segerstad

Vi finns numera även på facebook och Instagram

PRÄSTER
träffas säkrast på exp. under öppettiderna.
Kyrkoherde
Pär Lundberg, 054-22 44 023
E-post:
par.lundberg@svenskakyrkan.se		
Komminister: Maria Carlsson, 054-22 44 030
E-post:		
maria.a.carlsson@svenskakyrkan.se
DIAKON
Carina Arpi, 054-22 44 029
E-post:		
carina.arpi@svenskakyrkan.se
KANTOR
Karin Milton, 054-22 44 027 träffas säkrast tisd. 11-13
E-post:		
karin.milton@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSASSISTENTER
Kristina Olofsson: 054-22 44 028
E-post:		
kristina.olofsson@svenskakyrkan.se
Tine Lanfer:
054-22 44 032
E-post:		
tine.lanfer@svenskakyrkan.se
KAMRER
Lars-Erik Back, 054-22 44 022, 070-873 07 33
E-post:		
lars-erik.back@svenskakyrkan.se
KYRKOGÅRDSEXP. I NOR-SEGERSTAD
Vaktmästare: 054-22 44 021, 070-556 11 49
E-post:		
nor-segerstads.kgf@svenskakyrkan.se
LÄNSSTYRELSENS BEGRAVNINGSOMBUD
Henrik Lindblom, Karlstad, tel. 070-543 7163
e-post:
henrik.lindblom@karlstads.se
KONDOLEANSER mottages på tel. 054-22 44 020
Nor-Segerstads församlingsgåva; likvid insättes på pg. 463 91 70 - 2,
även swish till nummer: 123 208 3731.
Övriga fonder vi förmedlar kondoleanser till: Act Svenska kyrkan,
Cancerfonden och Hjärt-lungfonden.
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Öppen kyrka
Under sommaren kommer vi ha Öppen kyrka
i både Segerstad och Nor.
Segerstads kyrka är öppen 16 juni - 7 juli
onsdagar mellan kl. 16-19.
Peter och Marie Hammarberg
ställer ut tavlor med motiv från bl.a. Segerstabygden.

Nors kyrka är öppen 6 juli - 27 juli tisdagar mellan kl. 15-18.
En utställning av tavlor målade av Marie-Louice Eriksson
kommer finnas i kyrkan.
Välkommen!

OBS!
Under perioden 28/6 - 6/8 har pastorsexpeditionen ändrade
öppettider.
Tisdagar och fredagar har vi stängt.
Öppet måndag, onsdag och torsdag kl. 9-12.

