Kyrknytt
Fastan 2019

Andlig vårstädning
Varje vecka i Garvaregården
Söndag
10.00 Familjemässa
Mån–tor 9.00		 Morgonbön
Onsdag 18.30 Veckomässa

Askonsdagen

Onsdag 6 mars klockan 18.30 askonsdagsmässa i Garvaregården när vi vandrar in i
den fasta som i Kyrkan infaller före påsken
(Se artikel till höger). Efter gudstjänsten,
19.15–20.30 samtalskväll »Trons källor«
om förlåtelse och försoning, Anders
Johansson. Alla välkomna! Ingen anmälan.

Retreat i Garvaregården

Tillsammans i tystnad.
Tid för stillhet, eftertanke och bön…
Söndagen den 17 mars klockan 12.30–
17.00. Kostnad 50:-, inklusive sopplunch
och fika. Anmälan senast torsdag den 14
mars. För mer information och anmälan
kontakta Karin Hardell Harrysson:
telefon 0480 - 44 71 86 eller e-post:
karin.hardell@svenskakyrkan.se

Jungfru Marie bebådelsedag

Söndag 24 mars firar vi Dopets dag i
familjemässan i Garvaregården klockan
10.00 med inbjudna barn som döpts sedan
september 2018. Damerna ur Förlösa kyrkokör medverkar med Mariasånger. Efter
gudstjänsten blir det våfflor.

Mariamusik

Jag är inte så noga med städningen innan jul. Jag putsar de fönster som ska lysas upp av stjärnor eller ljusstakar och tar några tag med dammsugare och trasa där
jag tycker att det behövs. Det är ju ändå så mörkt ute.
När det däremot är dags att ta ner
pyntet vid kyndelsmäss tycker jag
att det känns viktigare att gå fram
med städdonen. Nu ska det beredas plats för
ett annat ljus. Fastan inleds och en annan typ
av städning ska göras – den andliga vårstädningen – som ska göra mig redo för påsken.
Fastlagen, som inleds med fastlagssöndagen, varar i tre
dagar och avslutas med fettisdagen – semledagen – innan
den riktiga fastan börjar på askonsdagen. Första delen av fastan brukar
bara kallas fastan, medan de två sista veckorna kallas passionstiden
(passion = lidande). Tanken med fastan är att vi ska kunna följa
Jesus på den sista vandringen till Jerusalem. I Kyrkans gudstjänster
försöker vi leva oss in i, och följa, hans tankar och känslor på väg
till korset. Det kan kännas konstigt att gå dödens och lidandets
väg, men vi vet ju att den slutar i uppståndelse. Vi får med andra
ord vandra livets väg tillsammans med Jesus under de fyrtio dagar
fastan varar.
Fastan är för oss människor en kampens och eftertankens tid och
många väljer att avstå från olika saker under fastan. Det handlar
inte så mycket om att späka sig eller att avstå från mat utan att
välja bort något för att kunna välja något annat. Plocka bort något
för att få tid till annat. Tanken är att den tid, eller de pengar som
blir över ska kunna bli till nytta för bön, samvaro eller pengar till
någon som behöver dem bättre än jag. Det blir en tid för botgöring
och eftertanke. Vad är viktigt i mitt liv? Finns det något som jag
slösar onödig energi på? Hur kan jag släppa in Guds ljus i mitt liv?
Jag har under åren testat facebook-fasta, godisfasta och en köpfri
fasta innan jag hittade det som passar mig bäst – nämligen att
avstå från kött de fyrtio dagarna. Det är ingen jättestor prövning
för mig, men det gör att jag i ljuset av fastan handlar för naturen
istället för mot naturen och jag avstår lagom mycket för att orka
med min andliga vårstädning.

Lördag 30 mars klockan 17.00 i Kläckeberga kyrka med Garvaregårdens vokalensemble.

Vi ses på livsvägen!
Petronella Björn, pastorsadjunkt
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Gemenskap i Garvaregården

Onsdagscafé:
Jämna veckor klockan 14.00–15.30 är
alla välkomna till gemenskap med fika och
varierande program.
Soppa
Soppa och pannkaka serveras 5 mars och
2 april klockan 11.30–13.00
Herrfrukost
»Aktuellt från Länsmuseet«
med länsmuseichef Örjan Molander.
Lördagen den 16 mars klockan 8.30–
10.30. Kostnad: 50:-. Anmäl senast 11
mars till expeditionen.
Kvinnofrukost
»Min hälsa till kropp och själ«
med Lena Gustafsson. Lördagen 13 april
klockan 8.30–10.30. Kostnad: 70:-. Anmäl
senast 8 april till expeditionen.

Himmel och pannkaka

Himmel och pannkaka är för dig som är
4–6 år som vill leka, sjunga, spela teater
och äta pannkakor! Vid vissa tillfällen är
det även pyssel. Ibland visar vi upp det
som vi har övat på t.ex på Messy Church.
Du kommer med vuxen men även småoch storasyskon är välkomna! Varannan
vecka (ojämna veckor) ses vi. Klockan
16.00–17.30 i Garvaregården.
Datum: 14 mars, 28 mars, 11 april,
25 april och 9 maj

Messy church

Den 19 mars, 9 april och 14 maj är det
Messy church. Vi startar 16.15–16.30 med
drop in. Därefter skapar vi på olika vis.
Efter en kort gudstjänst avslutas kvällen
med kvällsmat. Vi slutar ca. 18.30. Barn
kommer i vuxens sällskap.
Alla är välkomna!

Fasteinsamlingen 2019

»Samma himmel – Samma rättigheter«
Årets fastekampanj handlar om kampen för en rättvis värld där
människor kan leva i trygghet. 135 miljoner människor är i akut
behov av humanitärt stöd. En stor siffra som är svår att förstå, men
bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av
krig, våld och naturkatastrofer. Svenska Kyrkans Internationella
Arbete stödjer humanitära insatser över hela världen.
Vi delar samma himmel och samma rättigheter. Vi är varandras
medmänniskor, men vi delar inte lika på jordens resurser. Låt oss
under fastan uppmärksammas på hur orättvist jordens resurser
är fördelade. Tillsammans kan vi arbeta för en rättvis värld där
människor kan leva i trygghet.
Du kan hjälpa till genom att skänka pengar genom att swisha
till 900 12 23 eller vid våra lokala insamlingar i församlingen, eller
tag en inbetalningsfolder under insamlingsperioden i kyrkan. Vi
börjar insamlingen på fastlagssöndagen 3 mars. Vi gör bl. a. en
brödsöndag 7 april med försäljning, lotterier och vi står vid Ica
med sparbössor, och flera andra insamlingsinsatser. Kom och var
med! Tillsammans förändrar vi liv!

Gupp

Onsdagar träffas Garvaregårdens ungdomsgrupp i Garvaregården (GUPP). Kvällen inleds med veckomässa klockan 18.30
därefter har vi program fram till cirka klockan 21.00. I början av
varje termin spånar vi gemensam fram vad som önskas ska hända
på GUPP. Det resulterar i att vi vid träffarna t. ex har diskussionskvällar, bakning, föreläsningar och ibland utflykter!
Vid vissa tillfällen kan det också bara vara »häng« då de som är
på plats får bestämma vad som ska hända under kvällen. Vi samtalar även mycket om skola, livet och om tro! Kvällarna avslutas
med andakt.
Du är välkommen till Gupp! Hör av dig till Pernilla 070 - 238 13 42
eller epost pernilla.sjogren@gmail.com eller bara dyk upp en onsdag om du vill vara med – kom som du är!
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