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Prästen har ordet
Jag åkte tåg mellan Herrljunga och Vårgårda en sommardag 2009. Jag
gjorde sommarpraktik som präst i Vårgårda men hade fått en tillfällig
bostad över sommaren i Herrljunga och tog därför tåget varje dag. Det
är inte mer än knappt tio minuters resa men den här dagen hann jag i
alla fall tala lite med en man som satt bredvid. Det var en äldre herre
som såg livserfaren ut. Jag berättade något om att jag skulle ha sommarmusikgudstjänst på kvällen och då sade han de här orden som jag aldrig
glömmer:
”Ja, sommaren är som livet. Den verkar så oändligt lång när man står i
början av den men när den nått slutet så känns det som att den varit så
kort.”
Sedan gick jag av tåget och jag har sedan aldrig sett mannen mer men
jag tänker på honom varje gång sommaren övergår i höst. Tacksamheten över det goda och vemodet över att det går så fort förbi, sådant är
livet många gånger. Och kanske finns det fler likheter mellan livet och
den svenska sommaren? Man har sina förväntningar men hur sommarvädret verkligen blir går inte att förutse, lika lite som vilka vändningar
livet tar.
Något annat att tänka på i sommarens slut är att det också är fruktens
och skördens tid. Så här står det in en av psalmerna i psaltaren:
”Jorden har gett sin gröda. Gud, vår Gud, välsignar oss.” (Ps 67:7)
Gud bär allt. Även oss och även nu. Och vi får se en glimt av Guds trofasthet i detta att jorden ständigt ger nytt liv. Vi får också ana en skymt
av Guds trofasthet i våra liv när vi förstår att vi också burit frukt på
olika sätt. Vare sig det är barn vi uppfostrat, medmänniskor vi hjälpt,
hus vi byggt, sånger vi sjungit, en egen livshistoria som vi brottats med
eller vad det än är vi gjort. I backspegeln får vi se på våra liv med Guds
ögon, det kan vara lättare än när vi är mitt uppe i vardagen.
Livet är ömtåligt men Gud är trofast. En riktigt god höst önskar jag
dig!
Tomas Jarvid, präst

Barnverksamheten
Barn och föräldragruppen har startat för terminen. Varje onsdag mellan 9.00 och 11.00 är du och ditt barn välkomna för att umgås, pyssla,
sjunga och fika i Dalstorps församlingshem. Annika Sveningsson (tel
0325-612030) håller i gruppen.

Barnkören Mixen
Barnkören gör en nystart under namnet ”Mixen” och leds av Gunilla Olausson. Kören är för dig som tycker om att sjunga och är mellan 7 och 11 år gammal. Kören träffas på måndagar klockan 16.30 i
Dalstorps församlingshem, ingen föranmälan behövs men har du frågor
så ring Gunilla på 0325-612120

Café tisdag
Välkommen till träffarna med Café tisdag i Dalstorps församlingshem.
Det bjuds på olika slags program med både skratt och eftertanke. Först
ut är Wille Oscarsson som spelar och sjunger för oss den 20 september
och gången därefter, den 4 oktober, kommer Lennart och Berit Persson
från Borås och spelar och sjunger till dragspel och fiol. Lagom till att
du har detta i din hand är resten av höstens program också färdigt. Det
är café varannan tisdag under hösten (20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11
och 29/11). Kl. 14.30-16.30.

Franciskus i Grimsås
Här är en bild från församlingsresan till franciskanerbröderna i Jonsered den 27 augusti.
Det var ett fascinerande besök in i en annan
sorts vardag. Under hösten fortsätter vi med
kursen om den helige Franciskus och vad vi
kan lära av honom. I höst kommer träffarna
kretsa kring Franciskus syn på miljön och hur vi kan inspireras av den i
vår tid. Vi har två träffar i höst, den 4 okt och den 1 nov, 19.00 i Grimsås kyrka. Föredrag, samtal och fika. Välkommen vare sig du varit med
tidigare eller inte. Samarbete med Grimsås missionskyrka.

Gudstjänster hösten 2016
September
25 sep 11.00

Gudstjänst Hulareds kyrka, C G Antonsson

11.00
		

Ekumenisk gudstjänst, missionskyrkan i
Ölsremma, U Södahl, Ljungsarpskören

2 okt

Oktober
Gudstjänst Ölsremma kyrka, T Jarvid

11.00

16.00
		

”Face of base” -Musikgudstjänst Grimsås
kyrka, T Jarvid

9 okt 9.00
		

Mässa Ljungsarp, T Jarvid.
Anna Mogren spelar

11.00
		

Mässa i Dalstorp, T Jarvid,
Anna Mogren spelar

16 okt 11.00

Mässa Nittorp, T Jarvid

17.00
		

Musikgudstjänst med Movin´Gospel,
Ljungsarp T Jarvid

23 okt 9.00

Mässa Grimsås, T Jarvid

11.00
		

Familjegudstjänst i Dalstorp, T Jarvid,
Utdelning av Barnens Bibel.

30 okt 11.00

Gudstjänst Ljungsarp, U Södahl

17.00
		
		

Musikgudstjänst Dalstorp, Ljungsarpskören
och Jane Pettersson, cello, Jörgen Åkesson,
sång , U Södahl

November
Alla helgons dag,
5 nov 14.00 Minnesgudstjänst Dalstorp T Jarvid
16.00

Minnesgudstjänst Hulared, T Jarvid

18.00

Minnesgudstjänst Ljungsarp, T Jarvid

6 nov 14.00

Minnesgudstjänst Ölsremma, T Jarvid

16.00

Minnesgudstjänst Grimsås, T Jarvid

18.00

Minnesgudstjänst Nittorp, T Jarvid

13 nov 9.00

Gudstjänst Hulared, U Södahl

11.00 Vi hänvisar till missionskyrkornas
		
gudstjänster i Grimsås kyrka och i Ljungsarps
		 missionskyrka
20 nov 9.00

Mässa Nittorp, T Jarvid

11.00
		

Mässa Dalstorps kyrka, Bröderna
Gabrielsson spelar och sjunger, T Jarvid

Ekumeniska bibelstudier
Under hösten har vi vid ett antal tillfällen öppna bibelstudieträffar
tillsammans med missionsförsamlingarna. Välkommen att vara
med och samtala kring livet utifrån olika bibeltexter, oavsett förkunskaper. Platsen varierar men tiden är alltid 18.00, ta med fika
så finns det kaffe eller te på plats. Datumen är:
Tisdagen den 27 sep, Dalstorps församlingshem
Torsdagen den 13 okt, Ölsremma missionskyrka
Tisdagen den 25 okt, Ljungsarps missionskyrka
Onsdagen den 16 nov, Dalstorps församlingshem
Onsdagen den 30 nov, Ölsremma missionskyrka

Shade of Base
Söndagen den 2 okt 16.00 kommer musikgruppen ”Shade of Base”
från Alvesta till Grimsås kyrka för en musikgudstjänst hos oss. De spelar
mycket i kyrkor och uppträder med schlagers och jazz och välkända melodier.

Allahelgona
Än är det långt till allahelgonahelgen men den kommer i år också. Som
vanligt blir det minnesgudstjänster i alla vår kyrkor med musik och med
ljuständning för de som avlidit under året. I år har vi dessutom en musikgudstjänst den 30/10, söndagen före alla helgons dag. ”I Allahelgonatid, sång och musik om vårt framtidshopp” -Jane Pettersson spelar cello,
Jörgen Åkesson är sångsolist och Ljungsarpskören medverkar.
På ”gravsmyckningsdagen” fredagen den 4 nov håller vi öppet i kyrkorna med fika och gemenskap. I år står Anna Mogren för en liten stund av
musik i varje kyrka på eftermiddagen. Tider kommer senare.

Egyptisk präst till Dalstorp
Lördagen den 19 november kl 16.00 i Dalstorps församlingshem får vi
besök av fader Shenouda som är präst i den koptiska kyrkan i Egypten.
Fader Shenouda bor sedan 4 år i Göteborg och leder den koptiska församlingen där. Han kommer att tala över två rubriker:
- De kristnas situation i Egypten och i Mellanöstern
- Flyktingbarnet Jesus - fem år i Egypten
Enkel servering.

Tack Anna!

Välkommen!

Söndagen den 18/9 var det avtackning för Anna Siwertz i gudstjänsten i
Ljungsarp. Anna har arbetat i församlingen i 15 år och bidragit enormt
mycket med allt det arbete hon lagt ner och med sitt varma hjärta och
sin stora omtanke. Anna kommer nu istället att arbeta i Svenska Kyrkan
i Jönköping med liknande arbetsuppgifter. Stort tack Anna för allt!

Familjeläger för nya svenskar
För andra året bjöd Besöksgruppen i församlingen in till läger i Kuvarp,
Ölsremma för asylsökande och nyanlända familjer boende i Dalstorp,
Nittorp och Grimsås. Totalt var vi 54 personer, var av åtta från Besöksgruppen.
Genom lägret fick deltagarna en paus från det ofta tunga och enahanda
vardagslivet. Det gjorde dem gott att få komma bort, göra något roligt
tillsammans och att få vara ute i naturen. Vi promenerade till Åremma
kvarn, lekte, sjöng och bara umgicks. På söndagsförmiddagen fick vi
besök av kommunpolis Sven Gardell, vilket var uppskattat.
Många frågor ställdes och vid fikat efter föredraget togs många
selfiesmed leende deltagare och svensk polis.
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Församlingsresan till Husaby
Den 4 september gick en bussresa från
Dalstorp till Tomas Jarvids gamla församling Götene vid Kinnekulle. Efter en kort
fikarast i Gudhem firade vi gudstjänst i
den nyuppbyggda kyrkan i Ledsjö som
liksom Dalstorps kyrka varit nerbrunnen.
Sedan blev det mat och rundvisning i och
kring kyrkan i Husaby.

Stick in
Den 27 september klockan 14-16 börjar Stick In i Grimsås kyrka
på nytt. Första träffen bjuds det våfflor. Sedan fortsätter träffarna
som vanligt på ojämna veckor under hösten. Välkommen med eller utan handarbete.

PERSONAL I KINDS PASTORAT
OCH DALSTORPS FÖRSAMLING
Församlingspräst
Tomas Jarvid
0325-61 21 21
e-post:
tomas.jarvid@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog
Ulf Södahl
070-710 61 74
e-post:
ulf.sodahl@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Gunilla Olausson
0325-61 21 20
e-post:
gunilla.olausson@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Ingela Widell
0325-61 21 22
e-post: ingela.widell@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Dalstorp
Tony Cielens
0325-61 20 27
e-post: tony.cielens@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Nittorp o Ölsremma
Ulf Tyrén
0325-61 20 29
e-post: ulf.tyren@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Hulared
Bengt Johansson,
0325-61 20 34
Kyrkvaktmästare Ljungsarp o Grimsås
Annika Sveningsson
0325-61 20 30
e-post:
annika.sveningsson@svenskakyrkan.se
Dalstorps församling
hemsida:
www.svenskakyrkan.se/dalstorp
e-post:
dalstorps.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress
Församlingshemmet, Dalstorp
Expeditionen i Kinds Pastorat
0325-61 20 00
hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kind
Ansvarig utgivare
Fredrik Hägglund (Kyrkoherde)
Kyrkskjuts
Östra Kinds taxi 0325-770 10
Ring några dagar i förväg.
Detta kostar ingenting.
Välkomna att utnyttja detta för att
besöka våra gudstjänster.

svenskakyrkan.se/kind/dalstorp
facebook.com/dalstorpsforsamling

