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Kristen framtidstro
”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång,
inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp”. Jer 29:11
Det är inte alltid så lätt att tro på framtiden. När jag skriver det här
har vi precis firat allahelgona. Återbesökt gravar och gamla sorger och
funderat på hur mycket framtid vi har. Idag blev Donald Trump vald
till president i USA och många är i chock. Hur ska det gå med freden?
Med klimatet? Det har också stormat mycket kring olika skandaler i
Svenska Kyrkan under året. Hur ska det gå med allt? Hur blir framtiden?
Många tror (och ibland är det nog befogat) att Kyrkan mest lever i det
förgångna. Så borde det inte vara. Varje gång vi firar gudstjänst vänder
vi våra ansikten mot altaret i öster, mot det väderstreck där solen går
upp och den nya dagen kommer. Vi vänder oss mot framtiden för vi har
fått löfte från Jesus om att den ligger i hans händer. Och garantin för det
är hans uppståndelse från de döda. Om inte ens döden sätter stopp för
Guds möjligheter att hjälpa oss så gör inget här i världen det.
Det är naivt och löjligt och för många är det svårt att tro på. Ser det här
verkligen ut som en värld som är i Guds händer? Jag tror ändå att det är
det. Vi tänder många ljus i mörkret nu när vi ska fira advent och jul. Jag
tror att det är just det Gud gör hela tiden för jag känner igen mig i något
Paulus skriver:
”Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp
mitt hjärta” 2 Kor 4:6
Du och jag ska tända många ljus de närmaste veckorna. Vad sägs om att
varje gång vi tänder ett ljus låter vi det vara en kort bön om hopp; för
vår och världens framtid -”Låt ditt ljus lysa i mörkret”? Då gör vi så!
Glad advent och god jul önskar församlingsprästen
Tomas Jarvid

Fira advent och jul i våra kyrkor
Julen står snart för dörren och nu väntar en tid med många vackra
gudstjänster. Första söndagen i advent firar vi traditionellt gudstjänst
i Ljungsarp och Dalstorp med kör och instrumentalist. Det är också
som vanligt en stor dag i Grimsås med dans och scoutaktiviteter och
grimsåskörens årliga musikgudstjänst med advents och julmusik. Andra
adventssöndagen är det gudstjänst och julakaffe i Ölsremma och sedan
kröning av Dalstorps lucia på kvällen. Tredje söndagen firar vi familjegudstjänst på eftermiddagen med barnkören Mixxens luciatåg och
barnbibelutdelning. Och den fjärde söndagen är det julmusikgudstjänst
med Ljungsarpskören och Maria Ringsén framåt kvällen. På julaftonsmorgonen bygger vi upp krubban tillsammans i Ljungsarps kyrka och
Eva Edgren med familj sjunger. Sedan följer gudstjänster på julnatten i
Dalstorp och julottor i Nittorp, Ölsremma missionskyrka och i Grimsås.
Annandagen firar vi vidare i Hulared där Anna Mogren och Tomas
Jarvid står för musiken. Och efter nyårets gudstjänster firar vi ut julen
med trettondagsgudstjänst med Ljungsarpskören i Dalstorps kyrka och
framåt kvällen med gospelkören Movin´Gospel i Ljungsarps kyrka.
Välkommen att fira kungen i krubban!

I år spelade och sjöng
Anna Mogren i kyrkorna i
samband med gravsmyckningskaffet på allhelgona.
Det var mycket uppskattat.

Arne Inhammar sjöng på
årets alla
minnesgudstjänster,
här i Ölsremma kyrka.

Gudstjänster
27 nov 		

Första söndagen i advent

9.00
		
11.00
		
17.00
		

Gudstjänst Ljungsarp, Ljungsarpskören,
Stina Wernersson spelar, T Jarvid
Gudstjänst Dalstorp, Ljungsarpskören,
Stina Wernersson spelar, T Jarvid
Musikgudstjänst Grimsås, Grimsåskören,
ekumenisk. T Jarvid

4 dec 10.00 Ekumenisk gudstjänst Ölsremma kyrka,
		
T Jarvid därefter julakaffe i Byagården
18.00 Luciakröning i Dalstorps kyrka, T Jarvid
11 dec 10.00 Sammanlyst högmässa Svenljunga kyrka,
		
avtackning av kyrkoherde F Hägglund
15.00 Familjegudstjänst i Dalstorps kyrka,
		
barnkören sjunger, barnbibelutdelning, T Jarvid
18 dec 11.00 Mässa Nittorps kyrka KG Sjöström
17.00 Julmusikgudstjänst Ljungsarps kyrka, Ljungsarpskören,
		
Maria Ringsén, KG Sjöström
24 dec 10.00
		
23.30
		

Samling vid krubban för stora och små i Ljungsarps
kyrka, sång av Eva Edgren med familj, T Jarvid
Julnattsgudstjänst Dalstorp, Frida Alexandersson,
T Jarvid

25 dec 7.00
7.00
		
7.00

Julotta Nittorp, Arne Inhammar, T Jarvid
Julotta Ölsremma missionskyrka, ekumenisk,
KG Sjöström
Julotta Grimsås i missionskyrkans regi

26 dec 11.00 Musikgudstjänst Hulareds kyrka, Anna Mogren, T Jarvid
31 dec 17.00 Nyårsbön Dalstorp, KG Sjöström
1 jan

16.00 Mässa Grimsås kyrka, KG Sjöström

6 jan 11.00 Trettondag jul, Gudstjänst Dalstorp med
		
Ljungsarpskören och Ann-Christin Aronsson, T Jarvid
17.00 Musikgudstjänst med gospel och julens sånger,
		
Ljungsarps kyrka, Movin Gospel, T Jarvid
9.00
11.00
11.00
		
8 jan

Mässa Nittorp, T Jarvid
Gudstjänst Grimsås i missionskyrkans regi
Ekumenisk gudstjänst i Ölsremma missionskyrka,
T Jarvid

15 jan 11.00 Mässa Dalstorp, P Nordén
22 jan 9.00 Gudstjänst Hulared, T Jarvid
11.00 Mässa Dalstorp, T Jarvid
29 jan 9.00 Mässa Ljungsarp, P Nordén
11.00 Gudstjänst Nittorp, P Nordén
9.00 Mässa Grimsås, T Jarvid
11.00 Familjegudstjänst med barnkören och utdelning
		
av dopänglar, T Jarvid
5 feb

12 feb 11.00 Gudstjänst Grimsås i missionskyrkans regi
9.00 Gudstjänst Ljungsarp, E Tretow
11.00 Mässa Dalstorp, E Tretow
19 feb 9.00 Mässa Ölsremma, T Jarvid
11.00 Gudstjänst Dalstorp, T Jarvid
26 feb 11.00 Mässa Nittorp, P Nordén
17.00 ”Min stora dag”, insamlingsgudstjänst Ljungsarp
		
med lokala musiker, P Nordén
För ett tag sedan gästade Timmeles kyrkokör
och ukuleleorkester gästade Café tisdag
och spred glädje.

Nyheter om församlingens anställda
Från och med nyår kommer församlingsprästen Tomas Jarvid att vara
föräldraledig på halvtid. Peter Nordén som just nu arbetar i Länghem
kommer att vikariera resten av tiden. Ingela Widell kommer nu tillbaka i
tjänst på deltid efter sjukskrivning, ta väl emot dem båda!
Kyrkoherde Fredrik Hägglund slutar för ny tjänst i Borås och blir
avtackad i högmässan i Svenljunga den 11/12. Hela pastoratet har
sammanlyst förmiddagsgudstjänsterna den dagen dit. Nu pågår rekryteringen av en efterträdare och tills en sådan finns på plats kommer Mats
Egfors som har mycket kyrkoherdeerfarenhet sedan tidigare att fungera
som tillförordnad kyrkoherde.

Cafe tisdag,
Stick-in och ekumeniska bibelsamtal
Café tisdag är snart slut för terminen. Sista träffen är den 29/11 14.30
då pastor Jakob Svensson ska berätta om ”resan till djungeln”. Nästa
termin av tisdagscaféer börjar den 7/2 och fortsätter sedan varannan
vecka. Program kommer när det närmar sig.
Stick-in i Grimsås tar också snart jullov men fortsätter efter jul den 17/1
och är sedan tisdagar udda veckor 14-16. Kontaktperson är Sig-Britt
Valbrant 0325-74460
De ekumeniska bibelsamtalen fortsätter efter juluppehåll i början av februari. Tiderna är ännu inte klara, håll utkik i STT och på hemsidan.

Min stora dag i Ljungsarp
 en 26 februari klockan 17.00 ordnar församlingen återigen en insamD
lingsgudstjänst i Ljungsarp till förmån för ”Min stora dag”.
Det kommer bli mycket musik och glädje!

Ny vuxen-barngrupp i Ljungsarp
Gruppen för små barn med föräldrar i Dalstorp fortsätter som vanligt
efter jul på onsdagar kl 9-11. Annika som leder gruppen passar här på
att tacka sockenrådet för barnspisen gruppen fått.
Från och med den 10 januari startar nu också en vuxen-barngrupp i
Ljungsarps sockenstuga på tisdagar 9-11. Välkomna dit tillsammans
med era små!

DIAKONI
-Vad är det?
Välkommen till en studiegrupp om diakoni!
- Diakonins teori och praktik i det vardagliga och i det vi gör
tillsammans i församlingen.
- Diakoni som ett uttryck för vardagstro.
Var: församlingshemmet i Dalstorp
När: varannan tisdag med start den 7 februari
Hur dags: 18.30 – 20.00
Ledare: Anette Ljungberg och Ulf Södahl, båda diakoner
Anmälan: Senast 31 januari till Ulf Södahl, ulf.sodahl@svenskakyrkan.se,
0325-612130. Frågor: kontakta Ulf eller Anette, 0325-612111
 ågra av årets äventyrliga
N
konfirmander högt upp i
det blå i kyrktornet.

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

