Din klara sol går åter upp.

KYRKNYTT
Frändefors församling
Nr 1 2017. Till hemmen i Frändefors församling.
FASTAN, PÅSKEN OCH PINGSTEN

Blommande ramslök. Ramslök är både nyttigt för hälsan och vackert att se på med
sina många stjärnliknande blommor, fotograferade nära Flo klev Hunneberg.

På 1960-talet när jag var barn, brukade vi sjunga psalmen ”Din klara sol”
när vi började vår skoldag. För er som är unga kan det kännas konstigt
att ha en kristen morgonandakt i skolan. Det ska ju vara religiöst neutralt
idag. Men när jag var ung var det en självklarhet, och för er läsare som är
60+. På den tiden förstod jag inte innehållet så mycket mer än att det var
en sång där vi tackade Gud för den nya dagen. Men när jag blev äldre
upptäckte jag vilket viktigt innehåll den morgonpsalmen faktiskt har. Den
är ärlig med hur det mänskliga livet är, både gott och ont. Något som vi
verkligen får uppleva i vår tid när vi följer de dagliga nyhetssändningarna. Goda insatser allt ifrån lokala ”eldsjälar” som osjälviskt arbetar för att
unga och äldre skall få en meningsfull sysselsättning, till fredspristagare
som gör omvälvande insatser för lidande folkgrupper nationellt. Det
onda tycks överskugga det mesta, när vi hör om grymheter i krig, terrorhandlingar, tortyr, kidnappningar och växande klimathot.
I kyrkan har vi inga skygglappar. Vi ser att det finns både gott och ont i
oss människor. Vårt kyrkoår skildrar dessa kontraster i våra liv. I Fastan
får vi följa Jesus kamp mot ondskan, och för ett liv präglat av det goda.
Han insåg att det finns inre problem och själviskhet, som vi behöver
övervinna. Han fick också uppleva hur större grupper kan förledas till
onda gärningar. Så svår kan kampen bli att någon får offra sitt liv för att
hjälpa andra. Det skedde när Jesus avrättades på ett kors på Långfredagen. Du och jag har möjlighet att aktivt ställa oss på det godas sida. I
psalmen sjunger vi bönen: ”O, må jag så i tålamod och kärlek likna dig. O,
hjälp mig lyda dina bud och ha din vilja kär”. Följer vi detta kommer vi att
verka för en bättre värld.
Vårens klara sol lyser längre och värmer alltmer, så att ett nytt liv börjar
spira. Jesus uppståndelse på Påskdagen visar att livet alltid segrar till sist.
Påsk- och pingsttiden skildrar hur ondskans mörker avtar och livets ljus
väcker oss till en ny vårtid. Då får vi se hur vi själva och naturen med växter och djur lever upp. Då kan vi med glädje tacka Gud för kraft och mod
och nyfött hopp, som han lovar var och en som ”flyr” och kommer till
honom.
Ralph Liljegren, kyrkoherde

Foto: Ralph Liljegren.
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Sommarjobb 6 veckor på kyrkogården.
Vi söker en ungdom som kan jobba från den 19 juni och 6 veckor framåt på
kyrkogården med lättare sysslor som gräsklippning, rensning av rabatter
osv. Fyllda 18 år och körkort är en merit. Är detta något för dig hör av dig
till Johan på tele 26 23 71 eller via mail:
johan.m.wallin@svenskakyrkan.se

Vårstädning

Ovan: Cafégänget med Yngve och Ivan
Karlsson och Lena Dahl som återkommer till
Ringhem den 30 mars.
Till vänster: Kh Ralph Liljegren välkomnar
alla att följa med på årets pilgrimsvandring
längs cykel- och gångvägen mellan Frändefors och Vänersborgs kyrkor.

Vi vill också påminna om att vårstädningen på kyrkogården påbörjas någon
gång under mars-april. Se annons och anslag! Ta hand om dekorationer och
gravlyktor innan städningen börjar. De lyktor som finns kvar på gravarna
första veckan i maj tar vaktmästarna hand om. De finns för avhämtning i
ekonomibyggnaden.
Hälsningar från vaktmästarna.

Tack så mycket.
Frändefors församling vill på detta sätt tacka Andres och Börje på
Sundqvist bygg för ett enastående arbete med den nya läktartrappan
i kyrkan.

Nedan: Tidigare års pilgrimsvandrare
i Frändefors.

Den nya läktartrappan är nu på plats och det
betyder att läktaren i kyrkan åter får användas
av kyrkobesökarna. Läktaren har ju varit avstängd av brandinspektionen på grund av att
det har saknats en extra utrymningsväg. Kravet är att det skall finnas två vägar att ta sig
ner från läktaren.
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Kontaktlista

Församlingsafton i församlingshemmet.

Pastorsexpeditionen, Kyrkogatan 6, 462 69 FRÄNDEFORS. Öppen tisdagar och
fredagar kl. 10.00-12.00 Tel. 0521-400 14 Fax 0521-403 33. Du kan även nå kanslisten andra tider på måndag, tisdag och fredag. Vill Du boka församlingshemmet
gör du det via pastorsexpeditionen. Pastorsexp stängd den 14/4 och 17/4.

7/3 kl. 19.00 Kom och var med på allsång med Husbandet. Kaffe
och andakt. Lennart Staaf.

17/5 kl. 19.00 Luther-afton med visning av den uppmärksam-

Epost: frandefors.forsamling@svenskakyrkan.se

made filmen om hans liv från 2003. Kaffe och andakt. Samlingen
avslutas 21.30. Lennart Staaf.

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/frandefors
Kyrkoherde Ralph Liljegren

Komminister Lennart Staaf

Tel. 0521-26 23 60

Tel. 0521-26 23 61

Epost: ralph.r.liljegren@svenskakyrkan.se Epost: lennart.staaf@svenskakyrkan.se

Gemenskapsträffar på Ringhem torsdagar kl. 14.00.
30/3 Cafégänget Yngve och Ivan Karlsson med Lena Dahl.
Fiol, dragspel och sång.

27/4 Trollpacket, en folkmusikgrupp från Trollhättan och Väners-

Kyrkomusiker Ruben Bengtson

Församlingsassistent

Tel. 0521-26 23 62 / 073–020 72 41

Victoria Håkansson

Epost: ruben.bengtson@svenskakyrkan.se Tel. 0521-26 23 63 / 070–562 13 53

borg.

Epost: victoria.hakansson@svenskakyrkan.se

18/5 Lennart Karlsson framför sånger och visor till gitarr.

Kanslist Christina Larsson

Kyrkvaktmästare Johan Wallin

Tel. 0521-26 23 64 / 0521-400 14

Tel. 0521-26 23 71

Epost: christina.i.larsson@svenskakyrkan.se Fax. 0521-405 35
Epost: johan.m.wallin@svenskakyrkan.se

Församlingsresa.
Årets församlingsresa planeras till den
2/7 med spännande utflyktsmål!

Kyrkorådet Ordförande

Kyrkofullmäktige Ordförande

Marita Högberg

Gunnar Hallsten

Tel. 070-423 15 30

Tel. 0521-430 19 / 076-109 11 62

Heldag, avfärd prel. Kl 08.00.

Epost: mar.hog@hotmail.com

Notera datumet i din almanacka. Mera

Kyrkogårdsutskottet Sammankallande Lars Karlsson

info kommer i nästa Kyrknytt.

Tel. 0521-25 80 53
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Ansvarig utgivare KH. Ralph Liljegren
Tryck JustNu Gruppförsändelse till hushållen i Frändefors församling.
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Välkommen till våra körer!
Kyrkokören övar måndagar kl. 19-21
Jubilatekören övar fredagar kl. 14.3015.30
Körledare Ruben Bengtson
tel. 0730-207 241

Valborgsfirande i församlingshemmet den 30 april kl. 19.00

Gudstjänster i Frändefors kyrka
Sön 5/3

Kyrkokören sjunger in våren. Vårtal,
allsång, kaffeservering , lotterier och
andakt.

10.00 Gudstjänst med nattvard. Lennart Staaf. Kyrktaxi.

1 i fastan.
Sön 12/3 10.00 Gudstjänst. Ralph Liljegren.
2 i fastan.
Sön 19/3 10.00. Gudstjänst. Ralph Liljegren.
3 i fastan

Gudstjänster under påsk i
Frändefors kyrka.

Sön 26/3 11.00 Gudstjänst. Kyrkokören. Våfflor i församlingshemmet.

9/4 Palmsöndagen

Sön 2/4

13/4 Skärtorsdag
14/4 Långfredag
16/4 Påskdagen
17/4 Annandag påsk

Jungfru Marie bebådelsedag.

kl. 11 Familjegudstjänst. Jubilatekören med
musiker och barngrupperna. Lennart Staaf.
kl. 19 Mässa. Anna K. Larson sång. Ralph Liljegren.
kl. 10 Långfredagsgudstjänst. Anna K. Larsson sång.
och Sanna Andersson cello. Ralph Liljegren.
kl. 11 Gudstjänst. Kyrkokören. Lennart Staaf.
kl. 11 Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Sigward Karlsson och Lennart Staaf.

10.00 Gudstjänst med nattvard. Lennart Staaf. Kyrktaxi.

5 i fastan.
Sön 9/4

11.00 Familjegudstjänst. Jubilatekören med musiker,

Palmsöndagen. Barngrupperna. Lennart Staaf. Offergång se sid 13. Kyrktaxi.
Tor 13/4

19.00 Mässa. Anna K. Larson sång. Ralph Liljegren.

Skärtorsdagen.
Fre 14/4

10.00 Långfredagsgudstjänst. Anna K. Larson sång,

Långfredag Sanna Andersson cello. Ralph Liljegren.

Pilgrimsvandring torsdag den 25 maj.

Sön 16/4 11.00 Gudstjänst. Kyrkokören. Lennart Staaf. Kyrktaxi.

Vi följer gång-och cykelvägen till Vänersborg. Totalt 15 km.

Påskdagen.

Tor 25/5 kl. 9.45. Trumpet från kyrktornet. Andreas Jåtby.
10.00 Gudstjänst, Flickkören Englarna. Ralph Liljegren.
11.30 Pilgrimsvandring från församlingshemmet. Gång-och cykelvägen söderut—”Riks 7:an”.
13.15 Dissingtakan, gamla vägen nära viadukten 5,5 km.
15.00 Söder om infarten till Vänersborgs brukshundsklubb längs
gamla landsvägen 5 km.
17.00 Fika i Vänersborgs kyrka, Tunnbrödsrulle kaffe/te 4,5 km.
17.30 Pilgrimsandakt.
Tag med det du vill äta och dricka under vandringen.
Upplysningar: Ralph Liljegren tele 262360.
Medarr: STF, Vänersborgs förs. Trestad vandrarförening.
Var och en ordnar sin egen hemresa.

Ralph Liljegren.

Mån 17/4 11.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan.
Annandag påsk.

Sigward Karlsson, Lennart Staaf.

Sön 23/4 10.00 Gudstjänst. Lennart Staaf.
2 i påsktiden.
Sön 30/4 10.00 Gudstjänst. Ralph Liljegren.
3 i påsktiden.
Sön 7/5

10.00 Gudstjänst med nattvard. Ralph Liljegren. Kyrktaxi.

4 i påsktiden.
Lör 13/5
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11.00 Konfirmation. Lennart Staaf.
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Sön 14/5 10.00 Gudstjänst. Lennart Staaf.
5 i påsktiden.
Sön 21/5 11.00 Familjegudstjänst. Jubilatekören med musiker.
Bönsön.
Barngruppernas avslutning. Lennart Staaf.
Tor 25/5 9.45 Trumpet från kyrktornet. Andreas Jåtby. 10.00 Gudstjänst.
Kr.h.dag. Flickkören ”Englarna” från Trollhättan under ledning av Anna-Lena
Englesson. Ralph Liljegren. Pilgrimsvandring*
Sön 28/5 10.00 Gudstjänst. Lennart Staaf.
Sön före pingst.
Sön 4/6 11.00 Gudstjänst med nattvard. Kyrkokören. Ralph Liljegren.
Pingstdagen. Kyrktaxi.
Sön 11/6 10.00 Gudstjänst. Ralph Liljegren.
Heliga trefaldighets dag.

Kollekter
5 mars

Evangeliska fosterlandsstiftelsen. EFS.

R

12 mars

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

S

19 mars

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

26 mars

Svenska kyrkans kyrkosångsförbund och

R

Svenska kyrkans unga.
2 april

Geijerskolan.

S

9 april

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

14 april

Svenska fängelsemissionen.

F

16 april

Karlstad stifts vänstift i Tanzania.

S

17 april

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

21/3 kl. 18.00 Församlingshemmet. Sigward Karlsson. Mark 14:1—31

23 april

Riksförbundet kristen fostran.

F

28/3 kl. 18.00 Equmeniakyrkan. Ralph Liljegren. Mark 14:32—52

30 april

Sveriges kristna råd.

R

4/4 kl. 13.30 Passionsmässa Ringhem. Lennart Staaf. Mark 14:53—15:20

7 maj

Svenska kyrkans internationella arbete.

F

Gudstjänster på Ringhem. Tisdagar kl. 13.30.

13 maj

Församlingens ungdomsverksamhet.

F

7/3
21/3
4/4
18/4
2/5
16/5
30/5
13/6

14 maj

Salt, barn och unga i EFS. Sv. kyrkans unga.

R

21 maj

Karlstad stifts kyrkosångsförbund.

S

25 maj

Svenska kyrkans unga i Karlstad stift.

S

28 maj

Församlingens diakoni.

F

4 juni

Rekr. till kyrkans vigningstjänst i Karlstad stift.

S

11 juni

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

*Mer info om pilgrimsvandringen hittar Du på sidan 7.

Passionsgudstjänster på tisdagar

Nattvard.
Gudstjänst.
Nattvard.
Gudstjänst.
Nattvard.
Gudstjänst.
Nattvard.
Gudstjänst.

Lennart Staaf.
Ralph Liljegren.
Lennart Staaf.
Ralph Liljegren.
Ralph Liljegren.
Lennart Staaf.
Ralph Liljegren.
Lennart Staaf.

Reservation för ev. ändringar
se Melleruds nyheter onsdagar eller ttela fredagar
Kyrktaxi Åk gärna kyrktaxi till kyrkan de söndagar där det anges i predikoturerna.
Beställ på telefon 0521- 45 90 00 Avgift 10 kr för enkel resa 20 kr tur och retur. 9

R=Rikskollekt, S=Stiftskollekt, F=Församlingskollekt.
Reservation för senare ändringar.
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Fastekampanjen 2017 – 26 februari till 9 april.
Dop
5 nov

Tilda Ahlberg

Snixås

18 dec

Karl-Alfred Gustavsson

Tåsterud

4 feb

Ester Johnsson

Binäs

Maträtten – för allas rätt till mat.
Idag lever 795 miljoner människor med ständig brist på mat. Barn drabbas hårdast, och idag är vart fjärde barn i världen kroniskt undernärt, trots att jordens resurser skulle kunna föda alla.
Mat är en mänsklig rättighet. Hunger, undernäring och brist på mat grundar
sig i fattigdom. Men mikrolån, självhjälpsgrupper och utbildning ger människor
möjlighet att själva skapa försörjning och trygghet.

Döda

Fattigdom är varken rättvist eller jämlikt. Trots att alla människor har rätt till
mat och utbildning, är det framför allt flickor och kvinnor som äter för lite, för
sällan, för näringsfattigt och inte får gå i skolan.
Klimatförändringar ökar bristen på mat. Allt extremare väder förstör allt fler
skördar. Ge självförsörjande jordbrukare möjlighet att klara försörjningen med
hjälp av ekologisk odling, tåligare grödor och trädplantering.

14 nov

Ingvar Larsson

Snickaregatan

16 nov

Märta Hallsten

Ringaregatan

25 nov

Sture Magnusson

Västra Bodane

12 dec

Bengt Pettersson

Laxfisket

14 dec

Rut Hansson

Ringaregatan

16 dec

Bill Andersson

Rölanda

Hemma hos Turunesh Assen Anagaw i Etiopien.

9 jan

Ingvald Lidén

Lövnäs

15 jan

Gullan Andersson

Vänersborg

Det första Turunesh gör varje morgon är att tända i vedspisen.
Jag kokar kaffe, och till injeran (tunnbröd) gör jag oftast gryta på bönor och
sedan städar jag, berättar hon.
Frukosten ska räcka till mannen, de tre sönerna som bor hemma samt svärmor
och henne själv. Efter frukosten går mannen och sönerna ut för att arbeta på familjens åkrar.
Självhjälpsgrupp. För drygt tio år sedan fick Turunesh möjlighet att vara med i det
projekt Svenska kyrkans internationella arbete stöder i regionen. Då var det väldigt ont om mat och människor dog. Projektet drivs av Mekane Yesuskyrkan och
bygger på att människor själva och tillsammans skall förändra sina liv. Turunesh
fick börja i en självhjälpsgrupp för kvinnor. Hon lärde sig att bygga en vedspis och
fick låna två getter. Getterna blev fler, så de kunde skaffa sig en ko. Nu har de fem
kor och två oxar så att de kan plöja sin mark och slipper hyra in hjälp.
Grönsaksodling. En av Turunesh arbetsuppgifter är att hålla majs- och teffodlingen ren från ogräs. Ogräset drar hon upp för hand. Just nu växer det också pumpa,
ärtor och bönor i grönsaksodlingen bakom huset. Grönsakerna säljs på marknaden eller så äter familjen själv upp dem. Turunesh är oroad över ett väder hon
inte känner igen. Trots att regnperioden borde vara slut, regnar det så att skörden riskerar att ruttna.
Framtidsplaner. Turunesh har planer för framtiden. ”Jag vill att byn skall ha en
egen kvarn, och jag önskar att vi kunde få elektricitet. Vi samlar pengar i självhjälpsgruppen till det”.
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Frändefors kyrka är stängd under dagtid.
Frändefors kyrka har i många år varit öppen för besök under dagtid.
Tyvärr har vi nu tvingats att hålla vår kyrka stängd tillsvidare på
grund av ett flertal stölder. Detta tycker vi är mycket tråkigt eftersom
vi i många år har kunnat ha vår kyrka öppen för var och en som har
anledning att besöka den, kanske bara för att få sitta ner en stund,
kanske tända ett ljus. Vi har också långväga gäster vars förfäder härstammar från Frändefors med omnejd som vill besöka kyrkan. Stölderna är polisanmälda och en utredning pågår. Man har stulit varor
och inventarier samt brutit upp lås för att komma åt att stjäla
pengar.
Vill Du ändå komma och besöka kyrkan under dagtid på vardagar tar
Du kontakt med Johan på tele 26 23 71 så hjälper han Dig.
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Barn- och ungdomsverksamheten
Doreen, 4 år, får genom
ko-kalv projektet i Tanzania mölk varje dag, och
familjen får en inkomst.

Hej! Tänk så mycket roligt som kommer att hända i vår och sommar!
Spana verkligen in nästa sida!
Välkommen önskar vi också vår nya barn-och ungdomsledare Sofia!
Sofia har tidigare jobbat inom restaurangbranschen och bor sen några
år i Frändefors med sin fästman och son.
Här är lite blandade bilder från våra verksamheter!
// Victoria och Sofia

Semira, 7 år, går i en skola
som byggs i byn Robbit med
stöd från Svenska kyrkan.

Turunesh Assen Anagaw
är glad för sitt nya hus.


Fastekampanjen avslutas med offergång till SvK. internationella
arbete i Frändefors kyrka Palmsöndagen 9/4 kl. 11.00.
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victoria.hakansson@svenskakyrkan.se
Kyrkogatan 6

462 69 Frändefors

0521-262 363

070-562 13 53
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Vad händer i vår och sommar?
Barnverksamhet för små barn
Planeringen pågår för en ny verksamhet för små barn
med uppstart under mars månad. Vår barn och ungdomsledare Sofia kommer hålla i verksamheten. Har du
tankar, frågor och idéer? Hör av dig till oss!

Familjegudstjänst
9/4 11.00 Snart är det påsk! Hurra!
21/5 11.00 Vi firar in sommaren!
Välkommen! Kyrkfika efteråt i kyrkan.

Sommarresa med församlingens barnfamiljer
Vartannat år åker vi på en spännande resa för att
avsluta vårens termin! Inbjudan delas ut i barn- och ungdomsgrupperna. Blir i slutet av maj eller början av juni.

Sommarresa med församlingens barnfamiljer
Vartannat år åker vi på en spännande resa för att
avsluta vårens termin! Inbjudan delas ut i barn- och ungdomsgrupperna. Blir i slutet av maj eller början av juni.

Ovan: Han är inte här! Jesus har
uppstått och lever! säger ängeln
till kvinnorna på Påskdagen.
Till vänster: Sigward Karlsson
spelar den uppståndne Jesus för
skolbarnen.
Nedan: Husbandet spelar på Valborg då Kyrkokören bjudit in församlingsborna till vårfirande.

Tonårsläger v.29
Sommarens roligaste läger för dig som är 13 år och
uppåt, på Rörviksgården! Håll utkik efter affischer och
info på sociala medier!

Taizé
Är mer än, eller fyller du snart 15 år och längtar efter att
åka på ett äventyr? I sommar kommer vi att anordna en
resa till Taizé, i centrala Frankrike! Vill du veta mer?
Håll koll efter mer info eller kontakta mig, Victoria.
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