Väckt till liv!

KYRKNYTT

Våren är på gång. Vi märker det på de tecken som naturen visar den här
tiden av året. Solen strålar allt längre tid av dygnet. Snart är det vårdagjämning. Dagarna övervinner nattens mörker och blir längre. Kylan ger
vika alltmer när solen värmer den frusna jorden. Naturen väcks till nytt
liv. Vi får njuta av vårens blommor som skjuter upp ur fjolårets vissnade
löv. Det börjar med snödroppar, krokusar och fortsätter med tussilago,
blåsippor och vitsippor. I våra rabatter skjuter snart påskliljor och tulpaner upp. Särskilt påskliljorna har blivit ett slags livets symbol.

Frändefors församling
Nr 1 2019. Till hemmen i Frändefors församling.
FASTAN, PÅSKEN OCH PINGSTEN

Påskliljor används i många kyrkor på Påskdagen. Vi firar att Jesus som led
och dog på ett kors under Långfredagen väcktes till liv på tredje dagen.
Några kvinnor blev överraskade att Jesu grav var tom. De fick höra av
änglar att Jesus hade uppstått och lever. De blommor som var tänkta för
Jesu grav fick de behålla som ett tecken på att livet segrat. Det är därför
vi delar ut påskliljor på Påskdagens gudstjänst. Han besegrade ondskans
makt. Genom att tro på honom får vi ett nytt liv.
Vi lovas en framtid den dag vi lämnar den här världen. Vi skall i tidens slut
bli väckta till liv för att möta Jesus i den himmelska världen. Där får vi
dela livet med varandra och Herren för evigt.
Under slutet av den här perioden går våren över i sommar. I början av
juni kommer nästa stora helg, Pingsten. Då väcks ett nytt liv i den kristna
gemenskapen. Jesu blyga och ängsliga lärjungar får uppleva den helige
Ande. De förvandlas och går ut i samhället till människorna och vittnar
med stor frimodighet om Jesus. Så föddes vår kristna kyrka. Människor
började ansluta sig till församlingen i stora skaror. Detta spred sig vidare
för att bli den världsvida kyrka vi har i dag. Frändefors församling är en
del av den stora gemenskapen.

Bild okänd

Kyrkoherde Ralph Liljegren
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Sommarjobb 5 veckor på kyrkogården.
Vi söker en ungdom som kan jobba från den 18 juni och 5 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. 0521 26 23 71 eller
via mail:

johan.m.wallin@svenskakyrkan.se
Ovan: Pilgrimsvandring till Dalbostugan 2018.
Nedan: Påskspel 2018 Jesus
tvingas bära korset på Långfredagen. Till höger: På Påskdagen
upptäcker kvinnorna att graven är
tom , bara bindlarna är kvar.
Nedan: Lärjungarna möter Jesus
under en fisketur på Genesarets
sjö.

Vårstädning
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. (Endast de gravar som har skötselavtal) De finns för
avhämtning i ekonomibyggnaden.
Hälsningar från Johan och Markus
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Bilder Ralph Liljegren

4

Kontaktlista

Vi välkomnar vår nya komminister Daniel Westin till
församlingen.
Daniel har arbetat i Örs församling som församlingsherde de
senaste 3 åren. Han kommer ursprungligen från Sundsvall men bor
numera i Västergötland tillsammans med fru och 3 barn. Jakt, fiske
och folkmusik ligger honom varmt om hjärtat.
Det kommer att hållas en mottagningsgudstjänst den 3 mars
kl 11.00 i kyrkan. Välkomna!

Pastorsexpeditionen, Kyrkogatan 6, 462 69 FRÄNDEFORS. Öppen tisdagar
och fredagar kl. 10.00-12.00 växel 0521-40014 Tel. 0521-262365 Fax 0521403 33. Du kan även nå kanslisten andra tider på måndag, tisdag och fredag. Vill Du boka församlingshemmet gör du det via pastorsexpeditionen.
Epost: frandefors.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/frandefors
Den 19 april och den 22 april är pastorsexp stängd.
Kyrkoherde Ralph Liljegren
Tel. 0521-26 23 60

Vår kantor Emma Davidsson är
tillbaka efter sin mammaledighet
den 1 mars. Hon kommer att
jobba halvtid i början, med viss
inriktning på helgerna.

ralph.r.liljegren@svenskakyrkan.se

Komminister Daniel Westin
0521-262361
daniel.westin@svenskakyrkan.se

Vik. kyrkomusiker Ruben Bengtson

Församlingsassistent Victoria Olsson

Tel. 0521-26 23 62 / 073–020 72 41

Tel 0521-26 23 63/070 562 13 53
victoria.olsson@svenskakyrkan.se

ruben.bengtson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker Emma Davidsson
Deltid tel. 073 95 91 741
emma.davidsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Johan Wallin
0521-26 23 71 Fax. 0521-405 35
johan.m.wallin@svenskakyrkan.se

Kanslist Christina Larsson
Tel 0521-26 23 65
christina.i.larsson@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandring. 30/5 mellan Frändefors och Brålanda kyrka. Vi
vandrar 13-14 km i huvudsak öster om 45:an. Start från FH 11.30,
över Bön, Åttersrud, Rökila och till Brålanda kyrka. Andakt kl 18. Ta
med kläder efter väder, mat och något att sitta på. Samarbete mellan
Brålanda pastorat, Frändefors, STF och Trestads vandrarförening.
INFO Ralph Liljegren 0521-262360 eller 070 255 03 15

Gunnar Hallsten
0521-430 19 / 076 109 11 62

Kyrkorådets ordförande
Marita Högberg
070-423 15 30

Kyrkogårdsutskottet

Ansvarig utgivare KH. Ralph
Liljegren Tryck JustNu Gruppförsändelse till hushållen i Frändefors församling.

Carl-Bertil Magnusson
072-712 33 01

Bild hämtad från Melleruds pastorat hemsida.
Bild fötter Bixabay

Kyrkofullmäktiges ordförande
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Välkommen till våra körer!
Kyrkokören övar måndagar kl. 19-21.
Körledare Ruben Bengtson
tel. 0730-207 241.
Jubilatekören övar fredagar kl. 14.3015.30 Körledare Emma Davidsson
073 959 17 41.

Gudstjänster

Valborgsfirande i församlingshemmet den
30 april kl. 19.00

Sön 3/3

Välkomnande av vår nya komminister

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

Fastlagssöndagen

Sön 10/3

Kyrkokören

Kyrkkaffe

Ralph Liljegren
Daniel Westin
Kyrktaxi

10.00 Gudstjänst

Daniel Westin

10.00 Gudstjänst

Daniel Westin

10.00 Gudstjänst

Daniel Westin

1 i fastan

Sön 17/3
2 i fastan

Kyrkokören medverkar följande dagar.

Sön 24/3

3/3 Fastlagssöndagen kl 11.00

Jungfru Marie beb.dag

14/4 Palmsöndagen kl 11.00
21/4 Påskdagen kl 11.00

11.00 Gudstjänst m nattvard

Sön 31/3

11.00 Familjegudstjänst
i församlingshemmet

30/4 Valborgsmässoafton kl 19.00

Jubilatekören medverkar följande gudstjänster.

Midfastosöndagen

12/5 Säffle kyrka kl 11.00

31/3 Midfastosöndagen kl 11.00

Sön 7/4

6/6 Nationaldagen Frändevi.

28/4 2:a i Påsktiden kl 11.00

9/6 Pingstdagen kl 11.00

26/5 Bönsöndagen kl 11.00

Sön 14/4
Tor 18/4
Skärtorsdagen

Årets resa går till Skalunda, Lidköping och
Varnhem. Buss avgår från Församlingshemmet kl 8.00 och vi beräknar att vara hemma
c:a kl 18.00.

Kyrkfika

10.00 Gudstjänst med nattvard

5 i fastan

Palmsöndagen

Församlingsresa lördag den 25 maj.

Jubilatekören

Lennart Staaf

Daniel Westin
Kyrktaxi

11.00 Gudstjänst
Kyrkokören

Ralph Liljegren
Offergång Internationellt arbete

19.00 Nattvardsgudstjänst

Ralph Liljegren

Konfirmander medverkar
Anna K Larson sång

Fre 19/4
Långfredagen

Sön 21/4

Vi kommer att stanna för fika och mat under resans gång. Anmäl
er till Ralph 26 23 60, eller till pastorsexp 26 23 65 säkrast tis och
fre kl 10-12 senast den 17 maj.

Påskdagen

Mån 22/4

10.00 Långfredagsgudstjänst
Emma Davidsson sång

11.00 Gudstjänst
Kyrkokören
Stefan Rakhonen, trumpet

11.00 Ekumenisk gudstjänst
i Equmeniakyrkan Frändefors
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Annandag påsk

Ralph Liljegren

Daniel Westin
Kyrktaxi
Daniel Westin
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Gudstjänster på Ringhem
Sön 28/4

11.00 Familjegudstjänst

Ralph Liljegren

i församlingshemmet
2 i påsktiden

Sön 5/5

Jubilatekören

Kyrkfika
Daniel Westin

10.00 Gudstjänst med nattvard

3 i påsktiden

Sön 12/5

Kyrktaxi

10.00 Gudstjänst

Nils Lundbäck

4 i påsktiden

Lör 18/5

11.00 Konfirmation med nattvard

Ralph Liljegren

Sön 19/5

10.00 Gudstjänst

Ralph Liljegren

5 i påsktiden

Sön 26/5

11.00 Familjegudstjänst i kyrkan
Barngruppernas terminsavslutning
och firande av Mors dag

Bönsöndagen

Tor 30/5

Jubilatekören

19/3

Gudstjänst

Ralph Liljegren

2/4

Nattvard

Daniel Westin

16/4

Passionsgudstjänst Daniel Westin

30/4

Nattvard

Ralph Liljegren

14/5

Gudstjänst

Ralph Liljegren

28/5

Nattvard

Daniel Westin

11/6

Gudstjänst

Daniel Westin

Passionsgudstjänster på tisdagar
Ralph Liljegren

2/4 kl. 18.00 Equmeniakyrkan. Ralph Liljegren. Joh 17:1-18:11.
9/4 kl. 18.00 Församlingshemmet. Sigward Karlsson. Joh 18:12-27.
16/4 kl. 13.30 Ringhem. Daniel Westin. Joh 18:28-19:16

10.00 Gudstjänst med nattvard

Ralph Liljegren

Söndagen före pingst

Kyrktaxi

Sön 9/6

Daniel Westin

Sön 16/6

Ralph Liljegren

Kyrkfika

9.45 Tornmusik Andreas Jåtby Trumpet
10.00 Pilgrimsgudstjänst
11.30 Pilgrimsvandring (se sidan 5)

11.00 Gudstjänst

Pingstdagen

Nattvard

Daniel Westin

Kristi himmelsfärds dag

Sön 2/6

5/3

se Melleruds nyheter onsdagar eller ttela fredagar

Kyrkokören

10.00 Gudstjänst

Reservation för ev. ändringar

Daniel Westin

Hel. trefaldighets dag
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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.
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Tävling
10 mars

St Lukas stiftelsen

S

17 mars

Svenska kyrkans internationella arbete.

F

24 mars

Svenska kyrkans unga, Sv kyrkosångförbund

R

31 mars

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

7 april

Svenska kyrkans internationella arbete.

F

14 april

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

19 april

Svenska fängelsemissionen.

F

En historisk person.

21 april

Karlstad vänstift i Tanzania

S

Född den 12 maj 1496 död 29 september 1560.

22 april

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

Valdes till kung 6 juni 1523 i Strängnäs.

28 april

Församlingens barn och ungdomsverksamhet

F

Ett långlopp på skidor är uppkallat efter denna person. Den första tävlingen genomfördes 1922.

5 maj

Församlingens diakoni.

F

12 maj

Sveriges kristna råd

R

18 maj

Församlingens och ungdomsverksamhet

F

19 maj

Svenska kyrkans unga, Salt barn och unga i EFS R

Plantan växer upprätt och når en höjd från 15 cm till 60 cm. Den har små (6 mm
bred krona) blå blommor som är gula i mitten.

26 maj

Karlstads stifts kyrkosångförbund

S

Blomman är utöver vårt landskap även landskapsblomma i Alaska USA.

30 maj

Församlingens barn och ungdomsverksamhet

F

2 juni

Göteborgs stadsmission.

F

Ett landskap

9 Juni

Svenska kyrkans unga

S

Landskapet är ett av Sveriges minsta, 3 715 m2.

16 juni

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

C:a 50.000 invånare.

22 juni

Sandvikengården

S

En stad
Fick sina stadsprivilegier av drottning Kristinas förmyndarregering den 1 april
1643.
Vid Livcom Awards 2005 kom staden på 2.a plats och kunde kalla sig världens
näst bästa småstad.
Staden är den enda i landskapet.

En blomma
Myosotis scorpioides är det latinska namnet.

Skidåkaren Viktor Thorn kommer från detta landskap.
Korpen är landskapsdjur.

23 juni

SKUT

F
Svaren hittar Du på sista sidan.
11

Källa Wikipedia.
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Denna soppa förgyller med jämna mellanrum mitt köksbord. Den
är billig att göra och det går att variera med olika grönsaker och
kryddning på många olika sätt.

Gemenskapsträffar på Ringhem
Torsdagar kl 14.00

Sven-Eriks Potatissoppa

25 april Folkmusik i helg och söcken. Daniel Westin spelar fiol och berättar.

Potatis ca 10 st

23 maj Lennart Karlsson sjunger egna och andras visor till gitarr.

Purjolök 1 normalstor

27 juni Tonsteget, Mia sång, Tommy dragspel, Lennart gitarr.

Morötter efter smak

Kaffeservering avgift 20 kr. För skjuts ring Gunnar 430 19.

Vatten c:a 1 l

Frändefors väntjänst, Ringhem och Svenska kyrkan

Buljongtärning 2 st (grönsak)

hälsar alla varmt välkomna.

Bacon 2 paket
Crème fraíche 1 dl
Persilja, salt och peppar

En klick smör att fräsa grönsakerna i
Går att variera med andra grönsaker.
Skär potatis, morötter och purjolök i små bitar.
Fräs potatis, purjolök och morötter i en gryta. Skär baconet i
mindre bitar, stek baconet i en stekpanna bredvid. Ställ undan så
länge, häll vatten på grönsakerna och tillsätt två buljongtärningar
låt koka i ca 10-15 min. Mixa efter tycke, späd ev med vatten,
blanda i crème fraíche, persilja och smaka av med salt och peppar, tillsätt det stekta baconet.
Vill Du ha en vegetarisk soppa uteslut bacon.
Servera med något gott bröd!

Församlingsafton
Den 8 maj kl 19.00 i församlingshemmet
J. O. Wallin, Davidsharpan i Norden. Sång och Musik. Kaffe, andakt och trevlig
samvaro. Daniel Westin.

Låt Er väl smaka!
Bild fotoakuten

Bild Fotoakuten
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Samma himmel.
Samma rättigheter.
Men verkligheten ser olika ut.

I himlens rum.
Det var den dagen jag skulle göra mitt 13:e fallskärmshopp. Jag hoppade
ut ur flygplanet på 2000 meters höjd. Jag drog ut fallskärmen alldeles
för fort, detta gjorde att jag hängde i skärmen på 950 m höjd istället för
på 750 m. När jag tittade nedanför mig så var det moln överallt.
Molnen låg som ett golv under mig, och jag såg inte marken någonstans.
Och ovanför mig var det också moln, men där var det luckor som gjorde
att solen kunde lysa igenom. Och mitt i detta upplysta rum hängde jag.
Tystnad, total tystnad, inte ett ljud hördes, 360 grader så långt jag
kunde se, som en jättestor himmelsk sal där bara jag och min fallskärm
fanns, inte ett ljud, inte en människa, ingenting annat så långt jag kunde
se.
Luften, som var lite kylig, doftade fantastisk gott. Jag insåg då att total
tystnad är lyx, och tänk att ett fullständigt misslyckat fallskärmshopp
kunde leda till denna fantastiska upplevelse, som jag fick vara med om.
Jag ville bara skrika rätt ut, men då skulle jag ju bryta den förtrollade
stämningen av tystnad och stillhet, så jag valde att vara tyst och bara
suga i mig så mycket jag orkade av doften, stillheten och tystnaden.
Hur det sedan var att med skärmen gå igenom ett tjockt molntäcke, för
att efter det upptäcka att det inte var flygfältet jag hade under mig och
sedan själva landningen. Men det är en annan historia som vi kan ta en
annan gång.
Men denna upplevelse som gäst i denna himmelska sal några få minuter, tackar jag alldeles särskilt för och bevarar för alltid i mitt minne.
Christina Larsson

Var med i kampen för människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof.
Stöd Svenska kyrkans internationella arbete. Swisha din gåva till 900 1223. Tack!

Bakom varje siffra finns en människa
135 miljoner människor i världen är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att
förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld
och naturkatastrofer. För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och
utsatthet. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela
världen. Dina gåvor används där behoven är som störst. Tillsammans kan vi rädda liv!
OM SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA KATASTROFARBETE
Tack vare kyrkornas världsvida nätverk finns vi redan på plats om katastrofen kommer.
Svenska kyrkans internationella arbete är medlem i ACT-alliansen – en sammanslutning
av mer än 150 kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer som finns över hela världen. Den största styrkan är att vi genom detta nätverk finns på plats före, under och efter
katastrofer. Dels kan det handla om ekonomiskt stöd, men också teknisk support och kapacitetsbyggnad om det efterfrågas av våra partner på plats.
...VATTEN
Genom att skapa naturliga mötesplatser där människor kan mötas, kan nya samarbeten
uppstå. När tvättplatserna placeras i en ring t ex, blir det lättare att börja prata med
varandra och ge varandra råd och stöd.
...MAT
Det är en stor skillnad på att bli serverad mat och att få möjligheten att laga den själv. Att
som förälder kunna få laga mat till sina barn gör stor skillnad. Man får känna att man har
kontroll och närmar sig en vardag igen.

Observera att det är offergång för Fastekampanjen den 14 april
kl 11.00 i kyrkan. Läs mer på nästa sida.
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...LEK
Barn mår bra av att få leka under trygga former, organiserad lek främjar deras sociala
förmåga. I våra förskolor är barn välkomna att leka, dansa och sjunga tillsammans. Här
får barn vara barn och kan tänka på något annat än sina problem för en stund.
…DRAMA
Människor som är drabbade av en katastrof behöver stöd för att kunna hantera svåra
upplevelser. Samtal och drama är olika sätt att bearbeta sina erfarenheter tillsammans
med andra.
...UTBILDNING
Ur ett psykosocialt perspektiv är det otroligt viktigt med utbildning. Vuxna som lär sig
läsa, skriva och räkna blir mer måna om sina egna barns utbildning. De som lär sig att
läsa och skriva får också bättre självförtroende. I vuxenutbildningen ingår inte bara att
lära sig läsa och skriva, utan även frågor som rör hygien, sanitet, hälsa och rättigheter,
vilket gör att fler barn överlever.

Familjegudstjänster under våren
Söndagar kl. 11.00
V.13 31/3
V.17 28/4
V.21 26/5

...ETT JOBB
I olika inkomstgenererade projekt, som till exempel kan handla om att lära sig sy kläder
och bygga skolbänkar får människor inte bara en försörjning, utan även en arbetsgemenskap där de kan utveckla idéer och känna sig stärkta.

Terminsavslutning och vi
firar alla mammor

...FOSTERFÖRÄLDER
Fosterföräldrar tar hand om barn som blivit separerade från sina föräldrar. Vissa av
fosterföräldrarna är släkt med barnen. Att vara fosterförälder är ett stort och tungt ansvar eftersom det blir många munnar att mätta. För att stötta dem, anordnas olika aktiviteter som självhjälpsgrupper, där man till exempel bakar bröd. Under träffarna kan de
dessutom diskutera problem som uppstår och få stöd från gruppen.
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Vi är mitt i våren! Kanske börjar du som jag att längta efter
sommaren och allt roligt som ska hända då?
Oavsett om du går i lågstadiet eller på gymnasiet så har vi
sommarlovsaktiviteter för dig!
För att få mer information om de olika aktiviteterna, gå in på vår
hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/frandefors/barnochunga

Eller kontakta församlingsassistent Victoria Olsson
070-562 13 53

TONÅRSLÄGER
PÅ RÖRVIK

Ovan till vänster: Lennart
Karlsson sjunger och spelar
på Gemenskapsträffen på
Ringhem.
För dig som är född
2000-2006. Anmälan
öppnar i maj.

Ovan och till vänster: Mia i
Tonsteget sjunger på
Ringhem tillsammans med
medlemmarna i sin grupp.
Vi får stifta bekantskap med
dessa personer under våren
2019.
Till vänster: Det var fullsatt i
kyrkan vid konserten Sånger
för livet den 11 nov 2018.

Har du fyllt 15 år och vill
uppleva en resa för livet i
Frankrike?
En stad, Åmål.
En historisk person, Gustav Eriksson Vasa.
En blomma, Förgätmigej.
Ett landskap, Dalsland.
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Bilder Johan Wallin och Ralph Liljegren.

Vi samarbetar med
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