Bereden väg för Herran …
När detta skrivs, har hösten kommit på allvar i våra trakter. Efter en
mycket varm och mild början av hösten, så märks förändringen och det
är kallt … och vi ser höstens övergång till vinter så småningom.

KYRKNYTT
Frändefors församling
Nr 4 2016. Till hemmen i Frändefors församling.

Första söndagen i Advent innebär att vi får lämna det gamla kyrkoåret
bakom oss. Ett nytt kyrkoår börjar, men inte bara för kyrkan som helhet utan för oss var och en finns möjligheten att börja på nytt. Att
lämna det gamla bakom oss och gå vidare.
Vi går in i den ”festrika” delen av kyrkoåret, den tid då de största helgerna som präglar vår kristna tro infaller. Vi sjunger om att bereda väg
för Herren. När julen sen kommer får vi höra om undret i Betlehem att Gud själv föddes in i vår värld. Detta budskap möter oss när vi deltar i något av det rika utbud av gudstjänster och andra samlingar som
ordnas i vår kyrka och andra kyrkor under denna tid.

ADVENTS-, JUL- OCH TRETTONDEDAGSTIDEN

Vi erbjuds alla möjligheten att ta emot honom som kommer till vår
värld som ett litet barn och senare som vuxen säger: ”Jag är världens
ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets
ljus” (Joh. 8:12).
I hans ljus får vi vandra och vi får ta del av hans löfte att vara med oss
alla dagar. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Gott nytt kyrkoår!
Lennart Staaf

Om du förstått hans tecken rätt så skall du finna vägen lätt. I krubban är det barnet
lagt som har all världen i sin makt. Så må envar nu vara glad och gå med herdarna
åstad att själv med egna ögon se vad Herren Gud har låtit ske.
Sv.Ps. 125:5,6.
Text och musik: M Luther år 1535.
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Vaktmästeriet höst-vinter.
Dräneringen av kvarter 9 som har pågått en tid är nu färdig. En
grusgång har anlagts samt en ny häck och ny belysning har satts
upp.
Den nya trappan till läktaren inne i kyrkan har det jobbats febrilt
med under hösten och arbetet beräknas vara klart i december.

Ovan: Håkan och Marianne
Johansson till höger underhåller med Viola och
Bert-Arne Karlsson på en
gemenskapsträff.
Till vänster: De äldres
utfärd till Råggärds kyrka.
Kh Margareta Olsson visar
den medeltida madonnan.
Nedan: ”Vad roligt att tomten kommer till Julstugan!”
säger auktionisten AnnSofie Larsson. De övriga
besökarna håller med.
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Per Andersson som har jobbat på kyrkogården slutade sin tjänst
den sista november och går vidare till en annan tjänst och vi tackar
för denna tid och önskar honom lycka till med sitt nya jobb.
Johan, Markus och Ann-Sofie.

Frändefors kyrka i vinterskrud. Det återstår att se om det under
kommande vinter blir lika mycket snö som det är på bilden från
2010.
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Kontaktlista
Pastorsexpeditionen, Kyrkogatan 6, 462 69 FRÄNDEFORS. Öppen
tisdagar och fredagar kl. 10.00-12.00 Tel. 0521-400 14 Fax 0521403 33. Fredag den 6/1 är pastorsexp stängd. 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

Församlingsafton i Församlingshemmet.
Onsdag den 25 januari kl 19.00.
”Dryga 30 år som missionspastor på Södra Dal!
minnen och erfarenheter.”
Pastor Sigward Karlsson berättar. Fika och andakt.
Lennart Staaf.

Kyrkoherde
Ralph Liljegren
Tel. 0521-26 23 60

Komminister
Lennart Staaf
Tel. 0521-26 23 61

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

Kyrkomusiker
Ruben Bengtson
Tel. 0521-26 23 62 / 073–020 72 41

Gemenskapsträffar på Ringhem torsdagar kl 14.00.
26/1
23/2
30/3

Församlingsassistent
Victoria Håkansson
Tel. 0521-26 23 63 / 070–562 13 53

Epost: ruben.bengtson@svenskakyrkan.se Epost: victoria.hakansson@svenskakyrkan.se

Lilla bandet. Johan Pettersson och Ulrika
Claesson.

Kanslist
Christina Larsson
Tel. 0521-26 23 64 / 0521-400 14

Kyrkvaktmästare
Johan Wallin
Tel. 0521-26 23 71
Epost: christina.i.larsson@svenskakyrkan.se Fax. 0521-405 35

Tonsteget. Mia, Bert och Lennart sjunger
och spelar gitarr och dragspel.

Epost: johan.m.wallin@svenskakyrkan.se

Cafégänget. Yngve och Ivan Karlsson med
Lena Dahl: Fiol, dragspel och sång.

Kyrkorådet Ordförande
Marita Högberg
Tel. 070-423 15 30

Kyrkofullmäktige Ordförande
Gunnar Hallsten
Tel. 0521-430 19 / 076-109 11 62

Epost: mar.hog@hotmail.com

Kyrkogårdsutskottet Sammankallande
Lars Karlsson
Tel. 0521-25 80 53

Kaffeservering avgift 20 kr. För skjuts ring Gunnar 430 19.
Frändefors väntjänst, Ringhem och Svenska kyrkan
hälsar alla varmt välkomna.
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Ansvarig utgivare KH. Ralph Liljegren
Tryck JustNu Gruppförsändelse till hushållen i Frändefors församling.
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Gudstjänster i Frändefors kyrka

Musik i Kyrkan i juletid
datum

tid

8/12
11 /12
25/12
28/12
31/12
6/1
5/2

19.00
16.00
07.00
18.00
16.00
10.00
18.00

Sön 4/12 10.00 Gudstjänst med nattvard. Ralph Liljegren. Kyrktaxi.
2 i advent.

Luciakonsert, Musikskolan.
Luciagudstjänst kring krubban.
Julotta, Kyrkokören.
Hemvändarnas julkonsert.
Nyårsbön, Annika Larsson sång.
Gudstjänst, Kyrkokören.
Ljusgudstjänst, Kyrkokören.

Tor 8/12 19.00. Luciakonsert. Musikskolan. Ralph Liljegren.
Sön 11/12 16.00 Luciagudstjänst vid krubban. Julfest.
3 i advent.

Lennart Staaf.

Sön 18/12 10.00 Gudstjänst. Ralph Liljegren.
4 i advent.
Sön 25/12 7.00 Gudstjänst. Kyrkokören, Ralph Liljegren.
Juldagen.

Kyrkokören övar i Församlingshemmet måndagar kl 19.00.

Mån 26/12 10.00 Gudstjänst. Ralph Liljegren.

Jubilatekören övar i Församlingshemmet fredagar kl 14.30.

Annandag jul.

Körledare är Ruben Bengtson tel. 262362. 073 0207241.

Ons 28/12 19.00 Hemvändarnas julkonsert. Ralph Liljegren.
Lör 31/12 16.00 Nyårsbön. Annika Larsson sång. Lennart Staaf.
Nyårsafton.

Du är välkommen att delta i kören Du också!

Sön 1/1

10.00 Gudstjänst med nattvard. Lennart Staaf. Kyrktaxi.

Nyårsdagen.
Fre 6/1

11.00 Gudstjänst. Kyrkokören. Lennart Staaf.

Trettondedag jul.
Sön 8/1

10.00 Gudstjänst. Lennart Staaf.

1 e. trett.d.
Sön 15/1 10.00 Gudstjänst. Ralph Liljegren.
2 e. trett.d.
Sön 22/1 18.00 Gudstjänst med Taizé-anda. Lennart Staaf.
3 e. trett.d.
Sön 29/1 11.00 Gudstjänst. Kyrkokören. Lennart Staaf.
4 e. trett.d.
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Kollekter
Sön 5/2

18.00 Ljusgudstjänst, Kyrkokören, Ralph Liljegren.

11 dec

Svenska kyrkans unga.

R

18 dec

Erikshjälpen.

F

25 dec

Den gode herdens skola.

F

Sön 19/2 10.00 Gudstjänst. Ralph Liljegren.

26 dec

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

Sexagesima.

31 jan

Karlstads stifts flyktingarbete.

S

Kyndelsmässodagen.
Sön 12/2 11.00 Familjegudstjänst. Lennart Staaf med flera.
Septuagesima.

Jubilatekören med musiker.

Sön 26/2 10.00 Gudstjänst. Ralph Liljegren.

1 jan

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

Fastlagssön.

6 jan

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

Sön 5/3

8 jan

Barnverksamheten i församlingen.

F

15 jan

Zambias barn.

F

22 jan

Svenska Bibelsällskapet.

29 jan

Riksförbundet kristen fostran.

10.00 Gudstjänst med nattvard. Lennart Staaf.

1 i fastan.

Gudstjänster på Ringhem. Tisdagar kl.13.30.

F

13/12

Nattvard.

Ralph Liljegren.

5 feb

Svenska kyrkans unga.

25/12

Julsång.

Ralph Liljegren med flera.

12 feb

Johannelunds teologiska högskola.

F

10/1

Nattvard.

Ralph Liljegren.

19 feb

Gideoniterna.

F

24/1

Gudstjänst.

Lennart Staaf.

26 feb

Svenska kyrkans internationella arbete.

R

7/2

Nattvard.

Ralph Liljegren.

5 mars

Evangeliska fosterlandsstiftelsen.

21/2

Gudstjänst.

Ralph Liljegren.

12 mars

Svenska kyrkans internationella arbete.

7/3

Nattvard.

Lennart Staaf.

F

R=Rikskollekt, S=Stiftskollekt,
F=Församlingskollekt.

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.

Reservation för senare ändringar.
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Zaid är ett av världens drygt 30 miljoner flyktingbarn.
I tre år har han och hans familj bott i det jordanska flyktinlägret Zaatari,
nära den syriska gränsen, efter att ha flytt från kriget. I januari 2017
fyller Zaid fem och skall börja förskolan. Han längtar dit. Zaids familj bor
i två baracker. Totalt är de elva personer. Det är deras hem efter flykten
från Syrien. Alla i lägret har förlorat något: hem, arbete och framtidstro. Alla sörjer någon som har dödats. Zaids mammas bror och hans fru
har dödats i ett bombanfall. Hennes pappa tros ha skjutits ihjäl. Det
råder stor sorg över att inte kunna påverka vardagen. Många både
vuxna och barn, lider av posttraumatisk stress och behoven är större
än tillgången. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer psykosocialt arbete i lägret med inriktning på barn och unga.

Dop
10 sep

Lukas Granberg, Mossen.

10 sep

Oskar von Brömsen, Mossen.

18 sep

Leiah Kristianssen, Binäs.

2 okt

Alexander Lundgren, Björnerud.

16 okt

Oliver Sandeberg Stencel, Kärsbol.

Döda
5 aug

Åke Magnusson, Ringaregränd.

15 aug

Evald Olsson, Trollhättan.

15 aug

Ingegärd Eriksson, Ringaregatan.

19 aug

Ulrika Aghem, Knutsön.

25 aug

Kerstin Källvik, Ris.

4 sep

Nils Andersson, Vänersborg.

4 sep

Greta Hansson, Brålanda.

4 sep

Nils Axel Wilhelm Boman, Ringaregatan.

6 sep

Åse Lunde, Muraregatan.

8 sep

Leif Andersson, Kristinelund.

9 sep

Marianne Eriksson, Forsane.

11 sep

Berit Hansson, Vargön.

2 okt

Aage Rapp, Dykällan.

5 okt

Gerd Johansson, Vänersborg.

9 okt

Sven-Olof Hermansson, Ringaregatan.

Libone i Kapstaden.
Trots att barnadödligheten är hög, är det våldet Qaqamba Gubanca alltid
oroar sig för. Hon släpper aldrig sin dotter Libone utom synhåll. Som
mentormamma i Khayelitsha, ett av Kapstadens fattigaste områden, kämpar hon varje dag tillsammans med andra mammor för att fler skall få fylla
fem. Det är lunch. På tallrikarna väntar ris, böngryta och spenat. Libone
3,5 år sätter sig nära sin bästa vän Latita.
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Barnen får frukost, lunch och två mellanmål. För många är det den enda
maten i dag, säger Nosisana Mgwelo. Tillsammans med två assistenter
ansvarar hon för cirka 50 barn. Skolan ligger i Khayelitsha, ett av Kapstadens mest utsatta områden, och är en del av det projekt Svenska kyrkan
stödjer för att stärka barn och kvinnors rättigheter. Libone och mamma
Qaqamba Gubanca bor som tusentals andra i ett skjulliknande hus utan
rinnande vatten och toalett. När Qaqamba blev gravid hade hon turen att
få en mentormamma. ”Min mentormamma blev min vän, hennes berättelse om sitt liv gav mig styrka att förändra mitt.” Hon är stolt över att
hon nu också blivit mentormamma och med hjälp av mödra-och barnavårdskunskap kan rädda barns liv. ”Att se ett barn vara underviktigt, men
kunna förmedla kunskap om kosten och sedan se barnet repa sig. Det gör
mig lycklig,” säger Qaqamba.
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Julkampanjen: Låt fler få fylla fem

Barn och ungdomsverksamheten

Det farligaste som finns är att födas i fattigdom. Var femte sekund
dör ett barn som inte hunnit fylla fem år, av undernäring, infektion,
bristande omsorg. Vår insats behövs.
Julkampanjen pågår från 1:a Advent till 6:e januari 2017, då vi samlar in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete.
Välkommen till Frändefors kyrka Trettondedag jul kl 11.00 då vi
avslutar kampanjen med en offergång.

Jag vill börja detta stycke med att tacka Ellinor för den tid hon
har jobbat ihop med mig, och innan mig i barn och ungdomsgrupperna. I höst började hon en annan tjänst och jag med alla
barn, unga och tillhörande föräldrar är så tacksamma för alla
minnen hon har fått vara med och skapat! Tack för allt!
Jag vill också passa på att tacka Amanda som, efter att Ellinor
slutat, har kunnat komma och jobba hos oss i höst!
Nu är det jul! Jag är fortfarande barnsligt förtjust i pepparkakor, julmusik, familjesammankomster, klappar till stora och
små! Tyvärr är inte julen en glädje för alla men jag ber om att
alla någon gång under julen ska få känna en uns av det jag känner!
En möjlighet att få uppleva den känslan kan du få om du besöker vår luciagudstjänst den 11 december! Då blir det sång av
barn och unga, julfest med mys, fika och dans efteråt.

Zaids familj bor i två baracker med en uppspänd tältduk mellan dem
som skapar en liten innergård. Det är hans och familjens hem efter
flykten från Syrien.

Välkommen med din anmälan till mig!
Sedan blickar vi framåt mot våren med alla spirande dagar som
väntar! Välkomna tillbaka till våra verksamheter
i januari!// Victoria

victoria.hakansson@svenskakyrkan.se
Libone Gubangca och Latita, gör high five. Dom är bästa vänner. Libones
mamma oroar sig för våldet i Kapstadens fattigaste område. Hon kämpar
varje dag tillsammans med andra mammor för att fler barn skall få fylla
fem.

Kyrkogatan 6 462 69 Frändefors
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0521-262 363 070-562 13 53
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Musikskolans Lucia gästar oss den
8 december kl 19.00.

Vad händer i jul och vår?
11/12 16.00

Luciagudstjänst med julfest

Nedan rastar de tre vise männen
på sin färd till barnet i Betlehem.

för församlingens barnfamiljer
Övning för luciatåg kl. 15 i kyrkan.
Efter gudstjänsten julfest med julfika och
dans kring granen. Anmälan till Victoria.

Uppstart:

v.3
After School måndag och tisdag.
OAS

Hemvändarna kommer åter
till Frändefors kyrka 28/12
kl 19.00. Förra .årets hemvändare till vänster och nedan är: Karin Eriksson, Anna
K. Larson, Erica Larsson,
Sanna Andersson, Johan
Dahlberg, Gustav Ekmark,
Hertha Dahlgren och Gustav
Hauri.

TONÅR

12/2 11.00

Familjegudstjänst
”Alla är bra på något!”. Tävling i kyrkan! Fin-fina
priser! Välkommen! Kyrkfika efteråt i kyrkan.

Ungdomsgudstjänst
Håll utkik efter vårens grymmaste
gudstjänst!
Från 13 år och uppåt, musik, fika, bön.
Kolla efter affisch, på hemsidan, på facebook!
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