KYRKNYTT
INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKAN
I KINDS PASTORAT OCH
DALSTORPS FÖRSAMLING

VÅR 2017

När någonting sknas
Min första bil var en Renault 16 av 1976 års modell. Topplocket behövde planas och jag hade efter mycket krångel fått loss det. (Franska bilar
är inte alltid lättmekade…) Efter att ha fått tillbaka det nu planslipade
topplocket monterade jag det. När allt var färdigt blev det dock en liten
grej över, en liten metallstång på några cm. Konstigt tänkte jag, men i
min ungdoms positivitet slog jag fast att detta lilla metallföremål säkert
inte var viktigt, och slängde det i skräphinken. Detta frimodiga beslut visade det sig dock inte vara helt optimalt, för trots idoga försök ville inte
bilen starta. Undersökningar visade att ingen bensin pumpades fram.
Efter en stund av deppig uppgivenhet kom jag att tänka på den lilla
metallstången som blev över. I en plötslig klarsyn insåg jag hur det låg
till. Den lilla futtiga metallstångens uppgift var att förmedla kamaxelns
rörelser till den mekaniska bensinpumpen. Den lilla biten som jag ratat
var inte onödig, utan helt nödvändig.
I vår tid är det många som tror att
Gud är en överflödig komponent som
vi klarar oss lika bra utan och slänger
Gud och tron i vårt livsgarage skräphink. Jag tror att vi gör väl i att sätt
ta tillbaka Gud i våra liv. I annat fall
kommer något viktigt att saknas…
Jag som skriver detta är präst i Länghem och kommer även att vikariera i
Dalstorp en tid framöver. Jag ser fram
emot att få träffa er i gudstjänster och
andra sammanhang!
Hälsningar Peter Nordén

Nyheter om församlingens anställda

Det har blivit klart att Patric Cerny tillträder som ny kyrkoherde för Kinds
pastorat den 20 mars. Patric är sedan många år präst i Borås och ser nu fram
emot att lära känna oss i Kind. Patric kommer att mottagas som kyrkoherde
annandag påsk (17/4) men tid och plats för den gudstjänsten är ännu inte
klara.
Prästen Tomas Jarvid är nu föräldraledig på halvtid
och arbetar framförallt på tisdagar och onsdagar utöver
helgtjänstgöring. Expeditionstiden tisdagar 10-12 är han
på plats i församlingshemmet som vanligt. Som deltidsvikarie för Tomas kommer Peter Nordén, som även
tjänstgör i Länghem, att arbeta en hel del i församlingen. Han har redan lett några gudstjänster i våra kyrkor
och ser fram emot att lära känna folket i vår bygd mer
framöver.
Gun Blåberg från pastorsexpeditionen arbetar på plats i
Dalstorp varannan onsdag som hon redan gjort en tid.

Grimsås kyrka

Enligt ett nytt avtal sköter nu missionsförsamlingen i Grimsås städning och
underhåll av Grimsås kyrka. Vi fortsätter annars som vanligt att turas om att
använda lokalerna för gudstjänster och olika slags församlingsverksamhet. 

Det flödar glädje 22 april!

Den 22 april ordnar Kinds pastorat en inpirationsdag för ALLA som
vill vara en engagerad del av svenska kyrkan i Kind. Det blir spännande
talare, seminarier, utställningar och mycket annat. Dagen är kostnadsfri
och du som deltar blir bjuden på lunch och fika. Platsen är Svenljunga
kyrka och församlingshem, start 9.30 och avslutning med lovsångsmässa
15.30. Extra roligt ju fler som är med från oss i Dalstorps församling så
skriv upp detta!

Invigning av askgravplats i Hulared

Under vintern har Hulareds kyrkogård fått en vacker askgravplats där man
kan gravsättas på ett personligt och samtidigt för anhöriga skötselmässigt enkelt sätt. Efter gudstjänsten den 22/4 kl 9.00 invigs gravplatsen som nu är redo
att tas i bruk.

Gudstjänster våren 2017
1 mar

19.00 askonsdagsmässa i Länghems kyrka (OBS!)

5 mar

9.00 Hulared, J Jarvid
11.00 Mässa Dalstorp, J Jarvid, Ljungsarpskören sjunger

12 mar

9.00 Gudstjänst Ölsremma, E Tretow
11.00 Familjegudstjänst Dalstorp, E Tretow, U Södahl, 		
barnkören Mixen sjunger
11.00 Gudstjänst med Herrens heliga nattvard i
Grimsås MK

19 mar

11.00 Mässa Grimsås, T Jarvid
17.00 Musikgudstjänst Nittorp, Ann-Christin Aronsson och
David Norén

26 mar

9.00 Gudstjänst Hulared, P Nordén
11.00 Gudstjänst med nattvard Ljungsarp,
barngruppen medverkar, P Nordén

2 apr

9.00 Gudstjänst Grimsås, T Jarvid
11.00 Mässa Dalstorp, T Jarvid

9 apr

11.00 Mässa Nittorp E Tretow
17.00 Musikgudstjänst Dalstorps kyrka, Ljungsarpskören,
Jörgen Åkesson, Ann-Christin Aronsson, U Södahl

13 apr

19.00 Skärtorsdagsmässa Dalstorps kyrka,
Arne Inhammar, T Jarvid

14 apr

11.00 Långfredagsgudstjänst Ljungsarp P Nordén

16 apr

11.00 Påskdagsgudstjänst med nattvard, Dalstorps kyrka,
Ljungsarpskören, Maria Ringsén flöjt, T Jarvid
11.00 Påskgudstjänst Grimsås i missionskyrkans regi

17 apr

Sammanlyst förmiddagsgudstjänst med välkomnande av
kyrkoherde Patric Cerny, tid och plats kommer.
17.00 Musik på annandagen, Gudstjänst i Grimsås,
Frida Alexanderson med ensemble T Jarvid

22 apr

”Det flödar glädje”, Inspirationsdag för hela pastoratet.
Se särskild text.

23 apr

9.00 Gudstjänst Hulared, invigning av askgravplats, E Tretow
11.00 Mässa Nittorp, E Tretow

30 apr

9.00 Mässa Ölsremma, T Jarvid
11.00 Gudstjänst Dalstorp, T Jarvid

7 maj

11.00 Familjegudstjänst Dalstorp, J Jarvid,
barnkören Mixen vårmusikal
17.00 Musikgudstjänst Ljungsarp, Movi´n Gospel, J Jarvid

14 maj

9.00 Ekumenisk mässa Grimsås, E Tretow, G Undevall
11.00 Gudstjänst Nittorp, E Tretow

21 maj

11.00 Konfirmationsgudstjänst med mässa, T Jarvid U Södahl

25 maj 		

Pilgrimsvandring mellan Nittorp och Grimsås kyrkor. Inleds
8.00 med morgonbön i Nittorp, avslutas med gudstjänst
13.00 i Grimsås. Gå med eller kom till gudstjänsten.

28 maj

9.00 Mässa Hulared, T Jarvid
11.00 Gudstjänst Ljungsarp, Frida Alexandersson spelar,
T Jarvid

4 jun

8.00 Gökotta i bäckatorpet, Grimsås i missionskyrkans regi
11.00 Mässa Dalstorp, Ljungsarpskören och Jane Petersson,
därefter sommarfest!

11 jun

9.00 Gudstjänst Grimsås, U Södahl
11.00 Gudstjänst Ölsremma, U Södahl

Husförhör som i gamla tider
Välkommen att känna på hur det var att gå på husförhör förr! Prästen
Folke Elbornsson från falbygden kommer till Ljungsarps sockenstuga
den 29 mars 18.00 för att hålla husförhör på gammalt vis. Var inte rädd
att gå dit även om du är lite ringrostig på katekesen, Folke brukar dela
ut lite enkla instruktioner så den som vill får vara med och dramatisera
lite hur det kunde gå till. Det här blir nog väldigt roligt så kom!

Café tisdag, Stick-in och ekumeniska
bibelsamtal
Välkommen till vårt ekumeniska eftermiddagscafé Café tisdag! En
stunds gemenskap och fika, en enkel andakt och så olika tänkvärda och
trevliga programpunkter. Resten av vårens träffar ser ut så här:
7/3 ”Taube med mera”, Hjördis Fredenhag och Lennart Lundahl spelar dragspel och Gitarr och sjunger.
21/3 ”Min uppväxt i andra världskrigets Tyskland”, Gunter Ingo,
Klevshult, berättar.
4/4 Kinds pastorats kommunikatör Mats Svedberg visar att han också
kan spela och sjunga vackert,
18/4 ”Det omöjliga blir möjligt för en läkare i skogen i Zambia”, Gunnar Holmgren, infektionsläkare, berättar om sin tid på fältet.
Stick-in i Grimsås fortsätter som vanligt att träffas i församlingssalen
i Grimsås kyrka. Med eller utan stickning. Välkommen udda veckor kl
14-16. Ring Sig-Britt Valbrant 0325-74460 om du har frågor.
De ekumeniska bibelsamtalen har också börjat för terminen. Vi
samtalar om livet och tron oavsett förkunskaper och just nu utgår vi från
Efesierbrevet i nya testamentet. Terminens återstående träffar är: 8/3
i Dalstorps församlingshem, 22/3 i Ljungsarps missionskyrka, 11/4 i
Dalstorps församlingshem och 3/5 i Ölsremma missionskyrka. Ta med
eget dopp till kaffet. Tiden är varje gång 18.00. Välkommen!

En dag för dig som sörjer
För dig som mist en närstående.
En dag med samtal, stillhet, föredrag och god mat.
Med diakoner i Kinds församlingar
Lördag 8 april i Dalstorps församlingshem
Anmälan och Info: Ulf Södahl, 0325-612130

Ännu en barngrupp i församlingen!

Nu har det startat en ny barngrupp för barn mellan 4-8 år i Ljungsarps sockenstuga. Vi träffas kl 15.15-16.45. Vi pysslar, har sagoläsning, spelar spel med
mera. Vi har även tänkt sjunga på några gudstjänster i Ljungsarp under våren.
Annika Sveningsson leder gruppen tillsammans med Ingela Widell. Undrar du
något så hör av dig till annika.sveningsson@svenskakyrkan.se, tel:
0325-612030.
Sedan tidigare har vi flera grupper för små barn tillsammans med sina föräldrar tisdagar 9-11 i Ljungsarps sockenstuga och onsdagar 9-11 i Dalstorps
församlingshem. Annika har hand även om dessa grupper. Vi har också barnkören Mixen för barn mellan 7-11 år som träffas på måndagar 16.30 i församlingshemmet i Dalstorp (för frågor, ring Gunilla Olausson 0325-61 21 20).

En kväll kring våra gudstjänster

Vi är många som månar om vår församling och våra gudstjänster. En del är
kyrkvärdar, andra sitter i församlingsråd eller sockenråd. Andra sjunger kör
eller tycker helt enkelt bara mycket om att fira gudstjänst. Oavsett vilken grupp
du tillhör så är du välkommen till Dalstorps församlingshem den 21 mars
18.30. Det är både ett tillfälle för uppmuntran till er som betyder så mycket för
vår församlings liv, och ett tillfälle att tala lite mer på djupet om våra gudstjänster och framtiden. För frågor kontakta Tomas Jarvid eller Ulf Södahl. Jo det är
för dig så kom!
På kyndelsmässodagen fick alla de barn som döpts
under 2016 komma och hämta hem sin dopängel, och
så var det tårtkalas efter gudstjänsten. En fin gudstjänst
och en rolig ny tradition för oss i Dalstorp.

PERSONAL I KINDS PASTORAT
OCH DALSTORPS FÖRSAMLING
Församlingspräst
Tomas Jarvid
0325-61 21 21
e-post:
tomas.jarvid@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Ljungsarp
Annika Sveningsson
0325-61 20 30
e-post:
annika.sveningsson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
Ulf Södahl
070-710 61 74
e-post:
ulf.sodahl@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Grimsås kyrka
Skötseln sköts av Grimsås missionsförsamling, kontakt:
Stefan Pettersson
070-328 12 44
e-post: stefan_pe@hotmail.com

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

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
Mats Egfors (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

