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Kyrkoherdens hörna

”Världen som nu föds på nytt 
pånyttföder glädjen. 

Här på jorden vandrar nu den 
uppståndne Herren.

Öst och väst och syd och nord,  
eld och vatten, 

luft och jord sjunger  
påskens psalmer. 

Hör hur fågelropen höjs!  
Hav och mark sig gläder. 
Se hur mark och träd tar  
på sina sommarkläder. 

Genom tjäle, köld och död tränger 
solens eld och glöd. 

Det är påsk på jorden.” 

(ur psalm 517 i psalmboken)

Hur kan kycklingen andas inuti ägget? 
Jag har läst att det finns 10 000 små luft-
hål i äggskalet där kycklingen kan andas 
in syre och andas ut koldioxid. Visst är 
det fantastiskt! Så finurligt konstruerat. 
Bara ett av de skapelseunder vi lever mitt 
i. 

Snart vaknar våren till på riktigt. Den är 
full av underverk och liv. Men fast att vi 
inte ser kycklingen inuti äggskalet och 
fast vi inte ser de gröna bladen som göm-
mer sig i knopparna så pågår det levande 
liv inuti hela tiden…jag tror att det är så 
med oss människor också. Jesus sa till ock 
med att vi har himmelriket inom oss och 
ändå är ju himmelriket något ännu mer.
En påskdag för länge sedan segrade 
Livet en gång för alla. Jesus Kristus gick 
kärlekens väg för dig och mig. Kämpade 
på korset och banade väg till en verklig-
het fylld av evighetsliv och skapelsekraft. 
Han uppstod på påskdagen. Mitt i det får 
vi leva. 

Inte alla dagar är enkla att leva. Ibland 
känns det mörkt. Ja kanske som att 
finnas inuti ett äggskal. Men under de 
mörka dagarna får vi tro på att en dag 
öppnar sig skalet och vi får ana att vi är 
burna av en Barnavän som vet och förstår 
hur det är att vara människa.
I några mycket gamla gravar har man 
hittat vackra keramikägg. I dessa ägg har 
man hittat frön som var inlagda där. De 
här äggen kallas för uppståndelseägg. De 
har lagts där som en symbol för att Livet 
har segrat och att vi en gång ska vi få leva 
i en värld där allt är helt. Både uppstån-
delseäggen och våra vanliga ägg är sym-
boler för det eviga livet och för det Liv 
som Jesus Kristus vann för dig och mig. I 
vårt kyrkoblad vill vi ge en stund av hopp 
och glädje över att få finnas tillsammans 
i en gemenskap som når över gränser, en 
glädje över att vi får vara människor som 
delar kamp och glädje med varandra den 
stund vi lever här på jorden.
Vi följer hela påskberättelsen den här 
veckan. Välkommen att dela den tillsam-
mans i någon av våra kyrkor.  Vi firar att 
det är påsk på jorden. En påsk som pre-
cis som äggen och knopparna innehåller 
liv och kraft fast vi inte alltid ser det.
Hur kan kycklingen andas inuti ägget? 
Hur kan du och jag hitta andrum och 
andningshål mitt i allt som pågår runt 
om och inuti? Så finurligt är allt kon-
struerat att allt vilar i Skaparens händer. 
Påskens och Livets mysterium året om!

Jag önskar er en Glad och välsignad påsk
Lena Wängmark,  

kyrkoherde Alfta Ovanåkers församling
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Behöver du någon att prata med?
Kontakta Diakoniassistent Elsie-Marie Einarsson,  tel: 0271-340 60, 
telefontid måndagar kl. 9.00-12.00 

Besökstid på Johannesgården varje tisdag och torsdag kl. 9.00 -12.00

Välkommen att höra av dig!

Påskpyssel!Påskpyssel!

En påskkruka till vad du vill
 
1) Måla en terrakottakruka med gul hobbyfärg.

2) Klipp ut vingar ur gul dekorgummi och 
limma fast i framkanten.

3) Klipp ut en näbb ur orange dekorgummi och 
vik den på mitten och limma fast.

4) Klipp ut fötterna ur orange dekorgummi och 
limma fast under krukan.

5) Måla ögon med hobbyfärg eller limma dit 
färdiga ”skakögon”.

6) Fyll krukan med godis eller använd den som 
blomkruka – kanske att så lite kryddkrasse i.

Alfta-Ovanåker

Vi i Alfta Ovanåkers församling och Familj till Familj 
Woxnadalen bugar och tackar för allt Ni gjort med  
insamlingar till människor i Woxnadalen under 2019.  
Vi har hjälpt många människor med vardagens  
nödtorft tack vare Er! 
 
Tillsammans har Ni samlat in, förutom kläder, mat mm 
närmare 900.000 kronor och det är inklusive insam-
lingen till Familjen i Branden Edsbyn. 

Tack för det Ni gjort 2019 otroliga bästa Ni !   
 
Allt gott till Er alla önskar vi från 
Alfta Ovanåkers församling  
genom diakon Christer Schwartz

Stort TACK !

Så underbart skönt att återigen känna doften 
av vårens ”sötma”.

Frusna vårblommor och grässtrån sträcker ut 
sina frusna kroppar   mot vårsolens smekande 
strålar och skakar av sig den mörka  
årstidens järngrepp.

Vi välkomnar Påskens budskap med stor 
glädje och förundran att livet  
segrat över döden.

/Marlene Johansson
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Församlingen runt •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt

Julfest för de ideella den 10 december i S:t Olof´s
Foto: Sofia Brodin

Kransbindning på Trädgården i 
Alfta för personalen den 11/12 
Foto: Malin Boman Simonsson

Alfta-Ovanåker

Födelsedagsfirande på S:t Olof´s den 19 november 2019
Många glada gäster samlades denna dag för att hyllas av församlingen. 
Lilly Hallfors och Birgit Owén har varit lekkamrater sen barnsben, och hade 
förstås många glada minnen att samtala om. De tillhör den ädla skaran av 
90+ i vår församling.  Text & foto: Sofia Brodin



5

Församlingen runt •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt

På domsöndagens eftermiddag samlades 
vi till Storhusförhör i Johannesgården. 
Samtidigt firades Kyrkorådets söndag och 
biskop Karin Johannesson besökte oss. 
Hon berättade om Luther och husförhö-
ren. Kyrkokören sjöng under ledning av 
Kerstin Stenbeck och spelade gjorde Peter 
Vosveld och Staffan Krafft. Kyrkorådsleda-
möter delade några av söndagens texter 
och en betraktelse hölls av kyrkoherde 
Lena Wängmark. Erik-Olof Wiklund visade 
sitt pågående arbete till Alfta kyrka, en 
julkrubba. Alla hade möjlighet att skriva 
en hälsning till eftervärlden att lägga i en 
tidskapsel gjord av krubbans fot.
Vi önskade biskopen Guds välsignelse i sitt 
uppdrag och eftersom biskop Karin tycker 
mycket om att åka skidor, så fick hon ett 
par Edsbyskidor skänkta av Knåda sport, 
boken om våra kyrkor skriven av Arne San-
din och en skärbräda designad och skänkt 
av Erik-Olof Wiklund. God soppa och kaka 
serverades och en insamling gjordes till 
ACT internationella arbetet.
En fin stund som förgyllde den mörka 
hösteftermiddagen.
Text: Lena Wängmark Foto: Calle Ringbo

Storhusförhör i Johannes-
gården med biskopsbesök

Kyndelsmässodagen den 2/2  i S:t Olof´s kapell 
 
Gudstjänst med Lena Wängmark och Jenny Christoffersson. 
Ett välfyllt kapell, där, lite oväntat var även Carola en av gudstjänstdeltagarna. 
I samband med kyrkkaffet var det även årsmöte för Edsbyns Kyrkostiftelse 
eller som det också heter ”S:t Olof´s vänner”. Lena Wängmark är föreningens ordförande 
och Sverker Nilsson dess sekreterare. Text: Calle Ringbo  Foto: Sofia Brodin & Calle Ringbo

Vi blev många den här onsdagskvällen i 
Viksjöfors. Hela 24 personer trotsade det 
vintriga vädret.
Kvällen började med att Mats Östin 
visade bilder från sin morfar, fotografen 
Helge Nilsson, som verkade i trakten 
under många år. Deltagarna fick se bilder 
på Charlie Norman som uppträdde på 
Paviljongen, en klockskojare och kommen-
tarerna var många: ”Och där är jag på skol-
kortet från 40-talet!”, ”Det måste vara min 
farfar!” och ”Där är huset som flöt bort!”.
Många anekdoter och roliga historier 
förtäljdes, bl.a. hur Mårtes Martin ordnade 
den exklusiva registreringsskylten XI och 
hur man kunde passa på att smita in på 
biografen när den andra rullen skulle lad-
dades.
Mats hann inte visa alla bilder han hade 
i sitt, för kvällen särskilt sammansatta, 
bildspel. Vi hoppas, och han har lovat, att 
det kommer fler tillfällen.
Efter bildspel så fikades det, Barbro Röjd 
och Monica Hansson hade ordnat allt så 
fint. Ulrika Eriksson höll en andakt ”vi får 
bära Gud och Gud bär oss” och Kerstin 
Stenbeck spelade. Sture Hansson ledde en 
åromgång och både slantarna från fikat 
och från lotteriet gick denna kväll till Act 
Svenska kyrkan. Text & foto:  Ulrika Eriksson

Fastegudstjänst i Kvarns hos familjen  
Eriksson den 4 mars

Alfta-Ovanåker
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Församlingen runt •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  •  Församlingen runt  

Julspel v 51 för åk 1 och 2 i skolorna i Edsbyn
Foto: Malin Boman Simonsson

Glöggmys på  
Johannesgården 

Alfta-Ovanåker

Skattjakt i Voxnabruk 
 Foto: Malin Boman Simonsson

 Lucia i Voxna kyrka Foto: Malin Boman Simonsson

Foto: Sofia Brodin
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Alfta-Ovanåker

Våra gudstjänster  Våra gudstjänster  

SÖNDAG 5/4 KL 11.00  
ALFTA KYRKA  
Gudstjänst Ulrika Eriksson, Gunvi 
Liljeblad. Välkommen till Johannes-
gården där Elsie-Marie Einarsson 
delar erfarenheter från Missionsar-
bete i Östafrika. Servering av macka 
och kaka. Kyrkskjuts: Lennart 
Eriksson 070-371 98 37 

SÖNDAG 5/4 KL 11.00 S:T 
OLOFS KAPELL  
Mässa Ove Häggbom, Staf-
fan Krafft, Hovpredikant Erland 
Roos, Internationella ACT serverar 
sopplunch. Kyrkskjuts: Jonas Frost 
070-131 03 73

SÖNDAG 5/4 KL 18.00 S:T 
OLOFS Sinnesrogudstjänst

MÅNDAG 6/4 KL 12.00 
OVANÅKERS KYRKA  
Passionsandakt Elsie-Marie  
Einarsson, Staffan Krafft. 
Efteråt serveras sopplunch i  
Prästgården.

TISDAG 7/4 KL 12.00 ALFTA 
KYRKA Passionsandakt  
Christer Schwartz, Kerstin  
Stenbeck.  
Efteråt serveras sopplunch i  
Johannesgården.

ONSDAG 8/4 KL 09.00 S:T 
OLOFS KAPELL Morgonmässa 
och kyrkfrukost 

SKÄRTORSDAG 9/4 KL 13.30 
SUNNANGÅRDEN Andakt med 
nattvard Ulrika Eriksson, Christer 
Schwartz, Kerstin Stenbeck

SKÄRTORSDAG 9/4 KL 19.00 
ALFTA KYRKA Skärtorsdags-
mässa Ove Häggbom, Kerstin 
Stenbeck

SKÄRTORSDAG 9/4 KL 19.00 
S:T OLOFS KAPELL Ekumenisk 
Skärtorsdagsmässa Ulrika Eriks-
son, Peter Vosveld

LÅNGFREDAG 10/4 KL 11.00 
ALFTA KYRKA Långfredags-
gudstjänst Ulrika Eriksson, Kerstin 
Stenbeck, kyrkokör

LÅNGFREDAG 10/4 KL 11.00 
OVANÅKERS KYRKA  
Långfredagsgudstjänst  
Lena Wängmark, Peter Vosveld, 
Pernilla Vosveld - cello, kyrkokör 

LÅNGFREDAG 10/4 KL 17.00 
S:T OLOFS KAPELL ”Vid Jesu 
grav” Anna-Marita Wadlund,  
Kerstin Stenbeck

PÅSKDAGEN 12/4 KL 11.00 
ALFTA KYRKA Påskdagsmässa 
Lena Wängmark, Kerstin Stenbeck 
Kyrkskjuts: Kjell Nygren  
070-367 62 52

PÅSKDAGEN 12/4 KL 11.00 
OVANÅKERS KYRKA  
Påskdagsmässa Ove Häggbom, 
Peter Vosveld 
Kyrkskjuts: Åke Jonsson  
070-602 27 99

ANNANDAG PÅSK 13/4 KL 
11.00 SVABENSVERKS KYRKA 
Mässa Ulrika Eriksson, Gunvi 
Liljeblad. Medtag kaffekorg.  

Buss avgår från Alfta Johannesgår-
den 09.30 Ovanåkers kyrka 09.45 

Norra Torget 10.00 Södra Torget 
10.05 

Kyrkskjuts till bussen Alfta:  
Lennart Alfredsson 076-109 24 92 

Kyrkskjuts till bussen Edsbyn:  
Sture Hansson 073-270 68 95

Välkomna!Välkomna!

INFÖR PÅSKEN 2020
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Namn   ....................................................................................................................................................................

Adress  ....................................................................................................................................................................

Skicka lösningen till Alfta-Ovanåkers församling, Box 73, 822 22 Alfta. Märk kuvertet ”Krysset”.  
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RIKTNING

KUST-
OMRÅDE
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EPOK

ÄTER JÄRV

IGLOO & 
CALIPPO

KOMMA 
ATT VARA
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AKTUELL 

TIDPUNKT
KAN EKA & 
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MYCKET 
FIN

MOBILI-
SERATS

TRAFIK-
SKYLT
STÄDA 

ELLER MES
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ÅRSTÖD

UTSIKTEN

HONA
FRAM-
HÄRDA

PROVA MES

TRÄD PERIFER

TAL JÄNKARE

PUTSA

AVGÅNG

GAMMALT 
MÅTT

HONA

GE EFTER

VIBRERAT
SYSSEL-

SÄTTNING

MALTA
VÄNDER 

BLAD
UTFÖR-

SÄLJNING

CHEF

MOTSTÅND

FÖR-
LÖJLIGA

STOR 
ARENA

GENUIN I SÅ FALL

RYSSJA PÅSTOD

UPP-
TÄCKER

VARA OBE-
SLUTSAM

LEDDES AV 
ARAFAT

REAKTION

HANDLING SPETS

VISA SITT 
MISSNÖJE

ORT              
ELLER ÖL

FRÅN-
SLAGEN

NÄSTA ARGON PÅ STRÅ

SNABB 
VINDSTÖT

ÄR TILL 
NYTTA FÖR 

TOMTEN

AMMAR

BESKREV

FÖRSVARS-
INRIKTADE

UMBÄRLIG UTFÖRDE
DET ÄR EN 
ROS UT-

SPRUNGEN

ENSAM I 
SITT SLAG

STRÖM-
MADE

MUSIK-
STYCKE

ÄNGSLAN

SIGNUM 
FÖR ID-

ROTT, LEK 
& SPEL

HUVUD-
STAD

ÄR FÄRSK 
FÄSTMÖ

VRISTER

KÄKATS

TÄTORT I SKÅNE

UPPLEVDE 
APOST-
LARNA 
FÖRSTA 
PINGST-
DAGEN

KNÄCKTA
GRUNDA-

DE PSYKO-
ANALYSEN

MELLAN 
NORRTÄL-

JE OCH 
GÄVLE

JÄTTAR

SVINDEL

BRÄNNS 

OCKU-
PERADE

ÄLDRE BE-
NÄMNING 

PÅ MUSLIM

FAST 
MATERIAL

RYTMISK 
IN-

DELNING
TA ELLER 
SNURRA

STÅENDE 
FÅGEL-
HUNDAR

DOFT FRÅN 
KASKELOT-
TARMAR

BLEV ASEA 
DEL AV

DANS   
ELLER 
PACKE

KORT 
NUMMER

TILL-
RÄTTA-
VISATS

NÅGOT 
SOM FÅR 

BÄR

ANVÄNDER 
KERA-
MIKER

KÖR I 
STOCK-
HOLM

SNACKAS 
ELLER 
BINDS

KOMMER 
PUNKT-          
LIG I

KAXIG
DRIVA 

OMKRING

STOR FEST 
ELLER GE 

HALS

FÖLJER 
MED 

SKICKADE 
VAROR

BIL ELLER 
MAGASIN

KÖR FÖR 
FORT

MAN ELLER 
KROPPS-

DEL

DJUP 
ÅNGER

VOTERING 
ELLER 

DÄGGDJUR

CHIFFER

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att 
Kristus…(Romarbrevet ) 

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl, Edsbyn  Bild: Korsfästelsen av Paolo Veronese (1528–1588)

STÅLTRÅDSSTIFT                       
ELLER KLÄNGER

BRUTAL ELLER 
GRÅKALL

TIDPERIOD

Senast 3/4 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får trisslotter. Vid inskickande av lösningen lämnar Ni ert samtycke till att vi, behandlar era uppgifter och  
vid eventuell vinst, publicerar ert namn och hemort i kommande Kyrkoblad.



9Alfta-Ovanåker

Facit korsord nr 4/19

Korsordets vinnare (4/2019)   
Trisslott till de tre först öppnade rätta svaren:

Ann-Louise Hellmyrs, Alfta  
Margareta Svedberg, Alfta  
Marie Eriksson, Edsbyn

Barnkorsordets vinnare (4 /2019)   
Biobiljett till de tre först öppnade rätta svaren:

Edith Hagardsson, Edsbyn 
Henning Kvick, Alfta  
Vera Edvardsson, Voxnabruk

Facit barnkorsord nr 4/19

Namn   ..........................................................................................................................................................

Adress  ..........................................................................................................................................................

Skicka lösningen till Alfta-Ovanåkers församling, Box 73, 822 22 Alfta. Obs! Märk kuvertet ”Barnkryss”. 
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TILL GUD

GÖR VÄRK

HELT UTAN 
KLÄDER

NYA TES-
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Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

I STÖRRE 
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SÅ                       
LÅTER 
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HON HAR 
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S K A T O R OKEJ O K

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©
3+7
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STAVEN I 
ALFABETET

ANDAS                      
VI IN

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©
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 Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl 



 

 























Bild: målning av Gerard van Honthor, 1622

  

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

VATTEN-
DRAG

STJÄLA VANDRA

BLAN-
DADE                
SIG I

EJ LÅNGT 
BORTA

RÄCKA

TILL DEN 
PLATSEN

INTE 
GAMMAL

INTE              
NEJ

DEN HAR 
VATTEN 

OMKRING 
SIG

ENERGISK

INTE           
DAG

YTA

KAN MAN 
LADDA 

NED TILL 
MOBILEN

BE-
TALNING

HÄLLA

VINTERMÅNAD

INTE 
MÅNGA

GRÖN

VINTERMÅNAD

Senast 3/4 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får varsin biobiljett. Vid inskickande av lösningen lämnar Ni ert samtycke till att vi, behandlar era uppgifter 
och vid eventuell vinst, publicerar ert namn och hemort i kommande Kyrkoblad.

Vinnare!
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Ingegärds sillsallad

Fias chokladformar

Detta är ett måste på påskbordet för oss.  

Jag fick receptet av min fd arbetskamrat, därav namnet.

2 dl creme fraiche  

2 kokta potatisar, hackade 

1 burk matjessill (avrunnen) hackad 

2 hårdkokta hackade ägg 

2 dm kaviar 
lite hackad rödlök (efter behag)

Rör ihop alltsammans och låt stå i kylen 1 dygn före servering. 

Gott att äta på knäckebröd !

Recept

En god kaka till kaffet efter all påskmaten!

Ca 15 st 
100 g smält smör (avsvalnat) 

2 ägg 
2,5 dl strösocker 

1,5 tsk vaniljsocker 

4 msk kakao 
0,5 tsk bakpulver 

2 dl vetemjöl

Vispa ägg och socker pösigt. 

Blanda de torra ingredienserna och rör ner det i smeten.  

Blanda till sist i smöret. 

Ställ stadiga muffinsformar/folieformar på en  

plåt och häll i smeten. 

Grädda i ugn ca 10 min.

Tac-o Tac-o 
- lov!- lov!



11Alfta-Ovanåker

Präster 
Lena Wängmark, kyrkoherde 0271-341 89 
Ove Häggbom, komminister 0271-232 16
Lars Andersson, komminister 0271-410 10 
Anna-Marita Wadlund, komminister    
 0271-104 20 
Ulrika Eriksson, komminister 0271-341 94

Diakoni 
Christer Schwartz Diakon  0271-340 01
Sofia Brodin, diakoniassistent 0271-200 19
Viveca Lundgren,   0271-551 50 
diakoniassistent
Elsie-Marie Einarsson,   0271-340 60 
diakoniassistent 

Kyrkoskrivare 
Jessica Spinnars Tällberg  0271-100 79

Kamrer 
Maria Unborg 0271-102 22 
Ingrid Mattsson,   0271-552 25 
ekonomiassistent 

Husmor 
Diribe Häggbom, St Olofs kapell   0271-211 88 
Ingalill Häll, Johannesgården  0271-341 92

Vaktmästare 
Hans Uddas (Alfta) 0271-101 70
Ulf Fahlström  (Ovanåker)          0271-341 30

Kyrkomusiker 
Kerstin Stenbeck  0271-559 33 
Gunvi Liljeblad 0271-104 50 
Jenny Christoffersson 070-3980979
Peter Vosveld                                 0271-559 34 
Staffan Krafft 0271-205 52
Helena Sjösved,   076-8008218
barnkörledare 
  
Barn & Ungdom 
Sofie Aspelin, Alfta  0271-123 50 
Jessica Olsson, Alfta  0271-341 86 
Joakim Guvelius, Alfta  0271-104 62 
Josefin Törnberg, Edsbyn   0271-341 60 

Svenska kyrkan Alfta-Ovanåker Johannesgården 
Box 73, 822 22, Alfta
Exp/telefontid helgfri mån-, tis- och torsdag kl 09.00-12.00 
Tfn 0271-100 79, fax 0271-109 79
Kyrkogårdsadministrationen tfn 0271-104 19 

alfta-ovanaker@svenskakyrkan.se • www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

TILL DIN TJÄNST...

Barn & Ungdom forts 
Nina Wikell Woxlin, Edsbyn  0271-341 90 
Åsa Geijer, Edsbyn  0271-200 04 
Malin Boman, Edsbyn/Voxna  0271-341 93 
Lillemor Karlström, Alfta 0271-109 35 

Väntjänstsamordnare 
Viveca Lundgren, Alfta  0271-551 50 
Christina Strandell, Edsbyn  0271-208 68

Maria Ohlsson,  0271-208 68
Edsbyn

Kyrkogårdsförvaltningen 
Anna Westman, 0271-104 19
administrationen   
Daniel Sigfridsson, 0271-559 31 
Kyrkogårdsföreståndare
Ovanåker/Voxna/Mattsmyra/Öjung 
Alfta/Svabensverk 
Roland Elfving 0271-559 32 
Mona Einarsson,   0271-559 36 
Kyrkogårdsvaktmästare 
Alfta/Svabensverk    
Edvin Erlandsson Jernberg,  0271-411 87 
Kyrkogårdsvaktmästare 
Ovanåker/Voxna/Mattsmyra/Öjung     

Förtroendevalda 
Sverker Nilsson,   0271-104 21
Kyrkorådets ordf.  
Sture Hansson, 0271-342 95
Kyrkofullm. ordf.   

För bokning av lokaler 
Diribe Häggbom,    0271-211 88
St Olofs kapell   
Ingalill Häll,  0271-341 92 
Voxna församlingshem/Timsbo   
Hans Uddas, Johannesgården  0271-101 70 

För lån av dopklänning eller brudkrona 
Ingalill Häll  0271-341 92

För lån av dopklänning
Diribe Häggbom  0271-211 88 
 

Torsdagen 23 april  
kl 16 är hela familjen  
välkommen till  
Johannesgården

Vi utlovar teater, reflektion & 
sång. 

Och så avslutar vi såklart med 
att äta tacos tillsammans!

Färdigätna är vi ca kl 17 

Ni som kan och vill vara med;

Skicka ett sms till Sofie Aspelin 
med barnet/familjens namn, hur 
många ni blir och ev. allergier; 

070-5264175

Alla är varmt välkomna!

Tac-o Tac-o 
- lov!- lov!



Gruppförsändelse till hushållen 
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Påsken förknippar vi ofta 
med några lediga dagar, 
fjällresor, god mat, påskägg 
och gemenskap med familj, 
släkt och vänner. Allt det 
är ju trevligt och gott och 
något att se fram emot!

Men själva anledningen till 
att vi firar påsk har inget med 
fjällresor och påskägg att göra. 
Påsken är kyrkans största högtid 
då vi firar att Jesus vann seger 
över döden!  Matt 28: 1-10.

Vi läser i bibeltexten att tidigt i 
gryningen gick de två kvinnor-
na till graven, båda med samma 
namn, Maria. Kvinnorna ville se 
graven, kanske för att få reflek-
tera över allt som hade hänt. 
Att Jesus var död var ett faktum, 
det gick det inte ändra på. 

Men så händer plötsligt något 
ofattbart! En ängel uppenbarar 
sig, och rullar bort den stora 
stenen till graven! Det står att 
det blev ett kraftigt jordskalv 
och vakterna skakade av skräck. 
Mitt i den kaosartade situatio-
nen säger ängeln till kvinnorna: 
”Var inte rädda, Jag vet att ni söker 
Jesus som blev korsfäst, men han är 
inte här – han har uppstått från de 
döda. Han lever”.

Vad betyder ängelns budskap 
för dig och mig? 

Det betyder att vår Herre är le-
vande, inte död. Det betyder att 
döden inte har sista ordet, utan 
livet. Det betyder att tiden inte 
är det sista, utan evigheten. Det 
betyder att Jesus vann en evig 
seger över synden och dödens 
välde. 

Det betyder också att vi ska 
uppstå från döden en gång. 

Jesus säger: ”Den som tror på mig 
skall leva om han än dör” Om vi 
tror och bekänner oss till den 
kristna tron kommer vi inte för-
gås i döden utan vi skall uppstå 
till evigt liv!

Men det betyder också att vi 
redan här i livet kan få upp-
leva syndernas förlåtelse, ljus i 
mörkret, frid i vårt inre och en 
förvissning om att Gud aldrig 
lämnar oss!
Det är stort att det för oss alla 
finns en påskdag – då livet seg-
rar över döden! Då ensamheten 
på skärtorsdagen och lidandet 
på långfredagen fick ett slut. 
Det slutade inte med döden det 
fortsätter med livet!

Precis som ängeln sade till 
kvinnorna vid graven, ”Var inte 
rädda”, så säger Gud till oss ge-
nom sitt ord i Jesaja 41:10 ” Var 
inte rädd, jag är med dig. Ängslas 
inte, jag är din Gud. Jag ger dig 
styrka och hjälper dig, jag stöder 
dig och räddar dig med min hand”. 
Det löftet gäller i dag och i all 
framtid för vår Herre är inte 
död – Han lever! 

 
Elsie-Marie Einarsson

Tankar inför påskhelgenTankar inför påskhelgen

 ”Då ensamheten på 
skärtorsdagen och 
lidandet på lång-
fredagen fick ett 
slut. Det slutade 
inte med döden 

det fortsätter med 
livet!”
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