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Behöver du någon
att samtala med?

Församlingens präster och
diakoner tar emot för enskilda
samtal och gör hembesök.
Vill du ha kontakt med någon
av oss? Ring församlingens
expedition 0510-500 26
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Första söndagen i advent. Det är fyllda kyrkor, jubel och
Hosiannarop. Vi börjar ett nytt kyrkoår, och lovsången
stiger till Jesus där han rider in i Jerusalem. Folket hälsar
honom som en konung, som sin räddare, frälsare, befriare. ”Det folk som
vandrar i mörker skall se ett stort ljus”, det är orden som det judiska folket,
och nu också vi, har läst och berättat om alltsedan profeten Jesajas tid.
Folket som möter upp i byarna kring Jerusalem och på stadens gator har hört ryktet
om Jesus, om undren som skett i hans namn. De har varit med och sett hur blinda
ser, hur lama går och hur döva hör. De har hört och varit med om hur Jesus mättar
tusenden och hur han talar med makt och inte som deras skriftlärda. De har hört
och sett hur han stigit upp ur Jordans vatten efter sitt dop och hur himlen öppnat
sig och en röst hörts från himlen; ”detta är min älskade Son, min utvalde, lyssna till
honom”. Stora ord och berättelser, profetior har föregått honom. När Jesus nu sätter
sig på åsnan för att rida in i staden förstår folk vad det betyder. De kan sitt folks
historia, de kan lagen och profeterna. Därför börjar de sjunga:
”välsignad vare han som kommer i Herrens namn”, som det står i Psaltarens 118:e psalm.
När Jesus rider in i Jerusalem och hälsas som en konung rider han mot sin död.
Hosiannaropen skall snart förbytas till krav på att Jesus skall korsfästas, dödas.
Så dubbelt är livet, så snabbt är dess skiftningar. Lovsången som hörs från gatorna
lyfter fram denna dubbelhet: Hosianna betyder på samma gång ”Herre hjälp” och
”Här är räddningen”. Vi behöver båda dessa perspektiv för att växa och mogna i
våra liv och i vår tro. Vi behöver både bönen om hjälp och lovsången till vår
räddare. Vi behöver medvetandegöra vår egen brist och synd - i vårt liv och i
världens liv, och be Gud om hjälp med att bryta med det. Vi får be Gud om hjälp,
om att han skall rädda oss, och vi får kasta allt det på Gud som tar bort det för evig
tid. Till samma Gud får vi höja vår lovsång – här kommer han som räddar oss!
Låt detta advent bli en tid då vi säger ja till Gud! Det läggs oss inte till last om vi sa nej
förra gången, eller om vi tycker att vi är dåliga kristna. Det ligger
oss inte till last om vi inte tycker att vi kan någonting.
Det enda du behöver är en längtan att komma nära Gud, komma
nära det heliga. Låt detta advent bli en tid då vi säger: ja, Gud jag vill
komma nära dig, leva nära dig. Låt detta bli ett advent då vi vågar
säga: Jesus jag vill tillhöra dig, jag vill veta mer om vad det är
att vara din lärjunge.
Hosianna! Herre rädda mig, Herre du är räddaren.
Hosianna i höjden.
Kyrkoherde Judith Fagrell

Lekmannatankar: ”Vi kan påverka utvecklingen i församlingen”
I Sävare församling finns det ett
Sockenråd för Hovby och Majåker.
När Majåker var nytt, var min fru
och jag tidigt med som frivilliga i
kyrkans verksamhet. Under några år
var jag även invald i Hovby kyrkoråd.
I dag är jag en av medlemmarna i
sockenrådet.
Vad gör då Sockenrådet:
Vi i Sockenrådet är en fristående
grupp frivilliga som skall:
*Vara med och stödja den pågående
verksamheten samt komma med
förslag till nya aktiviteter.
*Aktivt medverka till att bevara och
utveckla kontakten mellan kyrkan och
Er som församlingsmedlemmar.

Från centralt håll får vi på våra möten
information om planerad verksamhet.
Redan här kan vi påverka utvecklingen i
Hovby församling.
Vi träffas ungefär varannan månad
och för minnesanteckningar från våra
möten.
Vi har inte någon beslutsrätt utan är
bara rådgivande.
Vi finns på plats som hjälp vid till
exempel Familjekvällarna, vid gudstjänster med mera.
I år fick vi vara med och påverka val
av resmål och utformningen av de
äldres utflykt. Nästa år skall Norra
Härenes Sockenråd få det ansvaret.
Leif Andersson

”Varje barn bär bud till
världen om att Gud inte
misströstar om människan”
Rabindranath Tagore, The Bridge of Stars

SAMTIDIGT som vi läser om att dopen i Svenska
kyrkan minskar har det i arbetslaget i Sävare församling
sagts något annat: Vad många barn vi döper vi nu!
Med julen och ett barns ankomst för dörren ville vi
skriva något om just dopet och glädjen över ett barn.

Ett barn är oss fött!

I ett av Lindärvas nybyggda hus bor sedan ett par
år tillbaka familjen Johansson.
Det är mamma Emelie, pappa Tomas och Axel, 4 år.
I våras blev Axel storebror till Alma. Alma döptes
den tjugofjärde augusti i Lindärva kyrka. En mysig
och fin liten kyrka, tycker familjen.
Att det blev just Lindärva kyrka beror på att det är
”hemkyrkan”, familjen är inflyttad från annat håll
men hade vänner i trakten.
För Emelie och Tomas var det självklart att Alma skulle
döpas. Det var aldrig tal om ”om”, utan ”när”. Skälen är
flera. Dels handlar det om att bära upp traditionen, dels är
det ett välkomnande av Alma till världen och släkten, ett
uttryck för glädjen över barnet de fått. Det handlar också
om att låta Alma bli del av gemenskapen med den kristna
familjen.
Men den kristna gemenskapen handlar inte bara om att se
till sig själv och det egna sammanhanget.
Mamma Emelie säger:
- Kyrkan gör så många bra saker. Till exempel hjälper fattiga
och utsatta i både Sverige och utomlands.
Det är fint att få vara en del i det.
Alma låter sig först glatt fotograferas, men somnar efter en
stunds samtal. Hon sov också genom dopet, men vaknade
till lite när prästen Doris hällde vatten över hennes huvud.
Församlingen sjöng bland annat psalm 381 med orden:

Gud har en famn, en stor, stor famn, och där han
sluter in vart barn som döps i Jesu namn.
Han säger: Du är min.
Susanna Venetvaara, prästkandidat

Dopet som kraftkälla
Johannes berättar att Jesus, efter att ha
varit i dispyt med några judar som
vill gripa honom och stena honom,
beger sig till den plats där Johannes
först hade döpt.

Det står att han stannar där (Joh 10:40).
Vi vet inte säkert om det är platsen där
också Jesus blev döpt. Oavsett, kanske att
dopplatsen är en återhämtningspunkt för
Jesus. En plats dit han nu går för att återfå
kraft efter det oroliga som precis har hänt.
Här vilar han ett tag och påminner sig
kanske om vem han är, vad hans livsuppgift är och att han i allt går med Gud.

Så kan dopet vara en viloplats också för
oss. Dopet är en källa till liv, som vi kan
återvända till. Vårt dop påminner oss om
var och med vem vi hör hemma. Vi kan
tända ett ljus, ett dopljus rent av, be och
tacka. Kanske att ett av inledningsorden i
dopgudstjänsten är ord att leva på:
Dopet ger glädje, skapelsens Gud är nära.
Dopet ger upprättelse, vi får förlåtelse.
Dopet ger välsignelse, vi får helig Ande.
Dopet ger hopp, vi får leva, dö och uppstå
med Jesus Kristus.
Susanna - själv döpt i hemmet

VÄLKOMMEN
TILL KYRKAN

DECEMBER
1/12 1:a söndagen i advent

10.00
11.00
11.00
18.00

Majåkerskyrkan Gudstjänst, sång av barnkören
Sävare kyrka Gudstjänst för Små och Stora
Sävarekören, Sävsångarna
Saleby kyrka Gudstjänst för Små och Stora
Barnen och Salebykören sjunger
N. Härene kyrka Gudstjänst
Gloria, Majåkerskören

8/12 2:a söndagen i advent
11.00
18.00

Sävare kyrka Mässa, kyrkfika
Härjevad kyrka Mässa

15/12 3:e söndagen i advent
11.00
18.00

Sävare kyrka Mässa
Saleby kyrka
Ljusgudstjänst

24/12 Julafton
10.00
10.00
10.00
23.00
23.00
23.00

Majåkerskyrkan Samling vid krubban
N. Härene kyrka Julbön, Gloria med flera
Sävare kyrka Julbön för Små och Stora
Sävare kyrka Julnattsmässa, Sävarekören
Saleby kyrka Julnattsmässa, Salebykören
Majåkerskyrkan Julnattsgudstjänst, Majåkerskören

25/12 Juldagen
07.00
07.00

Härjevad kyrka Julotta, sång & musik Åsa Davidsson
Hasslösa kyrka Julotta, Sävarekören

26/12 Annandag jul
11.00

Lindärva kyrka Gudstjänst

29/12 Söndagen efter jul
11.00

Sävare kyrka Mässa

31/12 Nyårsafton
16.00

Saleby Nyårsbön

JANUARI
1/1

Nyårsdagen

5/1

Söndagen efter nyår

21/12 Lördag

6/1

Trettondedag jul

22/12 4:e söndagen i advent

12/1 1:a söndagen efter trettondedagen

Krubbgudstjänst i Trässberg

Vesper med levande ljus

Fjärde söndagen i advent den 22 december kl. 16 firar vi
krubbgudstjänst i Trässberg kyrka.
De vackra figurerna är gjorda av Ulla Frick, Billinge keramiker
och är en gåva av kyrkliga syföreningen vid 80-årsjubileet 1978.

Vesper är en enkel kvällsgudstjänst med bibelläsningar,
predikan, bön och sång.
I Lindärva har vesper betts sedan medeltiden.
Välkommen med idag!

18/12 Onsdag
19.00

18.00

16.00

Lindärva kyrka Vesper
Kvällsgudstjänst med levande ljus

N. Härene kyrka Julkonsert, Majåkerskören och 		
Gloria, Solister och instrumentalister
Trässberg kyrka Krubbgudstjänst
Sång av Projektkören

18.00
11.00
11.00
18.00

11.00
18.00

Lindärva kyrka Mässa

Sävare kyrka Mässa

Saleby Mässa
Hasslösa kyrka Julsångsgudstjänst
Sävarekören, Sävsångarna, instrumentalister

Sävare kyrka Mässa, konfirmander
Majåkerskyrkan, mässa, kyrkkaffe

Dop
i våra
kyrkor

19/1 2:a söndagen efter trettondedagen
11.00
18.00

Saleby kyrka Mässa
Hasslösa kyrka Gudstjänst

26/1 3:e söndagen efter trettondedagen
11.00
18.00

Sävare kyrka Mässa
Härjevad kyrka Gudstjänst

29/1 Onsdag
19.00

Lindärva kyrka Vesper med levande ljus
Dopänglar som väntar på
att få delas ut på
Kyndelsmässodagen

FEBRUARI
2/2

11.00
16.00
18.00

9/2

11.00
18.00

Kyndelsmässodagen

Sävare kyrka Gudstjänst för Små och Stora, dopfest
Majåkerskyrkan Gudstjänst med dopfest
Trässberg kyrka Mässa

Septuagesima

Saleby kyrka Mässa
Hasslösa kyrka Gudstjänst

16/2 Sexagesima
11.00
18.00

Sävare kyrka Mässa
Härjevad kyrka Gudstjänst

23/2 Fastlagssöndagen
11.00
18.00

Saleby Gudstjänst för Små o Stora
Majåkerskyrkan, Gudstjänst, Majåkerskören, kaffe

26/2 Askonsdagen
19.00

Lindärva kyrka Mässa

Namn			Hemort		Datum
Zelda Gustafsson		
Nellie Hasselgren		
Alma Johansson		
Carl Hedén		
Stina Gustafsson		
Stina Olsson		
Astrid Karlsson		
Wilmer Palm		
Hedwig Palm		
Astrid Wellner		
Signe Sedig		
Ida-Lovisa Zetterberg
Sigge Hedén		
Valter Kårebäck		
Saga Hallström		
Alfred Sjöberg		
Sam Sahlberg		
Harry Ovemyr		

Filsbäck		
Majåker		
Lindärva
Lidköping
Sävare		
Norra Härene
Norra Härene
Trässberg
Trässberg
Majåker		
Jönköping
Hovby		
Norra Härene
Saleby		
Majåker		
Vinninga
Norra Härene
Trässberg

5/7
10/8
24/8
24/8
7/9
7/9
14/9
14/9
14/9
14/9
15/9
21/9
21/9
28/9
5/10
5/10
12/10
19/10

Känner du igen dopdräkten?
I Majåkerskyrkan
finns en kvarglömd
vacker dopdräkt
med rosa och ljusblå
brodyr.
Känner du igen den?
Hör av dig till oss på
telefonnummer
0510-500 26

Preliminärboka dop!

För att underlätta för er som vill boka dop har Svenska
kyrkans församlingar i och kring Lidköping satt samman
en sida på nätet. Där kan du se församlingarnas kyrkor,
vilka tider som finns, samt preliminärboka dop så hör vi
av oss för en definitiv bokning.

www.bokadop.nu

Det går också bra att ringa direkt till expeditionen:
Sävare församling Tel: 0510-500 26

Mötesplatser
Sång & Musik
Tycker du om att sjunga? Församlingen har många
körer att välja mellan. Vuxenkörer, Våga-sjunga-kör
(för dig som inte är så van), Projektkör och Barnkörer.
För tider, platser och dagar se hemsidan

www.svenskakyrkan.se/savare

Kontakta gärna någon av av våra musiker:
Åsa Davidsson 		
070-372 63 25
Inger Berzelius 		
072-212 95 09
Yvonne Conradsson
072-213 12 45
Vi tar även emot elever som vill spela piano och orgel!
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FRUKOST.kom

Vi serverar Frukost och förmiddagsfika
i Sävare församlingshem

Tisdagar kl. 8.30-10 Pris 30:-

Lunch i Saleby

Tisdagar 11.15 i församlingshemmet
Inledande andakt lunch och gemenskap
11 februari, 10 mars
Ingen anmälan behövs!

ÖPPET HUS

Tisdagar 9.30 i Saleby församlingshem

Inledande andakt, fika, vi lyssnar ofata till en spännande gäst!
21 januari, 4 februari, 18 februari, 3 mars, 17 mars, 31 mars

Ett Steg i Taget

Barn & Ungdom
Gruppverksamhet för barn och unga finns i Saleby,
Majåker och Sävare: Kyrkans barntimmar, Minisar,
Miniklubb, Miniorer, Gott och Blandat, Juniorer m.m.
För information om tider, platser och dagar se hemsidan

www.svenskakyrkan.se/savare

eller kontakta någon av församlingens pedagoger/ledare
Viktor Joelsson		
072-248 18 56
Birgitta Axelsson
073-715 31 94
Amelie Fagrell		
072-222 62 79
Helen Eriksson		
073- 987 78 26
Anna Tassinari 		
070-234 87 20
BarnUngdomSävare
facebook.com/Barn-Ungdom i Sävare
Instagram BarnUngdomSävare

Vuxen-Barn & Vagga gunga gå
För de allra minsta:
Vuxen-Barn och Vagga gunga gå
är en mötesplats för dej med
barn i åldern 0-ca 5 år.
Vi sjunger, fikar och leker
tillsammans.
För mer information se
www.svenskakyrkan.se/savare
Eller kontakta:
Anna Tassinari 070-234 87 20
Åsa Davidsson 070-372 63 25
Amelie Fagrell 072-222 62 79
Du behöver inte anmäla dig utan är alltid lika välkommen!

Vi utgår från
MAJÅKERSKYRKAN
Torsdagar 9.30-11.30
Härlig promenad, avslutas med fika!

Öppen julvandring

Terminsavslutning för barngrupperna
Sävare församlingshem 10/12 kl. 18.30
Korvservering från 18-18.30
Kom och se Jesusbarnet, änglarna och fåren
Plats: Utomhus och i Sävare kyrka

Julkonsert 21/12

Norra Härene kyrka 18.00

Gloria, Majåkerskören,
Solister & Instrumentalister
under ledning av
Åsa Davidsson och Inger Berzelius

Julsångsgudstjänst 6/1
Hasslösa kyrka 18.00

Sävarekören, Sävsångarna, instrumentalister
under ledning av Yvonne Conradson

Julgransröste i Norra Härene
Lördag 11 januari 15.00

Tipspromenad och korvgrillning i skogen
Fika & Dans kring granen
Dragspelsmusik av Lennart Friman
VÄLKOMNA!

Julkampanjen 2019

Legenden om Lucia berättar om en flicka från Syrakusa på
Sicilien. Hon levde på 300-talet och hon protesterade mot
att bli bortgift. Hon hävdade rätten till sin egen kropp,
sin tro och sina egna val. Lucia bröt mot förväntningarna
att hon skulle lyda och underkasta sig.
Hur är det idag? Någon månad innan vi går in i 2020-talet.
•

Fler än 30 000 flickor gifts bort – varje dag

•

Fler än 10 000 flickor könsstympas – varje dag

•

Fler än 780 miljoner människor kan inte läsa och
skriva. 2/3 av dem är flickor eller kvinnor.

Detta kan vi inte acceptera!
Act Svenska kyrkans arbete handlar i väldigt stor utsträckning om att låta kvinnor och flickor få sin naturliga och
jämställda plats i familjen, skolan, kyrkan och samhället. Tillsammans med samarbetspartner arbetar kyrkan
långsiktigt mot de normer och synsätt som underordnar
kvinnor och flickor och ger dem begränsad frihet och värdighet.
Genom att stödja kyrkans arbete kan du och jag vara med
och bidra till en rättvis värld. En värld där alla, såväl flickor som pojkar, ska få möjlighet att förverkliga sina livsval.
Jag kan lämna mitt bidrag genom att:

Bild: Jesper Wahlström

•

Lägga pengar i kollekten

•

Köpa antikljus, servetter eller gåvokort
(på någon av kyrkans aktiviteter under advent-jul)

•

Handla julklappar via gåvoshopen och få gåvobevis
att ge bort (www.svenskakyrkan.se/gavoshop)

Tillsammans kan vi göra världen bättre.
Britt-Marie Rodrick, internationellt ombud i Sävare församling

Vem är den nya församlingspedagogen i Majåker?
Mitt namn är Amelie Fagrell och jag har nyligen tagit
på mig jobbet som vikarierande Församlingspedagog
i Majåker.
Jag är uppvuxen i Lindärva och har sedan barnsben
varit med i kyrkans barngrupper i Sävare.

Något som också alltid har legat mig varmt om hjärtat är
musik och framförallt dans. Efter det att jag tog studenten i
Lidköping tog jag mig uppåt i landet till dem värmländska skogarna och studerade först ett år på Kristinehamns
folkhögskola med inriktning dans, och därefter studerade
jag ett år på Karlstad universitets Dans 60. Sedan blev det
en flytt till Karlskoga där jag testade på olika jobb i några
år, samtidigt som jag tog olika småkurser på Karlstad universitet inom dans. Jag var även med i ett danskompani som
heter Loud Dance Company i Karlskoga.
Nu under hösten medverkar jag i musikalen Rent som
sätts upp i Christinateatern i Kristinehamn.

Efter alla år i Värmland fick jag
hemlängtan och fick chansen att
testa på detta yrke, vilket jag är
mycket tacksam för. Jag tror och
hoppas på att jag kommer lära
mig mycket under mitt vikariat.
Jag har redan fått mycket kunskaper och jag har mött mycket olika
änniskor som ger mig intressanta
och olika synvinklar på livet,
vilket får mig både att växa i min
tro men också som person. Något
annat jag ser fram emot är att inspirera och hjälpa andra med mina
kunskaper och erfarenheter. Jag hoppas att jag kommer få
träffa dig som läser detta och får lära mig mer om just din
synvinkel på livet, eller kanske bara få mig ett gott skratt
för dagen.

Tack Sara för ett gott arbete!

Malin blir ny kyrkvaktmästare!

Sara Johansson anställdes som
kyrkvaktmästare i Sävare
församling 2011 och har med god
hand tagit väl hand om besökare
och vårdat såväl utemiljön på våra
kyrkogårdar som kyrkor och
församlingshem i församlingen.
Från och med januari har Sara valt
att satsa på sina studier inom teologi
och sitt företagande inom massage.
Med Saras kreativitet ser vi fram
emot att se hennes företag
utvecklas i olika riktningar.
Stort tack för din värdefulla insats
och lycka till med studier och företagande!

Från och med januari 2020
kommer Malin Thorén att
arbeta i Sävare församling
som kyrkvaktmästare.

Malin har tidigare arbetat som
lärare på Uddetorp och bor med
sin familj i Stenum strax utanför
Skara.
Hennes huvudsakliga arbetsplats
kommer att bli i Majåkerskyrkan
och Hovby kyrka och kyrkogård.
Varmt välkommen till
församlingen Malin!

Sävare församling
Att döpa barn blev vanligt på 500-talet
Bibeln berättar i det första kapitlet
hur vatten och liv hör samman.
Vatten är en förutsättning för livet.
I Gamla testamentet berättas att
vatten har en renande verkan.
Till exempel måste översteprästen
Aron bada innan har tar på de
heliga kläderna. Gud kan också
stänka vatten och rena dem som
orenat sig med avgudabilder. När
kvinnor och män går in i judendomen badar de mikve, ett reningsbad där de blir andligt rena.
I Nya testamentet berättas hur
Johannes döper för att rena, men när
han möter Jesus förändras dopet. Då
säger Johannes till Jesus:
Det är jag som behöver döpas av dig. Jesus låter sig ändå döpas och med det
öppnar sig himlen och Guds ande
sänker sig ned över Jesus i form av
en duva. En himmelsk röst säger:
Detta är min älskade son,
han är min utvalde. (Matt 3:17).
Vattnet som livgivare, rening

och uttryck för att upptas i en
gemenskap känner vi igen från det
kristna dopet.
I urkyrkan föregicks dopet av
undervisning, bön och fasta.
Att döpa barn blev vanligt på
500-talet men hade vid det laget
förekommit i både större och
mindre utsträckning beroende på var
i världen vi tittar.
Sist i evangeliet berättar Matteus att
Jesus ger sina apostlar uppdraget att gå
ut i hela världen, göra alla folk till
lärjungar och döpa dem i Faderns
och Sonens och den heliga Andens
namn.
Det är bakgrunden till att vi idag
säger att dopet är ett sakrament, en
helig handling.
Dopet ger oss syndernas förlåtelse,
ett nytt liv tillsammans med
Kristus och vi blir del av kyrkans
gemenskap.
Susanna Venetvaara
prästkandidat

KONTAKT
Besöksadress: Sävare församlingshem, 531 91 VINNINGA
Postadress: Box 3065, 531 03 VINNINGA
Öppettider: Vanligen måndag-torsdag 8-15, fredag 8-12
Tel: 0510-500 26
savare.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/savare

Dopfunten i Lindärva
I Lindärva kyrka står en vacker dopfunt
av skulpterat trä från 1700-talet.
Det är en gåva av Anders Eriksson
Soop och Christina Hierta, Hålltorp.
På en rund fot med skulpterad fyrbladig
ros står en putto med ländkläde
uppbärande på huvudet en funtskål i
äggkoppsform med alliansvapen Soop
och Hierta under en gemensam
friherrekrona och korsade palmkvistar.

FÖRSAMLINGSPEDAGOG/BARNLEDARE
Anna Tassinari 070-23 48 720, anna.tassinari@svenskakyrkan.se
BirgittaAxelsson 073-715 31 94, birgitta.g.axelsson@svenskakyrkan.se
Viktor Joelsson 072-248 18 56, viktor.joelsson@svenskakyrkan.se
Helen Eriksson 073-98 778 26, helen.v.eriksson@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE

Kyrkoherde: Judith Fagrell, 0510-500 26, 070-22 88 305
judith.fagrell@svenskakyrkan.se
Präst: Mikael Kjell 070-832 82 26
mikael.kjell@svenskakyrkan.se
Pastorsadjunkt: Doris Danielsson, 0510-53 03 87, 072-212 91 33
doris.danielsson2@svenskakyrkan.se
Diakon: Camilla Borg 070-960 13 92
camilla.borg@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds -/fastighetschef: Lisbeth Thorstensson 072-230 89 81
lisbeth.thorstensson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare:
Thomas Nyberg 073-800 85 50
Jonas Andersson 072-213 56 76
Helén Johansson 072-213 54 11
Daniel Svensson 072-213 56 94
Mikael Hallgren 073-800 15 38
Ida Fant		
073-800 47 45
Malin Thorén
070-519 93 24

KANTOR

ORDFÖRANDE

PRÄST - DIAKON

Åsa Davidsson 070-372 63 25, asa.davidsson@svenskakyrkan.se
Inger Berzelius 072-212 95 09, inger.berzelius@svenskakyrkan.se
Yvonne Conradsson 072-213 12 45
yvonne.conradsson@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige: Gunnar Laurell 070-748 72 39
gunnar.laurell@gmail.com
Kyrkorådet: Susann Harpsöe 070-576 01 93
susann.harpsoe@lidkoping.se

