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Våren kommer med både fastetidens karghet och
lövsprickningens glädje. Det blir till en bild för livet,
på något sätt. I spänningsfältet mellan det avskalade
och det fullödade levs våra liv.
Mellan Långfredag och Påskdag rör vi oss ständigt.
Här är sorg och glädje, tomhet och gemenskap.
Allt på en och samma gång. Gud som har gett oss livet vill det bästa för oss.
Gud vill aldrig det onda som sker, men bär genom allt. I Honom, som själv
genomlidit allt, finner vi en vän som känner allt vad våra hjärtan fylls av såväl
som vad våra axlar tyngs av.
Att fira påsk i församlingens gemenskap är att vara i detta spänningsfält.
Gudstjänsterna från Palmsöndagen till Annandag påsk bär var och en sin
särprägel och hjälper oss att sätta vårt eget liv i
relation till Jesus.
Han har gått före oss och därför behöver vi
aldrig rädas tomheten och mörkret. Han är
där, tar din hand och kallar dig ut i ljuset.
Våren är också uppbrottets tid. Så är det för
mig detta år, då jag till sommaren kommer
avsluta min tjänst som kyrkoherde i Sävare
församling. Tiden i Sävare församling har varit
mycket lärorik, fylld av utmaningar och glädje
över nya vänner.
Jag kommer nu att återvända till universitetet
för fördjupade teologiska studier, och ägna
mer tid åt skrivande.
”Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena”. (Sv.ps. 248)

Med förbön för er alla
Kyrkoherde Judith Fagrell

Reflektioner i tiden
Jag är medlem i sockenrådet för
Saleby-Trässberg-Härjevad samt i
församlingens valnämnd.
När jag ser hur Jakobs stege fylls
med dopänglar så gläds jag åt att vi
får nya församlingsmedlemmar att
ta hand om men fler barn blir också
underlag så vi kan behålla vår skola.
Vår bygd blir levande.
Vi är nu inne på det nya året och tiden
går med stormsteg mot vår och sommar.
Det gångna året speglades vid denna
tid av frågor kring skolavslutningens
vara eller icke vara i kyrkans rum utifrån
olika lagar och regelverk.
Det är dock viktigt att beakta att som
svenska kyrkans församling och som
utbildningsorganisation har man samma
ingång att möta barn och ungdomar
och se deras behov av att lära för livet
inom olika områden.
Det kanske är så att man borde få
lära sig att livet inte alltid är så enkelt

Lekmannatankar:

utan består av mängder av svårigheter
som måste övervinnas, dagligen och
stundligen, men att dessa ibland är
kryddade med fina minnen som lyser
upp tillvaron, även om de tillfällena är
glesa. Men sånt är livet.
Idag speglas debatten av barn och ungas
psykiska ohälsa och den otillräcklighet
som finns när resurserna inte räcker till.
Samtidigt lyfts allt fler exempel på att
tänka nytt för att nå ut till barn och
unga med stöd och information.
Församlingens viktiga uppgift blir att
väcka intresse och att ha en öppenhet
för att vara en del av det ”sociala kittet”
som behöver finnas.
Att vara en mötesplats i vardagen och en
mötesplats för traditioner och högtider.
Att vara en mötesplats som för barn
och unga skapar känsla av sammanhang
och betydelsefullhet. Hur kan vi skapa
dessa nya mötesplatser tillsammans?
Rolf Larsson

Diakoni - kyrkans omsorg om människan
Hur tar vi hand om vårt liv?

Idag har vi människor allt svårare att hitta någon att prata
med eller plats att gå till när vårt inre är i är i obalans.
Att erkänna för oss själva att vi inte riktigt hanterar vår
livssituation på egen hand kan vara svårt nog, att inse att
vi behöver be om hjälp, är för de allra flesta ett jättekliv.
Kommer vi väl så långt är det inte alldeles enkelt att veta
vart vi ska vända oss. När vi till slut faktiskt hittar en kontakt så är det ofta för att upptäcka att vi absolut inte är ensamma om att vara i den här situationen, väntetiderna för
att få hjälp är ofta långa. Hur har vi hamnat här?
Camilla Borg
Diakon i Sävare
församling

Det perfekta livet, är det ens eftersträvansvärt?

En gång i tiden var det allmänt känt att vi behövde
varandras omsorg och stöd för att ta oss genom livet.
Idag verkar det svårt att erkänna. Någon stans har vi
skapat en tillvaro och en bild av att vi alltid måste vara
starka och perfekta och att allt annat måste döljas effektivt.
Vill vi verkligen ha det så?

Vad är egentligen diakoni?

Diakoni, ett ord som få människor vet vad det innebär,
eller inte ens hört, är den kristna kyrkans samlingsbegrepp
för medmänsklig omsorg på kristen grund. Omsorgen för
medmänniskan utifrån en kristen grundsyn är grundad
och uttryckt av Jesus:
•
•
•
•
•

Var mot andra så som du själv önskar
bli behandlad
Visa medmänsklig omsorg och hänsyn
Dela med dig av det du har och kan
Se med välvilja på dina medmänniskor
Fundera gärna över hur du själv fungerar
istället för att prata illa om andra är bara något
av det som Jesus uppmuntrar oss till.

Inom diakonin försöker människor vara stöd och hjälp
för varandra, utan att fråga om trostillhörighet eller ha
några dolda syften eller mål med hjälpen. Det enda som är

070-960 13 92
camilla.borg@
svenskakyrkan.se

viktigt är att stödet och hjälpen blir av det slag som faktiskt
hjälper, även på lång sikt.

Tro och församlingsgemenskap är diakonins grund

Grunden för diakonis förhållningssätt är den kristna tron,
den har mycket att erbjuda och upptäcka. Den kristna tron
ställer egentligen inga krav men har massor av möjligheter
för var och en av oss. Tanken med församlingsgemenskapen
är att var och en ska ha en trygg tillvaro från vilken livsoch trosfrågor kan få undersökas och utvecklas.
Gemenskapen skapar en grund att stå på och blir då också
förebyggande för de tillfällen då livet vacklar och vi
behöver stöd.

Diakon i Sävare församling

Sävare församling har sedan ungefär ett och ett halvt år
en diakon i tjänst. Församlingens diakon ansvarar för att
samordna, leda och utveckla församlingens gemensamma
diakonala arbete. Om du behöver ett enskilt samtal kan
du alltid kontakta diakonen eller någon av församlingens
präster. Alla medarbetare i församlingen finns naturligtvis
tillgängliga för dig. Om du känner dig tryggare med en
sådan kontakt så tveka inte, vi bär alla det diakonala
ansvaret gemensamt.

Tack Jenny och Inger!
Under våren avslutar två av våra kantorer
sina tjänster i församlingen;
Jenny Lindahl Karlsson och Inger Berzelius.

Jenny har varit tjänstledig för studier under ett par
års tid, och Inger har under den tiden vikarierat
med särskilt ansvar för Majåkersdistriktet.
Jenny är nu utbildad receptarie och Inger går
vidare till en kantorstjänst i Götene pastorat.
Ett varmt tack till er båda, för ert engagemang
och kunskap, och för den tid ni tjänstgjort i församlingen!

VÄLKOMMEN
TILL KYRKAN

MARS
1/3

1:a söndagen i fastan

8/3

2:a söndagen i fastan

11.00
18.00
11.00
11.00
18.00

Sävare kyrka Mässa
Trässberg kyrka Gudstjänst
Sävare kyrka Gudstjänst för Små och Stora
Sävsångarna
Saleby församlingshem Mässa
Norra Härene kyrka Sånger från Disneyfilmer
Gloria, Sophie Svensson, Alva Svärdhagen, Linus Larsson
Åsa Davidsson Invigning av kyrkans gemenskapsdel

15/3 3:e söndagen i fastan
11.00
18.00

Sävare kyrka Mässa, konfirmander
Härjevad kyrka Gudstjänst

22/3 Jungfru Marie bebådelsedag
11.00
16.00
16.30
18.00

Trässberg kyrka Mässa, Salebykören
Efterföljande kyrklunch och lotterieri i bygdegården
till förmån för fasteinsamlingen
N. Härene kyrka Musikcafé, Gloria, Alva & Linnéa
Fasteinsamling med lotterier och kyrkkaffe
Sävare församlingshem Söndagsskola för vuxna
Den stora kyrkofamiljen. Judith Fagrell föreläser
Sävare kyrka Musikgudstjänst, Sävarekören

25/3 Onsdag
19.00

Lindärva kyrka Vesper med levande ljus

29/3 5:e söndagen i fastan
11.00
11.00
18.00

Sävare kyrka Mässa
Saleby församlingshem Gudstjänst
Norra Härene kyrka Gudstjänst

APRIL
5/4

Palmsöndagen

9/4

Skärtorsdagen

11.00
16.00
18.00
19.00
19.00

Saleby kyrka Mässa
Majåkerskyrkan Gudstjänst
Hasslösa kyrka Gudstjänst
Härjevad kyrka Skärtorsdagsmässa, Salebykören
Lindärva kyrka Skärtorsdagsmässa

10/4 Långfredagen
11.00
15.00

Trässberg kyrka Gudstjänst, kören Gloria
Hasslösa kyrka Gudstjänst

11/4 Påskafton
23.00

Lindärva kyrka Gudstjänst med doperinran

12/4 Påskdagen
11.00
16.00

Saleby kyrka Påskdagsmässa
Salebykören, Gloria & Projektkören
Sävare kyrka Gudstjänst för Små och Stora
Sävarekören, Sävsångarna

13/4 Annandag Påsk
18.00

Majåkerskyrkan Mässa, konfirmander

19/4 2:a söndagen i påsktiden
11.00
12.30

Sävare kyrka Mässa
Söndagsskola för vuxna i Sävare församlingshem
Den stora kyrkofamiljen. Judith Fagrell föreläser

26/4 3:e söndagen i påsktiden
11.00
18.00

Saleby kyrka Gudstjänst med dopfest
Norra Härene kyrka Gudstjänst

Vill du jobba ideellt?
Vi söker två ideella arbetare för korta glesa
uppdrag i huvudsak i Majåkerskyrkan.
1.

Helgmålsbön - vilodagens ingång
I Hasslösa och N. Härene kyrkor inbjuds då och då till helgmålsbön,
en gudstjänst som markerar söndagens - vilodagens - ingång.
I Hasslösa är det redan lördagen den 29 februari kl. 18.00.
Gudstjänsten är enkel och leds av lekmän. Se tidningens predikoturer
och hemsidan www.svenskakyrkan.se/savare - Välkommen!

2.

VI SÖKER DIG....
...som är intresserad av
intervjujournalistik
...som gillar att virka
och sticka (bl.a. barntossor)

Tveka inte att kontakta:
Camilla Borg 070-960 13 92
camilla.borg@svenskakyrkan.se

JUNI

MAJ
3/5

11.00
18.00

4:e söndagen i påsktiden
Sävare kyrka Mässa
Norra Härene kyrka Gudstjänst

7/6

11.00
19.00

10/5 5:e söndagen i påsktiden
11.00
18.00

Saleby kyrka Mässa, konfirmander
Majåkerskyrkan Gudstjänst

17/5 Bönsöndagen
11.00
12.30
18.00

Sävare kyrka Mässa
Söndagsskola för vuxna i Sävare församlingshem
Den stora kyrkofamiljen. Judith Fagrell föreläser
Härjevad kyrka Psalmgudstjänst, Sävarekören

Heliga trefaldighets dag

Sävare kyrka Mässa
N. Härene kyrka Musikgudstjänst
Sång av församlingens alla körer
Gloria, Salebykören,
Projektkören, Majåkerskören
Sävarekören & Sävsångarna

14/6 1:a söndagen efter trefaldighet
11.00

Saleby kyrka Mässa

Välkommen till friluftsgudstjänst
Medtag fikakorg & något att sitta på. Vid regn i kyrkan!

21/5 Kristi Himmelfärds dag
09.30
11.00
17.00

Brakelund Domarringen vid motionsspåret
Sävsångarna
Härjevad Gamla kyrkplatsen
N. Härene Hembygdsstugorna

24/5 Söndagen före pingst
11.00
18.00

Saleby kyrka Mässa
Hasslösa kyrka Gudstjänst

31/5 Pingstdagen
11.00
19.00

Sävare kyrka Mässa
Saleby kyrka Konsert med vigselmusik
Åsa Davidsson orgel

www.bokadop.nu

Svenska kyrkans församlingar i och kring Lidköping har
satt samman en sida på nätet för dig som vill boka dop.
Där kan du se församlingarnas kyrkor, vilka tider som finns,
samt preliminärboka dop, så hör vi av oss för en definitiv
bokning. Det går också bra att ringa till expeditionen:
Sävare församling: 0510-500 26

Dopfest
i Sävare
kyrka!

Dop i församlingen!
Namn

Hemort

Datum

Alfred Nordström
Izabella Windhage
Ludwig Svensson		
Ella Malmberg		
Samantha Drackner
Matilda Lundell		
Sally Holstmark		
Elly Hansson Loberg
August Van de Velde
Ebba Zetterblad		
Mileah Falk		
Noah Palm		
Ines Handfast		
Stella Siljebäck		

Hasslösa
Hovby
Vinninga
Lidköping
Saleby
Vinninga
Vinninga
Vinninga
Sävare		
Vinninga
Vinninga
Lidköping
Vinninga
Lidköping

16/11
16/11
23/11
24/11
24/11
24/11
30/11
30/11
14/12
28/12
29/12
4/1
18/1
1/2

Mötesplatser
Gudstjänst

Norra Härene kyrka 8/3 kl 18

Sånger från Disneyfilmer

FRUKOST.kom

Vi serverar Frukost och förmiddagsfika
i Sävare församlingshem
Tisdagar kl. 8.30-10.30 - 30 kronor

Gloria, Sophie Svensson, Alva Svärdhagen
Linus Larsson solo, under ledning av Åsa Davidsson
Invigning av nya gemenskapsdelen i kyrkan

Psalmgudstjänst

Härjevad kyrka 17/5 kl. 18

Sävarekören under ledning av Yvonne Conradson

Öppet Hus i Saleby

Tisdagar 9.30 i församlingshemmet
Vi lyssnar till en spännande gäst och
delar tankar och andakt vid kaffeborden
3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5

Lunch i Saleby församlingshem
Måltidsgemenskap och andakt
10 mars, 7 april, 5 maj

Konsert med Vigselmusik
Saleby kyrka 31/5 kl. 19
Åsa Davidsson orgel

Musikgudstjänst

Norra Härene kyrka 7/6 kl. 19

Sång av alla församlingens körer

Eftermiddagscafé

HASSLÖSA MISSIONSHUS
25 februari 14.00
En presentation i bilder
Pastorsadjunkt Doris Danielsson

----24 mars 14.00
Om kyrkobyggnader och kyrkosyn om Hasslösa gamla och nya kyrka
Kyrkoherde Judith Fagrell
VÄLKOMNA!

Gloria, Salebykören, Majåkerskören,
Sävarekören, Projektkören, Sävsångarna

SÖNDAGSSKOLA FÖR VUXNA
- Den stora kyrkofamiljen SÄVARE FÖRSAMLINGSHEM

Söndag 22/3
16.30-17.30
Söndag 19/4
12.30-13.30
Söndag 17/5
12.30-13.30
Föredragshållare Kyrkoherde Judith Fagrell

Kyrklunch i Trässberg
Söndag 22 mars kl. 11.00

Vi startar i kyrkan med gudstjänst därefter kyrklunch
och lotterier i bygdegården
Till förmån för Fasteaktionen 2020

Familjekvällar

Kvällsmat - Aktivitet - Andakt

4/3 Saleby församlingshem 17.00-19.00
24/3 Sävare församlingshem 17.00-19.00
24/3 Majåkerskyrkan
17.30-19.30
1/4 Saleby församlingshem 17.00-19.00
Påskpyssel
12/5 Majåkerskyrkan
17.30-19.30

Ett Steg i Taget

Samling vid Majåkerskyrkan
Torsdagar kl. 9.30

Vi går en skön promenad
som avslutas med fika
i Majåkerskyrkan!

MUSIKCAFÉ

Norra Härene kyrka söndag 22 mars kl. 16

Sockenrådet ordnar lotterier och kyrkkaffe
Sång av Alva Svärdhagen, Linnéa Röör och Gloria!
Till förmån för Fasteaktionen 2020

Gudstjänster i Lindärva
Välkommen till kyrkan från 1100-talet!

26/2
25/3
9/4
11/4

19.00 Askonsdag, Mässa
19.00 Vesper, levande ljus
19.00 Skärtorsdagsmässa
23.00 Gudstjänst, doperinran

I kyrkan har vi flyttat ut bänkar för att göra en yta för
samvaroefter gudstjänsterna. Här är Göran Johansson och
Gunnar Ivarsson från Trässbergs Bygg i full fart med att
laga upp efter bänkarna.

Gångarna är nu tillgänglighetsanpassade så att det både
är stabilare att gå på och breda så att man kan gå i bredd
och stödja varandra. Lite grus är lämnat för att lätta upp
intrycket.

Vilket lyft för Trässbergs kyrka!
I Trässberg har det hänt
mycket, både i kyrkan
och på kyrkogården.
Träd har bytts ut och nya
har planterats. Utvändig
belysning på kyrkan och
ny plattgång har anlagts.
Bänkar har flyttat ut för
att ge plats för samvaro.
Tillsammans med vår
antikvarie har vi bestämt
oss för återbruk när det
gäller möbleringen i
samvarodelen. Valet föll
på gustavianska matsalsmöbler i vitt med det lilla
axet på stolsryggen och
blomman på stolsbenet.
Vet vi någon som har ett
sådant möblemang och ej
vill ha det kvar, hör av er
till oss: Tel: 0510-500 26

I de gamla askarna i trädkransen
dör grenar undan och trillar emellanåt ner på kyrkogården till fara
för besökare och personal. Nu
byter vi ut flera av de farliga träden. Här är det Hillengard som
Gunnar samtalar med Fredrik Emilskommer med utrustning för att
plocka ner träden bit för bit utan son som med sådan säkerhet bryter
fram rätt kulörer för golv och pelare.
att skada stenarna.

Ändrade planteringstider på gravar med skötselavtal

På församlingens kyrkogårdar finns
många gravar med tecknade skötselavtal
för penséer, sommarblommor och vinterdekorationer.
I år prövar vi att plantera sommarblommor
vid två tillfällen enligt följande:
1. Till Mors Dag, sista söndagen i
maj, planteras de gravar som startar
säsongen med sommarblommor
(pelargoner, lobelia husarknappar mm)
precis som tidigare år.
2. På de gravar som är har penséplantering
i avtalet låter vi dessa stå kvar över
Mors Dag då de ofta blommar som
bäst och byter till sommarblommor
i tidigare delen av juni.

Maria Schön och Daniel Svensson
i planteringstagen

Sävare församling
Fasteaktion 2020 - Stå på modets sida
Årets fasteaktion handlar om att vi
har alla rätten att leva i trygghet och
säkerhet, i frihet från våld.
Kampen för fred, jämställdhet,
rättvisa och hållbarhet hör ihop.
Vi lever alla under samma himmel och
har samma rättigheter men verkligheten
ser olika ut. Tillsammans skapar vi hopp,
möjligheter och en hållbar framtid.
Fasteaktionen 2020 inleds på fastlagssöndagen den 23 februari och pågår
fram till palmsöndagen den 5 april.

SÄVARE FÖRSAMLING anordnar
bland annat kyrklunch, lotterier, musikcafé
med mera. I gudstjänsterna tas kollekt
upp för att samla in pengar för alla
människors rätt att leva i frihet från våld.
Allt går oavkortat till Fasteaktionen.
Rekordresultat för julinsamlingen!
Totalt blev det hela 42,6 miljoner kronor.
Sävare församling bidrog med hela 40 293 kr.
Stöd Act Svenska kyrkans arbete för
fred, jämställdhet och rättvisa.
Swisha din gåva till 900 1223

”Här en
källa rinner”

Vi sjunger in våren 30 april
18.00 Bäcklidens äldreboende körsång
19.00 Hasslösa bygdegård, körsång, vårtal & kaffe
19.00 Norra Härenes fornstugor kören Gloria, vårtal
20.00 Saleby bygdegård Salebykören, vårtal & kaffe
20.00 Majåkerskyrkan Majåkerskören, vårtal
20.30 Filsbäcks bad Sävarekören, Sävsångarna
Sigfridskyrkans kör, vårtal
Med reservation för ändringar, se annons!

KONTAKT
Besöksadress: Sävare församlingshem, 531 91 VINNINGA
Postadress: Box 3065, 531 03 VINNINGA
Öppettider: Vanligen måndag-torsdag 8-15, fredag 8-13
Tel: 0510-500 26
savare.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/savare

I Sävare kyrka ligger
en kormatta med
det vackra namnet
”Här en källa rinner”.
Mattan är tillverkad på
Tre Bäckar i Varnhem
och komponerad av
Kerstin Persson, vävd
av Gösta Lundblad och
Märta Pettersson.
Det är en gåva av
Sävare kyrkliga
kvällssyförening och
skänktes 1980.

FÖRSAMLINGSPEDAGOG/BARNLEDARE
Anna Tassinari 070-23 48 720, anna.tassinari@svenskakyrkan.se
BirgittaAxelsson 0730-37 23 81, birgitta.g.axelsson@svenskakyrkan.se
Viktor Joelsson 0730-37 32 45, viktor.joelsson@svenskakyrkan.se
Helen Eriksson 0738-07 99 65, 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
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

