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"Gud låt mig bära frukt
i ar"

(Sv Ps 200:7)

^aul Gerhardt sjunger så i sin psalm och använder bilden av ett
fruktträd som ger god frukt för att beskriva vad en människas liv
går ut på. Men hur blir man ett sådant?

Det räcker inte bara med en allmän uppryckning och skärpning. Om
man hänger astrakaner i en vildapel, blir det
Ingen astrakan för det. Och det hjälper inte att
ansa och gödsla den aldrig sä. Förändringen
måste komma inifrån. Men det går märkligt
nog att ympa in ett ädelt skott, som för In ett liv
av annan art.

Så är det också i det andliga sammanhaget.
Det måste komma in ett nytt liv, helt annor-
lunda än det gamla. Det kan ingen göra själv.
Ingen utom en enda, Herren Jesus. Han kan
börja en ny skapelse. Och det är inget annat
som hjälper. Allt annat blir bara tafatta försök.
Jesus ensam kan skapa allt nytt Inifrån. Får han
göra det, kan en stackars liten människa bli som
ett träd i hans trädgård.

Mlen det finns också dålig frukt. Ar der inte
med detta som med vildapeln, som blir inympad
med ett ädelt skott? Det som växer ut från ymp-
kvisten har det nya livets art och frukt. Men på
stammen strax intill växer nya skott från trädec.
Det har kvar vildapelns dåliga frukt. Varje år
kommer det nya sådana och dem måste träd-
gårdsmästaren skära bort. Så är det också med en
kristen människas liv. Även om Jesus planterat in
av sitt rena riktiga liv genom dopet, så vill det
ändå hela vårt liv växa ut vildskott. Dem måste

Han fa ta bort. Därför är det absolut viktigt att
leva nära Honom i Ordet, Natrvardcn och

Bönen.

I kyrkans och församlingens gemenskap skö-
ter och vårdar Han dig. Ett arbete som aldrig
blir färdigt här på jorden ucan måste uppehållas
intill dess att Herren öppnar himmelens nya
skapelse, där allt skall vara såsom en gång ska-
pelsens morgon enligt Guds goda vilja.

Behåll mig till ditt paradis
och låt mig på de trognas vis
i d-ina gårdar grönska
Låt mig få tjäna dig allén
l trohet sann, i kärlek ren,

så vill jag mer e] önska. Amen
OM
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Tack Martin!
Ett kännececken på många prästers tjänst i Fal-
köpi ngs pastorat är atc den blivit lång. Detta

får ses som etc tecken på att man trivts. Martin
Sandström, komminister l Mössebergs kyrka
och distrikt utgör inget undantag. Han kom
1991 att bil den fjärde prästen l kyrkans 44-
åriga. historia. Företrädare har varit Gordon
M. öne 1960-71, Stig Lunermark 1971-74samt
Lars M'agnusson 1974-90.

Nu tackar vi Martin Sandström för ett gott
arbete l pastoratet, uppskattat av många. Vi
gläder oss åt att han kommer att bo lcvar i Fal-
köping med sin familj, vilket gör det möjligt
atc också i framtiden utnyttja hans tjänster.

Som kontmktsprosr stannar Martin kvar till
dess att den nya biskopen tillträtt.

CM

Välkommen Pontus!

Vi har glädjen att genast kunna välkomna
en ny ijänsteinnehavare av komminiscer-
tjänsten i Mössebergs kyrka. Pontus Jo-
hansson, komminister i Arvidsjaur, var
ensam sökande till tjänsten. Även om han
kommer långt ifrån så är han från bygden
och kommer sä att säga hem till sin barn-
doms bygd. Det är en stor fördel att känna
folk och trakt. Han kommer till en kyrka som
han redan känner och dar han redan varit med-

arbetare vid något tillfälle.
Vi gläder oss mycket och välkomnar hela
familjen till Falköping

CM.

Jag heter Pontus Johansson och kommer att ar-
beta som präst i Falköpings pastorat med start i
juli månad. De senaste tre åren har jag och min
familj bott i Arvidsjaur, Norrbotten. Familjen
bescår av hustrun Elisabet, sönerna Aron (3]/2
år) och Jakob (l år) och mig själv, förstås. Nu
blev vår längtan söderut för stark och för min
del blir det som att komma hem igen, eftersom
Jag är född och uppvuxen i Kinnarp, där jag

också har mina föräldrar. Vi ser fram emot

att få bo och verka i Falbygden och önskar
alla i pastoratet en god och välsignad
sommar.

(Pontus Johansson

Foto: privat
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Delaktighet, respekt och ömsesidig solic

Samtalet är en

viktig del av det
diakonala arbetet,

vare sig det sker i
grupp eller enskilt.

"Diakoni är uppdraget till kyrkan, grun-
dåd i Kristi kärlek, att genom delaktighet,
respekt och ömsesidig solidaritet möta
varandra i livets olika situationer,

rdet diakon kommer från grekiskan
>ch betyder tjänare. Det är ingen tve

kan om att den som arbetar inom

diakonin fyller ett stort behov och det behovet
kommer inte att minska framöver, snarare

tvärtom. Antalet ensamma, sjuka och behö-
vande blir allt fler i etc samhälle som inte har

resurser nog att ra hand om dem. Den som
tycker att ensamheten är svår, den som vill ha
besök, den som har drabbats av sorg eller den
som bara vill ha någon att tala med kan vända
sig till de som arbetar inom diakonin och få
hjälp och stöd.

I Falköpings pastorat finns två diakoner
som ansvarar för Falköpings och Friggeråkers
församlingar. Dessutom finns i Falköping S:t
Olofs gård, som blivit ett diakonalt centrum,
en plats dit alla är välkomna, en plats dit man
kan komma för att delta l alla de aktiviteter

som ständigt pågår eller bara slå sig ner med

en kopp kaffe och en tidning. I Släta har för-
samlingsassistent Sara Strömberg hand om
den diakonala verksamheten som en liten del

av sin tjänst.

Vad gör man då om man arbetar som dla-
kon?

Träffar och mötesplatser
En stor del av tiden används till att planera och
arrangera träffar av olika slag.

Dagledigträffar anordnas den tredje rors-
dagen i varje månad utom under sommaren.
Varje träff innehåller en andakt, kaffe och nå-
gon form av program. Vad som. bjuds i form
av underhållning kan variera, ofta bjuder man
in någon som talar om ett speciellt ämne, eller
någon som sjunger och spelar.

Födelsedagsfester anordnas för de som
fyller 80, 85, 90, 95 och varje år därefter. Inbju-
dan är personlig och på inbjudan framhålls att
den som av någon anledning hellre vill ha be-
sök gärna får det.

Under våren startades en diakoni cirkel, en

studiecirkel kring diakonala frågor, på S:t

fc^ SVENSKA
KYRKAN
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äritet - diakonins nyckelord
Olofs gård och en ny planeras för hösten i
församlingshemmet i Falköping. I gruppen
försöker man också bearbeta livet och samhäl-

let ur ect dlakonalt perspekciv. En cirkel består
av fyra träffar.

Höstsupé för 65-åringar är ett sätt att få
kontakt med nya människor och att umgås.
Der ger också en möjlighet acc berätta om det
diakonala arbetet i Falköping. Inbjudan till
supén är personlig.

Träffar för frivilliga medarbetare anord-
nas höst och vår. Då ges möjlighet att samtala
och oftast bjuder man in en gäst som talar om
något som kan vara till Lippbyggelse.

Samtalets betydelse
En viktig del l det diakonala arbetet är sarnta-
ler. Att samtala har en läkande kraft och skapar
gemenskap.

På S:t Olofs gård har Annika Bertilsson en
samtalsgrupp som träffas varannan onsdag
under vår och höst. Oftast hittar man samtals-

ämnena utifrån något man har läst eller något
som man tycker känns angeläget eller aktuellt.
Till hösten kommer man att tala om psalmer
och deras ursprung med hjälp av en särskild
studiebok.

På Bergsliden, ett äldreboende i närheten av
sjukhuset, har Rakel Kinnunen en liknande
samtalsgrupp och i Torbjörntorp har hon till-
sammans med församlingsassistent Åsa
Jockisch startat en tJeJgrupp med syfte att
skapa en gemenskap som bygger på respekt
för varje individ och därigenom stärka själv-
känslan.

Att mista en Jivskamrat innebär för de flesta

ett långt sorgearbete som kan vara svårt att
klara helt utan hjälp. Därför anordnar Annika
Bertilsson och Rakel Kinnunen kontinuerliga
leva-vidaregrupper. (Se sid 8.)

Andakter och mässor

Vill man inte delta i någon grupp behöver man
för den skull inte avstå från att samtala med

någon. De som arbetar inom diakonin gör
både hembesök, sjukbesök och träffar den
som vill för enskilt samtal på S:t Olofs Gård
eller l församlingshemmet.

Rakel serverar tårta vid en födelse dags fe st.
Att leda andakter och att hjälpa cill vid mäs-

sor på sjukhem och serviceboenden upptar en
sror del av arbersriden. Både i Friggeråker och
i Falköping finns flera äldreboenden som re-
gelbundet får besök av diakonerna.

I Friggeråkers församling finns många äldre
på Bergsliden, där församlingen har två loka-
ler. Där anordnas mässa varje torsdag och bön
varannan onsdag. Då Rakel böljade sin anställ-
ning för drygt ett år sedan träffade hon
personalgrupperna både på Bergsllden och
Kararinagården i Torbjörntorp för att skapa
bra relationer och för atc tala om att hon finns

inte bara for de boende, utan även för anhö-

riga och för personalen.

Dagledigträffa r a rra n^
en gäng i månaden.

Kyrka blad



Sjukhuskyrkan - mer än bara en kyrka

Alla hoppas vi att vi ska slippa att vistas
längre perioder pä sjukht^s, men alla har
inte den turen. För den som blir tvingad
till längre sjukhusvistelser, speciellt om
man inte ens vet om man någonsin kom.-
mer att bli frisk igen, kan det bli nödvän-
digt att tala med någon. Denna någon kan
då vara en präst eller diakon som arbetar
speciellt pä sjukhuset.

sjukhuskyrkan på sjukhuset i Falköpi ng

arbetar prästerna Knut Svenning och
. Björn Lundin tillsammans med Rakel

Kinnunen, som är diakon. Deras uppgift är att
finnas rill för de patienter som vill ha någon att
tala med och någon som lyssnar, för den som
känner sig ensam, orolig eller ledsen men även
för den som behöver någon att dela sin glädje
med. Dessutom det är inre bara den som är

sjuk som kan behöva stöd utan även anhöriga
och personalen på sjukhuset.

Fungerar som katalysator
Knut Svenning arbetar med- patienter med
psykiska sjukdomar. De intagna hör av sig till
hononi för att få prata om det som de inte
kan tala med personalen om. Oftast är beho-
ven andliga, även om så inte allrid är fallet.

-Människor l kris har mycket som bubblar
upp. Samtidigt är det svårr att tala om att man
är skadad på insidan, säger Knut. I det läget
klarar man inte att själv knyta samman trå-
darna. M'an blir "sektoriserad . Somatiska

sjukdomar är fortfarande mer accepterade.
Men alla behöver ses som en hel människa. Vi

möter människan som hon är. En annan fråga
som oroar många är: Vad händer då jag kom-
mer ut?

Knut liknar sin roll i samtalet vid en katalysa-
tor, dvs något som sätter igång processen. Att
prata är att bearbeta och det måste patienten
själv göra.

SJUKHU
Blomman frän de,
visa att det finns e
som gatt sönder eh
nya vägar till liv ?
brutna grenen och
slutna av Guds na

omslutna av Guch

Björn Lundin^ Rakel
Kinnunen och Knut

Svenning ansvarar
tillsammans för
sj uk htis kyrkan i
Falköping.

SVENSKA
KYRKAN
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<YKKAN
v brutna grenen vill
.y möjlighet. Det
. kadats ska finna

. Både den av-
loskottet är om-

tro. Så är vi alla

rvaro.

^^^

-Det är mer en fråga om art
själv komma fram till en lösning,
funderar Rakel.

Rädsla inför döden

Många människor som hamnar i
vården upplever att de inte får
rätt behandling.

-Mycket av mitt arbete går ut
på att upprätta människan som
blivit orättvist behandlad, säger
Rakel. Mlan behöver någon som
sitter bredvid.

Något som ständigt möter
den som arbetar med själavård.
bland svårt sjuka är rädslan för
döden. Den finns där även om

man inre förmår att uttrycka den
i ord. Initiativet till samtalet ligger hos den
sjuke.

-Man måste känna respekt för den sjuke,
menar Rakel.

Man försöker förmedla ett lugn, fortsätter
hon. IVtan får aldrig ta ifrån någon hoppet, hur
kritiskt läget än kan verka. Det kanske också är
så art de anhöriga Inte accepterar att deras nära

är döende.

Bejaka sin svaghet
Hur klarar man då av att arbeta som präst eller
diakon bland svårt sjuka människor?

-Jag har lärt mig väldigt mycket, säger Rakel.
Men vi behöver utbildning och handledning,
der är ju väldigt lätt att man gör fel annars.

-Man får fråga sig, vad har jag som jag inte
har bearbetat? funderar Knut. För att kunna ta

emoc måste man vara stark eller svag. Att vara
stark är ju att kunna bejaka sin svaghet.

Människor har olika förväntningar då de
möter någon från kyrkan. Ofta vill man be,
men inte alltid. Mötet är Inte bara ett möte

mellan två människor, utan ett möte d-är Gud
är med.

Sjukhuskyrkan är inte bara ett begrepp, det
är även en lokal, ett liter kapell, på sjukhus-
området. Idag hålls mässor och andakter l för-
sta hand på Rehab, medan sJukhuskyrkan an-
vänds mest för musik. Varje onsdag mellan 14

Musikstund i sjukhuskyrkan.

och 15 spelas klassisk musik. Ännu så länge
kommer inte så många beökare, men det tar
tid att skapa rutiner och att sprida budskapet.

-Jag skulle vilja använda kapellet ull så
mycket mer, säger Rakel, t ex för meditation,
andakter och slnnesrogudstjänster. Det finns ju
ett behov att fylla.

ME

Här ner du oss som arbetar med
Sjukhuskyrkan

Knut Svenning, präst, tfn 77 63 33
mobiltfa 0706 89 82 25

Björn Lundin, präst, tfn 77 63 88
mobiltfn 0708 72 38 48

Rakel Klnnunen, diakon, tfn 77 63 26
mobiltfn0702212418

7 Kyrkoblad



Att kunna gå vidare

Erik Persson och

Ing-Britt Ar vidsso n
har häda mist sina

närmaste och talar

gärna om or tindra
hur värdefullt det
var att delta i Leva-

vidaregruppen på
S: t Olofs Gärd.

Att mista sin livskamrat är svårt. Att bear-

heta sorgen utan stöd är ännu svårare. Ätt
fö träffa andra i samma situation och att
prata ut om sin saknad hjälpte både Ing-
Britt och Erik då de blev lämnade en-

samma.

lör drygt ett år sedan miste Ing-Britt
Arvidsson och Erik Persson sin sambo

respektive hustru, då dessa gick bort
efter en längre tids sjukdom. Under våren har
Ing-Bntt och Erik deltagit i en samtalsgrupp
kring sorgearbetet som anordnats på S:t Olofs
Gård. Båda är helt överens om den hjälp de
haft av gruppen.

-Det var rätt tidpunkt art vara med i grup-
pen, säger Erik. Direkt efter Ainas bortgång
kunde jag inte prata om det och jag kunde inre
med att Folk frågade och frågade.

Smärtan bleknar något med tiden så att man
till slut klarar av att tala om den man mist.

-Jag saknar honom, säger Ing-Britt, men
samtidigt var det en lättnad att slippa se ho"
nom lld-a mer. Jag var så trött, helt slut.

Erik håller inre riktigt med henne.
-Jag hade svårt att se det där "slippa ifrån

lidandet, menar han.

Båda har insett att det är viktigt att man lär

sig art se realistiskt på den man förlorat och
inte idealisera alltför mycket.

Arbetet i gruppen sker i etapper. Under den
första samlingen presenterar sig deltagarna för
varandra och Annika och Rakel berättar om

hur man lagt upp återstående träffar. Man pra-
tar också om sjukdoms tiden, om beskedet, ef-
fekten på förhållandet inom familjen och an-
nät som har med detta atc göm.

Vid andra träffen kommer samtalet in på
slutet av sjukdomstiden, om dödsögonblicket
och tiden direkt efter att döden inträtt.

Den tredje samlingen behandlar tiden fram
til] begravningen och sista gången man ses tar
man itu med de minnen man har av den döde.

Kanske finns det praktiska problem som
man kan hjälpas åt att lösa.

Annika och Rakel ar noga med att låta delta-
garna sköta samtalet medan de själva bara lyss-
nar.

-Det är skönt att få prata med någon som
inte frågar någor, menar både Ing-Britt och
Erik.

Dessutom upptäcker man att man inte är
ensam med sin sorg, utan att det finns andra
som också upplevt samma sak.

ME
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Välkommen till Sjukhuskyrkan

onsdagar mellan 14 och 15

Musi^
En stitndfor stillhet och meditation.

Vi finns i lila huset

Cafe Fredriksberg, Fredriksbergs kyrka
Tisdag 15 juni
18. 00 föredrag,
Jim Turesson
Andakt,

Mars Löwing
19. 30 Hemlig gasr

Tisdag 22 juni
15. 30 Flaskpost.
Teater för barn

l6. 15GrilIning

Tisdag 29 juni
17. 00 Servering
17. 30Allsängmed
Sören Fridh

19. 00 Max Lagers
Stompers .. Entré.

Sommarkväll i kyrkan

Kl 19.00 om ej annat anges

5/6 lo

13/6 sö kl 14
13/6 sö
15/6 ti
19/6 18

22/6 ti
24/6 to
25/6 fre kl 22
27/6 sö

29/6 ti

3/7 lo
4/7 sö

10/7 lo
11/7 sö
15/7 to

17/7 lo

18/7 sö

22/7 to
24/7 lo
25/7 sö
29/7 to

31/7 lo
1/8 sö
5/8 to
7/8 lo
S/8 sö
12/8 to
14/8 lo
29/8 sö ev

S/9 sö

8/9 ons
12/9 sö

S:t Olof

Yllestad

Mösseberg
Fredriksberg
Näs ka

Fredriksberg
Vistorp

Miilcirp
S:t Olof

Fredriksberg

Vartofta-Åsaka

Släta

Kälvene

Åslc
Friggeråker

Näs

Tiarp

Märka

Vistorp
Karleby
S:t01of
Vartofta-Åsaka
Skörstorp
Luttra

Kälvene

Mösseberg

Torbjömtorp
Yllestad
Yllestad
Liittra

S:t01of

Fredriksberg

Falbygdens Oratoriekör, Ulf Norberg, orgel
Psalmtoppen med bandet "Farsorna" från Värmland
Anna Bromander, oboe ochAnna Sandström, piano

Café Fredriksberg, se separat annons
Lina Ingemarsdotter-Ochoa, sång och Birgitta Lindh, piano
CaféFredriksberg
"Sång och orgelbrus" med Sami Kaukonen
Progfam ej fastställt
"FREEDOM the vision" Håkan Lewin, saxofon, Kjeld Lauritsen,
hammondorgel och Johannes Landgren, piporgel
Café Fredriksberg

Lars Blomquist med familj spelar och sjunger
Anna Inghammar, sång,TedRosvall, piano
"Mellan strand och lind" Susanne Lind, sång, Jan Strandh, gitarr
ElinAndersson, fiol, Olle Lind, gitarr ochmunspel
"Så längtarjag till dig" Maria Björkman, orgel och piano, Hanna Lundberg,
violin och sång, SofiaFalk, flojtoch sång
"Göte Strandsjö i ord och ton" Henry Svensson, sång och Rolf Johansson,
piano

"Rockofages"AmerikanskaandligasångermedTedRosvall, JohanSiberg
ochViktorTurgård
Program ej fastställt
Folkmusikgmppen Vittra
"Härliga liv" Camilla Lönnmyr, sång och Henrik Rubenson, piano
MiaLai-Carlsson och Jonas Carlsson, fiol, cello och piano

TedRosvalt, sångochgitarr
Kristina Johansson och Claes Rubenson, m fl, tvärflojt och sång
Elisabeth & Roland Lundgren, sång och gitarr

Annika Bertilsson, sång och blockflöjt, Birgitta Lindh, pianooch orgel
MarcusWarfheimer, piano, m fl

Program ej fastställt
Lisa Sydhagen och Birgitbi Lindh sjunger och spelar
Program ej fastställt
Frida Bromander, cello och Gry Graaf, piano och sång
KammarkörfrånTallin

Allsångskväll med Missionskyrkansköroch Fredriksbergskören

.^
c
c
c
..

s
c
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Långfredagsvandring med gemenska)

Andakt vid tredje timmen i Kälvene kyrka.

Första meditationsbilden längs vägen.

Stärkande tacopaj i Vartofta-Äsaka,

Andakt vid sjätte timmen iÅsaka kyrka.

Det är langfredagsmorgon. I den tidiga morgonsolen har vi sam-
lats, en liten skara, ! Kälvene kyrka. Vi har kommit för att »andra
den nästan en och en halv mil långa vägen härifrån till Yllestad.

. n dag som denna har vår vandring en särskild mening. Just den
här dagen för drygt två årtusenden sedan vandrade Jesus den
tunga vägen till Golgaca med sitt kors, något som skulle få en

sidan oerhörd betydelse för ossa alla. Vår vandring ser helt annorlunda
ut, men ändå finns tanken där hela tiden.

Vi börjar med andakt vid tredje timmen i den lilla kyrkan i Kälvene,
innan vi ger oss ut längs vägen mot Äsaka, som ar vårt första mål. Det är
kallt på morgonen för det blåser en ihärdig nordanvind som biter tag i
öronen om man inte tänkt på att klä sig ordentligt. Längs vägen finns
bilder uppsatta med jämna mellanrum, bilder för meditation som be-
rättar om Jesu korsvandring, så att vi kan följa honom på vägen. I de
häften vi fick med oss i Kälvene finns texter till bilderna, texter som får

att fundera och reflektera, i tysthet eller gemensamt.
Vid lunch är vi framme i Åsaka, trötta, men framför allt hungriga. I

församlingshemmet väntar tacopaj och kaffe, så att vi styrkta av detta
kan gå vidare mot Yllestad efter andakt i Åsaka kyrka.

Skaran vandrare har utökats något i Åsaka. Man hinner prata ganska
mycket med varandra på en så lång vandring och människor som jag
tidigare bara känt till namnet blir nya vänner. Solen värmer nu, men det
bläser fortfarande kallt och det är uppförsbacke i stort sett hela tiden.
Det finns en slags poetisk rättvisa i detta, att det är tyngre och jobbigare
mot slutet av vår färd.

Till slut når vi ändå mälet, Yllestads församlingshem. Där får vi kaffe
och tårta och hinner vila litet innan vi samlas i kyrkan för en sista an-
daktsstund vid nionde timmen. Tankarna får ro och det är svårt att bryta
upp, gå ut ur kyrkan och återuppt a sitt dagliga liv..

I alla tider har människor vandrat, med eller utan något särskilt mål.
Själva vandringen är ibland mal nog om man gör en inre resa. Man hin-
ner tänka mycket medan man går och kanske komma till klarhet med
saker som man annars inte haft ud att ta im med.

Kanske kan just en korsvandring som denna bli tradition. Jag tror i alla
fall att vi som var med gärna gör om det nästa år och att det vi berättar
sprider sig som ringar på vattnet och lockar nya medvandrare.

WE
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"Seruicehilen'nied

dricka till törstiga
vandrare.
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och meditation
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Pä väg mot Yllestad har skaran utökats.

Framme i Yllestad.

Birgitta serverar kaffe i församlingsgården.

Andakt vid nionde timmen i Yllestads kyrka.

1
Världen behöver<
bön
Pä 80-talet var Moder Teresa i Sverige. Hennes bud-
skåp till oss var att världen behöver bönr så sant och så vifi-
tigt. All den nöd som finns i vår värld, den ser vi. Vi kan
inte blunda för den. Den möter oss varje dag via tidningar,
TV och radio.

en nöden finns också mitt ibland oss. Ett

ögonblick och vårt liv kan förändras.
Det kan vara en trafikolycka, sjukdom, dödsfall

eller något annat. Men livet kan vara svårt i största a.llmän-
het. En gnagande oro, en hopplöshet i tillvaron.

-Måste jag leva med denna ångest hela mitt liv! Litbrisrer
mänga. Våra situationer ser olika ut, men nöden finns där
under längre eller kortare tid.

Under dagar som ar tunga är det svårc att be själv. Då
är det skönt are andra kan be för oss eller att dela en böne-?

scund med varandra. När allt är helt underbart och livec

går som på räls har vi behov av att tacka. Men vem ska vi
rikta vårt tackcill?

Det finns bara en som kan ge oss den djupa trösten och
ta emoc den djupa tacksamheten.

I Frlggeråkers församling har vi samlats varannan vecka
rill bön. Det har varit en tröst art mötas i både glädje och
sorg. Du är välkommen att vara med i en bönegemenskap.
Vi startar igen dll hösten, då vi träffas varannan tisdag kl
13. 30 på Bergsllden 14. Känn dig varmt välkommen!

(Rg. ^eCT<jinnunen, diakon

Välkommen till

'̂fy.
r^ '3.Café

Bergsliden 14

Kaffe och bröd 10kr
Glass, saft m m

Allt till självkostnadspris

Allsäng kl 14 första måndagen i varje månad
7 juni Håkan Henriksson
5 juli Annika Bertilsson
2 augusti Birgitta Lindh

^
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