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Påsken & våren i Tysslinge församling

Johan har ordet
Min barndoms bibliotek och stillheten
Under en del av min uppväxt
bodde jag i Sigtuna utanför
Stockholm. Då, på 1970-talet,
var det en liten stad och liksom nu med många märkliga
hus. Där fanns ruinerna efter
kyrkor från 1000-talet och
inte minst Sigtunastiftelsen,
högt placerad med utsikt över
Mälaren som ett italienskt
kloster i den kyliga norden.
På den tiden låg stadens lilla bibliotek i stiftelsens lokaler. Det var där, och i mitt hem, som
intresset för böcker växtes. Där lärde jag mig
att bläddra i den gamla kortkatalogen för att
leta efter böcker, det var enklare än att titta i
hyllorna. I biblioteket rådde lugn, om någon alls
talade var det med dämpad röst. Efter en tid när
jag varit där tillräckligt mycket, fick jag reda på
den hemliga vägen till biblioteket som alltid var
öppen. Huvudentrén till stiftelsen var alltid olåst
och genom att följa några små korridorer och
smala trapphus så kunde jag gå in i biblioteket
även när det var stängt.
Vilket förtroende för en 11-årig liten kille, och
vilken spännande värld som öppnades sig med
all kunskap, allt vetande och all fantasi.
Jag tänker på detta nu när det rapporterats
om allt stök på våra bibliotek. Det gäller även
stadsbiblioteket i Örebro som tvingats låsa dörren till arkivet, guldgruvan med hyllmeter efter
hyllmeter av gamla böcker som jag kan försvinna
i. Själv blir jag fortfarande insläppt, men måste
varje gång be om att dörren ska öppnas. Skulle
jag kommit in om jag varit en mellanstadieelev?
Kanske, men några hemliga bakvägar som fanns i
Sigtuna finns inte i Örebro, och inte heller längre
på Sigtunastiftelsen för den delen.

För mig finns en koppling mellan bibliotek och
kyrkorum, båda bör vara fredade från världens
larm och buller, med plats för dem som söker
stillhet. När jag var barn stod nästan alla kyrkor
öppna, åtminstone på somrarna. Men även den
tiden är förbi, det är för mycket som kan stjälas
eller förstöras för att vi ska våga låta kyrkporten
stå öppen om ingen av församlingens anställda
är i närheten.
Nu ska vi snart fira påsk med uppståndelsens
budskap om att Jesus lever. Vågar vi tro på en
återkomst (uppståndelse) för stillheten och tystnaden? Att bibliotek och kyrkorum åter kan bli
platser för reflektion och förundran. Jag vill tro
det, men det hänger på oss att återta dessa platser.
Med önskan om en riktigt god och glad Påsk!
Johan Bremer, kyrkoherde

Påsken i vår församling
När du får det här bladet så är det dags att fira
påsk! Det är den mest dramatiska tiden i vårt
kyrkoår, inte minst veckan som föregår påskdagen. Den kallas ”Stilla veckan” och går från
glädjen på Palmsöndagen via Långfredagens
svärta till den tomma graven på påsknatten. I
gudstjänstschemat i detta blad ser du vilka tider
och platser som gäller.
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Kyrkorådet 2018-2021

Från vänster: Johan Bremer, Gustav Wetterberg, Anne-Marie Eklund, Susanne Janehult, Gerd Holm, Rebecka
Ardeman Merten, Ulrik Niemi och Leif Halleby. Saknas på bild gör Christina Ohlsson och Lars Göran Göthlin.

Våra kyrkogårdar
Kyrkorådet har tillsatt en grupp som skall titta
på kyrkogårdarnas utformning. Vi behöver ta
ett helhetsgrepp och fundera på hur vi vill vårda
dessa kulturmiljöer på bästa sätt. Vi kommer
också att titta på möjligheten att återanvända
gamla grusgravar och göra dom till askgrav-

Vi söker
gravrättsinnehavare

platser, något som har blivit mycket efterfrågat
på andra håll.
Men som vanligt är det mycket arbete på
kyrkogårdarna när våren kommer, redan nu
kommer vi att ta ned några trasiga björkar på
kyrkogården i Tysslinge.
Under våren och sommaren fortsätter vårt arbete att
söka efter gravrättsinnehavare på våra kyrkogårdar i
Vintrosa, Tysslinge och Gräve. Det kommer att sättas
upp gröna skyltar på de gravplatser där gravrättsinnehavare saknas.
När en gravrättsinnehavare avlider är dödsboet
skyldigt att inom sex månader utse ny gravrättsinnehavare och att anmäla detta till församlingen. Är
ingen i dödsboet villig att vara gravrättsinnehavare
skall även detta anmälas till församlingen.
Har du frågor om gravrätter?

Kontakta Agneta Gustavsson, exp. tel 019-29 40 06,
agneta.gustavsson@svenskakyrkan.se eller
tysslinge.forsamling@svenskakyrkan.se.
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Måla av glädje!
Att skapa med färger, att fylla en duk eller ett papper med penseldrag, att använda kol eller blyertspenna, att göra det i grupp
och inspirera varandra, det är för mig glädje!
Min plan är att träffas och låta gruppen tillsammans bestämma
vad vårt mål är. Kanske blir det något vi delar med oss av genom
utställning och vernissage eller så är det samtalen inom gruppen som står i fokus. Det kan vara lika
viktigt att dela sina tankar om skapande och livet i övrigt som att visa upp ett färdigt ”resultat”.
Ingen prestige, ingen tävling, alla som vill måla, kan.
Är Du intresserad av att vara med? Tid och rum bestäms närmare hösten då dessa ”skaparträffar” förväntas dra igång.
Hör av dig till mig så återkommer jag med mer information när starten närmar sig.
Josefine Milton, församlingsassistent
josefine.milton@svenskakyrkan.se Telefon: 019-29 40 02
I samarbete med

Kyrkans Öppna Café = F.d öppna förskolan
Vi har ändrat namn på vår barnverksamhet för att signalera att
Alla är välkomna. Kom med eller utan barn, kom för att sjunga
ihop med andra barn och vuxna, kom för en kopp kaffe och en
smörgås eller kom för att umgås. Kom in i värmen!
Här möter ni församlingsassistent Josefine Milton, församlingspedagog Ewa Kummelås och kantor Frida Enblom. Frida leder
kl 10 en sångstund med barnrytmik anpassad efter de barn som
besöker. I caféet finns möjlighet att köpa fika för 20 kr per familj
men vill man hellre ta med så går det också bra. Kaffe, te och
saft bjuder församlingen på. Skänk gärna en slant i våra bössor
till förmån för Svenska Kyrkans Internationella Arbete.
Tisdagar 9.00-13.00 Kyrkans hus, Skolgatan 13 i Vintrosa
Fredagar 9.30-12.00 S:t Josefs församlingsgård, Härdvägen 2 i Garphyttan

Vintrosa församlings hem
Under våren och sommaren kommer
vi att renovera församlingshemmet i
Vintrosa, som är en del av byggnadsminnet Vintrosa prästgård. Bland
annat måste taket bytas och grunden
måste rätas upp. Därför kommer
församlingshemmet att vara stängt
fram till hösten. Vid begravningsoch dopkaffe kommer vi att hänvisa
till Tysslinge församlingshem eller
S:t Josef i Garphyttan.
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Möt våren med sång!
Att sjunga är rena hälsokuren. Man tränar inte
bara sin röst utan också sin kropp, som ett gympapass för hela människan ända från insidan och
hela vägen ut. Att sjunga tillsammans med andra
har visat sig vara extra bra för hälsan.
Det känns fantastiskt att vi i Tysslinge församling
har många möjligheter att varje vecka få samlas
och sjunga tillsammans.

får vi mötas i våra vackra kyrkor och stämma in
i gudstjänstens musik, i psalmer, i lovsånger och
i liturgiska sånger.

önskan om att sjunga tillsammans med andra.
När du gör det lär du dig efter hand.
Om du har frågor, kontakta körledare Frida
Enblom på tfn 070-212 53 10 eller mail frida.
enblom@svenskakyrkan.se

Varannan torsdag (Udda veckor)

Varje tisdag

Varje söndag

får vi mötas i S:t Josefs kapell i Garphyttan kl
17.45-18.15 för andakt när vi sjunger de vackra,
lugna sångerna från Taizè.

får vi mötas i Kyrkans hus i Vintrosa för härlig
rytmik och sång med de minsta kl 10.00-10.30.

Torsdagar udda (ojämna) veckor
får vi mötas i S:t Josefs kapell i Garphyttan och
sjunga i ”Sjung för livet” kl 18.30-19.30.
Här blandar vi visor, schlagers, gospel, pop,
psalmer, trallar och trudelutter. Vi sjunger för
glädje, i stunden och experimenterar med olika
klanger och rörelser. Perfekt för dig som vill
sjunga men kanske inte har möjlighet att vara
med i en kör. Sjung för livet är för alla, för dig
som är van att sjunga, för dig som är ovan att
sjunga, för dig som vill må bra, för dig som vill
träffa andra sångglada människor. Ingen åldersgräns vare sig uppåt eller nedåt. Ingen anmälan,
bara kom och var med!

Torsdagar jämna veckor
får vi mötas i Kyrkans hus i Vintrosa till Kyrkokörens repetition kl 18.30-20.00.
Vi träffas även udda veckor i S:t Josefs kapell
kl 19.30-20.00 för ett intensivrep.
Kyrkokören är en härlig samling människor
som träffas regelbundet och övar in sånger till
olika tillfällen. Vi sjunger i stämmor, repertoaren
är blandad och följer kyrkoårets växlingar. Exempel på tillfällen när vi sjunger är påsk, allhelgona, advent och jul. Vill du vara med? Tveka
inte! Bara kom och prova. Du behöver inte har
erfarenhet av körsång, du behöver bara ha en

Varje fredag
får vi mötas i S:t Josefs kapell i Garphyttan för
härlig rytmik och sång med de minsta kl 10.0010.30.
Rytmik är glädje, klanger, färger, toner, rytmer,
rörelse, överraskningar, bus, sång och mycket
mer i en underbar blandning. Ingen anmälan,
bara kom och var med!

Torsdagar udda (ojämna) veckor
möts Sång och Sån’t-gruppen i S:t Josefs kapell
i Garphyttan kl 15.30-17.30.
Det är en grupp för alla barn som vill och som
går i trean och uppåt. Vi sjunger, skapar och
äter soppa tillsammans. I vår sjunger vi på Påskdagens familjemässa i Tysslinge kyrka samt gör
musikal som framförs 24 maj i S:t Josefs kapell.
Vill du vara med, kontakta församlingspedagog
Ewa, ewa.kummelas@svenskakyrkan.se eller
körledare Frida, frida.enblom@svenskakyrkan.se
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MUSIK I VÅR & FÖRSOMMAR
Konsert på Tysslingedagen
torsdag 10 maj kl 15 i Tysslinge kyrka
”Försommarpärlor”
Harpisten Jennie Åbrink turnerar över hela landet med sin
harpa. Denna aftonstund låter hon oss njuta av den speciella
överjordiska klang som bara en harpa kan skapa.

Varmt välkommen!
Fri entrè

Tre dagar av musik i försommartid
Onsdag 23 maj kl 18.00 i Tysslinge kyrka
Vårkonsert
The Morgan Consort, barockmusik på tidstrogna instrument.

Torsdag 24 maj kl 18.00 i S:t Josefs kapell
Musikalen Önskemaskinen
Barnkören Sång och Sån’t tar oss med på ett spännande äventyr
till farbror Bengts önskemaskin där allt kan hända
Soppa för alla som vill från kl 17.00

Fredag 25 maj kl 18.00
Vintrosa kyrka
Amerikanska Tonsättare
Olaus Petri musikkår spelar bland annat
Rhapsody in Blue av George Gershwin.
Solist: Karl Magnus Jansson
Dirigent: Staffan Sjösvärd
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Udda torsdag i S:t Josefs församlingsgård, Garphyttan
Varannan torsdag, samlar vi ihop flera av våra verksamheter under samma tak (ej 29 mars, 10 maj).
Här finns en plats för möte mellan människor, barn och vuxna.
Vi har barngruppen Sång och sån’t, andakt och körsång. Navet
dessa torsdagar är soppserveringen. Soppa, bröd, kaffe och kaka,
40 kr/vuxen och gratis för barn. Alla är välkomna att delta i den
delen av kvällen som passar just er!
15.30-17.30
17.00-17.45
17.45-18.15
18.30-19.30
19.30-20.00

”Sång & sånt” för dig i åk 3 och uppåt.
Soppservering.
En stillsam andakt med Taizésånger.
”Sjung för livet”
Körsångsrepetition

Välkomna udda torsdagar med säsongsavslutning 24 maj.

Nytt för i vår är att vi firar Taizégudstjänst efter soppserveringen.
En stilla andakt med meditativa
sånger från Taizé i Frankrike.

sjunga tillsammans och kan tänka på något annat än
sina problem för en stund.

…DRAMA

Människor som är drabbade av en katastrof behöver stöd och samtal för att kunna hantera
svåra upplevelser.

MER ÄN...
Närenkatastrofvänderuppochnerpåallt,görSvenska
kyrkans internationella arbete allt för att hjälpa människor tillbaka till ett tryggt liv. Vår specialistkompetens inom humanitärt bistånd är psykosocialt
arbete. Det handlar om att ge stöd på rätt sätt i
varje steg mot ett tryggt liv igen.

...VATTEN Genom att skapa naturliga mötesplatser
där människor kan mötas, kan nya samarbeten uppstå.
...MAT Det är en stor skillnad på att bli serverad mat
och att få möjligheten att laga den själv. Man får känna
att man har kontroll och närmar sig en vardag igen.

...LEK Barn mår bra av att få leka under trygga former.

I våra förskolor är barn välkomna att leka, dansa och

...UTBILDNING Vuxna som lär sig läsa, skriva och
räkna blir mer måna om sina egna barns utbildning.

...ETT JOBB

I inkomstgenererade projekt, t ex att
lära sig sy kläder och bygga skolbänkar, får människor
inte bara en försörjning, utan även en arbetsgemenskap.

...FOSTERFÖRÄLDER Fosterföräldrar tar hand
om barn som blivit separerade från sina föräldrar –
ett stort och tungt ansvar eftersom det blir många
munnar att mätta. För att stötta dem, anordnas olika
aktiviteter som självhjälpsgrupper, där man till exempel
bakar bröd.
...EN LEDARE Vi försöker alltid identifiera ledare
i en grupp av drabbade, och ger ledarna det stöd och
verktyg som hela gruppen behöver för att ta sig tillbaka
till ett normalt liv.

Flyktinglägret Gambella i Etiopien, dit flyr människor från stridigheterna i Sydsudan. Foto: Christof Krackhardt /ACT/Diakonie Katastrophenhilfe

Människor som flytt Mosul bor i lägret Dibaga, där
Svenska kyrkan ger stöd. Foto: Seivan M.Salim/LWF
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Gudstjänster i Tysslinge församling
Palmsöndagen, söndag 25 mars
Med palmblad i händerna möter vi Jesus när
han kommer till Jerusalem.
Fasteinsamlingen avslutas.
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka.
Skärtorsdagen, torsdag 29 mars
Den första nattvarden
19.00 Mässa i Vintrosa kyrka.
Kyrkokören medverkar.
Långfredagen, fredag 30 mars
Vi samlas vid Jesu kors.
15.00 Gudstjänst i Tysslinge kyrka.
Påskafton, lördag 31 mars
Från mörker till ljus, om vädret tillåter samlas
vi kring påskelden utanför kyrkan
23.00 Påsknattsmässa i Vintrosa kyrka.
Påskdagen, söndagen 1 april
Jesus har uppstått!
10.00 Familjemässa i Tysslinge kyrka.
Barnkör och kyrkokören medverkar.
Annandag påsk, måndag 2 april
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka.
2:a sön i påsktiden, 8 april
10.00 Högmässa i Tysslinge kyrka
15.00 Mässa i Tysslinge kyrka

Kristi Himmelsfärds dag, torsdag 10 maj
10.00 Högmässa i Tysslinge kyrka.
Söndagen före pingst, 13 maj
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka.
Pingstdagen, 20 maj
16.00 Konfirmationshögmässa
i Tysslinge kyrka.
Heliga trefaldighets dag, 27 maj
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka.
Kyrkokören medverkar

3:e sön i påsktiden, 15 april
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka.

1:a söndagen efter trefaldighet, 3 juni
11.00 Vallfartsmässa i Riseberga.
Domprost Christofer Lundgren

4:e sön i påsktiden, 22 april
10.00 Högmässa i Tysslinge kyrka.

2:a söndagen efter trefaldighet, 10 juni
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka.

5:e sön i påsktiden, 29 april
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka.
Bönsöndagen, 6 maj
10.00 Högmässa i Tysslinge kyrka.
Kyrkokören medverkar
15.00 Mässa i Tysslinge kyrka.

3:e söndagen efter trefaldighet, 17 juni
10.00 Högmässa i Tysslinge kyrka.
Midsommardagen, lördag 23 juni
18.00 Högmässa i Vintrosa kyrka.
Johannes döparens dag, 24 juni
18.00 Högmässa i Tysslinge kyrka.

