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Hösten i Tysslinge församling

Johan har ordet
Tankar i valtider
När det här församlingsbladet når era brevlådor så är vi
inne i slutfasen av valspurten
inför valet den 9 september.
Vi lever i en demokrati där
alla som är myndiga fritt får
lägga sina röster i valurnorna. Det är ingen självklarhet.
Vi glömmer lätt bort att den
allmänna rösträtten infördes
i Sverige först i början av förra seklet. Längst fick
kvinnorna vänta, och i många länder på vår jord
är fria val fortfarande långt borta.
Hur den nya riksdagen ser ut vet vi först om några
veckor, men en sak är säker – aldrig har vi som
röstar dragit åt så många olika håll. Vem som än
skall försöka bilda regering får en svår uppgift.
Som präst är jag en talare precis som våra
politiker, men vi använder vår talekonst på väldigt olika sätt. I politiska debatter handlar det
oftast om att angripa sin motståndare, inte sällan
på en nivå som för tankarna till barndomens
sandlådor. Allt för sällan hör jag vad någon vill
åstadkomma, oftast blir det mest smutskastning
av andra. När jag talar som präst, i predikningar
och på begravningar och andra tillfällen, är min
önskan att det jag säger ska få människor att
växa, att tänka till och framförallt se sig själva
som en del av ett större sammanhang.
Ett samhälle kan inte bara bygga på debatt eller
strid om olika ståndpunkter. Ett samhälle måste
också hålla samman. Där tror jag att kyrkan och
särskilt Svenska kyrkan med sin historia har en
uppgift också för framtiden. I ett samhälle som
drar åt olika håll finns kyrkan som en mötesplats
bortom partipolitiska skiljelinjer. Som präst är
jag priviligierad, jag får möta en bredd i vårt

samhälle som få andra gör. Jag tänker då främst
på alla jag möter i samband med dop, vigslar
och begravningar.
I kyrkorummet samlas människor i alla åldrar,
med olika livshistoria och från olika sammanhang. Det är ganska unikt i vår tid, då samhället
annars blir allt mer individualiserat och uppdelat.
För när valet är klart, när debattens lågor falnat, så är framtiden till slut något vi bara kan ta
ansvar för tillsammans, vi människor är inte som
starkast när vi är ensamma. Som prästen John
Donne diktade i England på 1600-talet ”ingen
människa är en ö… varje människa är den del
av en kontinent”.
De orden skrev han i en tid som var mycket
oroligare än vår, mitt i ett inbördeskrig med religiösa övertoner manade han till insikten att vi
människor måste hålla ihop, trots våra olikheter.
Så vem du än är, var du än kommer ifrån,
om du är ung eller gammal – Välkommen att ta
del av och vara en del av Tysslinge församling i
Svenska kyrkan.
Johan Bremer
Kyrkoherde
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Konfirmationsläsning läsåret 2018-2019
Torsdagen den 13 september startar vi igång!
Under läsåret 2018/2019
kommer vi att träffas på
torsdagar varannan vecka,
udda veckor, kl 18.0020.30 i S:t Josefs församlingsgård, Härdvägen 2 i
Garphyttan. Ibland är vi
på andra ställen men det
informerar vi i så fall om
innan.
Den första träffen är det
Öppet hus. Det betyder att
du inte behöver ha bestämt
dig för att du vill konfaläsa
när du kommer. Man är
välkommen för att testa!
Ingen föranmälan behövs!
Kom och kolla vad konfa kan vara, träffa oss som jobbar med konfa och ställ frågor. Vi informerar
om det ungefärliga upplägget på våra träffar, om läger, gudstjänster och annat som kommer att
hända och som hör konfatiden till. Ett första läger är planerat till den 13-14 oktober.
Kontaktuppgifter till oss som jobbar med konfa i Tysslinge församling:
Jenny Rackare, präst: 		
070-373 47 85
jenny.rackare@svenskakyrkan.se
(föräldraledig t.o.m. 31/8)
Ewa Kummelås, pedagog:

073-040 20 09

ewa.kummelas@svenskakyrkan.se

Johan Bremer, kyrkoherde: 070-370 46 38

johan.bremer@svenskakyrkan.se

Frida Enblom, musiker:

frida.enblom@svenskakyrkan.se

070-212 53 10

Vi söker
gravrättsinnehavare

Under hösten fortsätter vårt arbete att söka efter
gravrättsinnehavare på våra kyrkogårdar i Vintrosa,
Tysslinge och Gräve. Gröna skyltar sätts upp 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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BABYCAFÉ
Vi bjuder in de allra minsta barnen och deras föräldrar till

Kyrkans Hus på tisdagar kl 9.30 – 12.00
V.36
V.37
V.38
V.39
V.40
V.41
V.42
V.43
V.44
V.45
V.46
V.49

Babyrytmik och sångstund med Frida.
Babyrytmik och sångstund med Frida.
Babyrytmik och sångstund med Frida.
Kyrkoherden Johan Bremer berättar
om dopet och svarar på frågor.
Anna Karin Landin, matkonsult från
Hushållningssällskapet lär oss att laga god,
hälsosam och färgglad mat till våra barn.
Upplevelsestund i Tysslinge kyrka, vi ses
där kl. 10 och en lätt lunch serveras efteråt
i församlingshemmet.
Vi provar på spädbarnsmassage och Ewa
berättar om beröring och dess betydelse
Afternoon Tea, fast på förmiddagen.
Gemenskap, lek och go’fika.
Kyrkoherden Johan Bremer berättar om
Svenska kyrkan och arbetet här.
Fot/handtryck på textil eller kanvas.
Ta gärna med eget plagg om du vill trycka
på textil.
Vi provar på spädbarnsmassage och
Ewa berättar om beröring och dess
betydelse.
Julavslutning ihop med Kyrkans öppna
café fredagen den 7 december kl 10
i Tysslinge kyrka.

Varmt välkomna!

Tack vare våra medlemmar inom Svenska kyrkan
så är vårt babycafé kostnadsfritt, men skänk
gärna en slant i en av våra bössor. Vi dukar alltid
fram kaffe, té och lättare fika men det går också
bra att ta med eget.
Kyrkans Hus ligger bakom Ica i Vintrosa,
Skolgatan 12.
Har du frågor? Kontakta Josefine Milton, församlingsassistent, tel: 019-29 40 02 eller e-post:
josefine.milton@svenskakyrkan.se

När fotbollen blir livsviktig

Akelo från flyktinglägret Kakuma i Kenya.
Foto: Jesper Wahlström
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Svenska kyrkans internationella arbete stödjer fritidsaktiviteter för
tjejer och killar i flyktingläger världen om. Organiserad fritid förenar
flyktingar från olika länder, religioner och kulturer. Under aktiviteterna
lär sig ungdomarna om regler, normer och respekt. Genom att samarbeta i exempelvis ett fotbollslag lär de känna varandra, vilket motverkar
konflikter och skapar en tryggare
tillvaro utan våld. En aktiv fritid för
flickor leder till ett mer jämställt
samhälle, där alla människor kan
delta i aktiviteter och beslut. Man
ger ungdomar på flykt en möjlighet
att skapa sig en bättre framtid.

Tysslinge församling deltar i framtidsveckan som skapar mötesplatser där
lokal hållbar utveckling står i centrum. Varmt välkomna till oss!

Bra matvanor ger ditt barn en bra start i livet!

Tisdagen 2 oktober
hälsar vi Anna Karin Landin från Hushållningssällskapet välkommen till Babycaféet i Kyrkans hus. Hon visar
hur vi med enkla råvaror och redskap lagar god, hälsosam och färgglad mat och ger oss en introduktion till
den första barnmaten. Hur gör jag och vad är viktigt att tänka på när jag ska börja med smakportioner?
Vi öppnar som vanligt kl 9.30 och Anna Karin är redo med kokplattan kl 10.00.

Kyrkans Öppna Café öppnar åter 14 september!
Fredagar har vi öppet i S:t Josefs församlingsgård
i Garphyttan för alla! Här kan man dricka en
kopp kaffe eller njuta av hembakat bröd. Ta gärna
med handarbete eller en tidning eller kom för att
umgås med sällskap eller träffa nya bekantskaper.

Klockan 10 håller Frida i barnrytmik och sångstund i det angränsade kapellet för dem som
vill, det finns även lekrum och pyssel för barnen.
Fredagen den 7 december flyttar vi Kyrkans
Öppna Café till Tysslinge kyrka för att sjunga
och julfika tillsammans. Välkomna dit kl 10.
Varmt välkomna fredagar kl 9.30-12.00
hälsar Josefine, Ewa, Frida och Jenny
S:t Josefs församlingsgård,
Härdvägen 2 i Garphyttan
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SÅNG OCH SÅN’T
♦ Tycker du om att sjunga?
♦ Tycker du om att skapa saker
med dina händer?
♦ Tycker du om att träffa kompisar?
♦ Är du nio år (går i åk 3) eller äldre?
Kom och var med i Sång och Sån’t!
När vi ses har vi alltid ett pass där vi sjunger
roliga sånger tillsammans och ett pass där
vi skapar något.
Plats: S:t Josefs kapell
Dag: Torsdagar varannan vecka (ojämna veckor)
Terminsstart: v 37 (13 september)
Tid: Drop in-mellis från kl 15.00.
Aktiviteter från kl 15.30 till 17.00
Hoppas vi ses!
Vill du vara med? Anmäl dig till:
Ewa, församlingspedagog, 073-040 20 09
ewa.kummelas@svenskakyrkan.se
Frida, kyrkomusiker, 070-212 53 10
frida.enblom@svenskakyrkan.se

Måla av glädje!
Nu är äntligen hösten på väg och dags att ta tag i kreativiteten och skaparglädjen i ateljén!
Vi träffas fem eftermiddagar under hösten och målar
tillsammans. Start den 26 september med målarövningar
och vi planerar våra kommande träffar. Alla är välkomna,
du som målat tidigare och du som vill prova något nytt.
Onsdagar: 26 september, 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober
& 24 oktober • kl 14.00-16.00 S:t Josefs församlingsgård,
Härdvägen 2 i Garphyttan.
Anmälan till mig senast måndagen den 10 september.
E-post: josefine.milton@svenskakyrkan.se, tel: 019-29 40 02
Vi ses!
I samarbete med
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Josefine Milton, församlingsassistent

KÖRSÅNG
Hej!
Den här hösten gör vi i Tysslinge församling två körprojekt och
hoppas att just DU vill vara med! Du kan vara med i ett av
projekten eller båda, som det passar dig. Om du är van eller
ovan sångare spelar ingen roll, vi gör detta tillsammans.
Till det första projektet vill jag gärna att du anmäler dig, så
jag vet hur många vi blir.
VARMT VÄLKOMMEN MED!
/Frida, kyrkomusiker i Tysslinge

Kristina från Duvemåla
Vi sjunger de vackra sångerna från
musikalen och får följa berättelsen
om Karl-Oskar och Kristinas resa över Atlanten.
Torsdag 13 september kl 18.30-21.00
Torsdag 20 september kl 18.30-21.00
Torsdag 27 september kl 18.30-21.00
Torsdag 4 oktober
kl 18.30-21.00
Konsert
Torsdag 11 oktober
kl 19.00
(Genrep innan, återkommer om exakt tid)

Kyrkans Hus, Vintrosa
Kyrkans Hus, Vintrosa
Kyrkans Hus, Vintrosa
Tysslinge kyrka
Tysslinge kyrka

Anmälan senast 6 september till:
frida.enblom@svenskakyrkan.se
eller 070-212 53 10

Julinsjungningen!
Onsdag 21 november
kl 18.30-21.00
Torsdag 29 november kl 18.30-21.00
Första advent
Söndag 2 december
kl 10.00		
					
					
Torsdag 6 december
kl 18.30-21.00
Torsdag 13 december
kl 18.30-21.00
Julinsjungningen!
Söndag 16 december kl 18.00
Genrep 		
kl 15.30

Kyrkans Hus, Vintrosa
Kyrkans Hus, Vintrosa
Vi sjunger i högmässan
i Vintrosa kyrka.
Vi träffas i kyrkan kl 8.45
Kyrkans Hus, Vintrosa
Vintrosa kyrka
Vintrosa kyrka
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Höstens gudstjänster
i Tysslinge församling
12 SÖN E TREFALDIGHET, 19 augusti
10.00 Högmässa i Gräve kyrka
13 SÖN E TREFALDIGHET, 26 augusti
10.00 Högmässa i Tysslinge kyrka
14 SÖN E TREFALDIGHET, 2 september
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka
12.00 Dopgudstjänst i Vintrosa kyrka
15 SÖN E TREFALDIGHET, 9 september
10.00 Högmässa i Tysslinge kyrka
16 SÖN E TREFALDIGHET, 16 september
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka
17 SÖN E TREFALDIGHET, 23 september
10.00 Mässa i Tysslinge kyrka
12.00 Dopgudstjänst i Tysslinge kyrka
13.00 Dopgudstjänt i Tysslinge kyrka
DEN HELIGE MIKAELS DAG, 30 september
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka.

ALLA HELGONS DAG, lördag 3 november
16.00 Mässa och ljuständning i Gräve kyrka
18.00 Mässa och ljuständning i Tysslinge kyrka

19 SÖN E TREFALDIGHET, 7 oktober
10.00 Högmässa i Tysslinge kyrka
12.00 Dopgudstjänst i Tysslinge kyrka

ALLA SJÄLARS DAG, söndag 4 november
18.00 Mässa och ljuständning i Vintrosa kyrka

TACKSÄGELSEDAGEN, 14 oktober
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka

24 SÖN E TREFALDIGHET, 11 november
10.00 Högmässa i Tysslinge kyrka

21 SÖN E TREFALDIGHET, 21 oktober
10.00 Mässa i Tysslinge kyrka

SÖN FÖRE DOMSÖNDAGEN, 18 november
10.00 Mässa i Vintrosa kyrka

22 SÖN E TREFALDIGHET, 28 oktober
10.00 Högmässa i Vintrosa kyrka

DOMSÖNDAGEN, 25 november
10.00 Högmässa i Tysslinge kyrka

