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BETRAKTELSE

Påsken, ett kosmiskt drama
Våren är den årstid som mest påminner oss
om det kristna budskapet om uppståndelsen. Det är den årstid där naturen kämpar
sig fram från en lång vinterdvala till att få
liv igen, från död och till liv.
Därför är våren för oss en efterlängtad
påminnelse om hoppet, om att återigen se
livets möjligheter spira, som till sommaren
ger oss vackra och fantastiska upplevelser
i naturen av allahanda dofter och former.
Våren sätter igång livet som ger oss glädje
och hopp om att ännu en gång få vara med
och se livets skönhet. Hoppet om nytt
liv väcker förundran och beundran i våra
hjärtan.
Hoppet och glädjen i vår kristna tro är
påsktiden. Påsken som ett kosmiskt drama
om Jesu liv som rymde ofattbart lidande,
döden på korset och en segerrik uppståndelse. Korset är symbolen för kampen
mellan död och liv, en kamp om att födas
på nytt, lämna det gamla bakom sig och se
fram emot ett helt nytt liv.
Därför är Jesus Kristus, den korsfäste och
uppståndne Herren.
Under några intensiva söndagar kommer vi
följa Jesus liv fram till påsken. Vi kommer
att höra hur han blir hyllad som Israels nye
Konung, på palmsöndagen, där människors
glädje över honom är helt fantastisk.
Denna glädje varar fram till skärtorsdagens kväll, där Jesus firar påskhögtiden
med sina närmaste. Mat och vin serveras,
allt verkar vara helt underbart. Glädjen och lyckan bryts dock dramatiskt på
torsdagens sena kväll. Jesus blir förrådd av
sin vän, Judas. Mörker, svek, uppgivenhet,
hopplöshet och tårar, drabbar lärjungarna.
Natten mellan skärtorsdagen och långfredagen var outhärdlig. Det som sker med
Jesus är gränslöst hån, förakt och våld.
Vid gryningen på långfredagen tas beslut
att han måste döden dö. Jesus anklagas,
döms och avrättas på falska grunder på
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bara några timmar, så att folket inte hinner
uppfatta vad som egentligen sker. Allt sker
i hast, sådan är ondskans makter.
Långfredagens budskap är smärtsamt för
oss, hur kan människan korsfästa sin Gud?
Hur kan de skapade få möjligheten att
döda sin Skapare?
Under lördagen, när kampen mellan döden
och livet utspelar sig i det fördolda, borde
vi ge tid till eftertanke och stillhet inför
det faktum vad vi människor är kapabla
till. Stillhet inför våra egna liv. Vår synd
korsfäste vår Gud, vad måste då inte en
människa göra som kommer till denna
insikt?
Jo, hon går till graven för att uttrycka sin
sorg, smärta och klagan. Dock vid graven
mötts vi av ljuset och hoppet, Kristus är
uppstånden, livet har återvänt. Kristus
är uppstånden, ja, han är sannerligen
uppstånden, ropar hela kristenheten vid
gryningen på påskdagen.
Döden har inte makten över livet, tack
vare honom som av kärlek offrade sig
för mig, över oss. Detta är vad frihet och
försoning handlar om, frihet från synd och
död kunde endast Jesus Kristus, som är
sann människa och sann Gud åstadkomma.
Så att vi kan leva, ett evigt liv.
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Yildiz Gunnarsson
Präst

10/6

För m
Birgi

Dagledigträffar
Kl. 13.30 – 15.30 i Slöinge församlingshem

Vi börjar med någon intressant föreläsare eller musik och avslutar
med fika och andakt. Kostnad för kaffe är ca 30 kronor.
11/3 Berit Johnsson visar och berättar om knyppling. Finns möjlighet att
testa själva!
25/3 Margareta Tönsgård berättar om något intressant ämne för oss.
22/4 Martin och Inger ( de var med att starta Tvååkersrevyn) sjunger och
spelar dragspel!
10/6 Församlingsresa OBS Heldag!
Vi tar buss till Kata-gård och Varnhem klosterkyrka med spännande
stopp däremellan! Anmälan till diakoniass. Birgitta Öhman.
För mer info: www.svenskakyrkan.se/falkenberg/susedalen eller
Birgitta Öhman, telefon: 0346-372 36, sms:072-465 33 01
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Fasteaktionen 2020
Stå på modets sida

Act Svenska kyrkans fasteaktion
handlar i år om att vi alla har rätt
att leva i en trygg och säker miljö fri från våld. Men det är långt
ifrån alla som gör det. Israel och
Palestina är en av många regioner
med höga våldsnivåer och varje
dag betalar palestinier och israeler ett högt pris för den utdragna
konflikten.
Mitt i allt detta arbetar Mai Jarrar med att
stärka människors motstånds- och handlingskraft. Mai arbetar som koordinator för
en av våra partnerorganisationer i östra
Jerusalem som tillsammans med bland andra
Act Svenska kyrkan driver programmet
Local to Gobal Protection i Palestina. Det är
en metod som går ut på att stödja samhällsutveckling i områden som drabbats av
katastrof eller där det finns en pågående
konflikt.
Tro på människors kapacitet
Local to Global utgår från lokala initiativ
där människor uppmuntras att tillsammans
bilda en form av medborgarråd, så kallade
Protection groups, med fokus på samhällsutveckling på den egna orten. De får utbildning i påverkansarbete, lär sig att skriva
projektansökningar, ansöka om bidrag och
bokföra. Samtidigt diskuterar och listar de
behoven i samhället, röstar om en prioritetsordning och skriver en handlingsplan.
- När vi ger människor makt och möjlighet
att själva förändra sin situation ser vi att
de gör det så mycket bättre än vad någon
annan organisation eller extern aktör skulle
kunna.
Mai menar att det är viktigt att tro på den
inneboende kapaciteten hos varje indi-
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vid. När biståndsorganisationer litar på
människor och tar dem i anspråk visar sig
handlingskraften.
Genom att ge människor en möjlighet att själva initiera och leda aktiviteter för
att nå en positiv samhällsutveckling, stärks
människors självförtroende och sammanhållningen mellan människor ökar, berättar
Mai.
Och det sistnämnda, en ökad sammanhållning människor emellan, är avgörande för
att minska våldsnivåerna.
Medborgarna får makten
– Vi vill värna människors värdighet och
det vi gör är att vi flyttar över makten till
dem. Det fina är att det också innebär att
människor nu säger nej.
Mai blev själv vittne till det när en organisation föreslog att förse ett antal kvinnor med
symaskiner för att de skulle producera och
organisationen sälja.
“Fin tanke,” svarade kvinnorna. “Men vi har
ingen elektricitet. Här är vår handlingsplan.
Varsågoda, ni kan välja att stödja vad ni vill
på vår lista!”
Kvinnor tänker på helheten
Programmet riktar sig till samtliga medborgare, män som kvinnor, unga som äldre.
Men särskilda insatser har gjorts för att just

Mai Jarrar, Foto: Magnus Aronson, Ikon

HÄNDER I FÖRSAMLINGEN
kvinnor skulle engagera sig.
– I början satt kvinnorna tysta så länge
männen var kvar på mötena, först när de
gått öppnade de munnen, berättar Mai.
Och när kvinnorna tog till orda kom de
oftast med förslag som skulle gynna hela
samhället:
– Kvinnornas förslag på insatser handlade
om bättre skolvägar, säkrare vattenförsörjning och upprustning av kliniker, medan
männens förslag mest handlade om projekt
som skulle ge dem själva ett jobb, säger Mai
Jarrar.
Hennes erfarenhet av medborgargrupper
som själva tar ansvar för samhällsutvecklingen, är att det är just kvinnorna som
kläcker de bästa idéerna och förhandlar
fram de bästa avtalen. De har en förmåga
att tänka på helheten och säkerställa att alla
får ta del av olika förbättringar.

Plantering av nya körsbärsträd vid Slöinge kyrka.
Vi ser fram emot att se de slå
ut i blom i vår!

Lettlandshjälpen

Sedan 1995 arbetar vi i Susedalens församling med
frivilliga krafter för
insamling till vår vänförsamling i Varme och till sjukhus
och skolor i Lettland.
I vår Second-Handbutik på Göteborgsvägen 9 i Slöinge
(bredvid Matöppet) kan du handla och göra verkliga
fynd. Blir du kaffesugen så har vi ett bokcafé och det
finns även
en barnhörna.
Vi tar också emot hela och rena kläder och saker som
kan säljas i butiken.
Butiken har öppet:
måndag 10-16
onsdag 10-18
fredag 10-16
lördag kl. 10-14
Telefon till butiken: 0346-407 81
Vill Du vara med och arbeta som frivillig i butiken?
Hör gärna av dig till Margareta Tönsgård på tel.
070-291 29 72

Personal på lettlandshjälpen
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SUSEDALENS GUDSTJÄNSTER
MARS

1:a söndagen i fastan
1/3
Kl. 10.00, Abilds kyrka
Högmässa
Kl. 16.00, Eftra kyrka
Gudstjänst
2:a söndagen i fastan
8/3
Kl. 10.00, Slöinge kyrka
Högmässa
Kl. 16.00, Årstads kyrka
Gudstjänst
3:e söndagen i fastan
15/3 Kl. 10.00, Eftra kyrka
Mässa
Årstad-Asige-Abilds kyrkokör
Kl. 16.00, Asige kyrka
Gudstjänst
Jungfru Marie bebådelsedag
22/3 Kl. 10.00, Abilds kyrka
Familjegudstjänst
Kl. 16.00, Slöinge kyrka
Gudstjänst
Slöinge-Eftra kyrkokör
5:e söndagen i fastan
29/3 Kl. 10.00, Årstads kyrka
Högmässa
Kl. 16.00, Eftra kyrka
Gudstjänst

APRIL

Palmsöndagen
5/4
Kl. 10.00, Slöinge kyrka
Familjegudstjänst
Kl. 16.00, Asige kyrka
Gudstjänst
Skärtorsdagen
9/4
Kl. 18.00, Asige kyrka
Mässa
Långfredagen
10/4 Kl. 10.00, Årstads kyrka
Långfredagsgudstjänst
Årstad-Asige-Abilds kyrkokör
Kl. 18.00, Eftra kyrka
Gudstjänst vid Jesu grav
Musikmedverkan
Påskdagen
12/4 Kl. 10.00, Slöinge kyrka
Festmässa
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Slöinge-Eftra kyrkokör

Annandag påsk
13/4 Kl. 16.00, Abilds kyrka
Gudstjänst
2:a söndagen i påsktiden
19/4 Kl. 10.00, Eftra kyrka
Högmässa
Kl. 16.00, Asige kyrka
Gudstjänst
3:e söndagen i påsktiden
26/4 Kl. 10.00, Årstads kyrka
Högmässa
Kl. 18.00, Slöinge kyrka
Musikgudstjänst, se sista sidan

MAJ

4:e söndagen i påsktiden
3/5
Kl. 10.00, Abilds kyrka
Mässa
5:e söndagen i påsktiden
10/5 Kl. 11.00, Eftra kyrka
Familjegudstjänst
Kl. 18.00, Asige kyrka
Gudstjänst
16/5

Kl. 11.00, Årstads kyrka
Konfirmationsgudstjänst

Bönsöndagen
17/5 Kl. 10.00, Asige kyrka
Högmässa
Kl. 18.00, Slöinge kyrka
Gudstjänst
Kristihimmelsfärd
21/5 Kl. 10.00, Abilds kyrka
Gudstjänst
Söndagen före pingst
24/5 Kl. 10.00, Årstads kyrka
Gudstjänst
Kl. 18.00, Eftra kyrka
Musikgudstjänst, se sista sidan
pingstdagen
31/5 Kl. 10.00, Slöinge kyrka
Gudstjänst
Kl. 18.00, Asige kyrka
Mässa
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Heliga trefaldighets dag
7/6
Kl. 10.00, Eftra kyrka
Högmässa
Kl. 18.00, Abilds kyrka
Gudstjänst

Diakonicafé på Björkhaga

Diakonicafé Björkhaga varannan torsdag
(udda veckor) kl. 14.30 – 15.30.
Vi firar gudstjänst varannan torsdag
( jämna veckor) kl. 15.30 - 16.00.
Den 26/3 är det våffelcafé och Barbro
Persson håller i allsången!

Sopplunch

Välkomna på Sopplunch och god
gemenskap.
Kl. 12.00 i Årstad församlingshem
följande datum:
11/3
28/4 (Vårbuffé)

Textilverkstad

textläsning på Björkhaga

i Årstad församlingshem.
Varannan torsdag (udda veckor)
kl 17.00 – 19.00, till slutet av april.
Ta med det du vill göra, vi syr, stickar,
väver, broderar, målar.
Välkomna!

Bönesamlingar i Slöinge

Påskmåltid

Retreat

Efter påskfestmässan i Slöinge kyrka
den 12/4 blir det påskmåltid i Slöinge
församlingshem ! Anmälan senast 2/4
till Yildiz eller Birgitta. Kostnad 50 kr.
Välkomna!

Varje tisdag morgonbön i Kapellet
kl. 8.00.
Tisdagar udda veckor bönegrupp
kl. 18.30 i församlingshemmet.

Under stilla veckan onsdag den 8/4
erbjuder vi en retreat. Vi börjar i Eftra
kyrka kl 10 med morgonbön.
Vi kommer att äta lunch hos
Susanne på Klockaregården.
Avslutning kl. 16.00. Anmälan till
Yildiz eller Birgitta

sista måltiden i sand

7

DETTA HÄNDER I BARN-/ UNGDOMSGRUPPERNA VÅREN
2020
NYTT PÅ GÅNG!
Vi gör ett nytt försök med en grupp för dig
som går i åk 4-6 på Söderskolan.
Gillar du att leka, fika, pyssla, sjunga och spela drama?
Vi träffas i Årstad församlingshem
onsdagar kl 15.15 - 17.00 (udda veckor)
Anmälan till Yildiz, Präst
Mobilnr 072-465 3297 eller mail yildiz.gunnarsson@svenskakyrkan.se
BARNRYTMIKEN
Välkommen på rytmik med fika och lek. 0-5år
Onsdagar kl. 9.30–11.30 i Slöinge församlingshem
Alla är hjärtligt välkomna. Ingen anmälan.
RESA BIBELNS VÄRLD
Tisdag 17 mars 2020 ger vi oss ut på en resa till Bibelns värld utanför Ängelholm.
Har du missat att anmäla dig och går i årskurs 4-9 så hör av dig till Carolina Måttgård 072-465 33 03.
UTFLYKT MINIORER/JUNIORER
En eftermiddag i maj månad åker dessa grupper till
Ängelholms hembygdspark. Barn och föräldrar är välkomna med på denna lilla tripp.
LÄGER 9-10 MAJ 2020
Vi avslutar terminen med läger på Bobergsgården för åk
2-9. Detta avslutas med gemensam familjegudstjänst i
Eftra kyrka 10 maj kl. 11.00 där alla bjuds på grillad korv
och glass!!
Vill du veta mer kontakta Carolina Måttgård
072 465 33 03, carolina.mattgard@svenskakyrkan.se
ETT STORT TACK!
Kära vänner i Susedalens församling. Lisbeth och jag vill på detta sätt tacka alla för all
värme och vänlighet som strömmade mot oss i samband med att jag (Åke) slutade tjänsten
som områdeschef i församlingarna i södra området och flyttade till mina hemtrakter. Vi är
djupt rörda och berörda av all omtanke som visats oss.
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Lisbeth och Åke Vering

Studiegrupp om kristen tro
Nyfiken på kristendomens historia?
Då är denna grupp något för dig.
Vi samtalar om allt mellan himmel och jord som
berör kristen tro.
Med start den 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5,
27/5, 10/6.
Vi avslutar terminen med en utflykt till Kata gård,
troligen Sveriges äldsta kyrka. Vi ses i Årstad församlingshem kl 18.00 - 19.30.
Anmälan till Yildiz Gunnarsson, 0724653297
Varmt välkommen!

Sommarutflykter för daglediga!

Samling vid Matöppet i Slöinge kl. 13.30 och är åter ca kl. 16.00. Vi åker i
privata bilar så anmäl dig gärna några dagar innan utflykterna till Birgitta Ö
Onsdag den 1/7
Vi åker till Runevads trädgård - en parkliknande trädgård på ca 4000m2 som ägaren Camilla själv designat som är trädgårdsdesigner.
En liten butik med trädgårdsinteriör, perenner och vackra ting visas i sin rätta miljö.
Trädgården ligger i Askhult Morup. Fika och entre 80 kr.

Onsdag den 15/7
Favorit i repris! Vi åker till Mats och Kerstin i Eftra! Trädgård och bi och go fika!
Kostnad för kaffe.

Onsdag den 29/7
Vi kör till ”Stilla rum” Glassbacka i Vessigebro. Där tar Katarina Tolversson emot oss
och visar sitt lilla lyxiga och lantliga spa! Kostnad för kaffe!
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Mitt namn är Adrian, och sedan början av
året arbetar jag som kyrkomusiker här i Susedalens församling. I juni 2019 flyttade jag och
min familj till Falkenberg från Uppsala, där både
jag och min fru arbetade som kyrkomusiker. Det
senaste året har jag varit föräldraledig med vår
lille son, så nu känns det både spännande och
inspirerande att komma tillbaka till arbetet, och
till en helt ny församling. I min tjänst ser jag fram
emot att möta församlingsbor i alla åldrar, allt
från barnrytmik och barnkör, till konfirmander
och gudstjänster på äldreboendet Björkhaga. Jag
kommer även att regelbundet tjänstgöra vid de
gudstjänster som firas i våra fem kyrkor. Utöver Susedalen så kommer jag också att arbeta
i Vinberg-Ljungby församling, där jag har 30 %
av min heltidstjänst. Jag har växt upp i Brunflo,
strax söder om Östersund, och även om det är
långt upp till Jämtland så känner jag mig redan
hemma här i Falkenberg och på min nya arbetsplats.

Konfirmation - bekräftelse av dopet

Våren är konfirmationens tid eller som man sa förr ” att gå och läsa
för prästen”.
Hur minns andra sin konfirmation?
Jag ställde två frågor till olika församlingsmedlemmar.
Frågor: Vad minns du av konfirmationen? Har den betytt något för
dig?
Man, konfirmand 1954.
”Jag minns att det var förhör och det gällde att vara påläst. Vid nattvarden höll prästen ett långt förmaningstal till oss konfirmander som var väldigt rörande.
Jag minns speciellt att flickorna grät mycket men även jag blev väldigt berörd.
Det som har betytt mycket för mig är nåden.
Kvinna , konfirmand 1996
Jag minns min konfirmation med mycket glädje och gemenskap. Vi fick lära känna Jesus
och ta till oss bibelns texter både genom reflektion, drama och förläsning.
Denna tid har betytt mycket för mig under åren!
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Man, konfirmand 1959
”Prästen var snäll och vi konfirmander kunde resonera med honom. Vi lärde oss mycket
utantill, psalmer mm. Klart att konfirmandtiden har följt mig genom livet men när jag först
började i en kyrkokör tog det fart”.
Kvinna, konfirmand 1965.
”Prästen var sträng. Det jag minns mest är just att prästen hade så långa ben som han
slingrade runt flera varv när han satt på stolen. Konfirmationen var en viktig tid och där min
kristna tro startade för att växa mer och mer ju äldre jag blivit.
Kvinna, konfirmand 1958
”Prästen var sträng och vi skulle kunna allt utantill, lilla katekesen, psalmer. Vid konfirmationen fick vi sitta framför altaret och det var ett regelrätt förhör av oss konfirmander som jag
upplevde mycket obehagligt. Efteråt har jag inte haft så mycket kontakt med kyrkan”
Kvinna konfirmand 1953
”Det var en rolig tid! Vi var ett härligt gäng. Det prästen sa fick vi inte ifrågasätta men min
kusin hon gjorde det i alla fall. När vi hade en återträff flera år efteråt sa prästen att han
hade tyckt det varit roligt!
Man, konfirmand 1959
”Det var en lycklig tid, man var ung och gick in i vuxenvärlden! Jag läste på bra och klarade
prästens förhör. Men det var envägskommunikation. Det var ett viktigt steg att konfirmera
sig.
Jag (Birgitta) minns min egen konfirmation med glädje. Året var 1976 - 77 och det var i
Vinbergs kyrka. Jag läste för kyrkoherden Tore G Olofsson och han hade sina egna söner
med i gruppen, trillingarna Martin, Mikael och Thomas. Jag har kvar boken Kristen troslära
som vi använde på lektionerna och när jag tittar i Kyrkogångsboken var jag flitig kyrkobesökare, 32 gånger. Jag minns när prästen Tore läste ett stycke på hebreiska för oss och hur
fascinerad jag var över språket och att han kunde tala hebreiska, bibelns språk! Konfirmationen var ett steg mot vuxenvärlden och jag fick mitt första smycke i guld!
Konfirmationstiden väckte en längtan inom mig och det var starten till min kristna tro. Nu
har jag fått äran att vara hjälpledare åt våra konfirmander i församlingen och det ger mig en
enorm glädje!
								

Vi har konfirmation i Årstad kyrka lördag den 16/5 kl. 11.00.

Konfirmandläger på Gullbrannagården
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KONTAKTA OSS

Birgitta Öhman, Diakoniassistent
Telefonnr: 0346-372 36
Mobilnr: 072-465 33 01

KÖRERNA I SUSEDALENS
FÖRSAMLING
Slöinge-Eftra kyrkokör:

Yildiz Gunnarsson, präst
Telefonnr: 0346-372 32
Mobilnr: 072-465 32 97

Måndagar kl. 19.00
i Slöinge församlingshem

Carolina Måttgård, fritidsledare
Telefonnr: 0346-372 38
Mobilnr: 072-465 33 03

Tisdagar kl. 19.00
i Årstads församlingshem

Annika Galko, fritidsledare
Telefonnr: 0346-372 37
Mobilnr: 072-465 33 02
Ulf Segerberg, musiker
Telefonnr: 0346-372 34
Mobilnr: 072-465 32 99
Adrian Sandström Dali, musiker
Telefonnr: 0346-372 35
Mobilnr: 072-465 33 00
Lennart Johansson, vaktmästare
Telefonnr: 0346-372 40
Mobilnr: 072-465 33 04
Mats Wie, vaktmästare
Telefonnr: 0346-372 42
Mobilnr: 072-465 33 06
Anders Klefvenlund, vaktmästare
Telefonnr: 0346-372 43
Mobilnr: 072-465 33 07
Ulla Lundin, kamrer
Telefonnr: 0346-372 31
Mobilnr: 072-465 32 96
Heléne Enarsson, tf. områdeschef
Telefonnr: 0346-372 45
Mobilnr: 072-465 33 08

Årstad-Asige-Abilds kyrkokör:

Varmt välkommen att prova på!
För frågor - kontakta Ulf Segerberg

Musik i Slöinge kyrka
Söndag 26/4 kl. 18
Maria Löfberg, sopran
Monika Murek, violin
Sanna Andersson Janfalk, cello
Ulf Segerberg, piano och orgel

Vårkonsert i Eftra kyrka
Söndag 24/5 kl. 18
Församlingens kyrkokörer
sångsolist och instrumentalister
under ledning av Ulf Segerberg
framför musik av bland andra
Händel och Bach

Staffan Orrdal
Kyrkoherde, Falkenbergs pastorat
Telefonnr: 0346-371 01
Mobilnr: 072-465 32 10
Kamrersexpedition i
Slöinge församlingshem
Telefonnr: 0346-372 30

GÅ GÄRNA IN PÅ VÅR HEMSIDA!
www.svenskakyrkan.se/falkenberg
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