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Vem vill vi bli?
Hösten är som finast så här års med sin ståtliga stjärnhimmel och
klara luft. En stjärnbild jag har som favorit är Plejaderna som skimrar
så mytiskt med sina sju ljusstarka stjärnor. Men det är bara de vi ser
med blotta ögat. I själva verket utgörs Plejaderna av 1400 stjärnor.
Rolf Edberg sista bok ”Årsbarn med Plejaderna” beskriver hur tillblivelsen av Plejaderna sammanfaller i tid med
att de första aporna började svinga sig i träden på vår jord.
Hur spännande vore det inte att kunna resa i tiden? Bakåt,
javisst men inte minst framåt. Vad går vi för tid till mötes?
Vad väntar oss? Om det vet vi förstås ingenting men vi är
alla medskapare av framtiden. De val var och en gör idag är
betydelsefulla. Vi speglar oss i varandra, de gruppvarelser
vi nu är, glädje och skratt sprids lätt, missmod och tappade
sugar likaså.
Med årsspannet 50 miljoner år, då Plejaderna bildades och
de första aporna började klättra i träden, inser man lätt att
ett människoliv är försvinnande kort. Vad gör jag med min
stund på jorden? Vad vill jag bli ihågkommen som? Vad vill
jag lämna efter mig? Vem vill jag vara? Vem vill jag bli?
Vi har alla ett ansvar att förvalta vårt pund, vår tid på jorden. Och det ska inte stickas under stol med att här råder en
strid på kniven. Lyssnar vi på reklamen i radio och den i våra
teveapparater så bör vi ägna allt vår fokus på konsumtion.
Där, i fjärran lands pooler och hotell, i den nya bilen och det
nya köket och med den nya telefonen börjar livet. Inte förr.
Alltmedan svampskogen står där gratis och med det skimrande sjustjärneknippet Plejaderna över sig.

Jesus lovar en närvaro, en närvaro att ty sig till och hålla fast
vid. En närvaro som provocerar och utmanar då den står i
strid med det mesta. ”Lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta”, säger Jesus, ”då finner ni vila för er själ”.
Den här vilan som erbjuds är unik, för den innebär en vila
som inkluderar ett fortsättningsperspektiv liksom vissheten
att vara sedd, att leva i ett större sammanhang.
Ett jordeliv må vara kort och det är inte alltid så lätt att leva
det liv vi vill men finns det en fortsättning, att livet fortsätter
genom döden, så blir synen på det egna livet, och för den delen framtiden annorlunda än om detta perspektiv saknas.
För Gud är sannolikt dåtid och nutid och framtid en och
densamma och utgör således begreppet ”evigheten”. Livet i
den dimensionen hänger förstås intimt samman med det liv
vi lever idag, här och nu. Därför är vardagens alla val och
prioriteringar viktiga och därför är frågan vem jag vill bli
och vara av allra största betydelse – här och nu. Det är nu vi
äger livet. Det är nu Du och jag bestämmer fortsättningen.
Och valen vi gör är livsviktiga, individuellt och tillsammans.
Vilka vill vi vara, vilka vill vi bli? Vart är vi på väg?
Det är sådant vi bör grunna på där under natthimlen alltmedan hösten sakta rullar in. Tänker jag mig.
Johan Bonander, kyrkoherde

Bibelstudie- och förbönsgrupp
Varje tisdag träffas en bibelstudie- och förbönsgrupp mellan 19.00-20.30. Vi studerar helgens kommande texter i evangelieboken och vi ber. Vad ber vi om? Jo, de förbönsämnen som kommit till oss. Särskilt vanligt är att vi ber för de som
drabbats av sjukdom och olika former av kriser och svårigheter. Vill du ingå i gruppen eller att vi ber för dig eller någon av
dina närmaste, mejla kyrkoherde Johan Bonander: johan.bonander@svenskakyrkan.se och ange i mejlet namn och varför
förbön behövs. Här kommer ett tack från en man som gruppen bad för:
Det er makt i de foldede hender sjöng vi på bedehuset hemma på orten där jag växte upp. Det tror jag på, inte minst när jag tillfrisknade för halvtannat år sedan av en lunginflammation som få trodde jag skulle överleva. Men trogna vänner bad för mig, och
det gick vägen. Min tacksamhet har inga gränser! Aksel Hånes
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Hösten närmar sig
Så är då sommaren över och hösten närmar sig med stormsteg. Och
det är som vanligt vackert och välskött på våra kyrkogårdar och emperilådorna med dess speciella jord har gett det hela en ny dimension;
blommorna växer och når nu helt nya höjder.
En stor elogé vill jag rikta till alla kyrkogårdsarbetare som
genomförde denna satsning innan sommarplanteringen.
En höst inbegriper också ett arbete med verksamhetsplan
och budgetberedning som kyrkofullmäktige fattar beslut om i
november. Jämförelsevis med många andra glesbygdspastorat
har vi ett bra utgångsläge samtidigt som vi är i den situationen att det varje år avlider dubbelt så många invånare som
det föds. Konsekvensen blir att intäkterna inte ökar i samma
omfattning som kostnaderna och det pågår därför ett kontinuerligt arbete att se över rutiner och arbetsmetodik. Exempel på
detta är införandet av datasystemet för de anställdas tidredovisning samt bokningssystemet som pastoratet nu genomför.
Det är viktigt att vi ligger i framkant även rent IT- tekniskt.
Svenska kyrkan i Fryksände pastorat har en bred och
självklar förankring i vår bygd och det är något vi är stolta
och glada över. På skattsedeln finns två kolumner som berör
Svenska kyrkan – den ena är begravningsavgiften som alla
betalar oavsett om man är medlem i svenska kyrkan eller inte
och den andra är själva medlemsavgiften. Den sistnämnda
bekostar all barn och ungdomsverksamhet, det rika musikli-

vet i vårt pastorat inklusive alla våra körer, den själavårdande och ofta uppsökande hjälpen bland sjuka och gamla och
de som hamnat i kris, alla syföreningar, besökstjänster, vårt
arbete med asylsökande, dopen, vigslarna och begravningarna, lucia- och julgudstjänsterna och naturligtvis det som är
navet i det hela – i alla fyra församlingar året runt, söndag
efter söndag – huvudgudstjänsten oavsett om den nu har formen av en familjegudstjänst eller en högmässa.
Allt detta är du välkommen till. Som precis den du
är och så mycket eller lite ”engagerad” du vill vara. Och
kanske det är just ett av Svenska kyrkans allra finaste signum: att alla är välkomna, kom som du är, vi är nu
alla och envar, för att citera vår nya biskop Sören Dalevi:
”människa bland människor”. Med det gemensamma att
vi har en öppenhet, ibland en hunger, ibland en nyfikenhet – sedan länge eller ganska nyligen uppväckt – på det
som är kyrkans huvuduppdrag nämligen att berätta om
och bereda möjlighet att närma sig Gud som vi känner honom genom Jesus Kristus och vår rika kyrkliga tradition.
Rune Mattsson, Kyrkorådets ordförande

Införandet av emperilådor har förbättrat arbetsmiljön för de anställda,
inte minst vid planteringen.

I sommar har vi sett en överdådig blomning på kyrkogårdarna.
Foto: Lars Wikström
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Green Planet Week

Vad gör vi med vår vackra gröna planet? Tar vi hand om den på bästa
sätt? Vad händer inom forskning och teknisk utveckling? Forskare
menar att värdet från fotosyntesen kan ge Värmland ett tillskott av
20 miljarder kronor? Detta och mycket mer får du ta del av under
GREEN PLANET WEEK där filmer, cafékvällar och föreläsningar bjuder
på nya intressanta kunskaper.
Det händer mycket i Torsby och Sunne
under vecka 43
Under veckan presenteras program för alla åldrar
där allmänheten, skolor, organisationer, företag
och offentlig sektor bjuds in. Vi kommer att få
se exempel på hur bioekonomin och skogen kan
tillföra nya värden till vårt län, hur skogen användes förr och hur den används idag och kommer att
användas i morgon. Det angår oss alla och det är
vad Green Planet Week önskar dig välkommen att
ta del av under veckan.

Det är åttonde året i rad som detta arrangemang
genomförs. Många skolelever, företag, allmänhet och stora föreläsare har samlats för att lära sig
om och sprida aktuell klimatkunskap.
I årets program medverkar bl.a.
biskop Esbjörn Hagberg med
en föreläsning efter högmässan
i Fryksände den 30 oktober.
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Läs mer på: www.globalkunskap.se

Text: Helena Söderqvist Foto: Simon Söderqvist

Biskop Sören vill med sitt motto betona det mänskliga. Men också
koppla åter till en tid då kristendomen inte var självklar. Då nya tankar
formades. ”Vi lever i en föränderlig värld och kan inte följa traditionen
slaviskt. Vi behöver bryta den mot vår egen tid, tänka och göra nytt
men känna vår historia”. Kyrkofader Ireneus, som mottot hämtats
från, inspirerar stiftets nye biskop.
Det har gått fem månader sedan den omtumlande valdagen,
då det efter nomineringsval, provpredikningar, presentationer, utfrågningar och två valomgångar, något överraskande
stod klart att nästa biskop i Karlstads stift blir prästen, akademikern och religionspedagogen Sören Dalevi.
– Det har aldrig hänt tidigare att en biskopskandidat som
placerat sig på sjätte plats i nomineringsvalet väljs.
I första valomgången var det dessutom bara en röst som
gjorde att han gick vidare.
– Det känns som om att det var meningen, summerar Sören.
Biskop electus sitter på sin sommarveranda hemma på
Hammarö och ser fram emot att jobbet ska börja. Det har
visserligen varit alldeles fullt upp sedan valdagen, både med
att förbereda det nya och att avsluta det gamla. Men det är
först efter vigningen i Uppsala domkyrka den 28 augusti
som Sören på allvar börjar arbeta som biskop.
Som disputerad religionsdidaktiker och prisad pedagog är
det den teologiska bildningen som intresserar honom allra
mest. Han vill lägga de flesta arbetstimmarna som biskop på
att leda, inspirera och samla till fortbildning på en rad olika
nivåer.
Att prata kristen tro, skriva, föreläsa och svara diskuterande på de frågor som människor ställer i vår tid, där finns
utan tvekan hans stora styrka och engagemang. Förmågan
att prata enkelt om det komplicerade och inspirera till önskan om att förstå mer, uppstår spontant i varje möte. Sören
gillar att folkbilda.
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Men det är inte där han börjar. Stiftets nya biskop har inledningsvis tackat nej till samtliga inbjudningar om att föreläsa och predika, med undantag för de större kontraktssamlingarna. Han deltar varken i påvens besök i Lund eller
vid hembygdens dag i Björneborg. Hans nej är tydliga och
konsekventa. Den närmaste tiden kommer han att ha fokus
på det administrativa. Laget ska byggas.
Fyra viktiga tjänster på stiftskansliet ska tillsättas under
hösten – kanslichef, kommunikationschef, chef för pastorala
enheten samt rekryteringsansvarig. Stiftstyrelsens arbetsutskott, där Sören från och med september är ordförande, sköter rekryteringen.
– Det är en mångmiljoninvestering, tillsättningar är så avgörande. Där vill jag lägga ner ett omsorgsfullt arbete.
Han letar efter de där personerna som kompletterar varandra, som kan olika saker och har olika bakgrund och erfarenheter. Basen i bygget ska kännetecknas av mångfald och
bredd.
– Det är lätt att välja de som är och tycker lika som en själv,
men den fällan måste man som ledare akta sig noga för.
Redan under utfrågningarna var han tydlig med sin ledarfilosofi. Det är ”laget, inte jaget” som gäller. Och ingen
ska jobba dygnet runt. Myten om det ensamme, starke (ofta
manlige) chefen som alltid är tillgänglig är förkastlig, anser
Sören. Särskilt i en organisation som värnar om äktenskap,
barn och familj. Att jobba jämt är inte trovärdigt. Det gäller
alla, också biskopen.

Fakta om Sören Dalevi

Att hålla distans till uppdraget och det egna jaget är därför
den första utmaningen i nya jobbet. Och det började redan
på valdagen då gratulationer och inbjudningar strömmade
in. Det är så lätt att dras med och tro att man är oersättlig. Att
tacka ja till allt det roliga, få bekräftelse och uppskattning.
– Men det här uppdraget handlar inte om mig. Distans är
helt avgörande. Först behöver jag sätta mig in i jobbet, lära
mig rutiner, vara påläst och se vad stiftet behöver. Det gäller
att tänka strategiskt och att leda på ett bra sätt.
Sen, om ett år eller så, kommer tid för föreläsningar, möten och samtal.
– Nejet är bara tillfälligt. Jag kommer ut, men inte än. Jag
har gott om tid.
Det ringer på biskopens nya hemliga nummer. Det är dottern. ”Hej Sara, det går bra, ni får komma till oss. Och ja, ni
får låta så mycket ni vill.”

Född: 1969 i Björneborg.
Uppväxt: I en kristen arbetarklassfamilj.
Bor: I villa på Hammarö, flyttar med familjen
till Biskopsgården i november.
Familj: Hustrun Veronica, barnen Sara, Hanna
och Samuel, katten Pelle och hunden Svante.
Studier: Religionsvetenskap i Karlstad och
Uppsala 1992-1996, prästvigd för Karlstads
stift 1996, doktorandstudier vid Karlstads
universitet 2003-2007, disputerade på
avhandlingen: ”Gud som haver barnen kär?
Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens
bibel och bibeln i berättelser och bilder.” Pågående forskning kring kyrkopedagogik har
resulterat i ett antal vetenskapliga artiklar,
bland annat ”Kunskapen i kyrkorummet:
Hur kyrkopedagogik skapar bredare förståelse av religion för skolelever”.
Anställningar: Församlingsassistent i
Kristinehamn, präst i Grums och Norrstrands
församlingar, stiftsadjunkt för ungdomsfrågor i Karlstads stift, skolkaplan vid
Geijerskolan, lektor i religionsvetenskap vid
Karlstads universitet.
Fritidsintressen: Film, litteratur friluftsliv
och sport.
Motto som biskop: ”Människa bland
människor.”
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Text: Karin Lövestam-Öberg Foto: Birgitta Brorson

Jag behövde en nästa, var du där, var du där? Jag behövde en nästa,
var du där? Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där?
Det här är texten i en kristen visa som sjöngs ganska ofta i
olika sammanhang under 1970 och 80-talen och skrevs av
en engelsk kristen folksångare vid namn Sydney Carter och
som översattes av Anders Frostensson. Så småningom kom
den också med i psalmboken liksom många andra psalmer
som först kom som ”kristna visor”.

Allt vad du vill att andra …

Att försöka förklara vad ”diakoni” är ibland lite svårt. Man
kan gå tillbaka till ursprunget, det grekiska ordet ”diakonia”,
som betyder ”tjänst” eller ”tjänande”, men det ger bara en
lite torr beskrivning. Diakoni är så mycket mera! Det är inte
bara det som diakoner i kyrkan ägnar sig åt utan är snarare
det vi alla ägnar oss åt när vi bryr oss om andra och försöker vara till hjälp och stöd. Det är vad som sker när människor möts och ser varandra. Det är när du lägger en slant
i muggen som tiggaren sträcker fram. Det är när du bakar
en sockerkaka och går till den som har fått sorg eller när du
handlar åt den som har svårt att ta sig till affären, eller bjuder
på skjuts.
Det är så oändligt mycket gott som görs i vårt samhälle
och det finns en djup visshet i varje människa att vi inte är
oss själva nock och en vetskap om att om vi kan leva som
Jesus lärde oss genom det vi kallar gyllene regeln: ”Allt vad
du vill att andra skall göra mot dig, det ska du göra mot dem”
så skulle världen se annorlunda ut. Inte en enda konfirmand
har genom åren opponerat sig mot det påståendet, så då är
det nog sant!

Vägar som korsas

”Jag behövde en nästa” står det i psalmen. I berättelsen om
den barmhärtige samariern Luk 10:23-37 hittar vi de här orden. Vi får också en förklaring till vem ”vår nästa” är eftersom Jesus tillfrågas om det. Det är en lika aktuell fråga
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nu som då eftersom det fortfarande är så oändligt lätt att
inskränka sin lojalitet till de närmaste, de som har samma
ursprung, samma språk, samma hudfärg, samma tro, precis
som det var på Jesus tid. Det var ju skälet till att frågan, vem
som egentligen ska betraktas som vår nästa, ställdes. Jesus
vidgar verkligen begreppen och är oerhört tydlig: Gud låter
livsvägar korsas och vår nästa är den som kommer i vår väg.
Han berättar om mannen som blir nedslagen och rånad
och lämnad att dö. Två i samhället ansedda män passerar
honom, men båda är rädda om sitt eget skinn och gör inget
för att hjälpa. Den tredje som kommer är en samarier, en person med annan religion och bakgrund och som judiska folket i normala fall inte umgicks med. Denne man lyfter Jesus
fram som ett exempel för oss – Han var den som såg, visade
barmhärtighet och handlade. Detta utan att tänka på sin egen
säkerhet. Det här är diakoni och det här fångas i psalmen
som slutar ”Du kan resa långt bort och jag är där, jag är där.
Varken tro eller ras eller namn sätter gränser. Jag är där.”

En positiv gränslöshet

Stroferna ger en tankeställare – är det så för oss? Sätter tro,
ras eller namn en gräns för vår vilja att hjälpa? Det finns
starka krafter i samhället som vill få oss att sätta dess gränser, vill att vi ska värna vårt eget, ”det svenska” (vad det nu
egentligen är).
Att leva i Jesus efterföljd är att se honom i dem vi möter.
Det är en utmaning för oss som privatpersoner och för kyrkan att vara öppen och välkomnande så att var och en känner sig välkommen. Vi ska kunna ge hopp när livet känns
hopplöst och att vi får vara bärare av Guds kärlek till dem vi
möter. Satte Jesus inte några gränser för vem som skulle få
hjälp och då ska vi inte heller göra det. Jesus ställde däremot
frågor och han samarbetade med andra för att få bra resultat.
Det ska vi också göra!

Kyrkan som vägkorsning – här möts vi!

Som diakoner har vi privilegiet att komma vi i kontakt med
många människor och för oss är det centralt att kyrkan och
församlingen har en öppen famn mot alla. Och då menar vi
ALLA! Ras, tro, färg, språk, namn, social status får inte sätta gränser för möjligheten att ge vidare Guds kärlek till vår
nästa. Vi önskar att kyrkan ska få bli en mötesplats för olika
människor.
Kyrkan finns med konfirmandverksamhet, där ungdomar kan
få samtala och mötas kring livsfrågorna och den kristna tron.

Vi finns med gruppverksamhet för olika åldrar

Vi finns med körverksamhet för stora och små där gemenskap växer genom musik, rytmik och sång.
Vi finns för dig som vill dela gemenskapen kring bibelordet och som vill möta Jesus i bröd och vin. Vi finns med en
öppen kravlös gemenskap där man kan komma in och vila
benen, få en kopp kaffe efter att ha besökt kyrkogården.
Här finns en plats där du i förtroende kan vända dig när livet
krånglat till sig eller när sorgen knackar på din dörr. Vi finns
för enskilda stödsamtal och med i de leva-vidare- och familj
& sorggrupper som startar under hösten. Vi finns här för dig!

När sorgen knackar på har vi grupper för små och stora

Höstens Leva-vidare-grupp för dig som är vuxen och har
mist en nära anhörig har startat. Vi träffas vid 6 tillfällen,
kl. 17.00-19.00 varannan tisdag och har en återträff en tid
efter avslutad grupp. Vi möts i Fryksände församlingshem.
Välkommen att höra av dig om du är intresserad eller har
frågor, det kan finnas platser kvar.
Ibland drabbas familjen av sorg och även barn behöver
bearbeta det som hänt.
För familjer har vi en ”Familj & Sorg-grupp” som startar 24/10 i Fryksände församlingshem, kl. 17.30-19.30. Vi
träffas 8 gånger samt har en återträff. Den är öppen för deltagare från hela Nordvärmland. Vi har start och avslutning
tillsammans varje gång men barn och vuxna träffas i separata grupper tillsammans med ledare. För barnen är det genom
lek, färg, form, sagor och samtal som vi bearbetar och för de
vuxna mera i samtalets form. Annons kommer i TorsbyBladet.
Kanske vill du själv vara med eller så har du kommit att
tänka på någon som du tror skulle ha glädje av att vara med
i en grupp – uppmuntra dem att höra av sig!
Vill du ha mer information är du välkommen att ringa till
Karin Lövestam-Öberg tel. 070-671 39 61.
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Text: Mia Järnry Foto: Birgitta Brorson

Hösten är här, semestrar och sommarlov är slut. Allt går tillbaka till sin
vardagslunk - eller? Under min ledighet har jag fått lära mig ett nytt
ord ”hemester”, när vi har semester hemma och inte är ute och flyger
och far.
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Ja, jag har haft hemester och semester då jag varit både hemma och på andra platser. Båda har känts helt rätt, Jag har
kunnat läsa en god bok hemma i soffan eller i fåtöljen på balkongen, tagit en kopp kaffe med grannarna och hunnit med
det utan att känna stress. Men också att ha möjligheten att
åka bort om så bara ett dygn eller två till en annan tillvaro än
den här hemma. När jag hade städat alla garderober här hemma och tänkte börja bona köksgolvet sa min dotter till mig:
– Mamma nu är du rastlös, nu har du varit ledig tillräckligt!
När ska du börja jobba igen?

Vardagslunk

Är vardagslunken något vi längtar tillbaka till eller vill vi
fly från den? Uttrycket ”allt har sin gilla gång” kanske inte
är så dumt ändå. Allt har sin rytm, sin gilla gång: skolan,
arbetet, verksamheter på fritiden, årstiderna och livet. För
mig är det något vilsamt med vardag, något återkommande
som ger mitt liv fasta rutiner och trygghet. Vad kan vara så
farligt med det?

Sv.psalm 180

Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet
Var dag är en nåd dig given från himlen, besinna det.
Var morgon är nåd och ansvar med löften och nya krav.
Var afton står klara stjärnor och frågar dig vad du gav.

Jag ser hösten med hög luft och vackra färger, en tid då förändringar sker. Vi växlar tempo och gör oss beredda att hitta
nya möjligheter, kanske i en ny klass, en annan skola, en ny

aktivitet, en ny bostad, nya möten eller ett nytt jobb, en annan rytm efter arbetslivet, osv.
Det farliga med vardagslunken är om den blir för monoton, jag gör allt jag bara måste och ska, när jag inte ser upp
och höjer min blick mot det viktiga, den skimrande möjligheten som hösten och vardagen innebär med möten med
människor nya och gamla, små och stora, unga och äldre.
Gläds över disken för jag har mat på tallriken, gläds åt tvätten för jag har kläder att ta på mig, gläds över tystnaden för
jag kan stänga min dörr. Med Jesus som förebild i hur jag ska
vara, möta och bemöta människor så kan jag som i psalmen
”Var dag är en sällsam gåva” få mod att försöka göra vår
värld till en till en bättre plats att vara på. Under hösten kan
vi öva oss i förnöjsamhet, att vara nöjda över livet, det kan
ingen göra åt oss utan det måste vi göra själva. Att ge den
jag möter ett leende, ett öra som lyssnar, ett öppet hjärta, att
säga hej, gör mig glad.

Höstmörkret betyder inte mörker

Höstmörker betyder inte ett mörker för mig, det betyder
hopp, tacksamhet och glädje, jag övar mig i att var nöjd över
min vardag som ibland går in i en nedåtgående spiral, då
finns ljuset där, Jesus, som återupprättar med att säga:
– Du är värdefull och du duger som du är. Tänd ljus i höstmörkret så som löven på träden innan de faller av är gula,
röda och oranga eldar vilka visar att det är inte slutet utan
början till nytt liv efter vintern. Tänd ljus i era hem, på kyrkogårdar och mellan människor så sprider vi tillsammans
ljus över livet, årstiderna och vardagen.
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Text: Keinth Lundquist Foto: Maria Ravenskog

På midsommaraftonen samlades en trogen skara uppe i Ribacken för
att fira gudstjänst enligt gammal tradition. Denna varma och soliga
junidag hade man sökt skuggan under de gamla äppelträden för att
få lite svalka. Solen visade sig från en molnfri himmel och det var en
sådan där varm och skön dag som man minns från sina barndoms
somrar.
Man satt där uppe under äppelträden, lyssnade till Guds ord
och sjöng lovsång till Herrens ära, satt där högt uppe på berget och såg ner i dalen där bergen och de gröna skogarna
speglade sig i den blåa sjön Brocken, allt medan sången ”O
Store Gud” ljöd ut över nejden tillsammans med fågelsången
från den närliggande skogen och syrsornas spelande från den
blomsterfyllda ängen.
Kan man uppleva Guds skapelse på ett bättre sätt?
Kan man hitta någon vackrare altartavla?
Kan man hitta något bättre Gudstjänstrum?
Detta är Guds egen skapade altartavla, originalet så att
säga.
Man känner sig så nära Gud, högt där uppe på berget, nära
himmelen, nära naturen, nära naturens egen kör, alla ens sinnen upplever Gud så nära. Kan man komma Gud närmare?
Och så kaffet, de nybakade bullarna, sockerkakan och de
hembakade kakorna med smörsmak, som Rigmor och Birgit
bakat dagen innan, kan man komma närmare himmelriket?

Ribacken

I början av 1800-talet ägde Jöns Larsson i Vikbråten, Åsteby
bland annat utskog mot Hovfjället, ett av dessa skogsskiften
var Ribacken.
Jöns Larsson var gift med Karin Eskilsdotter och de fick
en son, Nils Jönsson, som övertog gården efter sin far.
År 1846 kan man läsa i husförhörslängderna att Per Eskilsson och Kjerstin Persdotter, som gifte sig år 1842, flyttade till Ribacken med dottern Ingeborg. Per Eskilsson jobbade som torpare åt Nils Jönsson. Uppodlingen av Ribacken
torde ha börjat redan under 1800-talets början.
1866 gifte sig Per Markusson från Asped, Vitsand och
Ingeborg Persdotter från Ribacken, de flyttade till Ribacken.
Deras son Per Persson köpte sedan Ribacken av Nils Jönsson 1869 för 2 öre, därmed blev Ribacken egen fastighet.
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1894 gifte sig Per Persson med Kristina Nilsdotter från norra
Ribacken, de fick tre barn, ett av dem var Henning Persson.
Henning träffade Ester Olsson från Nygård, de gifte sig och
fick två barn, Olle och Birgit.
Henning Persson flyttade från Ribacken under 30-talet,
köpte tomt i Gunnsjögården och byggde hus där.
Olle Henningsson gifte sig med Rigmor och äger nu Ribacken. Birgit gifte sig med Åke Jönsson som härstammar
från Jöns Larsson som ägde Ribacken från början, de bor nu
på Gunnsjögården.

Åke och Birgit, cirkeln är nu sluten!

Birgit känd som kantor i Vitsand kyrka och Åke känd som
kyrkvaktmästare i samma kyrka.
Birgit började spela orgel redan i 10-årsåldern. Föräldrarna tillhörde baptistförsamlingen och Birgit spelade i söndagsskolan.
Sedan fick Birgit börja spela i Nyskoga och Vitsands kyrkor för att till sist få fast tjänst som kantor i Vitsand och
sedan har det rullat på med mer och mer spelande; Östmark,
Fryksände och Lekvattnet.
Birgit och Åke träffades redan tidigt, då man förr fick åka
taxi till den kyrka man skulle spela i. Åke körde taxi på den
tiden, helt plötsligt sa det ”klick” i taxin, och på den vägen
är det.
Birgit och Åke är numera pensionärer även om Birgit hoppar in och spelar då det fattas orgelspelare i någon av våra
kyrkor.
Annars är det numera de fyra barnbarnen som ligger deras
hjärta närmast. Andra stora intressen är hundar, trädgården,
musiken och att snickra.
Olle och Rigmor bor nu i Säffle, deras hjärtan klappar
främst för barnbarnen samt släktforskning och naturligtvis
Ribacken.
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Nu startar höstens
konfirmationsgrupper!
Du som börjar åk. 8 i höst är välkommen till våra konfirmationsgrupper!
Vilka grupper finns det?

• Prostgården, Torsby. Vi träffas onsdagar med början i
september. I denna grupp finns möjlighet till skapande
verksamheter t.ex: drama, sång och musik, bild, foto som
en naturlig del i undervisningen.
Konfirmationen är i Fryksände kyrka.
• Folkrace, Östmark. Vi träffas i Östmarks församlingshem eller på Motorgården på onsdagar efter skoltid
fr.o.m. september. Träffarna anpassas till skolbusstider.
Konfirmationen är i Östmarks kyrka.
• Vildmark, Lekvattnet. Vi träffas i Lekvattnets församlingshem varannan fredag kl. 18-20. Tema för gruppen
är vildmark: djur och natur, att förvalta skapelsen. Vi
åker på läger höst, vinter och vår. Vi tältar, paddlar kanot,
lagar mat över öppen eld samt fiskar och åker skidor om
intresse finns.
Konfirmationen är i Lekvattnets kyrka.
• E-sport, Torsby. Gillar du gaming? Nu startar en konfirmationsgrupp med inriktning E-sport. Vi träffas i prostgården på onsdagar.
Konfirmationen är i Fryksände kyrka.

Vad gör vi då?

Vi pratar om allt mellan himmel och jord, om kärlek och hat,
liv och död, vad innebär det att vara en vän, hur är det att
var ung i Torsby och annat som gruppens deltagare funderar
på. Utöver detta ingår det som hör samman med konfirmationsundervisning: Bibeln och psalmboken, Gud och Jesus,
kyrkorummet och kyrkoåret, symboler och bön m.m.

Frågor och anmälan

Har du frågor ring Eva Zakrismark, diakon/pedagog
tel. 272 06 eller Johan Bonander, kyrkoherde tel. 272 01.
Eller kontakta oss via e-post
fryksande.pastorat@svenskakyrkan.se.
Platser kvar

Det finns platser kvar i Prostgårdsgruppen och E-sportgruppen.
Kom till uppstarts/föräldramötena onsd. den 28/9 kl. 19.00.
Folkracegruppen träffas på Motorgården i Östmark.
Prostgårdsgruppen träffas i prästgården på Prostgårdsvägen.
Vildmarksgruppen träffas i Fryksände församlingshem.
Har du frågor, hör av dig!

STÖD MÄNNISKOR SOM
DRABBAS
AV SVÄLT OCH
STÖD MÄNNISKOR
SOM
TORKA
I AFRIKA!
DRABBAS
AV
SVÄLT
OCH
STÖD
MÄNNISKOR
SOM
TORKA I AFRIKA!
GE DIN GÅVA IDAG!
SMS:a TORKA till 72 905 och ge 100 kr.
Swisha valfritt belopp till 9001223.
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DRABBAS AV SVÄLT OCH
TORKA I AFRIKA!
GE DIN GÅVA IDAG!
SMS:a TORKA till 72 905 och ge 100 kr.
Swisha valfritt belopp till 9001223.

Jag kommer från… Kristinehamn ursprungligen, men har
nu bott i Fryksdalen i nästan 18 år.
Tidigare har jag… jobbat som präst i Sunne, Munkfors/
Ransäter och i Lysvik. De senaste 8 åren har jag bl.a.
jobbat inom socialtjänsten i Sunne med ungdomar och
familjer, på högstadiet, i fem år varit föreståndare för
HVB-hem för ensamkommande barn och nu senast som
socialsekreterare i Sunne.

Rose-Marie Stenmark
kantor/körledare
Jag kommer från… Ekshärad där jag är född och
uppvuxen. Sen dryga 20 år tillbaka är jag bosatt i vackra
Basterud där jag bor i ett 1800-tals hus tillsammans med
min man Anders ”Halle” Halvarsson, två tonåringar och
fyra husdjur.
Tidigare har jag… arbetat i andra församlingar som
kantor/körledare och som konfirmandledare lite varstans
i Värmland. Har även gjort några år i grundskolan som
musiklärare/kompanjonlärare och som musikterapeut i
Hagfors och Torsby kommun samt haft sångelever och
ganska många solouppdrag som sångerska.
Varför jag jobbar i Fryksände pastorat… Kyrkoherde
Johan Bonander frågade om jag ville åta mig ett vikariat
som bland annat barnkörledare vilket jag tackade ja till.
Mitt mål/min vision är… att verka för en kyrka tillgänglig för ALLA med en inkluderande gudstjänst där alla ges
möjlighet att delta, hämta kraft och vila.
Jag brinner för… att se människor växa, att som pedagog, med musik som medel, stärka självkänslan hos de
barn, ungdomar och vuxna jag får äran att under en tid
få vara medvandrare till. För mig är det en högvinst varje
gång jag har lotsat någon att våga ta det där första steget
mot drömmen att t.ex. sjunga solo och få uppleva att det
går bra!

Varför jag jobbar i Fryksände pastorat…
för jag längtade tillbaka till en tjänst i kyrkan, att få vara i
evangeliets tjänst, och jag tycker Fryksände och de kollegor som jag skulle få jobba med här verkade spännande och
jag ser jobbet som möjlighetsfullt.
Mitt mål/min vision är… att varje människa ska kunna
få leva sin fulla potential, att varje människa ska få leva
tryggt och förvissad om att man är älskad – kort sagt
att försöka och sträva efter att låta Guds Rike ta gestalt
redan här och nu.
Jag brinner för… rättvisa, barn och unga, psykologi samt
integration.
På fritiden … bygger och renoverar jag på mitt hus,
sjunger i kör, grejar i trädgården och läser böcker.
Mitt favoritcitat är… ur Tomas Tranströmmers dikt
Romanska Bågar ”Skäms inte för att du är människa, var
stolt! Inne i dig öppnar sig val bakom valv oändligt. Du blir
aldrig färdig, och det är som det skall.”
Vad du inte visste om mig… jag vinterbadar!

Felix Egegren
präst

På fritiden… förverkligar jag gärna projekt på huset,
upptäcker nya platser med familjen, tar nån skogspromenad med hundarna, lagar hälsosam mat och sträckläser
faktaböcker om alternativ medicin.
Mitt favoritcitat är… inte ett utan flera. Många är strofer ur sånger som t.ex. ”Gud, låt mig aldrig bli så stor, att
jag inte får plats i din famn” och en för mig ofta återkommande rannsakande fråga till mig själv är ”What would
Jesus do”.
Vad du inte visste om mig… att jag har haft höns, ankor,
getter, kaniner och hästar, och att jag drömmar om att en
gång öppna ett bed & breakfast hemma på gården.
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Helgdagskväll i Timmerkojan
Text och foto: Keinth Lundquist

Söndagen den 17 juli firade vi friluftsgudstjänst vid Brattvältkojan i
Lekvattnet. Dagen till ära gästades gudstjänsten av spelmännen PerThomas Eriksson och Passi Pasanen som framförde sin musik på fiol
och dragspel.
Vädret bjöd på solsken och myggen var bortblåsta, då det
blåste en svag vind från väst. Markerna var snustorra och
vinden gjorde att vi inte tordes grilla korv och koka kaffe
över öppen eld.
Våra kyrkvärdar Anders och Marit fixade ändå så att vi
slapp sitta kaffesugna med tomma magar. De lyckades få fyr
på en bångstyrig vedspis inne i Brattvältkojan där det kokades kaffe och stektes korv. Det var nog himmelska krafter som var med och höll undan regnmoln och myggor och
blåste liv i en trög vedspis.
Det lästes Guds ord, det bads Fader vår, det åts stekt korv
med bröd, och det dracks kaffe.
Per-Thomas och Passi spelade musik och berättade om
olika författaröden och drog några skrönor för oss som satt
runt omkring och lyssnade och njöt. Kan man fira gudstjänst
på ett bättre sätt uti i Guds vackra natur?
Till och med fåglarna i sina fågelholkar runt omkring, fågelholkar som konfirmanderna satte upp för några år sedan,
lyssnade och kvittrade med i vår lovsång till vår Skapare
och Gud, allt ackompanjerat till den forsande bäcken från
Matlöpen i bakgrunden, där bäcköringen vakade bak stenar.
Friluftsgudstjänsten går tillbaka till Jesus själv, som ofta talade till människorna ute i det fria. Friluftsgudstjänsten i det
fria blir just ett öppet fönster mot himmelen för de som kanske
inte annars så ofta går i kyrkan.

Friluftsgudstjänsten

Friluftsgudstjänsten är inte bara musik, bibelläsning, psalmsång, predikan och Fader vår, utan många upplever att de får
en annorlunda kontakt med Gud så här ute i naturen.
Människan mår ju bra av att vistas ute i naturen, det har ju
även forskare slagit fast.
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Friluftsgudstjänsten ger oss möjligheten att möta Gud med
alla våra sinnen och på så sätt möta oss med vår andliga
längtan på alla plan.

Historiska gudstjänster

Kyrkohistorien visar flera exempel på andakts- och gudstjänstliv ute i naturen, exempelvis pilgrimerna, som under
sina vandringar bad, läste Guds ord och firade nattvard ute
i det fria.
I 1700-talets Sverige blev folkets längtan att fira gudstjänst utanför själva kyrkolokalen stor, då väckelsen gick
fram. Det blev ett sådant problem för kyrkan att man införde
konventikelplakatet som förbjöd bönemöten och gudstjänster utanför själva kyrkan. (1858 upphävdes plakatet.)
Kyrkan uppfattades av folket som om den kristna tro hade
krympts till ett lärosystem och kyrkan uppfattades av många
med en andlig längtan, som en institution, där närheten till sinnena, naturen och kroppen försvunnit. Glädjen i Kristus fanns
inte längre där. Men detta verkar ha vänt, exempel på detta
är intresset för pilgrimsvandringar och friluftsgudstjänster.
Vi svenskar är ett naturälskande folk, där naturen i sig
själv predikar Gud genom sitt överflöd och sin generositet,
och talar till våra sinnen
.

Friluftsgudstjänsterna öppnar många dörrar.

Många människor har en längtan efter andlighet och nyfikenhet på kristen tro och kanske finns det en tröskel till den
traditionella gudstjänstformen och där öppnar friluftsgudstjänsten dörren.
Att fira gudstjänst kan ske på så många olika sätt, och det
ena ska inte utesluta det andra, vi är alla älskade av Gud.
Leve friluftsgudstjänsterna!
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0560-272 00
www.fryksandepastorat.se
www.facebook.com/fryksandepastorat

Välkommen
att sjunga
i barnkör!

Var: Vitsands kyrka
När: 2/10 och 13/11 kl 14.00
För vem? 4-12 år
Vi övar in några sånger och sjunger dem sedan
i familjegudstjänsten kl 15.00 samma dag.
Info: Carina Bjuremo 070-250 37 63

Jag blir bättre och bättre
på alla sätt varje dag!
Tänk positiva tankar om dig själv! Upprepa
regelbundet de stärkande orden. Om du gör dig
själv medveten om negativa tankar kan du bryta
ett destruktivt mönster som inte är bra för dig.
Med positivt tänkande kan du bli mer positiv, glad,
energifylld och harmonisk. Du kan skriva ner orden på lappar som du placerar på olika ställen i
bostaden. Ställ dig gärna framför spegeln varje
dag, le mot dig själv och säg:

Jag är värd allt gott i livet!

Leva vidare

Har du förlorat en nära anhörig?
Att sörja någon kan vara ett mycket tungt.
Genom att i en liten grupp dela sorgen med andra,
kan den bli något lättare att bära. Välkommen
att anmäla dig till höstens Leva-vidaregrupp!

Tid:

Vi träffas varannan tisdag kl. 17.00-19.00
(Gruppen har startat hör av dig, några
platser kan finnas kvar)
Plats: Fryksände församlingshem
info: Karin Lövestam-Öberg, 474 08, 070-671 39 61
Eva Bonander, 070-375 41 44
anm: Till pastorsexp. 272 00 senast 16/9. Max 7 deltagare
Deltagandet är kostnadsfritt!

Lunchmusik
och sopplunch

Har startat för hösten! Välkommen
varannan tisdag (jämna veckor)
kl. 12.12 Lunchmusik
kl. 12.30 Sopplunch
kvarglömt

Vi har kvarglömda tillhörighet
er efter
olika träffar i Fryksände förs
amlingshem och kyrka. Välkommen
in till oss
på församlingshemmet och häm
ta!

0560-272 00
www.fryksandepastorat.se
www.facebook.com/fryksandepastorat

Familj och sorg

Att förlora en nära anhörig innebär en stor
livskris. Fryksände pastorat erbjuder nu en
möjlighet till bearbetning av sorgen för
både barn och vuxna i hela norra Värmland.
I samtalets form delar vuxengruppen tankar och
erfarenheter och samtidigt erbjuder vi en separat
grupp för barnen med syfte att i lek, bild, form och
musik ge uttryck för sorg och saknad.

start:
Tid:
Plats:
anm:
info:

24/10 med träff varannan måndag (8 tillfällen)
kl. 17.30-19.30
Fryksände församlingshem
Till pastorsexp. 0560-272 00 senast den 21/10
Diakon Karin Lövestam-Öberg, 070-671 39 61
Diakon Eva Bonander, 070-375 41 44
Familj & Sorg finns för er i norra Värmland
som behöver en väg att gå vidare!
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Välkommen till
Fryksände församlingshem

babyrytmik

Måndagar kl. 13.30 Barn födda april-aug.
Anmälan: Carina Bjuremo 070-250 37 63

barnkörer

Torsdagar kl. 16.00 Barn födda 2011-13
Torsdagar kl. 16.45 Barn F-klass-åk. 3

öppen förskola

Måndagar o torsdagar kl. 9.30-12.00
Barn 0-6 år i sällskap med vuxen
Pyssel och rytmik
Info: Mia Järnry 070-280 99 63

DROP-IN-DOP
för barn upp till 10 år

Nu på lördag
1 okt. kl. 13.00-16.00
i Fryksände kyrka
Dopet är för barn upp till 10 år. Vuxendop föregås
av dopundervisning och är man i konfirmationsåldern är det bäst att dopet blir en del i konfirmationsläsningen.
Dopet går till så att en dopblankett skrivs ut, ett dopsamtal äger rum och därefter genomförs dopet. Efteråt är ni välkomna till församlingshemmet då vi
bjuder på dopkaffe och tårta!
Föranmäl gärna på 272 00, då hinner dopblanketten
skrivas ut i förväg. Ta tillfället i akt!

Varmt välkomna!

hELGSMÅL I HÖSTGLÖD
Lördagen den 8 oktober kl. 16.00
i Vitsands kyrka

En kväll till minne av ”El-kraftkarlen” Gustav Stolpe
Minnen, bildspel och film
Rolf Classon, Allan Törnevik, Lennart Persson

Välkommen
till meditation!

Torsdagar kl.18.00 i Fryksände kyrka

Drive in-vigsel

I juni 2017 avser vi arrangera Drive in-vigsel i samband med Torsby nostalgidagar och dess cruising, preliminärt på Granevik. Så går ni i giftastankar,
ha detta åtanke, mer info kommer!
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Keinth Lundquist ledde gudstjänsten

Amanda Lang, Simon Bjuremo och Elin Järnry

Friluftsgudstjänst på Kvarntorp
Text och foto: Carina Bjuremo

I mitten av juni höll Lekvattnets
församling friluftsgudstjänst på
Kvarntorp. Keinth Lundquist höll
i gudstjänsten och några unga
brassmusiker ledde församlingssången och avslutade med vacker
musik som ljöd över nejden.
Klockringningen bestod av kallande toner på näverlur
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Elin Järnry spelade althorn, Simon Bjuremo hanterade kornetten och Amanada Lang spelade bastuba. Kvarntorp är
en mycket vacker plats att fira gudstjänst på. Regnmolnen
hotade och myggen var mycket aktiva. Därför höll vi oss
inne i den mysiga stugan med alla vackra gamla föremål,
och lyssnade på Keints fina predikan, och sjöng medan kaffet puttrade på spisen.

”En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar…”

Välkommen som medlem!
Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det
en plats för dig som har frågor om kristen tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill
engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.
Svenska kyrkan genom hela livet

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika
faser och situationer.
• En kyrka som förmedlar hopp och ger stöd till den som
drabbas av sorg och smärta.
• En kyrka som hjälper till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
• En kyrka som samarbetar med andra goda krafter och
bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

VAD BLIR JAG EN DEL AV?

En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk
som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.

VAD FÅR JAG GÖRA OCH TA DEL AV?

Svenska kyrkan erbjuder dop, konfirmationer, bröllop och
begravningar, och firar gudstjänster, mässor och andakter.
Kyrkan ordnar aktiviteter som öppen förskola, ungdoms-

grupp, symöten, körer, språkkafé ”Nyfiket”, soppluncher
m.m. Kyrkan stöttar de som är mest utsatta i samhället. Det
finns både diakoner och präster som du kan boka samtal
med, när små eller stora problem gör livet svårt.
Svenska kyrkan har ett omfattande arbete i andra länder
där man ger stöd åt människor som drabbats av katastrofer,
svält och konflikter.

MEDLEM GENOM DOPET

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Är du redan döpt i
ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter samtal med en av våra präster. Tidigare blev den
som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan,
men så är det alltså inte längre.

SÅ BLIR DU MEDLEM

Du blir medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan, skicka ansökan till pastorsexpeditionen. Är du osäker
på om du redan är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kan du fråga oss. Du hittar kontaktuppgifter och
inträdesblankett nedan!

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan
Namn ............................................................................................Personnummer..........................................................................................................
Gatuadress........................................................................................... Postadress .........................................................................................................
Ort och datum .............................................................................Namnteckning .........................................................................................................
Telefon........................................................................................................................

Fylli de svar som är aktuella:
Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning, år eller datum ...........................................................................................................................................
Jag är döpt i en annan evangelisk-luthersk kyrkas ordning, ange vilken ..........................................................år eller datum ......................
Jag är döpt i en annan kristen kyrkas ordning, ange vilken...................................................................................år eller datum ......................
och önskar undervisning i Svenska kyrkans tro.
Jag är inte döpt men önskar undervisning i Svenska kyrkans tro som förberedelse för dop.
Jag är konfirmerad i Svenska kyrkans ordning, år eller datum .............................................................................................................................
Jag är konfirmerad i en annan kristen kyrkas ordning, ange vilken ....................................................................år eller datum ......................

Skicka eller lämna till Pastorsexp., Kyrkogatan 26, 685 30 Torsby. Tel. 272 00
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Välkommen till

musikgudstjänst
Fryksände kyrka
Lördagen den 8 oktober
Kl. 18.00

Speglingar
Helena Ek, sång, fiddla, vevlira
Peter Janson, kontrabas
Bländande vackert, medryckande och
livligt har det sagts om denna duo som
här tar sig an spirituals, folkton, medeltida musik, psalmer och improvisationer.
Helena som gjort sig känd för sina tolkningar av tidig musik och folkmusik möter här den virtuose jazzmusikern och basisten Peter Janson med rötter i Karlstad.

Sparsmakad duo med
intensivt uttryck

”Duon Ek-Janson som kommer från helt
olika musikområden visar hur ny energi
kan födas ur kontrasterande uttryck.
Helena med sin absolut klara röst har
ett uttryck som får de mest svårsjungna
fraser att verka totalt problemfria.
Peter Jansons basspel kontrasterade
mot sången med överraskande, hisnande
och virtuosa improvisationer.
Man känner sig upplyft av denna slipade
duo.”
Anders Inge, kyrkomusiker
i Gagnefs kyrka

”Bländande vackert, medryckande och livligt”
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Döpta

FRYKSÄNDE
10/7
13/7
16/7
16/7
23/7
30/7
21/8
27/8
27/8
27/8

Björn MATTEUS Göran Dedorsson
Pär Wilmer Jönsson
OLIVER Kasper Hartmann
Harry LEON Waldemar Haugen
Maj FLORA Karolina Martinsson
JOHANNA Karin Christina Myrle
BONNIE Ingalill Törnevik
COLIN Anders Eriksson
VICTOR Jan Daniel Rydberg
MILIAM Marcus Einarsson

LEKVATTNET

28/8 EMILY Charlote Buck
28/8 ISABELLA Rose Blomquist

Vigda

FRYKSÄNDE
2/7
30/7
6/8
13/8
14/8
20/8
3/9
4/9

Maria Olsson och Urban Henriksson
Erica Nilsson och Daniel Larsson
Eva-Britt Lind och Anders Olsson
Lina Bergman och Johan Österberg
Eva Flodin och Kayvan Kassiri
Sofie Dahlman och Michael Horvath
Sophie Nilsson och Lars Karlsson
Birgitta Olsson och Bengt Jonsson

Herre Gud, ge dem
nåd att besinna
äktenskapets ansvar
och gåva och välsigna
deras liv tillsammans
Amen

VITSAND
2/7
16/7
17/7
30/7

Sara Valfridsson och Christofer Odelsheim
Ulla Johansson och Stefan Olsson
Katarina Göransson och Håkan Olsson
Helén Classon och Jonas Larsson

VITSAND

31/7 ALMA Maria Olsson
13/8 THEO Kim
13/8 JOHANNA Kim

ÖSTMARK

13/8 RICKY Wilmer Augustsson
27/8 Ellen MATHILDA Othilia Carle
27/8 SIXTEN Eric Hilding Axelsson

Herre Gud, bevara dem i Ditt
förbund och välsigna dem nu
och till evig tid
Amen

Avlidna

FRYKSÄNDE
5/6
18/4
21/6
21/6
24/6
30/6
1/7
10/7
13/7
16/7
22/7
29/7
3/8
9/8
15/8
16/8
19/8

Gunde Isaksson 72 år
Bengt Eklund 58 år
Boia Brodin 96 år
Olle Sandberg 91 år
Olavi Emilsson 83 år
Törne Renhult 79 år
Elsa Johansson 80 år
Gerd Darle 98 år
Wilmer Jönsson –
Birgit Syvertsson 86 år
Leif Sandberg 77 år
Gunnar Thyberg 72 år
Gudrun Nilsson 90 år
Lars Larsson 91 år
Ruth Weinholt 90 år
Hans Persson 74 år
Solveig Lindblad 95 år

Herre, skänk dem
som sörjer Din tröst
och Ditt ljus och låt
oss alla en gång få gå
in i Din eviga glädje
Amen

LEKVATTNET

10/8 Anna-Lisa Brodin 79 år

VITSAND

28/7 Evert Hjertqvist 78 år
29/7 Leif Strandberg 54 år
13/8 Astrid Larsson 95 år

ÖSTMARK
23/6
1/7
28/7
3/8
5/8

Svea Grahn 93 år
Torsten Eriksson 93 år
Lisbeth Nilsson 67 år
Thomas Nilsson 41 år
Georg Olsson 77 år
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FRYKSÄNDE PASTORAT
Pastorsexpedition
272 00
Anna-Lena Yderstig, kyrkoskrivare
Besöksadress: Kyrkogatan 26
Postadress: Box 52, 685 22 Torsby
E-post: fryksande.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.fryksandepastorat.se
Mån-tis 10.00-12.00, ons-tors 10.00-12.00, 13.00-15.00
KYRKOHERDE
Johan Bonander
Tjänstebostad, Östmarks prästgård
KOMMINISTRAR
Ingela Älvskog
Keinth Lundquist
Felix Egegren

073-022 69 54
070-606 41 03
070-352 32 27

DIAKONER
Eva Bonander
Eva Zakrismark
Karin Lövestam-Öberg
Inger Hjalmarsson, projektledare

070-375 41 44
070-280 12 62
070-671 39 61
070-375 41 87

MUSIKER
Katharina Hieke, organist
Lena Persson Måwe, kantor
Eva Verde, kantor
Carina Bjuremo
Rose Marie Stenmark

070-280 91 88
070-280 69 74
070-280 71 94
070-250 37 63
070-200 01 56

INFORMATÖR
Birgitta Brorson

272 04

KYRKOFÖRVALTNING
Elisabeth Johnsson, kyrkokamrer
Marie Nilsson, kyrkokamrersassistent

272 14
272 03

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING
Lars Wikström, kyrkogårdsmästare
Kyrkogatan 26

272 07
070-53101 64

FRYKSÄNDE FÖRSAMLING
Lisbeth Kanth, vik. kyrkovaktmästare
Anna-Karin Jönsson, församlingsvärdinna
Annamaj Carlsson, lokalvårdare
Mia Järnry, integrationsprojektledare
Blomsterfonden, pastorsexpeditionen

070-691 81 64
272 15
272 05
070-280 99 63
272 00

LEKVATTNETS FÖRSAMLING
Arne Strandberg, kyrkovaktmästare
Kyrkan/församlingshemmet
Blomsterfonden, Bertil Johansson

0730-54 45 92
501 01
501 31

VITSANDS FÖRSAMLING
Lars Olsson, kyrkovaktmästare
Roland Nilsson, kyrkovaktmästare
Blomsterfonden, Arnold Mattsson

070-304 57 36
070-304 57 36
423 09, 310 75

ÖSTMARKS FÖRSAMLING
Stig Norman, kyrkovaktmästare
Församlingshemmet
Blomsterfonden, Maj-Lis Haglund

070-595 73 56
200 59
210 09

KYRKORÅDETS ORDFörande
Fryksände pastorat, Rune Mattsson
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272 01
200 13

FÖRSAMLINGSRÅDENS ORDFörande
Fryksände, Ann-Marie Uppvall
Lekvattnet, Inga-Britt Keck Karlsson
Vitsand, Barbro Ström
Östmark, Roger Ericsson

132 82
421 39
520 50
072-234 00 46
070-693 62 68

		

