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Att ge av sin tid
”Dålig stil grabbar” ropade Bengt Adolfsson som till vardags var poliskommissarie i min ungdoms Vänersborg då vi pojkar skolavslutningsoch tonårsrusiga genade med våra cyklar över en blomrabatt i en av
stadens parker. Och visst skämdes vi och insåg det korkade i vad vi nyss
gjort, även om vi säkert försökte hålla god min gentemot varandra.
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Jag vet inte om mina minnen är representativa men nog var
det fler personer likt Bengt tidigare? Personer som bröt in,
korrigerade, la sig i och som visserligen kunde upplevas som
pretentiösa i stunden men ändå la grunden för vad som var
rätt och vad som var fel inte minst då man var ung. Som jag
minns det var dessa ”Bengtar” – eller för den delen ”MajBrittar” synliga på alla möjliga arenor, i regel helt ideellt.
Idag är det min uppfattning att det finns för få ”Bengt” och
”Maj-Britt”. För få som tar till orda för att försvara det allmänna, för få som söker upprätthålla det gemensamma. Tendensen att istället hålla tyst eller att hänvisa till att ”nån annan” ska bry sig tycks gå hand i hand med en vuxenvärld
som abdikerat från att sätta gränser och öppet säga nej, nu
har faktiskt en gräns överträtts.
I vårt land har vi Martin Luther att tacka för så mycket, vår
reformator som för 500 år sen uppmanade oss till ett kritiskt
tänkande och ett personligt ansvar; att vi alla som en del i det
allmänna prästadömet har ett livsmandat att förvalta. Och
detta mandat innebär att ett liv är fyllt av ansvar; ansvar för
mig själv, mina relationer, min roll, mitt samhällskontrakt
och att man utöver det bör eftersträva en levande relation till
vår skapelse och inte minst vår Skapare.
I denna lutherska livshållning frodas en vilja till tydlighet
och en innerlighet. Att hänvisa till ”nån annan” fungerar inte
när jaget eftersträvar att vara det levande och ansvartagande
subjekt vi nu är ämnade att vara.
Hela vårt samhälle, våra ideella organisationer och för den
delen vår Svenska kyrka byggs av idoga människor som nästan aldrig hänvisar till ”nån annan”. Det är tvärtom så att
vårt samhälle är byggt av människor som lagt ned tid och
kraft och sin själ på ett engagemang som sträcker sig långt
utanför den individuella lyckan. Det är det allmännas bästa
som varit och är i fokus. Ur denna livshållning har vi byggt
upp landsting och kommun, fackföreningsrörelse och stadsfäst jämlikhet mellan könen, demokrati och allas likhet inför
lagen. Vi är ett av de länder som bedöms i studie efter studie
som allra bäst att leva i. Hos oss finns ett samhällskontrakt;
att vi ska kunna lita på varandra. Att hålla ord är en hederssak. Göra rätt för sig.
I detta nummer berättar vi lite mer om vad som sker under
ett år i Fryksände pastorat, vi gör en tillbakablick på 2016.

Och det är som du ser mycket som hänt och skett och genomförts och allt detta förutsätter nu många enskilda som
vill vara med och bidra och dra. Och är vi många som ”drar”,
då blir det lätt. Och vi har glädjen att just ha så många goda
krafter hos oss som är beredda att ge av sin tid, sprida evangeliet i handling som till exempel i pastoratets väntjänstgrupp, i högläsningen på våra boenden, i syföreningarnas
trägna arbete.
Samtidigt inser jag och många med mig att andan att vilja
ge av sig själv förefaller bli allt mindre självklar i vår tid.
Ideella organisationer, trossamfund och föreningar av olika
slag sviktar alltmer av bördan av att idag alltför få får dra
alltför mycket; något som hade varit helt annorlunda om fler
istället slöt upp och hjälpte till att dra. ”Nån annan” finns ju
faktiskt inte; ”nån annan” är en chimär, en illusion, en önskeperson. Det finns faktiskt bara du och jag, ett ”vi”.
Idag lever vi av frukterna från det som planterades igår.
På samma vis måste vi idag plantera nya frön; vara levande föredömen, ja sådana levande subjekt som tar hela vårt
livsmandat på allvar. Inte med mindre än det kan vi få vårt
samhällsbygge att fungera och tid, den företeelse som idag
så många säger sig sakna och så anför som ursäkt för det
uteblivna personliga engagemanget, tid är faktiskt en relativ
upplevelse. Tänk bara på när du haft semester några veckor
och det blir en stor sak att bara åka och handla.
Vem vill vi bli, hur vill vi att vår morgondag ska se ut –
det avgör var och en av oss idag. Jag tänker att kyrkan, med
alla sina tidlösa berättelser och vittnesmål om människor
som faktiskt satt sig över sina begränsningar för att vittna
och sprida det glada budskapet, evangeliet om Jesus Kristus, kan och är en viktig inspiratör i att vi ska kunna återta
den kollektiva anda av ansvar och glädje vårt land faktiskt
vilar på. Det fundament av tillit och samarbete som nu är så
genuint svenskt och som jag tänker att vi alla, var och en innerst inne, är så stolta över och vill bevara. Och för att kunna
det måste vi förstås kunna säga ifrån när vi här och där ser
att vårt samhällskontrakt inte efterlevs. Vi måste helt enkelt
våga vilja vara en ”Bengt” och en Maj-Britt”.
Med de orden önskar jag dig en välsignad sommar!
Johan Bonander, kyrkoherde
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Kyrkovalet närmar sig

Kyrkogårdsförvaltningen informerar

Svenska kyrkan har månghundraåriga rötter. Först var vi en del av den
romersk-katolska kyrkan men för nästan femhundra år sen blev vi,
genom Gustav Vasas initiativ, ett Luthersk evangeliskt trossamfund.

Kyrkogårdsförvaltningen har
under maj månad skickat ut brev
till de gravrättsinnehavare som
innehar gravsten som inte blivit
godkända för provtryckning enligt Centrala Gravvårdskommittén
riktlinjer (ett obligatoriskt arbete
som pågår på alla kyrkogårdar i
Sverige).

För 17 år sen, år 2000, skiljdes Svenska kyrkan från staten
och med hänsyn till Svenska kyrkans för vårt land unika historia och struktur, föregicks detta beslut av mycket förarbete.
Allt detta finns i den så kallade kyrkordningen, vilken riksdagen fattade beslut om före skilsmässan från staten. Här
klargörs tydligt att Svenska kyrkan har en demokratisk
struktur av förtroendevalda och skall vara en öppen folkkyrka
och finnas i hela vårt land.
På den vägen är det. Kyrkofullmäktige i Fryksände pastorat har nyligen klubbat igenom verksamhetsberättelsen och
bokslutet för 2016. När jag ser på allt det pastoratet levererat
under 2016 blir jag så stolt och glad. Men också stolt att finnas med i den del av organisationen som har de övergripande
målen att styra; att vara förtroendevald.

Kyrkovalet

Ibland hörs röster om att Svenska kyrkan skulle vara ”politiserad” men jag kan försäkra dig om att så är det inte i Ditt
pastorat. Här har vi en tradition att söka samförstånd och

gemensamt arbeta för det bästa. Och utmaningar saknas inte;
vi lever till exempel i en bygd där många, inte minst ute på
landsorten, blir allt äldre. Kyrkan är en betydelsefull aktör
som alla räknar med. Men för det krävs ditt medlemskap, det
krävs förtroendevalda och helst också att just Du nu röstar i
det kommande kyrkovalet den 17 september.
I det här numret av Siriklockan presenterar sig de olika
nomineringsgrupperna, läs och begrunda, lägg sen den 17/9
din röst på den grupp som ligger närmast dina värderingar.
Det finns också möjlighet att förtidsrösta, se informationen
om detta i detta nummer av tidningen.

Sommarhälsning

Så vill jag så här inför semestrar och terminsavslutning, i
egenskap av ordförande i kyrkorådet, framföra mitt varmaste tack till alla medarbetare i vårt pastorat för den här terminen och önskar er, och alla ni andra som läser dessa rader, en
fin och vilsam sommar.
Rune Mattsson, Kyrkorådets ordförande

I utskicket finns alternativ som innehavaren har att ta ställning till. Vi har i dagsläget fått svar från ca. 2/3 av 1500
utskick, där flertalet väljer alternativet omdubbning. De som
anlitar Bäckmans stenfirma kommer få arbetet utfört under
hösten 2017.
Kyrkogårdsförvaltningen kommer att tillfälligt säkra gravstenar som är en uppenbar säkerhetsrisk under tiden innan
stensäkring blir utförd.Metoden vi då använder oss är i första hand en träregel som vi slår ned i marken, antingen framför eller bakom gravstenen, följt av ett band runt gravstenen.
I annat fall kan gravstenar komma att läggas ned på gravplatsen i väntan på åtgärd. Vi har för avsikt att vara klara
med detta arbete innan december 2017.
Med vänliga hälsningar Kyrkogårdsförvaltningen

VÄRLDEN STÅR INFÖR SIN STÖRSTA
HUMANITÄRA KRIS SEDAN 1945
Just nu arbetar vi för att rädda liv i
Sydsudan, Somalia och Etiopien.

SMS:a SVÄLT till 72 905 och ge 100 kr.
Din gåva går bland annat till rent vatten och mat!
Läs mer på: svenskakyrkan.se/svält
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Tack Keinth
Text: Johan Bonander och Eva Zakrismark Foto: Birgitta Brorson

Efter 32 år i pastoratet var det då dags för Keinth Lundqvist att gå i
pension. Kyrkan var fylld till sista plats vid Keinths avskedspredikan
i Lekvattnets kyrka på pingstdagen. På hemgården firades avskedsfest till Keinths ära med tal och förplägnad.
På många vis är Keinth unik. Präster idag, i likhet med så
många andra yrkeskategorier, vill ofta jobba i städer och befolkningscentra. Därför har Keinth varit en inspiratör och
förebild och visat på tjusningen; bredden och djupet med att
vara verksam som präst i en bygd som vår.
Vi är många som kommer sakna dig i tjänst, Keinth, samtidigt kommer det för mig att citera förre kyrkoherden i Ekshärad, Gunnar Lindberg, då han gick i reell pension, några år
in på de sjuttio: ”Jag tror Gud unnar mig det!”
För så är det Keinth, du är unnad att vara ledig, fiska och
åka runt med husvagnen och gå på Clas Ohlson och vildmarksmässor. Alltid med Diesel och Gullan med i bilen.
Johan Bonander, kyrkoherde

Tänk så många fina upplevelser och äventyr jag
fått tack vare Keinth!

De sista sju åren har jag arbetat med Keinth och hans vildmarkskonfirmander. Vi har tältat, paddlat kanot, lagat mat
över öppen eld, åkt på vinterläger och sovit ute i 20 minusgrader. Alla andakter runt elden på kvällen, ofta med
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nybakat nattvardsbröd. Alla fantastiska ungdomar som
med glädje varit med på vandringar och lekar, åkt pulka
och skidor och fiskat, burit ved och eldat, rest militärtälten, och allt annat vi gjort. De märks att de gillar dig,
Keinth! Och alla andra gudstjänster i Guds fria natur som
du ordnat, alltid avslutat med gott fika. Jag tänker bl.a.
på Gubbkullen på Kristi Himmelsfärdsdag, Kvarntorp
och Ritamäki på sommaren, skotergudstjänst på vintern.
Ett annat fint minne är familjegudstjänsterna tillsammans
med barntimmebarnen, t.ex. Luciagudstjänsterna med
fullsatt kyrka. Och friluftsgudstjänsten på morsdag i samband med cykelhajken.
Keinth har gett många barn, ungdomar och vuxna chans
att möta Gud. Liksom många berättelser i Bibeln sker under
öppen himmel; på berget, på vägen, vid sjöar osv. har Keinth
hjälpt oss att se att allt levande predikar Guds storhet. Med
naturens alla färger, dofter och ljud, har han banat väg för
oss att upptäcka Gud med alla våra sinnen, vi ser, hör, känner, luktar och smakar Guds närvaro.
Eva Zakrismark
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Föreningen DCCW:s barn

En ideell förening för ekonomiskt bistånd till fattiga barn i Delhi, Indien

Tack och
farväl!
Ett stort varmt tack till
er alla som gjorde min
avskedsgudstjänst till ett
så underbart minne!
Jag är rörd till tårar över all uppskattning jag
fick röna, jag är överväldigad! Jag är så glad
och tacksam! Det var så fint och underbart
alltsammans, allt har jag gömt i mitt hjärta.
Tack för allt ni gjorde för mig, alla ni som
kom, och för allt jag fick! Jag kände verkligen att jag fick gå med flaggan i topp! Gud
har varit god mot mig, och ni också!

Men vart tog alla åren vägen?

Det kom ett brev…

Kära Keinth och församlingsbor
Ett långt och betydelsefullt samarbete går nu mot sitt slut
i och med att Keinth hållit sin avskedspredikan, ett samarbete som pågått i över 30 år och som betytt oerhört mycket
för vårt hjälparbete i norra Indien. Vårt första projekt var att
rusta upp barnhemmet Palna där 120 övergivna barn levde
under mycket svåra förhållanden. Vi (och ni som bidragit)
kan vara stolta över att barnen idag lever i en fin miljö under
god social, pedagogisk och medicinsk omvårdnad.
På 90-talet bidrog vi till byggandet av ett ortopediskt centrum i syfte att hjälpa fattiga barn som drabbats av polio med
diagnostisering, kirurgi, tekniska hjälpmedel och rehabilitering. Vi påbörjade även ett antal yrkesutbildningar för de
äldre barnen då ungdomar med funktionsnedsättningar har
svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nu blir de i stället ”egenföretagare”. Centrat fungerar och drivs fortfarande
med vår hjälp och har idag ca 50 anställda.
Under 2000-talet gick delar av era gåvor och bidrag till
uppbyggandet av enkla lokala centra i Delhis slumområden
för att hjälpa barn till fattiga familjer med dagomsorg och
skolgång, medicinska kontroller och vård, föräldrautbildning om hygien, näringslära, barns behov mm. Idag har vi
bidragit till 24 centra som fungerar utmärkt. 2010 bekostade vi (med bland annat era gåvor) inköp och installation
av vattenreningsanläggningar i samtliga centra. Delhis kommunala vatten är mycket förorenat och orsakar svåra, ofta
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livshotande magsjukdomar bland barnen. Efter installationen kunde läkarna notera dramatiska hälsoförbättringar, så
för mindre än 100 000 kr. kunde vi förbättra livskvaliteten
för barnen och deras familjer. Även detta projekt fungerar
idag mycket bra – med smärre bidrag till reparationer/förbättringar.
Utöver vad som nämnts har vi även gått in i delprojekt
som inköp av pedagogisk utrustning, litteratur och lekmateriel till de klasser för utvecklingsstörda barn som driva
av DCCW. Vi har även varit delaktiga i ett projekt där barn
samlas upp på soptipparna där de plockar ”värdefullt” skräp
för att hjälpa dem med skolgång istället.
Era gåvor har som ni nu förstår varit mycket betydelsefulla. Pengarna har dessutom under alla 30 år gått oavkortat
till de behövande barnen.
Slutligen vill vi tacka Keinth med familj som varit navet
i vårt samarbete och så ett stort, varmt och innerligt Tack
till alla er församlingsbor för allt ni gjort för barnen inom
DCCW:s verksamhet. Vi kommer att sakna er.
Karin, Barbro, Lennart Lodin
Gå gärna in på hemsidan: dccwsbarn.wordpress.com
och läs mer om vår verksamhet.
Planerar du en resa till Delhi, Indien? Besök barnhemmet ”Palna”. Vi hjälper dig med besöket.

32 år liksom bara försvann, och plötslig stod
jag där för att ta farväl, kan inte fatta det än,
det var som igår jag kom till Lekvattnet. Det
har varit 32 underbara år, jag och min familj
har trivts fullt och fast i Lekvattnet, vi har
verkligen känt oss som Lekvattningar från
allra första stund.
Ja, jag har känt mig hemma i alla församlingarna; Östmark, Vitsand och Fryksände,
att bara få knacka på dörren och någon säger: "jasså är det du, välkommen in på en
kopp kaffe". Det har känts underbart, att få
känna sig välkommen.
Och alla människor jag mött, det har varit fantastiskt, att ha fått gå med er en liten
bit på livets väg, som ju ibland kan vara rätt
så knepig, det har känts gott. Jag har fått gå
med både gammal och ung! Alla barntimmebarn, alla konfirmander, alla syföreningar,
alla medarbetare, alla dop och alla vigslar,
även alla begravningar, ja, alla jag har mött,
tack för att ni har funnits där! Ni har även
givit mig tröst och styrka många gånger.
Än har jag inte "landat", men livet måste
väl gå vidare. Jag saknar er alla, och jag älskar er alla. Och glöm inte; att jag är namnoch ansiktsblind, det finns ett finare namn på
detta, men det kan jag inte!
Gud välsigne er alla, ni finns i mitt hjärta!
Hälsar Keinth, prästen som är pensionär
men inte fattat det än, och kanske inte vill
fatta det heller.
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Kyrkoval

Kyrkoval

17sep2017

17sep2017

Samlingslistan
i Fryksände
pastorat
Då var det återigen dags för ett
nytt kyrkoval, 4 år går fort.

Bra att veta inför kyrkovalet 2017
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och
dela ansvar.
I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att
rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor
som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

När är kyrkovalet?

Söndagen den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska
kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen
i september.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet
att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker
till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till
stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på nationell
nivå.

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år,
du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd
i en församling i Sverige den 18 augusti 2017 (då röstlängden
fastställs).

Hur många är röstberättigade?

Cirka 5,3 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 medlemmar.

När kommer röstkorten?

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti
2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska
rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns
också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.
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Hur gör jag för att rösta?

Den 17 september 2017 har alla vallokaler öppet till minst
klockan 18-20, i regel har vallokalerna öppet i minst sex
timmar på valdagen. Information om öppettider och lokaler
finns på röstkortet.
Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4-17 september 2017. Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. För att förtidsrösta behövs röstkortet. På pastors- och församlingsexpeditioner hittar du
information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du
helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara
presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Var finns mer information?

På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkortet hittar du
ytterligare information.

Vem kan svara på frågor om kyrkovalet?

Vänd dig med dina frågor till ditt stift: Karlstads stift tel.
054-17 24 00 Du kan också vända dig till din församling
eller till Svenska kyrkan, e-post: info@svenskakyrkan.se
eller tel. 018-16 96 00.

Vad vill Samlingslistan i Fryksände pastorat?

Vi vill samverka till att ta Fryksände Pastorat framåt i den
utvecklingstid vi lever i. Samtidigt som vi vill värna om de
kyrkliga traditioner som vi är trygga med. Samlingslistan
är en grupp människor från olika församlingar i vårt pastorat med en gemensam syn på hela verksamheten i Fryksände
pastorat.

En kyrka ska vara öppen för alla

Och den ÄR öppen för alla, det viktigaste i vårt arbete är ju
naturligtvis att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni
samt mission. Dessa fyra ligger till grund för vårt viktiga
arbete i Fryksände pastorat. Detta kan göras på många olika
vis, det som känns rätt för en behöver nödvändigtvis inte
vara rätt för en annan, men att man hela tiden utgår från
dessa fyra grundstenar är viktigt.
Vi upplever att musiken ligger många varmt om hjärtat
och då vill vi verka för att ha en bredd i vårt utbud, så att
så många som möjligt ska känna sig bekväma med att gå
i kyrkan och få den stund av stillhet som vi alla behöver i
vårt stressade samhälle. Att värna om det breda utbudet har
vi inom Samlingslistan verkat för tidigare och vill så göra i
fortsättningen.
Samlingslistan vill också fortsätta att öppna upp för alternativa gudtjänstplatser, att ta kyrkan till ställen där människor upplever att de känner sig bekväma och samtidigt se till
att åtminstone en gudstjänst firas i någon av våra fyra vackra
kyrkor varje söndag.
Vi gläds åt att så många väljer att döpa sina barn och sedan
låter dem konfirmeras. Många väljer att tillhöra den Svenska
kyrkan och för att detta ska fortleva så är det viktigt att lyssna till våra församlingsbor och det vill vi inom Samlingslistan i Fryksände pastorat fortsätta göra, om församlingsborna
väljer att lägga sin röst på oss i det stundande valet.
		
”Allt vad I viljen att människorna skulle 		
		
göra eder, det skolen I ock göra dem”
				
Matteus 7:12
Roger Ericsson
för Samlingslistan i Fryksände pastorat

Kyrkans Framtid

Nomineringsgruppen Kyrkans Framtid i Fryksände pastorat har valt att inte kandidera under eget namn i kyrkovalet 2017. ”Kyrkans Framtid” har under många år arbetat för
att skapa förutsättningar för god och livskraftig verksamhet
inom pastoratets församlingar, och en viktig målsättning har
varit att utgöra ett forum för kyrkliga sakfrågor, helt utan
partipolitiska värderingar.
I nomineringsarbetet inför det stundande kyrkovalet var
det flera av de tidigare förtroendevalda gruppmedlemmarna
som ville dra sig tillbaka, och bland de återstående var det
ingen som hade möjlighet att anta rollen som ledare för nomineringsgruppen.
Några av oss tidigare medlemmar i ”Kyrkans Framtid”,
har valt att ansluta sig till Samlingslistan i Fryksände pastorat, då vi har funnit att de båda nomineringsgruppernas ideologier i allt väsentligt överensstämmer med varandra.
Vi hoppas och tror att vi tillsammans med våra vänner
som tidigare har verkat inom Samlingslistan, och med stöd
av Er väljare, ska kunna skapa en ännu bättre framtid för
kyrkans verksamhet i Fryksände pastorat.
Håkan Larsson

Val till kyrkofullmäktige

Samlingslistan

1.	Roger Ericsson, Östmark
2. 	AnnKatrin Uppvall, Torsby
3. 	Thore Jonsson, Vitsand
4. Ingela Högfeldt, Östmark
5. Håkan Larsson, Torsby
6. Berit Johansson, Vitsand
7. Christer Lidström, Torsby
8. Barbro Ström , Vitsand
9. Ingela Omberg, Östmark
10. 	AnnMarie Johansson, Torsby
11. Maria Sigte-Kjellberg, Torsby
12. Birgitta Svensson, Östmark
13. Solveig Henriksson, Vitsand
14. Susanne Classon, Vitsand
15. Halvar Persson, Östmark
16. Helga-Sofie Blomqvist, Östmark
17. Per-Arne Ludvigsson, Östmark
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Kyrkoval

Kyrkoval

17sep2017

17sep2017

Socialdemokraterna
Ungefär 8800 invånare i Fryksände pastorats fyra
församlingar tillhör Svenska kyrkan. Drygt 7200 är
berättigade att rösta vid höstens kyrkoval.
Varför rösta på Socialdemokraterna?

Centerpartiet i Torsby kommun
arbetar för:
• Kyrkan, den naturliga mötesplatsen, öppen för alla
• Kyrkan ska finnas för Dig i glädje och kris
• Kyrkans skogar - en tillgång för produktion och rekreation,
naturvärden att förvalta och utveckla
• Församlingsråd runt varje kyrka, för delaktighet i verksamhet
och beslut
Val till kyrkofullmäktige

Centerpartiet

1. Inga-Britt Keck-Karlsson, Lekvattnet
2. 	Torbjörn Jansson, Fensbol
3. 	Yvonne Palmgren, Vägsjöfors
4. 	Kjell Karlsson, Lekvattnet
5. Birgitta Sundberg, Östmark
6. Mats Mattsson, Vittjärn
7. Inga-Maj Isaksson, Torsby
8. 	Arnold Mattsson, Vadje
9. 	Ellen Keck, Överbyn
10. Sören Isaksson, Mårbacken
11. Barbro Lundh, Gustavsdal
12. Hans Keck, Lekvattnet
13. 	Lennart Johansson, Torsby
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Förbindelsen mellan Svenska kyrkan och Socialdemokraterna är gammal. Vårt parti har varit drivande i Svenska kyrkans demokratisering och utveckling till en öppen folkkyrka,
som står upp för alla människors lika värde. Vi bygger vår
kyrkopolitik på en människosyn som tar Jesu bud om alla
människors lika värde, inte bara inför Gud utan även inför
varandra, på allvar. Det har vi anledning att vara stolta över.

En öppen folkkyrka

Vi som tillhör kyrkan bidrar solidariskt till Svenska kyrkans
verksamhet och tar ansvar för att alla ska ha tillgång till de
stora kulturvärden som kyrkan vårdar men också utvecklar.

En generell välfärd

Svenska kyrkans församlingar bidrar till den generella välfärden i vårt land. Med sin rikstäckande verksamhet, öppen
för alla, erbjuder kyrkan trygghet och genemskap. Som en
självklar samlingsplats i glädje och sorg är kyrkan oersättlig.

På människans sida

Vi Socialdemokrater vill fortsätta att utveckla Svenka kyrkan
som en motvikt till ytlighet, kommersialism och egoism. Vi
kämpar för att folkkyrkan alltid ska våga stå på de utsattas
och underpriviligerades sida. Det gäller både vårt närsamhälle genom diakonin och i världen genom Svenska kyrkans
internationella verksamhet i samarbete med de lokala kyrkorna.

Mitt i verkligheten

Svenska kyrkan ska vara en självklar partner i samhällsbygget, som i vår tid berikas av en mångfald av kulturer och religioner. Vi vill att folkkyrkan ska fungera som en mötesplats,
en rastplats och en växtplats, öppen för alla.

Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission

Detta är kyrkans uppgifter enligt kyrkoordningen. Vi Socialdemokrater arbetar för att gudstjänsterna ska vara en mötesplats för församlingen. Vi vill fokusera på barn och ungdomar. De är de som ska ta över ansvaret för vår kyrka i
framtiden. Dop, konfirmation, vigslar och begravningar är
tillfällen då Svenska kyrkan möter den stora majoriteten av
sina medlemmar. Vi vill att dessa tillfällen inte blir isolerade
engångshändelser. Istället ska de vara markeringar på den
livslånga samhörigheten.

Frihet, jämlikhet och solidaritet

Vårt partis honnörsord frihet, jämlikhet och solidaritet är
bekanta för alla. De är kännetecknet för vårt partis engagemang i Svenska kyrkan.
Vi står för en radikal och utifrån sitt perspektiv genuin
kristendomstolkning, där det medmänskliga ansvaret gäller
både individens och gemenskapens andliga och materiella
behov, ekonomi och ekologi.
Livet ses som en helhet. Kyrkopolitik och vanlig politik
är två sidor av samma mynt. Därför anser vi att kyrkan som
folkkyrka ska visa sitt engagemang ännu starkare i samhällsfrågor.
Många av våra kyrkor är väldigt gamla, men personalpolitiken ska vara modern. Vårt pastorat ska vara en mönsterarbetsplats för alla anställda.
Vi Socialdemokrater kämpar för en folkkyrka som är öppen för alla och som fungerar demokratiskt. Men det finns
starka krafter som vill något helt annat. Därför är din röst
viktig, rösta den 17 september!

Val till kyrkofullmäktige

socialdemokraterna
1.	Rune Mattsson, Torsby
2. 	Ann-Mari Uppvall, Fensbol
3. 	Lennart Uppvall, Fensbol
4. 	Annlouise Brodén, Torsby
5. Jörgen Nilsson, Rinn
6. Monica Bornstedt, Torsby
7. Jerry Persson, Fensbol
8. Siri Sjögren, Torsby
9. 	Lennart Eriksson, Östmark
10. Berit Wadman, Västra Vadje
11. Peter Jonsson, Torsby
12. Marianne Olsson, Rådom
13. Gunde Haglund, Torsby
14. Mia Gerke, Torsby
15. 	Ann-Katrin Järåsen, Torsby
16. Niclas Persson, Torsby

Vill du veta mer?
Rune Mattsson tel. 0560-132 82, 073-847 97 07, mail: rune.13282@telia.com
Ann-Mari Uppvall tel. 0560-521 39, 070,514 21 39, mail: ann-mari.uppvall@torsby.se
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Text och Foto: Birgitta Brorson

Fryksände pastorat tycker att det är viktigt med nya idéer, där tradition och
nya grepp blandas. Att erbjuda drive-in-vigsel i samband med nostalgidagarna på Granevik är ett bra exempel på det. Och det slog väl ut.
Många samlas just under nostalgidagarna och cruisingen för
att umgås och ta del av de glänsande, V8-mullrande amerikanarna, så tidpunkten för drive-in-vigsel var optimal.
Fem par blev vigda under nostalgidagarna på Granevik
den 3 juni. Vädret kanske inte var på vår sida, det var lite
kylslaget men regnet lyste med sin frånvaro och vad gjorde
väl lite kyla när de vackra brudparen lyste upp och värmde
varje själ och hjärta som bevittnade vigselakterna. Brudparen
anlände parken i glänsande veteranbilar och släpptes av vid
vigselplatsen där Ingela Älvskog i sin fina, prickiga 50-talsklänning väntade på att viga dem till Eva Verdes orgeltoner.
Att anordna drive-in-vigsel har funnits i tankarna en
längre tid, men efter ett besök i Karlskoga församling våren

2016 där det berättades att församlingen i flera år anordnat
drive-in-vigslar under Motorveckan i Karlskoga, vilket varit
väldigt lyckat, så tänkte vi ”kan de så kan vi”. Personalen i
Fryksände och började smida planer.
Anna-Lena Yderstig och Anna-Karin Jönsson på församlingshemmet höll i trådarna och startade med att kontakta
arrangörerna för nostalgidagarna och berättade om planerna.
Nostaligidagsarrangörerna gav grönt ljus och bröllopsplanerna var därmed i full gång vilket engagerade stora delar av
pastoratets anställda. Ingela Älvskog var inte sen att nappa
på uppdraget som ”nostalgipräst”.
Responsen och intresset har varit väldigt stort och planer
finns på en fortsättning.

”V8-mullret ljuder som ljuv musik och kromen speglar
lyckan och kärleken i den nordvärmländska själen”
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Text: Mia Järnry Foto: Birgitta Brorson och Annaida Edvardsson

Äntligen har vattnet sjunkit undan! Noa kan öppna dörren på arken,
alla djuren släpps ut och Noa och hans familj kan börja ett nytt liv,
odla, bygga hus, bilda nya familjer.
Under hela detta läsår har vi haft Noa som tema. Här har
veckans samlingar gått ihop med temamässorna och NU
kom vi till crescendot, upplösning eller så början på det nya.
Gud lovade att det inte skulle regna så mycket att allt översvämmades samtidigt och det löftet kan vi se även idag när
solstrålarna bryts i vattendropparna. Regnbågen denna vackra båge som spänner sig över himlavalvet.
I kyrkan symboliserades regnbågen av att barnkören viftade med fallskärmen som de små barnen i kyrkan kunde vara
under. Det är en härlig känsla när Fryksände kyrka på nationaldagen för andra året fylls med små, stora, bebisar, små
barn, lite större barn, unga vuxna, medelålders och gamla,
barnsång, dragspel och skratt. Kyrkan är smyckad och barnen sjöng med hela sitt hjärta. Här delade vi gudstjänsten
och nattvarden tillsammans.
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Efter gudstjänsten firades sommarfesten i det fina försommarvädret. I kyrkparken hade det dukats upp med korv med
bröd, bullar, kaffe och saft. Anders Halvarsson och Hasse
Öberg arrangerade femkamp för barnen. Räddningstjänsten
visade upp sina bilar och barnen fick prova skyliften.
Polisen kom med sin polisbil som barnen provsatt med
ljus som blinkade. För tjugonde året i rad var hästarna med
på festen. Clara och Alina var fullt upptagna med att ansiktsmåla barnen. Hoppborgen var flitigt använd och såpbubbelmaskinen gick varm. Musik fick vi av Roland på bas och
Erik på dragspel.
Att se alla glad människor i vilken storlek de nu än hade
under denna dag var en glädje. Tack för att vi fick fira denna
dag tillsammans och välkomna tillbaka i höst alla barn, när
en ny termin startar.
17

äter rätt och tränar, om vi tar hand om oss. Vi värderas utifrån vår kunskap; skolan är ofta fantastiskt, men ibland en
sorteringsapparat – där de värdefulla skiljs får de som inte
klarar betygen och därmed hamnar i andra hands samhället.
I sociala medier värderas vi utifrån hur vi ser ut, eller snarare
hur vi framställer oss, och vad vi skriver. Allt handlar om
prestation. Du är (värd) det du presterar!
Inför Lutherjubileet 2017 (500 år sedan Luther började
sin protest genom att spika upp 95 teser på en kyrkport i
Wittenberg) har kyrkan velat återupptäcka nåden, att det
viktiga i livet faktiskt är gratis. De tre punkterna som lutherska världsförbundet tagit fram är; ”Creation – Not for Sale”
(Skapelsen – inte till salu) ”Human beings – Not for Sale”
(Människor – inte till salu) och ”Salvation – Not for Sale”
(Frälsning – inte till salu). Detta kan också ses som en utmaning till oss som lever i ett samhälle där allt inte bara går att
mäta och värdera; nästan allt går att köpa för pengar idag –
tror vi i varje fall…

Creation – Not for Sale

Nåd i vår tid
Text: Felix Egegren Bild: Birgitta Brorson

Nåd. Ett sånt där ”storord” i kyrkan; svårbegripligt och knappast
aktuellt idag, eller? Förutom när man talar om att låta nåd gå före
rätt eller att en president i något land ”benådat” en dödsdömd fånge.
För Luther var ordet ”nåd” centralt. Han levde i en verklighet där människors prestationer avgjorde deras värde, och
nog låter väl det bekant på något sätt? På den tiden var det
fromma prestationer, om man kunde leva utan synd och frågan handlade då om det evig livet. ”Hänger det på mig, om
jag kan leva ett allt igenom rätt och riktigt och heligt liv här
på jorden om jag skall få tillträde till det eviga livet?” Och
kunde man inte leva så där perfekt, vilket ju ingen kan, så
hade kyrkan på den tiden kommit på lösningen; man kunde köpa sig den platsen. Helgonen och rättfärdiga, fromma
människor hade gett kyrkan en skatt, ett överflöd av goda
gärningar som kyrkan kunde sälja till oroliga och ängsliga
människor och, simsalabim, människor kunde vara lugna
och kyrkan fick in pengar till det nya skrytbygget i Rom,
Peterskyrkan. Detta är nu mycket förenklat.
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Luther gick inte med på detta. Han hävdade, och det gör
lutherska kyrkan än idag (tillsammans med de flesta kyrkor)
att människan, var och en, du och jag, blir räddad inte för det
vi gör, för våra prestationer, utan av nåd; för det att vi är skapade och älskade av Gud. Den kärlek Gud visar oss genom att
ge oss livet, ge oss en plats i denna skapelse, ge oss en plats
i gemenskapen med varandra, ge oss sin ovillkorade kärlek i
Jesus Kristus. Gratis. Utan motprestation. Det är nåd.

Prestationssamhället

Idag värderas vi återigen utifrån vad vi presterar. Arbetslinjen säger oss, i sin sämsta form; du är en belastning om du
inte kan jobba! Helst ska du jobba 100% från 25 års ålder
till 70 års ålder för att bidra till samhället, till ekonomin, till
välfärden. Vi värderas utifrån hur vi sköter vår kropp, om vi

Vår kristna tro säger oss att Gud skapade världen av nåd,
av sin goda vilja. Ingen förtjänade skapelsen innan
den fanns. Däremot får vi ta plats i den när vi
föds – men inget är vårt att äga och förfoga
– allt är blott ett lån. Luften får vi låna varje
andetag och så lämna tillbaka rent bokstavligt. Jorden får vi låna ett steg i taget när vi
går, vattnet en klunk i taget. Vi tror att
vi kan bygga staket kring en bit av
jorden och säga ”Detta är mitt, mitt
att förfoga över och göra vad jag vill
med” men vår kristna tro säger oss om
och om igen att så inte är fallet, det är ett lån av
kommande generationer, av Gud. En indianhövding lär ha skrivit till Abraham Lincoln och frågat
”Kan man köpa och äga glittret på vattnet när man
far fram i sin kanot”
Idag är klimat- och miljöhot övervägande och hotar både
människor och djur. Vår kristna tro säger oss också att människan fick ansvaret att råda och vårda över allt skapat – Gud
har gett oss det ansvaret. Vi kan inte köpa oss skapelsen och
vi kan inte köpa oss fria från ansvaret för den!

Human beings – Not for Sale

Vår Kristna tro säger oss att varje människa är unik och skapad efter Guds avbild och efter Guds vilja, oändligt värdefulla. Vi tänker och tycker kanske lite till mans att det är väl
självklart att människor inte är till salu, slaveriet hör väl till
historien? Ändå hålls mängder av kvinnor och barn som
sexslavar över värden, barn och unga utnyttjas i tunga och
farliga arbeten, män kidnappas och hålls som slavar på fiskebåtar i Sydostasien för att fiska upp den fisk vi köper i
fyrkantiga block. Människors liv och trygghet är en handelsvara i smugglarnas händer när den rika världen stänger sina

gränser för att hindra människor att finna vägar att överleva.
Och även här i vår närhet är människoliv till salu; hur mycket kan vi satsa på självmordsprevention, på trafiksäkerhet,
på att få bukt med mobbing på skolorna, på arbetsmiljö. På
dyra operationer och läkemedel till svårt sjuka och gamla?
Människor värderas i kronor och ören och människors liv
värderas och säljs på så sätt i marknadens namn.
Men kyrkan och vår kristna tro säger om och om igen –
det går inte att mäta en människas liv – eftersom det är oändligt värdefullt och värde är givet – av nåd. Vad får det för
konsekvenser i våra liv och vårt samhälle och hur vi är mot
varandra?

Salvation – Not for Sale

De senaste decennierna har mycket handlat om att du själv
skapar dig ditt värde, din lycka, din identitet – självförverkligandet har blivit nästan en religion. Med detta har följt
att människan blir ställd ensam med sin kamp, med sina
misslyckanden, med sina frågor efter livets mening och
meningsfullhet. Inte många frågar idag efter evigt liv, men
många frågar efter liv, och meningsfullt liv ”Jag vet inte om
jag verkligen lever, allt bara går på i ett ekorrhjul” säger en
del, och ”jag känner mig så ensam, det finns
ingen som bryr sig om mej” säger andra.
Nej det eviga livet är inte en stor fråga
idag – men livet. Egentligen är
det samma sak! Frälsning,
det eviga livet eller vad det
nu kallas handlar om det
livsmod som får oss att räta
på ryggen och lyfta blicken och
se allt detta som är givet av nåd,
skapelsen, medmänniskorna, gemenskapen och kärleken från
Gud. Det handlar inte om där borta på
andra sidan döden. Det handlar om livet
här och nu. Att vi inte behöver jaga eller
skapa vår egen livsmening, vår egen frälsning. Den är oss
given. Den finns där redan att ta till sig, att lita på. Inga dyra
kurser i lär känna dig själv, lär dig tänka positivt, kom i kontakt med ditt inre jag och bli lycklig behövs. Livet är givet,
livsmodet är givet i Kristus. Det livsmod som kommer av att
en annan obetingat och kravlöst älskar mig för den jag är,
älskar mig ända in i döden, och genom döden. Det livsmod
som gör att man vågar börja leva på riktigt. Och även detta
är gratis, nåd.

Not for Sale

Kyrkan uppgift i allt detta är att ge ut – dopet, nattvarden
och syndernas förlåtelse i bikten är de tre tecken, sakrament,
vi har i Lutherska kyrkan. Tecken, handlingar som förmedlar nåden, ger ut den. Ingen kräver något för att du skall få ta
emot dem, ingen kunskap, ingen prestation, de ges gratis, av
nåd – bara att tro, att lita på och bygga ett liv på.
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Födelsedagsfester

Församlingarna i Fryksände, Östmark och Vitsand inbjuder
årligen till födelsedagsfest för de som fyllt 75, 80, 85, 90 år
och därutöver. Fr.o.m. andra halvåret 2017 kommer även
Lekvattnets församling att bjuda in till födelsedagsfest.

Samtalsgrupp Linden

2016 – en tillbakablick
Text: Johan Bonander Foto: Birgitta Brorson och Maria Ravenskog

Ni måste berätta mer om verksamheten i Fryksände pastorat får vi
ofta höra. Många menar att få vet om hur mycket ”verksamhet” vi
bedriver utöver det som är mer självklart och bekant som våra gudstjänster, förrättningar (dop, vigslar, begravningar) och vårt konfirmandarbete. Så låt oss göra en tillbakablick på det intensiva året 2016.
Prostgårdsprojektet

Prostgårdsprojektet bedrivs med stöd av främjandemedel
från Karlstad stift. Projektet har fokus på barn och ungdomar
och syftar till att öka samverkan mellan kyrkan, socialtjänsten, skola- och skolhälsovården, polis, barn- och ungdomspsykiatrin m.fl.

Verksamheter i Prostgården kopplade till projektet
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportlovskul, målgrupp 9-13 år (ca 12 barn).
Påsklovskul, målgrupp 9-13 år (ca 10 barn).
Sommarhäng, målgrupp 12-16 år (ca 13 ungdomar).
Sommarkul, målgrupp 9-13 år (ca 12 barn).
Höstkul, målgrupp 9-13 år (ca 12 barn).
Julkul, målgrupp 9-13 år (ca 15 barn).
After school, målgrupp 12-15 år (ca 8 barn).
Bara Vara, målgrupp 13-15 år (ca 7 ungdomar).

Reflexen

Verksamheten vänder sig till de barn vars vårdnadshavare
lider av ett missbruk, har psykisk ohälsa eller befinner sig i
en separation. Reflexen är ett samarbete mellan kyrkan och
kommunen (socialtjänsten och skolan). För närvarande är 5
barn inskrivna och kyrkans roll med personal är viktig som
en brobyggare.

Mat och Prat

Ett samarbete mellan Socialtjänsten och kyrkan har varit ”Mat
och prat” som ären social samvaro med fokus på personer
med missbruksproblem. Träffarna har olika teman och gruppgemenskapen är betydelsefull för de som deltar.
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Leva Vidare

Pastoratet har en lång tradition att erbjuda ”Leva vidare”grupper som vänder sig till sörjande. Även under 2016 har
en sådan grupp varit igång. Detta arbete föregås av att pastoratet, i regel per brev, kontaktar de sörjande och erbjuder
denna mötesform. Annonseringen sker även i Torsbybladet.
Inte sällan deltar personer från grannpastorat/församlingar.
En del i Leva Vidare-konceptet är att erbjuda en grupp,
”Familj och sorg” för de familjer som mist ett barn.

Syföreningar

Pastoratet har syföreningar/grupper i varje församling, de
möts i genomsnitt varannan vecka under terminstid och har
olika aktiviteter som t.ex. faste- och adventsauktioner. Deltagarantalet i de olika grupperna varierar mellan 3-10 personer
och tendensen över tid är att tillströmningen av nya deltagare
inte är i nivå med de som lämnar pga. ålderdom. Den gemensamma syföreningsresan 2016 gick till Karlstad och Alsters
herrgård och avrundades med ett besök på Lerinmuseet.

Väntjänst

Väntjänstens tjänster tas ofta och regelbundet i anspråk av
hemtjänst, privatpersoner/anhöriga och distriktssköterskor.
Särskilt efterfrågat är ledsagning till sjukhuset i Karlstad,
och Torsby samt till vårdcentralen i Torsby.
Gruppen arrangerar också en gång i månaden ”11-kaffe”
i Missionskyrkan som är en dagledigträff som en gång i
veckan arrangeras i Missionskyrkan av olika föreningar i
Torsby. Medlemmar ur väntjänstgruppen har också regelbundet högläsning på våra äldreboenden.

På Lindens äldreboende bedriver pastoratet en samtalsserie
med personalen: ”Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om
äldre”. Under året har två grupper startats med sex personer
i vardera. Målsättningen är att all personal (ca 40 st.) ska
kunna delta i samtalsserien.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är kyrkans förlängda arm inom vård och omsorg och har till uppgift att ombesörja andlig vård inom såväl sjukhuset som kommunens äldreomsorg. Sjukhuskyrkan/
kyrkan inom vård och omsorg i Torsby bedrivs delvis med
stöd av främjandemedel från stiftet. Kyrkans diakon ingår
i olika team på sjukhuset. Arbetet är dock i mångt ett ensamarbete eftersom diakonen i vardagen är den enda som
är kyrkligt anställd. Sjukhuskyrkan har under året haft kontinuerliga etikmöten med personalen på de olika avdelningarna och erbjuder samtal såväl i grupp som enskilt. Sjukhuskyrkan anlitas också ibland av avdelningarna, när det behövs
hjälp med visningar vid dödsfall. Diakonen ingår i palliativa
teamet och i sjukhusets krisgrupp.

Under året har vi bedrivit besöksverksamhet på de olika boendena men även byggt upp verksamhet i egen regi med inslag av språkundervisning och undervisning om det svenska
samhället. Pastoratet iordninggjorde även lägenheter i sockenstugan och Sibila som Migrationsverket hyr för asylsökande. Pastoratet har här möjlighet att påverka vem som ska
erbjudas lägenhet och fokus är i första hand de som av olika
skäl farit illa på asylboendena. Till de boende i dessa lägenheter har Östmarks församling i samarbete med Röda korset
och ABF anordnat språkundervisning men även social verksamhet.

Nyfiket

1-2 gånger i veckan har verksamheten ”Nyfiket” bedrivits i
pastoratet. Under vårterminen i församlingshemmet i Torsby och from höstterminen på prostgården. Verksamheten har
varit välbesökt (ca 2000 besök) och införskaffandet av en
minibuss – med hjälp av externa bidrag, bidrog rejält till de
höga besökssiffrorna, senhösten 2016 mellan 40-50 personer
varje gång. Verksamheten bedrivs med hjälp av både anställda och volontärer.

Följande ingått under året

• Samtal med patienter och anhöriga (ca 250).
• Reflekterande samtal med 3-4 personal på varje avdelning (25 gånger under året).
• Enskilda samtal med personal samtal (ca 30 samtal).
• Reflekterande samtal med AT-läkarna (3 tillfällen).
• Visningar och avskedstagande av avlidna (8 tillfällen med
2-9 personer var närvarande per gång).
• Krisgruppen på sjukhuset (inkallas vid behov, 2016 har
varit ett lugnt år).
• Hembesök hos patienter och uppföljningsbesök efter dödsfall i Sunne, Munkfors, Hagfors och Torsby kommuner.
• Minnestund 3 gånger om året i Siris kapell då palliativa
teamet är med.
Som en del i vård och omsorg inom Torsby kommun ingår
regelbundna andakter på de äldreboenden som finns i pastoratet, mellan 1-2 ggr i månaden under terminstid. Dessa
andakter är pastoratets diakoner eller präster ansvariga för.

Integration

Under 2016 var närmare 10 % av pastoratets invånare asylsökande på inte mindre än 5 olika anläggningsboenden.
Pastoratet har bedrivit en bred verksamhet för att möta behovet vi uppmärksammat för de asylsökande och beviljats
närmare en miljon i externa bidrag från kyrkostyrelsen.
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som tillverkas skänks till
faste- och adventsauktioner och bidrar således till
Svenska kyrkans internationella arbete.

Teman på Nyfiket har bl.a. varit:

• Trafikregler (inklusive regler för cykel, bälten, barn i bil,
alkohol, vägmärken).
• Regler för bilåkande.
• Vikten av att synas i mörkret varpå även reflexer och
reflexvästar delats ut.
• De traditioner som vi har i Sverige såsom skolavslutning,
midsommar, jul, påsk, allhelgona, m.m.
• Matlagning och bakning med traditioner från såväl Sverige
som andra länder.

MHFA

Som en del i Prostgårdsprojektet erbjöds allmänheten en kurs i MHFA
(Mental Health First
Aid), som ger grundläggande kunskaper kring
psykisk ohälsa och om
när man som medmänniska bör engagera sig
och hur man ingriper vid
kriser. (8 personer gick
utbildningen).

En stor del av arbetet på Nyfiket kretsar kring de enskildas
berättelser och uppgiften att finnas till hands som medmänniska. Inte sällan även som en ”förlängd hand” i kontakten
med myndigheter och sjuk- och tandvård.

Socialt projekt

Under 2016 genomfördes ett socialt projekt där personer
med utomeuropeisk anknytning med partiellt stöd av arbetsförmedlingen gavs möjlighet att ingå i ett fastighetsprojekt
(målning).

Dopundervisning för konvertiter

Under 2016 har det bedrivits dopundervisning för de asylsökande flyktingar som önskade lära känna den kristna tron,
(4 personer). Genom samtal och bibelstudier har en grund
för kristen tro och därmed dop givits.

”Kom in”

Ett projekt startade i samarbete med Torsby kommun i syfte
att finna de asylsökande med hantverksbakgrund. Projektet
har haft en kulturell inriktning såväl som en mer praktisk
genom trädgårdsskötsel m.m. Projektet har engagerat lokalbefolkningen som stöd, bl.a. har PRO och flera lokala sykunniga kvinnor ställt upp.

•
•
•
•
•

Ledningsgruppen för POSOM.
Sjukhusets kris- och katastrofledningsgrupp.
Globala gruppen på stiftet (kyrkans internationella arbete).
Arbetsgrupper kring Pilgrimsleden.
Samarbete med Green Planet week.

Soppluncher

Ett uppskattat inslag är att erbjuda soppa efter lunchmusiken (varje jämn vecka terminstid). Inte sällan kommer
runt 60 personer till dessa.

Bibelstudie- och förbönsgrupp

Pastoratet har en spetskompetens inom området ”rådgivning
i asylprocessen”. Denna kompetens är inget vi torgför men
de ”ärenden som ramlar i vår famn” hjälper vi. Ibland resulterar detta i att vi hjälper den asylsökande att acceptera sitt
avslag men då vi finner skäl till en ny prövning hjälper vi
även till med det.

Under året har två bibelstudie- och förbönsgrupper varit i gång. En ”ordinarie” och
en med ”lätt svenska” som
fokus. Grupperna träffas en
gång i veckan och är väsentliga inte minst för pastoratets
gudstjänstliv.

Seminarieverksamhet

Vävverksamhet

Rådgivning i asylprocessen

Pastoratet har på stiftets uppdrag (som en del i de beviljade
medlen från Kyrkostyrelsen) arrangerat två seminarier med
fokus på integration och religionsdialog.

Övrig verksamhet

Mycket av pastoratets verksamhet äger rum i det tysta, i de
möten som bl.a. föregår förrättningar (begravningar, dop
och vigslar) men även i de enskilda samtalen (inkluderande
de mer renodlade själavårdssamtalen). Vi finns också med i
olika konstellationer där kyrkan har en viktig roll som t.ex.
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I två rum på Prostgården pågår vävverksamhet. 15 personer är involverade i vävverksamheten och den pågår ofta
parallellt med integrationsarbetet som också bedrivs på
Prostgården. Många av deltagarna i vävverksamheten ingår naturligt i kyrkans övriga
verksamheter och en del alster

Stödsamtal och själavård

Under 2016 har pastoratets präster, diakoner och även andra
medarbetare mött många enskilda individer i stöd och själavårdssamtal. Ofta i form av hembesök men också i våra
lokaler.

Suicidpreventivt arbete

SsiV – Svenska kyrkans suicidpreventionsprojekt i norra
Värmland avslutades 2013 och hade som målsättning att bidra till kunskapsutveckling och folkbildning kring suicidiologi och suicidprevention.
Det suicidpreventiva arbetet fortlöper bl.a. genom föreläsningar och medverkan i styrelsen för det regionala nätverket
Uppsala-, Örebro- och Värmlandsregionen, som i år arrangerade en regional konferens i Nyköping. Vidare genom medverkan i den regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmlands län.

Barnverksamheten

I Fryksände församlingshem finns en öppen förskola som
riktar sig till barn 0-6 år i sällskap med vuxen, (i regel en
av vårdnadshavarna). Verksamheten har under året haft 775
besök och arbetar med teman, under hösten Noaks ark. Även
babyrytmik har erbjudits under 2016. Babyrytmiken liksom
den öppna förskolan länkar på ett naturligt sätt in i de återkommande temamässorna för barn och vuxna.
I Östmarks församlingshem fanns 2016 den barnverksamheten som traditionellt varit i Lekvattnet. Barnen i Lekvattnet går i Östmarks skola och det var svårt 2016 att upprätthålla en separat barnverksamhet i Lekvattnet. Denna
verksamhet utgår bl.a. från bibelberättelser och skapande
med anknytning till bibelberättelserna. Barnverksamheten,
som samkörts med barnkörverksamheten, har bestått av en
grupp med barn 6-9 år och en med 10-12 åringar och består
sammanlagt av 20 barn.

Konfirmandverksamheten

Pastoratet har i jämförelse med andra församlingar och pastorat i stiftet och nationellt höga konfirmandsiffror, ca 70 %
av alla i åttonde klass är konfirmander. Under året har Vildmarksgruppen och Folkracegruppen varit de mest populära,
dessa koncept är välkända och har hunnit bli väl etablerade.
Utöver dessa två grupper har det 2016 funnits en mindre
grupp utan någon särskild inriktning men som varit viktig
för de som vill ha just en sådan grupp.
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Gudstjänster

Gudstjänsten är navet församlingsverksamheten kretsar
kring. I varje församling firas någon av de huvudgudstjänster kyrkohandboken har som alternativ varje söndag och
helgdag. I mångfalden av de över 200 gudstjänster under
året kan t.ex. nämnas:
• Friluftsgudstjänsterna i Lekvattnets församling, där Grållegudstjänsten var ny för 2016.
• Kyrkokören och Wermland Flute Choir i högmässan med
Cantate Domino Buxtehude och Jubilate Deo Diabelli i
Fryksände kyrka.
• Helgsmålsbönerna i Vitsands församling som engagerar
lokalbefolkningen och når många.
• Vivaldis Magnificat i Fryksände kyrka.
• Gudstjänst med fokus på resandefolket i Östmarks församling.
• Ekumenisk gudstjänst som avslutade Green Planet Week
och där biskop emeritus Esbjörn Hagberg deltog.
• Kvällsmässa där vi samtalade med Sven Göran Svennis
Eriksson.
• Musikgudstjänst i Fryksände kyrka med Carolina
Andersson, Malin Klingborg och Katharina Hieke
• Drop-in-dop, där församlingen ordnade dopfesten.
År

.

Antal gudstjänstbesökare

Antal döpta

2016

14 341

68

2015

12 987

67

2014

13 128

55

Vuxenkörer

Pastoratet har tre vuxenkörer: Fryksände kyrkokör, Östmarks bygde- och kyrkokör och den pastoratsövergripande
Tonträffen. Körerna är centrala för pastoratets gudstjänstliv
och en av de allra viktigaste ”frivilligverksamheterna”. Sammanlagt har de tre körerna ca 65 deltagare (20 i tonträffen,
23 i bygde- och kyrkokören och 22 personer i Fryksände
kyrkokör). Körerna medverkar i pastoratets gudstjänster i
genomsnitt vid 4-5 tillfällen per termin och är centrala hörnpelare i gudstjänsterna inte minst vid advent, jul, påsk och
allhelgonatid. Under året kan t.ex. nämnas följande arrangemang där pastoratets körer medverkat:
• 22/5 Kyrkokören och Wermland Flute Choir i högmässan
med Cantate Domino Buxtehude och Jubilate Deo Diabelli.
• 21/5 samma besättning på musikgudstjänsten i Lysviks
kyrka.
• 15/10 Sirispelet, Fryksände kyrkokör.
• 26/12 Annandagskonserten, Östmarks kyrkokör.

Barnkörer

Pastoratet har två barnkörer. En är gemensam mellan Lekvattnets och Östmarks församling och den andra finns i
Fryksände församling. Barnkören i Fryksände församling
är uppdelad så att 10 barn i åldrarna 3-5 år träffas en gång
i veckan, en lågstadiekör i Fryksände med ca 12 barn som
övar varje vecka. Utöver det träffas tre mellanstadiebarn i
en mindre konstellation. Barnkören i Östmark var (likt vuxenkören i Östmark) vilande t.o.m. augusti men återstartades

i september och uppgick som mest till 30 barn under hösten
2016. Drygt hälften av barnen kom då från asylboendet Millmark. Barnkören i Vitsand har bestått av 8 barn som träffats
före familjegudstjänsten och där kantorn haft kontakt före
med brev, texter och Youtube-klipp som förberedelse. Under
året kan särskilt nämnas följande arrangemang (av många)
där pastoratets barnkörer medverkat:
• 6/1 Julspel Fryksände kyrka.
• 6/6 Mässa för stora och små med tillhörande vårfest.
• 11/12 Luciahögtid i Lekvattnet.
• 13/12 Luciatåg i Östmarks kyrka (barnkören förstärkt med
en ungdomskör bestående av tidigare barnkörmedlemmar).

Övrig musik under året

Pastoratet har ett rikt musikliv och bl.a. kan nämnas följande arrangemang under året:
• 1/1 Ett musikaliskt nyårsfyrverkeri i Fryksände kyrka
• 6/1 Musikgudstjänst med Kyrkokören i Vitsands kyrka
• 27/2 Barockmusik, musik vid helgsmål med Peter 		
Styrman och Katharina Hieke
• 23/4 Konsert Anders Stävarby ”Sjung för allt i världen”
• 4/6 Konsert i sommartid, Akademisk körförening 		
Oslo i Fryksände kyrka
• 2/7 Gudstjänst på Vitsands hembygdsgård med Pasi
Passanen och Per Thomas Eriksson
• 12/7 Förklädd Gud, Linde Bergslags kammarkör,
Hällefors kyrkokör i samarbete med Fryksände
kyrkokör m.fl. i Fryksände kyrka
• 24/6 Musik i midsommarnatten med Gunilla och Claes
Hallgren m.fl. i Fryksände kyrka
• 26/7 Charlotta Tagesson och Johan Birgersson i
Lekvattnets kyrka
• 27/7 Charlotta Tagesson och Johan Birgersson
i Östmarks kyrka
• 20/8 Mozart på orgel och flygel, Mirella Sarp och
Katharina Hieke
• 8/10 Musik vid helgsmål, Speglingar Helena Ek och
Peter Jansson i Fryksände kyrka
• 27/11 Sångkvartett från Sundsta musiklinje,
i Lekvattnets kyrka
• 11/12 Kulturskolans luciatåg i Fryksände kyrka
• 26/11 Musik i advent Eva Verde och Åke Skommar
i Fryksände kyrka

Lunchmusik

Varje jämn tisdag under terminstid har lunchmusik framförts
i Fryksände kyrka kl. 12.12 (totalt 19 ggr under året). Efteråt
har sopplunch serverats i församlingshemmet.
Ofta framförs önskemål om enstaka stycken eller teman
t.ex. samarbete med Föreningen Norden ”Kura skymning”
22 mars som var riktad till skolbarnen. Besökarantalet har
vuxit till över 40 personer.
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Detta är ett axplock av det Fryksände
pastorat gjorde 2016. Tack för att du
är med och gör detta möjligt.
Om du inte är medlem i Svenska kyrkan
men överväger att bli det, kontakta
kyrkoherde Johan Bonander 0560-272 01,
johan.bonander@svenskakyrkan.se eller
pastorsexpeditionen 0560-272 00,
fryksandepastorat@svenskakyrkan.se
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Pastoratets frivilligfest
30 augusti kl 18.00
Födelsedagsfester

Medtag
nå
att sitta got
på!

Drop-in-dop

Ibland blir inte livet
som man tänkt sig …
...det blir annorlunda
För knappt ett år sedan kom jag till Torsby som er nye
präst och jag har trivts gott med er i Östmark, Vitsand,
Lekvattnet och Fryksände, med er konfirmander och andra som jag mött i olika sammanhang och grupper, och
med er kollegor och medarbetare.
Nu under våren öppnades en dörr för mig som jag inte
riktigt kunde motstå att gå in genom; en tjänst i klosterstaden Vadstena nere i Östergötland. I sommar går därför flyttlasset och jag lämnar Fryksdalen som i princip
varit mitt hem sedan jag prästvigdes i januari 1999.
Jag vill tacka er alla och önska er all Guds välsignelse!
Pax et Bonum
Felix

Under tidigare år har uppvaktningen av jubilarer sett olika ut i våra fyra församlingar
men från och med i år firar vi födelsedagsfester i varje församling.
Du som är medlem i Svenska kyrkan och
fyller jämnt (från 70 eller 75) kommer att få
en personlig inbjudan till födelsedagsfesten i
din församling skickad per post.
I år är festerna planerade till Vitsand 30/8,
Lekvattnet 1/11, Östmark 8/11. I Fryksände
firas två födelsedagsfester varje år; en på våren och en på hösten (p.g.a det stora antalet
jubilarer under ett år) och höstens födelsdagsfest i Fryksände blir den 21/11.
Om du inte kan komma på ”din” födelsedagsfest och önskar ett hembesök, hör av dig
till pastorsexpeditionen på tel. 272 00.

i Fryksände kyrka lörd. 21 okt.
För info, hör av dig till pastorsexpeditionen tel. 0560-272 00

Björn Sandborg med fam.

Har du förlorat någon som står dig nära?
Att sörja någon kan vara 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!

Söndag 23 juli kl. 19.00 Prostgården, Torsby
Allsång med Frippe och Simon m.fl.

Torsdag 27 juli kl. 19.00 Fryksände kyrka

Tid:

Kallis Bengtsson - Dragspelsmagi
Urban Karlsson
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Leva vidare

Onsdag 19 juli kl. 19.00 Östmarks kyrka

Lördag 29 juli kl. 18.00 Östmarks kyrka

I det här numret av Siriklockan har vi berättat lite om all
vår verksamhet 2016. Och det är uppenbart; utan volontärer skulle det bli väldigt lite gjort.
Därför är det viktigt att stanna upp och uppmärksamma alla Er som ger av er tid och engagemang i vår kyrkas olika verksamheter och gudstjänster.
Så du som på olika vis är engagerad i någon av våra
fyra församlingar, kanske sjunger du i kör, är kyrkvärd,
textläsare, behjälplig med kyrkkaffe, finns med som
stöd i vårt barn- och ungdomsarbete, integrationsarbete,
väver, är med i någon av pastoratets fyra syföreningar,
finns med i väntjänsten och i våra besöksgrupper på våra
äldreboenden, i våra faste- och adventsinsamlingar till
Svenska kyrkan internationella arbete, ingår i någon av
våra pågående grupper är varmt välkommen på fest torsdagen den 31/8 kl 18.00.
Vi börjar med en kvällsmässa i Fryksände kyrka
kl. 18.00 och har sedan en enklare förtäring i Fryksände
församlingshem.
För att vi ska veta hur många vi blir, anmäl dig till
pastorsexpeditionen senast den 25/8 på tel. 272 00 eller
via mail: fryksande.pastorat@svenskakyrkan.se

Du har väl inte glömt av att anmäla dig till
någon av höstens konfirmandgrupper - alla
som i år börjar i åttan eller fyller fjorton
år är välkomna att anmäla sig. Naturligtvis
kostar konfirmationen ingenting. Behöver
du en anmälningblankett eller vill ha mer
information? Kontkta pastorsexpeditionen
tel. 0560-272 00

Måndagar kl. 17.30-19.30
(Start september)
Plats: Fryksände församlingshem
Info: Karin Lövestam-Öberg, 070-671 39 61
Eva Bonander, 070-375 41 44
Anm: Till pastorsexp. 0560-272 00
Deltagandet är kostnadsfritt!
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Pilgrimsvandring
Text och foto: Eva Zakrismark

På en pilgrimsvandring vårdar du
både kropp och själ. Samtidigt
stillar du din nyfikenhet. Vem
möter du bortom vägkröken,
och inom dig?

Fastekampanjen

få en ko fordras det att man går en kurs i djurhållning och
i hur man får ett hållbart jordbruk. Både kvinnor och män
utbildas i projektet och på så vis bidrar projektet även till
ökad jämställdhet. Överskottet från mjölkförsäljningen gör
att barnen kan gå i skolan. På många platser går man samman, startar kooperativa mejerier, borrar brunnar och anlägger solkraftverk för det gemensamma överskottet djuren ger.
När kon får sin tredje kalv lämnas kalven till projektet och
Ett speciellt tack till er som bidrog med vinster till vårt lotte- genom det är kon sedan betald. Familjer, där någon är sjuk i
ri: Torsby kommun, ICA Toria, Coop Extra, Sörmarks färg, aids, får mjölkgetter eftersom de kräver mindre skötsel och
Gröna Rummet, Sahlströmsgården, Wienerkonditoriet och får killingar oftare.
enskilda givare.
Svenska kyrkans internationella arbete stöder mjölkdjursTack alla ni som har varit med på våra fastefester, köpt projektet sen många år tillbaka. Projektet har hållit på i över
och sålt lotter och som på olika sätt bidragit till att mjölk- 20 år och fungerar väldigt bra. Vi hoppas att du vill fortsätta
djursprojektet i Tanzania stöttats!
att stötta projektet En ko kostar 5 800:- och en get 600:vi samlat
in i hela Sverige
underkalvprojektet
fastan går till i Tanzania
Pg 90 01 22-3, Bg 900-1223 eller Swish 9001223 skriv
Kan en ko Pengarna
förändra
liv? Genom
ko- och
Ko-Kalvprojektet i Tanzania.
”P89” så ger din gåva flera djur och glada människor!
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko
Vi vet att pengarna kommer fram och att en mycket liten
ger mjölk,Vad
vilket
till enmedel
inkomst,
självkänsla, skolgång
våraleder
insamlade
bidrarstärkt
till
andel går bort i administrativa kostnader.
Många människorOch
är fattiga
vårbara
värld och
och
och nya investeringar.
deti är
en har
delinte
avmat
ko-effekten.
rent
vatten
att
ge
sina
barn.
Vi
vet
att
en
ko
eller
get
ger
helt
Så långt räcker pengarna i Ko och kalv-projektet
Förändringen börjar med en mätt mage.
nya förutsättningar för en familj. Det är inte så länge sedan • Utbildningsmaterial (per person): 40 kronor.
fattiga familjer i Sverige överlevde vintern enbart tack vare • Två veckor lång utbildning (per person): 1 400 kronor.
Läs mer om
ko-effekten
att de
hade en ko ellerpå
ensvenskakyrkan.se/fastekampanjen.
get.
• En ko (som är kontrollerad av veterinär, transporterad till
I Tanzania har kyrkan och staten ett gemensamt projekt
familj): 5 800 kronor.
som går ut på att hjälpa människor till ett bättre liv. Fattiga • Daglig genomsnittlig mjölkproduktion för en ko är: ca 15
familjer får gratis ta hand om en kviga. För att en familj skall
liter. En liter mjölk säljs för cirka tre kronor.

Tack alla ni som så generöst har
bidragit till Svenska kyrkans fastekampanj under våren! Tillsammans
samlade vi in 41 749 kronor.

– för allas rätt till mat

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr
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Swisha valfritt
belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

Sms:a KO
till 72 905
& ge 100 kr

En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att
känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska
plats där vandringen slutar.
Många som i dag kallar sig pilgrimer är historiskt intresserade av medeltidens helgon och vandrar i deras fotspår.
Andra gör det för att deras tro innefattar vallfärder eller
pilgrimsvandringar till heliga platser.
En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott
i ett hektiskt liv. Oavsett vem du är och varför du ger dig
ut, kan vandringen och mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse.

Fryksdalsleden

Fryksdalsleden, som invigdes förra året, är en vandringsled
i närområdet. Välkommen med på vandringarna!

Ivarsbjörke-Lysvik
Onsdag 19 juli 17.00.

Lysvik-Bada

Torsdag 20 juli 17.00.
Välj kläder efter väderleken, ta med fika. Info: Anne-Marie
Rapp, 0703-78 89 42 och Berit Folkesson, 0730-30 13 10.

För fler vandringar se: fryksdalsleden.se

Döpta

FRYKSÄNDE

Stiftskören och högklassig
barockorkester i Fryksände
Under hela året har minnet av Reformationen uppmärksammats i
Svenska kyrkan. Kyrkosångsförbundet i Karlstads stift, som förenar
många körsångare, planerar för flera konserter med anknytning till
jubileet.
En av Luthers viktigaste koraler står i centrum – Vår Gud är
oss en väldig borg (SvPs 237). Johann Sebastian Bach har
använt sig av denna koral i sin musik och bl a skrivit en hel
kantat med detta tema, kantat nr 80.
Vi har nu den stora glädjen att kunna framföra denna
kantat med ett 80-tal körsångare från Torsby, Sunne och

hela stiftet i Fryksände kyrka lördagen 7 oktober kl. 18.00.
Katharina Hieke, organist i Fryksände tillika stiftsdirigent leder stiftskören och orkestern. För musiken står en av Sveriges
allra finaste barockensembler, Göteborg Baroque. Förutom
kantaten Vår Gud är oss en väldig borg så sjunger vi även
bl.a. ett beställningsverk av Fredrik Sixten.

12/3
18/3
25/3
8/4
23/4
29/4
29/4
6/5
6/5
20/5
3/6
17/6
17/6
17/6

MOHAMMAD Alexander Shafer
TOVA-LI Märta Lisa Kjellberg
Hans ASSAR Holmberg
TILDA Maria Maj Jonsson
OLLE Henrik Saeves Einarsson
EMMY Elisabeth Liljemark
EMMA Susanne Linnéa Lindgren
Jean-Jaque Marcel LUCIEN Mayer
Emma Pauline EMBLA Sandin
ELSA Eva Filipsson
LUKAS Lars Per Skanfors
IRIS Märtha Maria Nygren
OSCAR Per Fryklund
VIKTORIA Maria Elisabeth Uppvall

LEKVATTNET

11/2 Stig Ragnar VIKING Nordseth
18/3 ALICIA Selma Agnes West

vitsand

10/6 Anna FREJA Hansback

ÖSTMARK

18/3 ALICE Nellie Maja Lind
23/4 Maria Tanitha PHY Lindberg

Vigda

fryksände

Lunchmusik
Under vårterminen har lunchmusiken framförts omväxlande av
Katharina Hieke på orgeln samt av externa gäster, p.g.a. partiell
tjänstledighet.
Höstens lunchmusikserie börjar igen den 5 september och
slutar 12 december, alltid jämna tisdagar kl 12.12. Då spelar
Katharina mer regelbundet och vi hoppas att kunna använda
även läktarorgeln igen.
Det blir alltid 20 min orgelmusik med utgångspunkt från
ett tema som ofta är hämtat från kyrkoåret, eller t.ex. en text.
Du är hjärtligt välkommen att själv önska musikstycken eller
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teman, ta gärna kontakt med Katharina i förväg. Det går att
spela det mesta på orgeln, mycket mer an ”bara” Bach och
den klassiska orgelrepertoaren. Tidigare har det även blivit
pop, jazz, filmmusik, transkriptioner av orkesterverk och en
del annat, från en tidsperiod på minst 500 år.
Efter lunchmusiken är alla välkomna till sopplunch i församlingshemmet kl. 12.30.

31/3
27/5
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
10/6
17/6
1/7

Jenny Ann Eriksson och Jimmy Einarsson
Erika Eriksson och Thommie Andersson
Marita Arvidsson och Conny Näslund
Karin Nilsson och Emil Karlsson
Annica Hjelm och Ronnie Olsson
Marit Eriksson och Anders Halvardsson
Cecilia Olsson och Thomas Olsson
Ida Henriksson och Linus Walfridson
Wanja Persson och Per Arne Persson
Anna Passin och Andreas Zetterlund
Malin Karlsson och Karl Hermansson

lekvattnet

3/6

Cecilia Appel och Daniel Märs

vitsand

1/7

Boel Nilsson och Per Westerberg

östmark

27/5 Kristina Persson och Carl Bonde
1/7 Ida Carle och Simon Hansen

Avlidna

FRYKSÄNDE
20/1
3/3
7/3
11/3
14/3
20/3
23/3
29/3
8/4
12/4
15/4
16/4
17/4
21/4
30/4
2/5
3/5
4/5
9/5
17/5
23/5
23/5
26/5
30/5
2/6
8/6

Gunnar Enetoft 87 år
Vivi-Anne Jonsson 81 år
Arvid Ottosson 79 år
Lars Sahlström 70 år
Sven Jansson 89 år
Elvy Stjärnlöf 82 år
André Jonsson 19 år
Maj-Britt Kjellberg 80 år
Gunnar Lundmark 80 år
Kornelia Martinsson 90 år
Börje Jubell 75 år
Ture Sandberg 91 år
Brita Thornström 95 år
Vivi Årgard 84 år
Stig Wiklund 86 år
Bodil Silkisberg 91 år
Åke Jönsson 74 år
Birgit Eriksson 95 år
Margit Sandersson 90 år
Christer Hansson 68 år
Bengt Jonson 84 år
Elvi Emilsson 89 år
Karin Nilsson 93 år
Jörgen Gustavsson 42 år
Maj Sjölin 80 år
Ivan Skanfors 88 år

LEKVATTNET

12/3 Marianne Lundgren 89 år
10/4 Solweig Magnuson 90 år

VITSAND
28/2
3/4
25/4
28/5

Lorents Andersson 87 år
Kjell Jönsson 84 år
Lilly Eriksson 91 år
Vivi Grundström 94 år

ÖSTMARK
13/3
9/4
10/4
23/4
21/5
23/5
4/6

Maj Larsson 96 år
Ragnar Viklund 94 år
Erik Björnberg 88 år
Elsa Henriksson 76 år
Sven-Erik Nilsson 75 år
Vivi-Anne Augustsson 81 år
Kenneth Lind 53 år
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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
Öppet 26/6-25/8: mån-tors 10-12
därefter: mån-tis 10-12, ons-tors 10-12, 13-15
KYRKOHERDE
Johan Bonander
Tjänstebostad, Östmarks prästgård

272 01
200 13

KOMMINISTRAR
Ingela Älvskog
Katarina Wolf (fr.o.m. 1/9)

073-022 69 54
0560-272 00

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

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

församlingspedagog
Hans Öberg (fr.o.m. 1/8)
MUSIKER
Katharina Hieke, organist
Lena Persson Måwe, kantor
Eva Verde, kantor
Rose Marie Stenmark, kantor
Anders Halvarsson

272 00
070-280 91 88
070-280 69 74
070-280 71 94
070-200 01 56
070-280 74 26

INFORMATÖR
Birgitta Brorson

272 04

KYRKOFÖRVALTNING
Elisabeth Johnsson, kyrkokamrer
Marie Nilsson, kyrkokamrersassistent

272 14
272 03

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING
Lars Wikström, kyrkogårdschef
Lars Olsson, vice kyrkogårdschef
Kyrkogatan 26

272 07
070-288 36 90
070-531 01 64

kyrkvaktmästare
Lisbeth Kanth
Henry Sjölund
Jörgen Klockars

070-691 81 64
070-222 18 57
070-330 86 98

FRYKSÄNDE FÖRSAMLING
Anna-Karin Jönsson, församlingsvärdinna
Annamaj Carlsson, lokalvårdare
Blomsterfonden, pastorsexpeditionen
eller via hemsidan www.fryksandepastorat.se
LEKVATTNETS FÖRSAMLING
Arne Strandberg (tjänstl.)
Kyrkogårdsärende kontakta Lars Olsson
Kyrkan/församlingshemmet
Blomsterfonden, Bertil Johansson

272 15
272 05
272 00

073-054 45 92
070-288 36 90
501 01
501 31

VITSANDS FÖRSAMLING
Roland Nilsson, kyrkogårdens kontaktperson 070-304 57 36
Blomsterfonden, Arnold Mattsson
423 09, 310 75
ÖSTMARKS FÖRSAMLING
Stig Norman, kyrkogårdens kontaktperson
Församlingshemmet
Blomsterfonden, Maj-Lis Haglund
KYRKORÅDETS ORDFörande
Fryksände pastorat, Rune Mattsson
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FÖRSAMLINGSRÅDENS ORDFörande
Fryksände, Ann-Marie Uppvall
Lekvattnet, Inga-Britt Keck Karlsson
Vitsand, Barbro Ström
Östmark, Roger Ericsson

070-595 73 56
200 59
210 09
132 82
421 39
520 50
072-234 00 46
070-693 62 68

		

