Årgång 30 nr 2 2019

Fryksände pastorats kyrkoblad

sommarmusik

den blomstertid

nu kommer

siri_4K

SIRIKLOCKAN nr 2 2019 Kyrkoblad för Svenska kyrkan i Fryksände, Lekvattnet, Vitsand och Östmark
Box 52, 685 22 Torsby • info@fryksandepastorat.se • www.fryksandepastorat.se • Ansvarig utgivare: Johan Bonander
Layout: Birgitta Brorson • Bild omslag: Birgitta Brorson • Tryckt hos Ramströms Tryckeri AB • Upplaga: 4800

		
3 Kyrkoherden
		 har ordet

18	sommarsäsongen är här
		 Kyrkogårdsförvaltningen informerar

		
4 kyrkorådets ordförande
		 har ordet

19 våren – återskapandets tid
		 Håkan Larsson

		agenda
2030
5
		 så bidrar Svenska kyrkan

		
20 den blomstertid nu kommer
		 Johan Bonander

		sommarmusik
6
		 i Fryksände pastorat

		act
svenska kyrkan
22
		 Nytt namn samma viktiga arbete

		
8 betraktelse
		 Else-Britt Kjellqvist

		
23 dags att anmäla dig
		 till höstens konfirmandgrupper

		
10 kristen tro på liv och död
		 Open Doors

24 anslagstavlan
		 smått o gott

		
12 jag gör så mycket jag kan
		 och ber för restent

		danskväll
25
		 Bengt Buskas i församlingshemmet

		
14 husdjursgudstjänst
		 Prostgårdens veranda

		
26 en stund för eftertanke
		 i Sinneromässan

		
15 bevarande plan
		 finns att köpa

		familjesidan
27
		 Fryksände pastorat

16	siri_4K
		 motionslopp

		Fryksände
pastorat
28
		 kontaktuppgifter

17 hänt i vitsand
		 under våren
2

Var har jag mitt fokus?
När jag var i tioårsåldern hade Olle Hellboms filmatiseringar av Emil
i Lönneberga sina premiärer. De är i mitt tycke geniala filmatiseringar
av ännu mer geniala böcker av allas vår Astrid Lindgren.
Emil i filmerna var för den tiden - 1971 - och i vart fall för
pojkar som jag boendes i en mindre bruksort ovanligt långhårig. Sommaren 1971 hade jag själv lika långt hår och
snabbt hade jag skaffat mig såväl en ”mysse” som en ”bysse”.
Min identifikation var självklar i Lönnebergas persongalleri
– det var Emil jag var lik.
Idag 45 år senare och med fem barn och två barnbarn så
händer det att jag då och då inte bara sympatiserar med Anton
utan rent av identifierar mig med honom. Det kan inte alltid
vara så roligt att släppa allt vad som man har för händerna
för att åka till doktorn i Mariannelund då sonen trätt en soppterrin över huvud. Eller för den delen få paltsmeten i ansiktet
då man vilar i gräset efter en förmiddag med hårt arbete. Jag
kan förstå Anton och identifiera mig med honom. Samtidigt
som Emil rumsterar runt i mig parallellt.
Lite av samma ”aha upplevelse” som då jag upptäckte Antons ”existens” i mig fick jag i år på skärtorsdagskvällen då
jag satt med folkracekonfirmanderna och såg på filmen Jesus
från Nazaret, från 1977. Den här filmen, ja jag har nog sett
den minst 25 gånger nu – den är drygt sex timmar lång och
den är ett mästerverk utan like – och utgör, som jag ser det,
ett ypperligt undervisningsmaterial.
Men så upptäcker jag, denna skärtorsdagskväll 2019; efter
att vi firat mässa och ätit tacos och sen lite senare ska övernatta i Östmarks kyrka – men först filmen – och just nu ser
vi på de avsnitt som är från tempelrensningen, sista måltiden
och vidare framåt mot Getsemane, mötet med stora rådet och
sen Pontius Pilatus. Ja då slår det mig hur oerhört jobbig de,
fariséerna, måste ha upplevt att han var. Jesus. Här gjorde de
nu allt för att ha en god relation med romarna för att kunna
bevara sin tempelkult och sin autonomi och värna hela det
judiska folkets egenintressen i den romerska ockupationen.
Förstod inte Jesus att han riskerade att skada den här ordningen? Och varför i hela fridens namn skulle han göra den
där tempelresningen på det där brutala viset och nu därtill
offentligt anklaga tempeltjänarna och de skriftlärda att vara
likt gravar, vitkalkade och vackra på ytan med fyllda av död

och förruttnelse på insidan? Det blir ju bara en massa kaos
och nu vid påsktiden härjade den militanta judiska rörelsen,
sicarii, med ledaren Barabbas extra hårt. Allt riskerade nu att
gå överstyr. Varför kan han inte vara mer lågmäld? Inte för
inte landar översteprästen Josef Kaifas i sin slutsats att det är
bättre att en person förgår än att hela folket ska förgå. Dödsdomen blir och är utifrån Kaifas perspektiv logisk och jag inser nu plötsligt där med konfirmanderna denna skärtorsdagskväll 2019, att hade jag varit i Kaifas ort och ställe i Jerusalem
2000 år tidigare – hade varit då inte risken överhängande att
även jag skulle landat i exakt samma slutsatser som Kaifas?
Att livet inte alltid är sådär enkelt, ja, ”svart-vitt enkelt”
är en insikt som kommer till en ju äldre man blir. Och så ska
det vara, det tillhör åldrandets gåva (och i många andra länder än just Sverige tar man aktivt tillvara denna egenskap då
man utser människor till ansvarsfulla positioner inte minst
i sina statsförvaltningar). Samtidigt finns här nu ett ansvar
att behålla båda positionerna i sig vid liv – Emil och Anton,
Jesus och Kaifas – för båda hållningarna är lika nödvändiga
här på Jorden. Det behövs ansvarskänsla, trägenhet och förmågan att göra kloka bedömningar samtidigt som livet och
tillvaron skulle bli hart när meningslös och tom utan såväl
Emil som Jesus – i oss – vilka uppmanar oss att ta tillvara
nuets och livets egentliga potential. Som spräcker gränser.
Som visar oss på dem vi kan bli – bara vi vågar se och ta
tillvara på tillvarons möjligheter.
Kanske handlar livet om just detta – att försöka hitta en
hyfsad balans i oss mellan dessa egenskaper och där mycket
i vår tid och samhällsanda idag skyr Emil och Jesus. Det
sätts diagnoser, det medicineras, det tystas och hyschas ned
när det i själva verket är livet självt som vill ha sin plats i
vår inre arena. Så låt oss ta den här sommaren till att hålla
igen Anton och Kaifas ”måsten” en smula och låta Emil och
Jesus tala till oss, i oss, och ta del av deras perspektiv hur vi
ska leva våra liv. Kort sagt att vi tar oss en funderare på hur
och var vi har vårt egentliga livsfokus.
Johan Bonander, kyrkoherde

Act Svenska kyrkan arbetar med humanitärt stöd till flyktingar som flytt undan förföljelse och våld i
Myanmar till Cox´s Bazar, Bangladesh. Foto: Sofia Malmqvist/Ikon

BAKOM VARJE SIFFRA
FINNS EN MÄNNISKA!.
Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag.
Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att
leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioriten när katastrofen
är ett faktum.
Genom lokala partner är vi på plats och kan snabbt bidra med mat, vatten och
trygghet när läget är akut. Stöd vårt katastrofarbete! Gåvan används där den
bäst behövs.

svenskakyrkan.se/act/insatservid-katastrofer

Skriv AKUT i meddelandefältet

GE EN
GÅVA SOM
RÄDDAR LIV!
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På besök i Karlstad
Som jag tidigare nämnt i Siriklockan har kyrkorådet under sommaren
och hösten 2018 tagit fram en ny församlingsinstruktion. Det är ett
arbetet som görs ungefär vart fjärde år.
Karlstad stifts biskop Sören Dalevi hade denna gång infört
en ny rutin när det gäller varje pastorats församlingsinstruktion. Alla ordförand tillsammans med berörda kyrkoherdar
var i april inbjudna att träffa biskopen och representanter inför domkapitlet för att nu ha ett samtal om vad vi gemensamt såg för utmaningar och möjligheter – med var och ens
församlingsinstruktion som grund.
Det var en stimulerande dag i Karlstad och som också utgjorde lite av ett kvitto på att vi i Fryksände pastorat ligger i framkant, trots att vi geografiskt ligger i stiftets utkant.
Vi vågar tänka nytt och pröva nya vägar trots glesbygdens
traditionella utmaningar. Det är jag och många med mig så
glada och stolta över. Glada och stolta är vi också över det
bokslut som vi fått oss presenterat som är i balans och rentav
lite på plus.
När jag skriver dessa rader är det snart Valborg och våren
är såväl tidig som mycket varm. Kanske har detta ändrat sig
till detta nummers publicering, om inte så måste vi gemensamt ha i åtanke att blombeställningarna till kyrkogårdarna

görs under vinterhalvåret men med de så kallade järnnätterna
i åtanke – det vill säga att blommorna levereras när faran
för nattfrost är över. Det är det hos oss först i början av juni
och därefter levereras blommorna och så vidtar planteringen
på kyrkogårdarna. En annan förändring är införande av bevattningslådor för de som köper gravvård genom pastoratet.
Detta minskar generellt behovet av bevattning med den följden att de som inte köper gravvård utan sköter om en grav
själv kan behöva vattna sin grav oftare jämfört med tidigare.
Detta nummer är vårt sommarnummer och i det framgår
vilken rik verksamhet som erbjuds i vårt pastorat med gudstjänster och mycket musik. Det är med stor glädje jag vill
välkomna er till detta.
Vi är en del i en världsvid kristenhet och vi har förmånen
att få verka i ett stift och i en bygd präglad av framåtanda,
oerhört vackra omgivningar och ett öppet och rikt folklynne.
Då är det lätt att vara kyrka – välkommen!
Rune Mattsson, Kyrkorådets ordförande

Musik i
		 sommarkväll
Östmarks kyrka
Onsdagen den 3 juli kl. 18.00

Min väg tillbaka

Covers som berört och inspirerat
Sång: Madeleine ”Madde” Olsson
Pianist: Halle Halvarsson
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”Våra kroppar är gjorda av
stjärnstoft och i en handfull
mull ryms nästan lika många
levande organismer som det
finns människor på jorden”
(ur Ett biskopsbrev om klimatet, 2014)

Så bidrar Svenska kyrkan till

Agenda 2030

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna
Det är lätt att bli förundrad när man ser det som lever och växer på
vår jord. Och förundran är en bra början för att väcka engagemang i
klimatfrågan. Det konstaterade Sveriges biskopar i ett biskopsbrev
om klimatet som publicerades 2014.
Brevet är Svenska kyrkans teologiska bidrag till dagens diskussion om de pågående klimatförändringarna. Planetens
biologiska gränser måste respekteras om jorden ska föda och
bära människan och andra arter. Utsläppen av växthusgaser
måste ner till noll inom loppet av bara några decennier. Det
är en utmaning av stora mått.
Klimatfrågorna väcker rättvisefrågor. Grupper och länder
som redan är utsatta påverkas hårdast av klimatförändringarnas effekter, trots att de bidragit till uppvärmningen allra
minst. Därför står Svenska kyrkan bakom det globala klimatavtalet som tecknades i Paris 2015, som erkänner detta
och som innehåller åtaganden om hur rikare länder måste
hjälpa fattigare nationer att dels hantera klimatförändringarna, dels ha råd att ställa om.

klimatfrågorna i den egna verksamheten

Klimatfrågorna är närvarande i Svenska kyrkans dagliga
verksamhet. De återkommer i det internationella utvecklingsarbetet där våra partner ser hur redan utsatta samhällen
drabbas av allt mer frekventa extremväder och skadeangrepp
som slår mot skördarna. Ibland bidrar klimatförändringarna
till konflikter och att människor tvingas lämna sina hem. I
vårt arbete för människor på flykt möter vi människor vars
liv förändrats till följd av att jorden är ur balans.
Svenska kyrkans egen verksamhet påverkar också klimatet på flera olika sätt, bland annat genom energianvändning
i fastigheter, resor, inköp och investeringar. Klimat- och andra miljöfrågor berör även stiftens förvaltning av skog och
mark. Många församlingar lyfter de existentiella aspekterna
av klimatförändringarna inom gudstjänstlivet och i arbetet
med barn och unga.

Svenska kyrkans påverkansarbete

Tillsammans med andra kyrkor verkar Svenska kyrkan för
en hållbar klimatpolitik i Sverige, EU och globalt. Vi utgår
från ett rättviseperspektiv och talar därför om klimaträttvisa.
Klimaträttvisa utgår från det faktum att grupper och länder
som redan är utsatta påverkas hårdast av klimatförändringarna, trots att de bidragit minst till uppvärmningen. I internationella sammanhang arbetar vi främst genom Kyrkornas
världsråd och ACT-alliansen. Kyrkornas världsråd är ett ekumeniskt samarbete mellan 348 kyrkor som har en halv miljard
medlemmar. Inom ACT samarbetar cirka 140 kyrkor och trosbaserade aktörer inom internationellt utvecklingsarbete.
Inför klimatmötet i Marrakesh hösten 2016 (COP22) uppmanade Svenska kyrkan, tillsammans med över 300 religiösa och andliga ledare från 58 länder, världens stater att
omdirigera de globala kapitalflödena, bort från fossilt till
klimatsmarta lösningar.
Svenska kyrkan har också bidragit till att belysa hur klimatförändringarna påverkar de arktiska urfolkens livsförutsättningar och framtid.

Öka finansiellt stöd

Svenska kyrkan har länge, tillsammans med andra trosbaserade organisationer, drivit att Sverige och andra höginkomstländer ska öka sitt finansiella stöd till klimatarbete i utvecklingsländer (delmål 13a). Sedan klimatmötet i Köpenhamn
2009 ligger ett löfte på bordet: från och med 2020 ska världens höginkomstländer bidra med minst 100 miljarder dollar
om året till utvecklingsländernas klimatarbete. Behoven av
finansiellt stöd för omställning och för att bygga motståndskraft är enorma.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till mål 13: www.svenskakyrkan.se/agenda2030
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Sommarmusik
i Fryksände pastorat

MAJ
Tisdag 28 maj
Fryksände kyrka kl. 12.12
Lunchmusik Organist Ragnhild Pettersson.

Ekumenisk gudstjänst Torsby Brass,
Eva Lena Gustavsson och Johan Bonander.

Torsdag 30 maj
Östmarks kyrka kl. 19.00

Söndag 23 juni
Lekvattnets kyrka kl. 15.00

Allsångskonsert Sommartoner och
african gospel med Gospelkören, Tonträffen
och solister under ledning av Mia Stenmark
och Halle Halvarsson.

JUNI
Lördag 1 juni
Fryksände kyrka kl. 18.00

Musik i sommargudstjänst Folkmusik
med Anders Hallpers och Pippi Ahnström.

Lördag 29 juni
Fryksände kyrka kl. 19.00
Musik i sommarkväll Konsert med
Fryksände kyrkokör.

Konsert Orgelmusik till läsningar ur
Job’s bok. Präst Jonas Bodinger Larsson,
vid orgeln Anders Hallpers.

JULI
Onsdag 3 juli
Östmarks kyrka kl. 18.00

Söndag 2 juni
Fryksände kyrka kl. 11.00

Musik i sommarkväll Min väg tillbaka,
covers som berört och inspirerat med
Madeleine ”Madde” Olsson.
Pianist Halle Halvarsson.

Musikgudstjänst SMÅ, stora & UNGA
med sommarfest i kyrkparken. Gratis
aktiviteter. Öppen scen kl. 12.30-13.30
för bygdens barn och ungdomar.

Lördag 8 juni
Fryksände kyrka kl. 18.00
Konsert Vokalensemblen.

Onsdag 19 juni
Östmark kyrka kl. 18.00
Soul to soul toner som berör – en skön
stund med vacker stämsång, gitarr och bas
med Marie Pettersson och
Susanne Saikof.

Midsommarafton 21 juni
Fryksände kyrka kl. 22.00
Musik i midsommarkväll
Folkmusik med Anders Hallpers och
Pippi Ahnström.
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Midsommardagen 22 juni
Kollsbergs hembygdsgård kl. 11.00

Söndag 7 juli
Fryksände kyrka kl. 11.00
Musikmässa Folkligt och jazz med
modern touch, syskonen Tilda, Love och
Noel Strandberg. Präst Ingela Älvskog.

Vitsands hembygdsgård kl. 15.00
Friluftsgudstjänst Sång av Moa
Martinsson. Präst Ingela Älvskog,
musiker Halle Halvarsson.

Lekvattnets kyrka kl. 15.00
temagudstjänst med konst och musik.
Präst Katarina Wolf, musiker Mia Stenmark.

Söndag 14 juli
Östmarks kyrka kl. 18.00
Musik i sommargudstjänst med
Björn Sandborg med vänner.
Veniat Roger Ericsson.

Onsdag 17 juli
Prostgården, Torsby kl. 18.00
Prostgårdens veranda Scenen är din
med allsång. Medtag picnickorg, stol att
sitta på i gröngräset, instrument, diktbok
och sångröst, så umgås vi tillsammans i
sommarkvällen. Präst Ingela Älvskog,
musiker Halle Halvarsson.

Söndag 21 juli
Östmarks kyrka kl. 18.00
Temagudstjänst Astrid Lindgren tolkas
med fiolmusik av Thea och Matilda Antonsson, Signe, Stina och Helga-Sofie Blomqvist.
Veniat Roger Ericsson, musiker Mia Stenmark.

Onsdag 24 juli
Lekvattnets kyrka kl. 18.00
Musik i sommarkväll En salig blandning
med Vitsands Husband, 2 dragspel, bas och
gitarr, Erik Strandberg, Mattias Strandberg,
Roland Nilsson och Peter Stolpe.

Lördag 27 juli
Fryksände kyrka kl. 17.00
Musik i sommarkväll Konsert och
avslutning av Geijerskolans internationella
musikvecka.

Onsdag 31 juli
Vitsands kyrka kl. 18.00
Musik i sommarkväll Torleif Styffe med
vänner ger Toner och ord av himmel och jord.

AUGUSTI
Söndag 4 augusti
Fryksände kyrka kl. 11.00
högmässa med medverkan av violinist
Sara Toftgård och pianist Brynja Gudmundsdottir som framför klassisk musik.
Präst Jonas Bodinger Larsson.
kantor Anders Hallpers.

Onsdag 7 augusti
Östmarks kyrka kl. 18.00
Liit tå hörrt – kvartett från Ekshärad
som sjunger lite av varje från gospel, ABBA,
schlager och visa till välkända sånger i vackra
stämmor med Jenny Ekström (sopran),
Helena Modén Knoph (alt), Bengt Carlsson
(tenor), Lars Larsson (bas) och Conny
Söderström (pianist).

Söndag 11 augusti
Lekvattnets kyrka kl. 15.00
Musik i sommargudstjänst Sång och
violinglitter med Liv Tove Bryne violin och
Urban Karlsson sång och piano. Eva Bonander.

Onsdag 14 augusti
Prostgården, Torsby kl. 18.00
Prostgårdens veranda Musikquiz och
allsång till gitarr med Frippe M och Stefan
Porth. Medtag picnickorg och stol att sitta
på i gröngräset.

Lördag 17 augusti
Fryksände kyrka kl 18.00
helgsmål med organist Katharina Hieke
som spelar Bach. Präst Johan Bonander.

Sönd. 18 augusti
Vitsands kyrka kl. 15.00
Musikgudstjänst Psalm, sång och visa
i jazzton med sång av Eva Bonander.
Pianist Halle Halvarsson .

Östmark kyrka kl. 18.00
Musikgudstjänst med sång av Lisa
Nyberg som framför eget material. En musikupplevelse som vill beröra och inspirera.
Pianist Halle Halvarsson. Veniat Eva Bonander.
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Betraktelse

Bergspredikan: Matt. 4-5 1. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Text: Else-Britt Kjellqvist Bild: Birgitta Brorson

Livet är rörelse med små steg i Kristus

Gud visar sig i de nyfödda. När vi tar emot det späda barnet
tar vi emot Gud. I den nyföddes oförställda blick finns en
ocean av tillit. Det är moderns blick som banar väg för Gud
– hävdar både teologer och psykologer. Men är det inte de
som inte varit älskade och mottagna i kärlek när de föds som
är särskilt öppna för ett Gudssökande? De som tidigt mötts
av förluster och trauma.
De som med Bergspredikans inledande ord är fattiga i anden. Där ögonkontakten uteblivit och barnets desperation inte
fångats upp av någon utomstående. Där kontakten inte främst
går genom andra människor utan direkt från Gud till människa.

Är man fattig i anden behöver man Gud/Kristus
för att överleva

I en svår tid kom till mig följande Gudsord; som alltid tysta
ord, både utifrån och inifrån: Livet är rörelse. De gav hopp
om förändring. Detta plågsamma som jag befann mig i skulle
inte vara för alltid. Med tiden skulle orden bli en dikt i samlingen ORDET:
Liv är rörelse
Rörelse svarar Du
när sorg kastar in mig
i bönens anrop
Rörelser av ögonblick svarar Du
och jag ser gatlyktans bägge
istappar
Rörelse svarar Du
Kristus är numer grunden, fundamentet för min livsrörelse.
I honom, med honom, efter honom rör vi oss oavbrutet. Att
denna rörelse sker i Kristus ger trygghet och en form där
också längtan efter Gud, den outgrundliga, outsägliga och
okända ryms. När allt annat förändras är Kristus densamma.
Varje människa måste också gå sin egen väg, sin unika.
För egen del har jag numer lärt mig att gå i små steg, inte
springa före Kristus, framför allt inte rusa iväg för då hamnar jag lätt vilse, blir stressad eller får panik.
Att livet är rörelse ger, förutom hopp, tillit till att du befinner dig i livets ström – i ständig rörelse. Allt förändras
hela tiden. Sorgen och smärtan är i rörelse – flyter. Som i
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psalmen: Blott en dag ett ögonblick i sänder… ger åt varje
nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda,
vila och behag. Eller som i ett bönesvar som också blev dikt:
Med mig har Du alltid varit
säger Du
Sett mig har du alltid gjort
säger Du
Och när Du säger
att dina vägar är outgrundliga
bekymrar jag mig inte längre

Kristus är sanningen och sanning är verklighet

Att leva i Kristus är att leva i verkligheten. Många av oss har
upplevt att vid en förlust, olycka eller ett sjukdomsbesked
lägger sig mörkret och du befinner dig plötsligt i en tunnel.
Men om eller när vi efter en tid börjar se en strimma ljus
längst bort väcks hoppet.
Emilia Fogelklou (1878-1972) ska hela sitt liv återkomma
till en händelse den 29 maj 1902 som hon kallade sin verklighetsupplevelse: Utan syner eller ljud av tal eller mänsklig
förmedling upplevde hon i utomordentligt klarvaken medvetenhet det stora förlösande, inre undret. Det ’tomma skalet’
liksom brast. All tyngd och vånda, hela overklighetstillståndet sjönk undan. Hon förnam levande godhet, glädje, ljus
som en genomstrålande klar, lyftande, omslutande, otvetydig
verklighet djupt inifrån.
Denna ljusupplevelse kallar Emilia Fogelklou sin födelse,
att här börjar hennes tideräkning. Hon såg den som en Gudserfarenhet av enastående kraft som bar henne livet igenom. Och
förstod att vad som hänt henne stod öppet för alla människor.
Efter all vånda lyfter Kristus skuldbördan ifrån mig. Nytillkomna tyngder avbördar jag mig på trons, hoppets och
kärlekens treenighet: hjärtat, korset och ankaret som i halskedjan av guld - gåvan från ungdomens första kärlek.
Helig Ande är rörelse. Gudsvinden som blåser vart den
vill. Sveket mot helig Ande är stagnation, inskränkthet och
intolerans.
Men vi behöver också andrum nu när utvecklingen skenar… Vi måste ha något att hålla oss i, vi som inte hänger
med, inte känner igen oss längre. Vi behöver rum där vi kan
andas, där helig Ande lyssnar och tröstar.

Helig Ande lyfter oss… Vi får överblick - och
beskydd. Med helig Ande flyger jag över världens
hav som i virvlande vindar sveper bort mig från
jordiska faror. Blir upplyft och skapar.

Kristen tro
d
ö
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h
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o
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p
Text och foto: Anette Bodinger Larsson

– Var nionde kristen i världen är utsatt för allvarlig förföljelse. Med
det tuffa budskapet inledde Peter Paulsson, generalsekreterare för
Open Doors, kontraktskonventet i Sunne i början av april. Temat för
dagen var ”Kristen tro på liv och död” och hade samlat medarbetare
från samtliga pastorat i Norra Värmlands kontrakt.
Open Doors är en internationell missionsorganisation som
sedan starten för snart sextio år på olika sätt har arbetat med
att hjälpa kristna som förföljs för sin tro. Den stora flyktingvågen har satt ljuset på att situationen även angår det svenska
samhället och i Norra Värmlands kontrakt finns idag flera
flyktingar från bland annat Afghanistan och Iran. Några har
konverterat till kristen tro och ett viktigt syfte med konventet
var att ge fördjupad kunskap om situationen i dessa länder.

har ökat jämfört med 2017 då motsvarande siffra var 1 207.
– Klimatet har hårdnat och mörkertalet är stort, konstaterade Peter Paulsson, som fortsatte med att berätta om olika
anledningar till förföljelse och vad som kan hända om en
konvertit sänds tillbaka till ett land där kristna förföljs.
– Tron eller bristen på tro, är i dessa länder en fråga om liv
och död. Det kan räcka med att regimen hittar en bibel i ett
hem för att en hel familj ska avrättas.

World Watch List

Ber om böner

Under dagen presenterade Peter Paulsson bland annat World
Watch List, en sammanställning där Open Doors varje år listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst.
– Både Nordkorea och Afghanistan som ligger överst på
listan får mesta möjliga poäng i de kategorier som mäter graden av förtryck.
Enligt Open Doors granskning dödades under förra året
minst 3 066 kristna för sin tros skull. Det innebär att antalet
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Open Doors arbetar på en rad olika sätt för att försöka hjälpa
människor som blir förföljda för sin tro.
– Vi levererar biblar och annan kristen litteratur, tränar kyrkoledare, ger mikrolån, arrangerar läs- och skrivkurser, ger
traumarådgivning, juridisk hjälp och nödhjälp.
Peter Paulsson berättade vidare att det vanligaste önskemålet från människor som lever under våld och förtryck inte
är biblar eller bistånd, utan böner.

Vad tar du med dig
från dagens konvent?
Även om vi inte har så många asylsökande i
församlingen just nu skriver jag fortfarande
intyg till personer som tidigare varit bosatta
här. Konventet har gett mig fler redskap i det
arbetet.
Monika Drewes, präst Hagfors

– Uppmaningen ”be för oss” är det vanligaste önskemålet
från kristna som förföljs för sin tro.
Här berättade han historien om en präst i Nigeria som suttit fängslad i tre år utan kontakt med omvärlden och varit
övertygad om att hans öde fallit i glömska.
– När våra medarbetare från Open Doors lyckades besöka
honom i fängelset hade de med sig 23 000 brev och vykort
med hälsningar från människor runt om i världen som bad för
honom. Han var inte bortglömd och den vetskapen gav styrka.

Handfasta råd

Även Bengt Sjöberg, pastor från Filipstad med ett mångårigt
engagemang för asylsökande och konvertiter, fanns på plats
i Sunne för att dela med sig av sina erfarenheter. Ett uppskattat inslag var hans handfasta tips och råd om hur till synes
orubbliga utvisningsbeslut ibland ändå kan överklagas.
– Ett nytt och viktigt verktyg i det arbetet är Konvertitutredningen, en nationell rapport framtagen på initiativ av
församlingar i landet.
Bengt Sjöberg berättade att Konvertitutredningen visar
på stora brister i Migrationsverkets hantering av afghanska
konvertiter och att nämndemännens politiska färg, liksom
var i Sverige ärendet handläggs, spelar stor roll för utgången. Utredarna kräver nu att politikerna stoppar utvisningarna
av konvertiter.

Viktig fråga

Dagen avslutades med en diskussion där deltagarna delade
med sig av sina erfarenheter och hur de skulle ta sina nyvunna kunskaper vidare. Johan Bonander, kyrkoherde för
Fryksände pastorat, beslöt på stående fot att bjuda in Peter
Paulsson till en träff med församlingens konfirmandgrupp
och att engagera Fryksändes bibel- och förbönsgrupp i arbetet med att stötta världens förföljda kristna.
– Detta är en viktig fråga som sätter Svenska kyrkan och
det vi gör i ett mycket större perspektiv, att vi är en världsvid
kyrka. Det är så lätt att bli hemmablind utifrån just de förutsättningar som är våra. Men ur ett globalt perspektiv är de
ganska unika.

Den stora tacksamheten över att jag råkade
födas i ett land med nåden att få vara kristen
och det stora ansvaret att säkerställa att den
nåden ges vidare. Jag känner mig väldigt peppad efter dagens konvent.
Elisabeth Bäckström, präst Gräsmark

Ökade kunskaper, jag har nog inte varit riktig
medveten om omfattningen av dessa svårigheter. Det handlar ju inte bara om kristna utan
om alla religiösa minoriteter i många länder.
Johan Arvill, kyrkoherde Lysvik
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Jag gör så

mycket jag kan
och ber för resten
Text och foto: Anette Bodinger Larsson

– Tron följer inte uppehållstillståndet. De konvertiter som
döpts i Fryksände har lämnat
över sina liv i Jesu händer. Min
stora rädsla är hur deras tro ska
uppfattas av Migrationsverket,
säger Karin Lövestam-Öberg,
diakon i Fryksände pastorat.
En del av Karin Lövestam-Öbergs jobb är att på olika sätt
stötta flyktingar som bor i pastoratet. Arbetsuppgiften bottnar i ett intresse för människor och andra kulturer som hon
burit med sig från tidig ålder.
– Jag har förstått att en del barn blir rädda när de möter
någon som ser annorlunda ut. För mig var det tvärtom, jag
brann av nyfikenhet och gjorde allt för att bli kompis med de
adopterade barnen.
Engagemanget för flyktingar ser hon som en fortsättning
på barndomens fascination för allt som var främmande.
– Jag tror också det handlar om att jag arbetat utomlands
i flera år. I Sydafrika var det jag som var främling och inte
förstod vardagen, humorn och allt annat som är svårt att få
riktigt grepp om som nykomling i ett land.

Flyktingvåg

Karin har arbetat i Fryksände sedan 2002. Då fanns det en
handfull flyktingar i bygden, en grupp som blev allt större i
takt med att Irakkriget drog igång på allvar.
Karins arbete är numera mest inriktat på familjeåterföreningar och ensamkommande pojkar från Afghanistan – ett
arbete som Fryksände pastorat får bidrag av Karlstad stift för
att kunna bedriva.
– Jag var med och skapade en mötesplats dit nyanlända
kunde komma för en stunds gemenskap. Många behövde
hjälp med byråkratin som följer med processen att söka
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uppehållstillstånd. Där och då började mitt engagemang för
att ”bråka” med myndigheterna. Jag insåg att många fall inte
bedömdes korrekt och att det fanns många luckor i de beslut
som fattades.
Erfarenheterna från den tiden kom väl till pass för fem år
sedan. Då inleddes den stora flyktingvågen som skulle kulminera under de kommande två åren. I Torsby med omnejd
fanns flera flyktingboenden och kommunens invånarantal
ökade med tio procent under den här perioden.
– Detta kom som en enda stor överraskning. De som öppnade flyktingboenden frågade inte kommunen om det var
görbart. Förutom alla vuxna kom det massor med barn som

skulle in i skolan som varken hade
lärare eller lokaler för att klara anstormningen. Kommunen gjorde ett
jättejobb under den här perioden
och lyckades mot alla odds lösa
det mesta väldigt bra.

Konvertiter

I dag är alla boenden upplösta och
flyktingarna har slussats vidare till
nya platser. Karins arbete är numera mest inriktat på familjeåterföreningar och ensamkommande
pojkar från Afghanistan. En del av
dem har varit här länge, funnit en
ny tro och konverterat till kristendomen. En handling som inte ses
med blida ögon av regimen i deras
forna hemland. Enligt flyktingkonventionen, EU:s regler och svensk
lag har flyktingar rätt till asyl om
det finns välgrundade skäl att vara
rädd för förföljelse på grund av religion. Här skapas ett dilemma, för
vem kan avgöra vem som är kristen på riktigt och vem som bara
låtsas för att få uppehållstillstånd?
Karin menar att detta borde vara en
icke-fråga.
– Jag har inte träffat en enda som
av strategiska skäl skulle göra en sådan sak. Att ompröva och ta avstånd
från en gammal tro är ett enormt
stort steg. För många är det också
förenat med livsfara och stor rädsla
för vad deras kamrater ska säga och
hur de ska bli betraktade av omgivningen. Människor som ändå gör
detta och fullföljer sin konvertering
genom att be om att få döpas har
tänkt igenom detta noggrant.

Frustrerande byråkrati

Karin är kritisk till att intervjuer som görs på 2,5 timme ska
avgöra om en person är kristen eller inte.
– Utredarna är statligt anställda och ska vara objektiva men
vi har sett gång på gång att så inte är fallet. Hur kan en tjänsteman, genom att ställa några frågor som är mer eller mindre
konstiga, avgöra om en person är kristen eller inte?
Konvertiter som förhörs av Migrationsverket har ofta med
sig handlingar från präster och diakoner som intygar deras
tro, men intygen väger oftast inte särskilt tungt. Karin, som
varit med som vittne vid flera förhör, berättar att hon en gång

fick frågan om varför konvertiter har döpts i Fryksände, trots
att kyrkans biskopar manat till försiktighet vad gäller dop av
personer som inte har uppehållstillstånd.
– Jag blev ganska häpen och svarade att varenda individ
måste bedömas utifrån sin enskilda situation och hur långt trosutvecklingen har kommit. Tron följer väl inte uppehållstillståndet? Vad är vi för kyrka om vi inte döper människor som är
kristna och ber om att få bli döpta? Då sviker vi vårt uppdrag.

Efterlyser expertgrupp

Om det var Karin som fick utforma riktlinjerna för Migrationsverkets förhör skulle det göras ordentliga intervjuer om
kunskap och om trosutveckling.
– Jag skulle inte slentrianmässigt hålla med om att en person som säger att han är kristen också är det. UNHCR säger
också att om en person blir kristen i ett land där han eller hon
inte har uppehållstillstånd så ska det utredas ordentligt, och
det tycker jag är viktigt. Men jag anser att ärendegången bör
vara den samma som för asylsökande HBTQ-människor. Att
det ska finnas en expertis, att inga beslut ska fattas förrän en
fristående expertgrupp granskat all information och att intervjuer videofilmas. Om präster och diakoner anses jäviga,
ta då in religionspsykologer eller liknande kompetens i expertgruppen. Men för Guds skull, i ordets rätta bemärkelse,
gör någonting vettigt istället för att bara döma ut människor
och deras tro.

Stark tillit

På frågan om hon aldrig blir trött svarar Karin att det händer, men att det är trötthet på systemet som sådant. När det
inträffar brukar hon påminna sig om ett asylärende som tog
sin början 2003.
– Jag träffade en man på en mötesplats för nyanlända som
bad om hjälp med att ringa till sin advokat för att han ville
kolla att de intyg han lämnat kommit fram. Det blev början
på en lång resa genom byråkrati, överklaganden, tjänstemäns misstag, tuffa förhör och flera avslag. Kampen för ett
uppehållstillstånd skulle ta tio år.
– Under en period tänkte jag att nu går det inte att göra
mer. Vi hade vänt på varenda sten, skickat alla intyg som
gick att skicka och anfört allt som gick att uppbåda. Utvisningen ryckte allt närmare.
En dag satt Karin och brottades med en predikan som
skulle handla om trons kraft.
– Jag var tom på idéer och frågade mannen om hans tankar
kring ämnet. Svaret jag fick var att ” Jag tror att Gud kommer att hjälpa mig och ge mig rätt till slut, därför kommer
jag fortsätta att kämpa”. Det är bra sa jag, nu har du lärt diakonen en hel del. Och faktum är att han fick sitt uppehållstillstånd till slut.
Men visst kan hon bli trött och less ibland.
– Samtidigt har jag en stark tillit till Gud. Jag gör så mycket
som jag kan, sedan får jag be för resten.
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Välkommen med ditt husdjur till prostgårdens veranda då vi firar

Husdjursgudstjänst
Torsd. 30 maj kl. 18.00 på prostgården i Torsby
Inga ben, två ben, fyra eller tusen! Alla är välkomna!
Präst: Katarina Wolf Musiker: Anders Hallpers
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Pris:
250 kr

Bevarandeplan för kyrkogårdarna i Fryksände pastorat
finns nu i tryckt form

Ett unikt tillfälle för dig som är intresserad av våra kyrkogårdars
kulturhistoria!
Här kan du läsa om kyrkogårdarnas karaktärsdrag, titlar på
gravstenar, kyrkogårdshistorik etc. Perfekt att ge bort som
present.
Utifrån gällande kulturmiljölag har Fryksände pastorat tagit fram ett kulturhistoriskt sammanställt dokument som nu
släpps för försäljning till allmänheten. Arbetet med att upprätta bevarandeplanen utfördes 2016.

Arbetet med inventering och dokumentation till kyrkogårdarnas bevarandeplan har genomförts av Carina Libeck,
Antikvarietjänst Eld & Forsberg AB.

Boken finns till försäljning på:

Pastorsexpeditionen Fryksände pastorat,
kyrkogatan 26, 685 30 Torsby
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Välkommen till andra upplagan av

SIRI_4K

SIRI_4K är ett naturskönt motionslopp på en 4 km lång bana med
start och mål vid Fryksände kyrka.
I och med SIRI_4K förvandlas legenden om den bortsprungna medeltidsflickan till Torsbys nya motionslopp. Banan erbjuder många fina publikplatser.
Du kan gå, jogga eller springa sträckan. Startavgiften är
200 kr varav 50 kr går till ACT Svenska kyrkan (Svenska
kyrkans internationella arbete).
Fryksände kyrka bjuder alla deltagare på kaffe/saft och
bulle. För publik som är fikasugna kommer priset att vara 20
kr, intäkterna går även där till ACT Svenska kyrkan.
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När: Start 30 maj kl. 11.00
Var: Start och mål vid Fryksände kyrka
Vem: Alla som kan promenera, jogga eller springa
4 kilometer är välkomna att delta
Arrangör: Torsby Löparklubb
Kontakt: Carl Johan Magnusson tel. 070-344 57 72
torsbyloparklubb@gmail.com
Anmälan och info på löparklubbens hemsida:
www.torsbyloparklubb.se/SIRI_4K
eller hos Prima Sport & Mode

Hänt i Vitsand
Text och foto: Ingela Älvskog

Helgsmålsbön

Musik är alltid ett uppskattat tema i Vitsands helgsmålsböner.
En lördagskväll i mörkaste februari kom vår nye musiker
Anders Hallpers med inte mindre än fem olika instrument
som han spelade på. Det var fiol, durspel, bockhorn, säckpipa och en flöjt utan ”tonhål”. Anders varvade spelandet
med historier kring instrument och kompositörer till en
mycket intressant och njutbar stund för oss som lyssnade.
Tänk vad mycket gott musik och historier gör för frusna
februarihjärtan!

Alternativa gudstjänster

Vi har så smått börjat med ”alternativa gudstjänster” på olika
teman, olika tider och på olika platser.

Först ut var ”Jazzgudstjänst” i Vitsands kyrka. Ingela Älvskog
och Anders Halvarsson sjöng och spelade och tog ut svängarna rejält.
Håll utkik efter kommande alternativa gudstjänster som
kommer att innehålla bland annat djur, klimatet, och tankar
kring pensionstillvaron.

Fastefest

Vitsands församlings syförening bjöd in till fastefest tillsammans med ”husbandet”. Det blev en lyckad kväll där det
samlades in ca 6.700:- till Svenska kyrkans fastekampanj.
Stort tack till alla som bidrog med skapande, musicerande,
paketinlämning, bakning, inköp med mera!
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KYRKOGÅRDARNA
• Fryksände
• Lekvattnet
• Vitsand
• Östmark

Vill ni beställa skötselservice till
era graver eller utöka er befintliga
beställning? Vänligen
kontakta kyrkogårdsförvaltningen
på tel. 0560-272 07, 272 25

• Gravskötsel, plantering
• Stentvätt
• Snittblommor
• Vinterdekorationer
• Ljuständning på gravar

Emperi, planteringsbevattningslåda
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Sommarsäsongen
är här!
Text och foto: Lars Olsson

Sommarsäsong 2019 är här! Det innebär bl.a.
att våra säsongsanställda kommit åter till sina
anställningar. Städning och återställning efter
vintern pågår för fullt ute på kyrkogårdarna i
pastoratet.
Arbetet med att förbereda för blomplantering av de ca. 2400 skötselåtagande som kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer, påbörjas i mitten av maj månad.
Som vi nämnt i ett tidigare nummer
av Siriklockan vill vi återigen upplysa
om vår hantering gällande plantering av
blommorna på gravarna som utförs av
kyrkogårdsförvaltningen.
Vid alla planteringar och gravskötslar
som utförs av kyrkogårdsförvaltningen
använder vi oss av så kallade planteringsbevattningsslådor (Emperi). Skälet
till att använda bevattningslåda med
planteringslåda är att blommorna växer
och mår mycket bättre, blommorna får
sitt vatten underifrån vattenmagasinet.
Detta innebär att vi inte bevattnar med
vattenspridare som vi tidigare gjorde
när vi planterade blommor på ett traditionellt sätt i vanlig blomrabatt.
En annan viktig aspekt är att arbetsmiljön avseende skötsel och hantering

i samband med blomplanteringen förbättras avsevärt för de anställda.
Inför sommarplanteringen kommer vi
att plocka in samtliga planteringslådor,
då arbetet med planteringen sker vid arbetsbord. Vi plockar in lådorna ca. 1-2
veckor före plantering.

Plantering startar vecka 23

För er som planterar egna vårblommor
t.ex. penseér så läggs dessa blommor
vid våra depåer vid förvaltningsbyggnaderna.
Har du planterat ”Morsdagsrosor”
lägger vi den i vattenmagasinet så länge
innan planteringslådan är på plats.
Gravrättsinnehavare som planterar
och sköter gravrabatten själva, men som
är intresserade av systemet med plantering och bevattningslåda, har möjlighet
att köpa låda av kyrkogårdsförvaltningen.
Lådorna kostar 1325 kronor inklusive
montering på gravplats.

Våren
– återskapandets tid
Text och foto: Håkan Larsson

”Kornet har sin vila djupt i frusen
jord, är ej dött, det väckes av ditt
skaparord.” Så inledde Anders
Frostensson en text som kom att
bli den kända påskpsalmen med
nummer 204.
Våren är en förunderlig tid, en återskapandets tid, när mycket
av det som tycks ha varit förfruset och dött blir väckt till liv
av en osynlig skaparkraft. ”…allt som låg där fruset i dagar
vintergrå skall löst av himmelsljuset mot blom och mognad
gå…” för att citera samme författare ur psalm 197.
För många år sedan skrev jag själv en liten psalm som
beskriver skaparundret som vi, om vi ger oss tid, kan se varhelst vi går i naturen om våren.
Ifjol, i början av augusti, gjorde jag en tur till Lekvattnet
och det skogsområde, kallat Siritegen, som sedan urminnes
tider har tillhört Fryksände församling. På en av de platser
som jag besökte hade en skogsbrand härjat tidigare under
sommaren. Ett bestånd av ungtallar hade gått förlorat, men
mitt bland de döda eller döende tallarna hade en liten späd
planta utvecklats under endast ett fåtal dagar.
Detta tycker jag är ett bevis, så gott som något, på att livet
visserligen är förgängligt men att Skaparen alltjämt skapar
nytt liv.
VÅRPSALM
Stäm upp och lova Herrens verk
och se dig om och lär!
Betrakta skapelsen och märk
hur härlig jorden är.
Hör fåglars sång i skog och lund,
känn hur solen strålar blid,
känn hur marken doftar i morgonstund,
i vårens sköna tid.
Gå ut och se hur sippor små
slå ut i tusental!
Se hur vår Gud sin mark beså
över berg och grönan dal.
Nog är väl jorden skön, men tänk,
i alla fall jag vet;
att jordens skönhet är blott ett stänk
av himmelens härlighet.
Håkan Larsson 9 maj 1979
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Den blomstertid
nu kommer
Text: Johan Bonander Foto: Birgitta Brorson

Det berättas att biskop Israel Kolmodin i slutet av 1600-talet en
vårvinter var på genomresa i sitt Visby stift. Han blev då väldigt
berörd av den svält och det armod han mötte. Folket led något
oerhört av den missväxt som nu varit för handen flera år i rad.
Som en följd av den ”lilla istiden” kom frosten mitt i sommaren och förstörde skördar och vintern gjorde tidigt sin entré.
Människor hade nu ätit rötter, agnar och missnerot och blandade såväl bark som sågspån i brödet. Det var nu som Israel
Kolmodin skriver den älskade psalmen: Den blomstertid nu
kommer med sina strofer om:
blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.
De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar
och lundens gröna träd.
Den blomstertid nu kommer är således en bön, en besvärjelse att må allt nu vända, ja må Du ombesörja Gud att värmen och förutsättningarna för god skörd åter kommer till
Gotland. Och det berättas att just den här sommaren så vände
det och det gotländska folket kunde återigen bärga en rik och
stor skörd. Biskopen, ja ”superintendenten” om man nu ska
vara noga med den tidens nomenklatur, hade blivit bönhörd.
Vi har under många år i vårt land varit kolossalt bortskämda med det ena skörderekordet efter det andra. Vi har till
och med använt vete och havre som bränsle då världsmarknadspriserna varit så pressade i västvärlden. Men i ett globalt perspektiv har missväxt liknande den Israel Kolmodin
mötte varit för handen i många länder. Samtidigt. Länder i
östra och södra Afrika har nu länge drabbats hårt av klimat20

förändringarna. Situationen har ytterligare förvärrats av El
Niño, väderfenomenet som orsakar stigande temperaturer på
flera platser i världen. FN:s klimatpanel konstaterar att extrema väderhändelser, som den torka vi nu ser, har blivit allt
vanligare som en konsekvens av klimatförändringarna. Låginkomstländer är mest utsatta. Stigande temperaturer och
förändrad nederbörd påverkar och förstör skördar. Väderförändringarna påverkar infrastruktur, leder till vattenbrist
och ökar risken för spridning av sjukdomar. Allt det här försämrar möjligheten att försörja sig. Det i sin tur ökar fattigdomen och gör det svårare för människor att överleva.
Det som är nytt för oss i västvärlden idag – är att även vi
kan drabbas av torka och missväxt. Då jag skriver dessa rader
befinner vi oss i slutet av april och skogsbränder rasar redan
i vårt land. Från Tyskland var det i gårdagens Svenska dagbladet en artikel om det tyska jordbruket och en bonde benämnde de jättelika torrlagda åkrarna som tysklands nya Sahara.
I skrivande stund tänker jag att må det regna och vara sådär typiskt sommarsvenskt i år. Ja må allt vara som förut
med den ena skörderekordet efter det andra och att allt tuffar
på som vi vant oss vid lång tid bakåt.
Samtidigt vet jag innerst inne att ett tänkande likt detta
snarare är ett ”eskapistiskt tänkande” – en flykt från de realiteter som nu envist knackar på dörren. Aldrig någonsin har
medeltemperaturen, samtidigt som det funnits människor på
jorden, varit så hög som idag och den är i stigande. Till skillnad från tidigare perioder av torka eller andra väderovanligheter så drabbar inte dessa längre lokalt utan allt mer globalt.
Vi sitter alla i samma båt, på samma rymdskepp ute i rymden

och vi alla vet hur det känns då solen lyser på vår bil och rutorna är uppdragna, det blir väldigt varmt. Precis så fungerar
växthuseffekten och har vi fram till nu lyckats att hålla dessa
insikter ifrån oss så kommer de oss allt närmre nu. Det går
inte att värja sig. Även om det på våra breddgrader är så att
växthuseffekten också kan yttra sig som ovanligt kalla och
blåsiga somrar, detta sker när iskylan från Arktis trängs ned
på grund av ändrade luftströmmar i troposfären och den kyla
som skulle hålla istäcket intakt där istället trycks ned mot
oss här. Då blir det ovanligt varmt på Arktis och isen smälter
i en faslig takt varpå metan, som är en växthusgas, mångdubbelt värre än koldioxid, frigörs från havsbottnarna och den
sibiriska tundran. Läget försämras på det viset ytterligare.
Den schweiziska läkaren Elisabeth Kübler Ross arbetade
i många år med mycket svårt sjuka patienter och många av
dem var döende. Hon beskriver hur allvarligt sjuka patienter hade svårt att emot budskapet att deras sjukdom hade en
högst osäker utgång. Det första stadiet var, skriver dr Kübler
Ross, förnekelse och det andra stadiet ilska, sen följde förhandling, depression och acceptans. Ibland undrar jag om
inte just alla hårda ord som riktas mot professor Johan Rockström eller för den delen Greta Thunberg just är en spegel av
samma förnekelse och ilska.
Gud har alltid sänt oss profeter. De som talar till sin samtid och som uppmanar och som kräver förändring. Johan
Rockströms budskap att vi som mest ska äta motsvarande en
90-grams hamburgare i veckan är ju förstås inget budskap
som är sådär jättekul där vid sommargrillen (och du ska veta
att din kyrkoherde älskar grillat kött). Och jag förhandlar –

måste det verkligen vara så grannlaga med just detta? Samtidigt måste vi våga att ta till oss vad vår tids profeter säger.
Vi har bara den här planeten. Och läget är riktigt allvarligt. Samtidigt är dessa varningar inte nya. Redan i början
av förra seklet fick prästsonen och uppfinnaren Nikola Tesla,
som föddes 1856 i den lilla serbiska byn Smiljan, motta ett
budskap på en radioapparat han konstruerat. Budskapet löd:
”Om ni jordbor fortsätter att använda petroleum som energikälla kommer ni att hamna i svåra bekymmer”. Det berättas
att Nikola Tesla nu försökte vidarebefordra budskapet ifråga
men ingen tog honom på allvar, allra minst de som tjänade
pengar på samma petroleum.
Nu är vi här – drygt 100 år senare och i ett mycket prekärt
läge. Ska vi kunna se våra barn och barnbarn i ögonen så är
det minsta vi kan göra att börja lyssna på de profeter Gud sänder i vår väg och som idag inte sällan tituleras forskare och
professor. Tillsammans kan vi ta oss igenom de faser Elisabeth Kübler Ross benämnde som förnekelse, ilska, förhandling, depression för att så gemensamt landa i acceptans – och
där, i denna acceptans, söka genomföra de kollektiva och
globala förändringar som är av nöden. I den förändringen är
det viktigt är att inte sila mygg och svälja kameler vilket i sin
tur kan gynna en trakt och bygd som vår med all sin skogsråvara. Hus i trä i istället för i betong, bilar som drivs med
metan framtaget av skogsråvara och förpackningar gjorda
av träråvaror istället för av plast. Nu väntar bara de politiska
beslut som möjliggör en sådan omställning – en omställning
mångdubbelt mer effektiv än att höja skatten på bensin och
diesel. Och det brådskar!
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Nytt namn samma viktiga arbete
Den 5 maj bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act
Svenska kyrkan. Dagen blir startskottet för en långsiktig satsning på
att göra det internationella arbetet mer känt. En satsning där engagerade runt om i landets församlingar är avgörande för att nå framgång.
– Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Under de kommande åren behöver vi arbeta intensivt för att det viktiga
arbete som vi gör ska bli mer känt. Det behövs för att öka
engagemang, kunskap och insamling, så att vi kan utveckla
partnerrelationer och tillsammans försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen, säger Erik Lysén,
chef för det internationella arbete som 5 maj får namnet Act
Svenska kyrkan
Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act
Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor
samt långsiktigt med att stödja kyrkliga ledare.
– Vår inspiration är en livsbejakande tro, som sätter människors lika värde och rättigheter i centrum för allt arbete,
säger Erik Lysén.
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I slutet av maj kommer Act Svenska kyrkan att synas i form
av reklam i tv, print och sociala medier. Huvudbudskapet är
att vi alla lever under samma himmel och har samma rättigheter. Men att verkligheten tyvärr inte alltid ser ut så. Därför
behövs Act Svenska kyrkan.
Att vara kyrka är en styrka i sammanhanget. Samarbetet
med ACT-alliansen, ett nätverk med över 150 kyrkor och
trosbaserade utvecklingsaktörer, gör det möjligt att arbeta
effektivt och långsiktigt med utvecklingssamarbeten samt att
ha en stark påverkansröst i exempelvis jämställdhetsfrågor.
– På många platser är kyrkan en viktig normbildare och
påverkar bland annat synen på kvinnors och mäns roll i samhället. Därför har kyrkor en unik möjlighet att driva frågor
för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är en styrka
att vara kyrka, säger Erik Lysén.

Dags att anmäla
sig till höstens
konfirmationsgrupper!
I dagarna kommer du som börjar
åk. 8 i höst att få en informationsfolder med anmälningsblankett till
höstens konfirmationsuppstart. Har
du frågor hör av dig till Anna-Lena
eller Marita på pastorsexpeditionen
på tel. 0560-272 00.
Du kan även kontakta oss ledare

Hans Öberg, pedagog, tel. 070-250 37 63
Mia Stenmark, musiker, tel. 070-200 01 56
rose-marie.stenmark@svenskakyrkan.se
Johan Bonander, kyrkoherde
johan.bonander @svenskakyrkan.se
Jonas Bodinger Larsson, präst, tel. 070-222 18 57
Anders Halle Halvarsson, musiker, tel. 070-280 74 26.
Fr.o.m. 1/9 Karin Jansson, präst, tel. 272 00.
Även du som inte är medlem i Svenska kyrkan är välkommen
att konfirmera dig. Håll utkik efter annons i TorsbyBladet om
vår informationsträff (preliminärt bestämd till 4 juni kl 18.00 i
Fryksände församlingshem).
Vi har flera teman/inriktningar för din konfirmationsläsning.
Se även information på hemsidan www.fryksandepastorat.se.

Bilderna är från ett av årets konfirmationsläger.
Foto: Anette Bodinger Larsson
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Moped & Traktorgudstjänst
vid Ingvaldssjön
Söndagen den 25 augusti kl 15.00

Start med kortege från Östmark kyrka kl. 13.00
(i händelse av regn blir gudstjänsten i Lekvattnets kyrka)
Präst: Johan Bonander
Musiker: Halle Halvarsson

DOP/VIGSEL

Kom ihåg att boka era dop i god tid,
för att få den tid ni önskar.
Ring exp. 0560-272 00 månd.-torsd.

Välkomna till
SOMARFEST 2 juni

Vi startar med en gudstjänst för SMÅ
och stora kl 11.oo i Fryksände kyrka.
Därefter blir det aktiviteter i kyrkparken med
bl.a. hoppborg, ansiktsmålning, lekar och fika.
Nytt för i år är ”öppen scen” för bygdens barn
och ungdom. Här får förmågor i åldern 5-15 år
chansen att uppträda för publik.
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Hänryckningar

Konstutställning
Katarina Wolf
Vernissage i mässan kl. 11.00
i Fryksände kyrka 9 juni
Utställningen pågår tom. 9 juli

Foto: Rune Mattsson m fl.

Danskväll

i Fryksände församlingshem
Tänk vilken lyckad kväll det blev, danskvällen som gick av stapeln den
9 mars i våras. Drygt 100 personer hade hittat till församlingshemmet
denna lördagskväll för att dansa och lyssna till Bengt Buskas.
Ingela Älvskog väckte idén om att vi borde anordna en
danskväll i församlingshemmet och personalen var genast
med på noterna och tyckte att det var en bra idé och började
förväntansfullt planera inför danskvällspremiären.
Och planen föll så väl ut trots att man inte riktigt visste
vad som väntade. Men publiken kom, det dansades, fikades
och skrattades till fantastiska Bengt Buskas. Ett gäng glada
och positiva musikanter som bjöd på sig själv både musikalisk och med sina roliga anekdoter mellan låtarna. I pausen underhöll Fryksändes duktiga
musiker Anders Hallpers med sin fiol.
Servering pågick under hela kvällen

och man kunde köpa både kaffe och goda smörgåsar. Försäljning av lotter pågick också och alla intäkter gick till
Svenska kyrkans fastekampanj ”Samma himmel - samma
rättigheter”.
Det spelades många Sven-Ingvars-låtar och andra kända
gamla godingar. Ingela hoppade också in som vokalist på
några av låtarna. Stämningen var hög och många uttryckte
”att det här måste vi göra fler gånger”. Tack så
mycket för alla fina ord efteråt och tack för att
ni kom och gjorde kvällen så fantastisk.
Vi ses igen till hösten när nästa danskväll går av stapeln!
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En stund för
eftertanke
Text: Jonas Bodinger Larsson Foto: Anette Bodinger Larsson

Som människa och präst är jag
väldigt glad och tacksam över att
vi i Fryksände pastorat har möjlighet att fira Sinnesromässa
tillsammans.
Dessa gudstjänster, som sker i stillhet och enkelhet, är oerhört
uppskattade och fyller en stor funktion för många. Det är
kvällar då du kan få ta del av andra människors livshistoria
och har möjlighet att dela din. Det finns inga krav eller måsten.
Alla är välkomna att sjunga med i psalmerna, lyssna till
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musiken, tända ett ljus, dela bröd och vin eller bara sitta ned
för en stunds vila och eftertanke.
I april gästades vi av Lisa Nyberg som framförde sina
egna sånger till komp av Anders Halle Halvarsson och i maj
var det Kristin Blom som stod för sång och musik.
Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden
För ytterligare information om sinnesromässan kontakta:
Jonas Bodinger Larsson, präst: 070-222 18 57
Anders Halle Halvarsson, musiker: 070-280 74 26

Nästa sinnesromässa blir 7/6 och då
gästas vi återigen av Lisa Nyberg.

Döpta

FRYKSÄNDE
23/2
16/3
6/4
13/4
13/4
14/4
27/4

Rasmus Åsberg
Elis Persson
Anton Eriksson
Melker Rydberg
Holger Lundell
Michelle Walfridson
Hedvig Lagerström

lekvattnet

23/3 Astrid Appel

vitsand

27/4 Mathilde Jakobsson

ÖSTMARK
2/3
9/3
9/3
6/4

Amelia Rindberg
Melvin Karlsson Rådström
Viggo Karlsson Rådström
Elvin Dunger

Vigda

Avlidna

FRYKSÄNDE
17/2
19/2
17/3
21/3
24/3
31/3
15/4
19/4

Ella Andersson 79 år
Helge Westh 93 år
Gun Olsson 93 år
Gösta Brodin 80 år
Karin Hansson 85 år
Kerstin Westberg 67 år
Knut Kjellberg 80 år
Ingegerd Steen 91 år

VITSAND

19/2 Evert Larsson 92 år
14/3 Bertil Jansson 82 år
23/3 Kjell-Arne Andersson 83 år

ÖSTMARK
20/2
2/3
4/3
2/4

Elsa Persson 89 år
Uno Eriksson 72 år
Kjell Olsson 89 år
Sigrid Bornstedt 89 år

FRYKSÄNDE

23/4 Anna-Lena Lind och Per Persson
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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: 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
Jonas Bodinger Larsson

073-022 69 54
070-352 32 27
070-222 18 57

DIAKONER
Eva Bonander
Karin Lövestam-Öberg
Inger Hjalmarsson

070-375 41 44
070-671 39 61
070-375 41 87

församlingspedagog
Hans Öberg

070-250 37 63

MUSIKER
Mia Stenmark
Anders Halle Halvarsson
Anders Hallpers
Urban Karlsson

070-200 01 56
070-280 74 26
070-606 41 03
0533-68 14 86

INFORMATÖR
Birgitta Brorson

272 04

KYRKOFÖRVALTNING
Elisabeth Johnsson, kyrkokamrer
Marie Nilsson, kyrkokamrersassistent

272 14
272 03

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING
Lars Wikström, kyrkogårdschef
Lars Olsson, vice kyrkogårdschef
Fryksände, Lars Wikström
Lekvattnet, Lars Olsson
Vitsand, Roland Nilsson
Östmark, Stig Norman

27225, 272 07
070-531 01 64
070-288 36 90
070-531 01 64
070-288 36 90
070-304 57 36
070-595 73 56

kyrkvaktmästare
Lisbeth Kanth
Jörgen Klockars

070-691 81 64
070-330 86 98

FRYKSÄNDE FÖRSAMLINGshem
Anna-Karin Jönsson, församlingsvärdinna
Annamaj Carlsson, lokalvårdare
Marita Bergström, lokalvårdare, adm.

272 00
272 15
272 00
272 00

LEKVATTNETS FÖRSAMLINGshem

501 01

ÖSTMARKS FÖRSAMLINGshem

200 59

blomsterfonder
Fryksände, pastorsexpeditionen
272 00
eller via hemsidan www.fryksandepastorat.se
Lekvattnet, Anders Nilsson
500 28, 070-670 97 20
Vitsand, Arnold Mattsson
423 09, 310 75
Östmark, Maj-Lis Haglund
210 09
KYRKORÅDETS ORDFörande
Fryksände pastorat, Rune Mattsson
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FÖRSAMLINGSRÅDENS ORDFörande
Fryksände, Torbjörn Jansson
Lekvattnet, Inga-Britt Keck Karlsson
Vitsand, Thore Jonsson
Östmark, Roger Ericsson

132 82
423 58
520 50
070-511 84 38
070-693 62 68

		

