Kyrkoblad

Lindome församling

Utsikt mot kyrkan?

” Varför nöja sig med att vara en betraktare
på avstånd?” Det frågar sig Joakim i detta
kyrkoblads andakt.
Sida 4

Nytt processionskors

Församlingen har köpt in ett nytt processionskors till kyrkan, undrar du hur det ser
ut? Bläddra då fram och titta...
Sida 11

Vår 2007

Tema konfirmation

Förra gången var det dopet, nu är det konfirmationen som får stå som tema för ett
kyrkoblad
Sida 6-9

Fler planteringslådor

Även i år kommer planteringslådor att erbjudas ytterligare kvarter på kyrkogården.
Detta och mer info från kyrkogården.

Sida 12

Kontakt

Box 171 437 22 Lindome,
Besöksadress: Församlingscentrum, Annestorpsvägen 1
Fax 99 68 79
E-postadress: lindome.forsamling@svenskakyrkan.se
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/lindome
Telefonlista:
Församlingsexpeditionen vardagar 09.00–16.00,
Kanslist Monika Skoog 		
99 68 60
Kyrkokamrer Kjell Börjesson:		
99 68 66
Öppen förskola mån–fre 9.30–11.30, förmiddag Kerstin Hellström: 99 68 70
Husmor Ingela Larsson och Församlingscentrums kök:		
99 68 69
Församlingsassistent Ingela Thylin: 		
99 68 65
Ungdomsledare Olof Brandt:
mob 0738-348050
exp 99 68 74
Organist Matz Packendorff:
bostad 91 24 81
exp 99 68 73
Kyrko- & kyrkogårdsvaktmästare:		
Exp och telefontid säkrast mån–fre kl 10.00–10.30 		 exp och fax 99 68 78
Diakoniexpedition:
nås säkrast måndag och tisdag 13-14 el tor, fre 8-9
Eva Svensson
mob 0730-741162
Ingela Skarin Håkansson
mob 0736-516034

99 68 63
exp 99 68 63

Präster
Joakim Johansson
mob 0737-288439
exp 99 68 64
Yildiz Gunnarsson
mob 0736-121116
exp 99 68 71
Martin Lokrantz
mob 0703-331249
exp 99 68 72
Staffan Tobjörk, kyrkoherde:
bostad och exp 99 68 68
e-postadress: kyrkoherde.lindome@telia.com

Ansvarig utgivare: Staffan Tobjörk
Framsidesbild: Mattias Axeteg
Fotografi, om inget annat är angivet: Olof Brandt
Gruppkorsband till hushållen i Lindome



Kyrkoherden har ordet

Oo!
Kyrk-o-blad och kyrk-o-herde har två o mitt
i. Några stora eller små Oo kommer denna
lilla spalt att ta upp.
Vinterns kyrkoblad handlade om dopet,
en information och välkomnande till dop.
Dopet är ett av våra sakrament, dvs. en helig handling som Jesus sagt till sin kyrka att
göra. Denna gång tar vi upp konfirmationen,
som egentligen är en följd av dopet. Vigsel
och begravning handlar det om kommande
nummer. Om Du har frågor så maila, skriv
eller ring gärna.
Kyrkobladet har ändrat layout lite då och
då, men hela tiden behållit nästan samma
format och symbolvärde. Priset mellan färg
eller svartvitt har nu blivit mycket liten, sett
till vår upplaga, samtidigt som bilderna de
sista gångerna inte riktigt kom till sin rätt.
Därför får vi nu se ett färgat och kanske gladare kyrkoblad.
Den begravningslokal som begravningsverksamheten i Lindome erbjuder alla, oberoende av trostillhörighet, är det som kallats för
”kapellet”. Så kallade borgerliga/icke-konfessionella eller andra trosinriktningars begravningar får använda denna lokal, men även en
begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkan.
”Kapellet” är egentligen inget kapell så till
vida att det inte är en av kyrkan invigd gudstjänstlokal, alltså det är inte ett kapell eller
”ett mindre gudligt hus”, som det förr stod på
kartbladen. Efter lång tid har kyrkoråd och
begravningsombud nu beslutat om ett nytt
namn: Cederhuset. Begravningslokalen har
nyligen klätts om med cederträ. Ceder kan
också stavas med S, vilket då kan innebära att
vi har olika seder.

I detta sammanghang vill jag också visa
på att Lindome kyrka inte alls är så stor som
folk ibland tänker sig. Den är stor och vacker
men inbjuder samtidigt till närhet både vid
vigslar och begravningar och kommer det
extra många så har kyrkan en hel del möjligheter.
Från april ändrar Fässbergs kontrakt
namn till Mölndals kontrakt. Detta består
av pastoraten Fässberg, Kållered, Landvetter,
Lindome, Råda och Stensjön. Förändringen
innebär också att Sävedalen och Partille lämnar vårt kontrakt.
I advent och jul var det närmare 4 500
människor i Lindome kyrka. Totalt är det lite
mer än 20 000 människor på gudstjänsterna
under ett år. I Lindome bor det 13 500 personer. Ja, någon har kommit fram till att under
en period av fyra år möter Svenska kyrkan så
gott som hela befolkningen.
106 år, ja närmare etthundrasju år, var
Lindomes äldsta, Ingeborg, när hon, helt
nyligen gick bort. Aldrig trodde Ingeborg att
hon skulle få bli så många gammal. Barnbidrag fick hon när hon fyllde etthundra, tack
vare datorn. Det
tyckte hon var riktigt roligt. I år är
det Gunhild som
fyller 104 och Ida
101. Ja, må de leva
uti hundrade år!
Välkommen på
en liten pilgrimsfärd och vandring
till Lindome kyrkas gudstjänster.
Staffan Tobjörk, kyrkoherde



Andakt

”Utsikt mot kyrkan”
”Så fint Lindome kyrka ligger där uppe på
berget!”
Jag gick genom Lindome Centrum och hörde
de orden för inte så länge sedan. Några tidiga
turister samtalade under vandringen österut
och från Centrum syns ju Lindome kyrka så
fint. En vacker vy om man tycker om kyrkor.
Lindome kyrka syns lite varstans ifrån i tätorten, och även när man kommer farandes från
väster eller öster. Många i Lindome har utsikt
mot kyrkan.
”Utsikt mot kyrkan” – de orden var faktiskt försäljningsargument för ett par år sedan
när det stora byggbolaget ville sälja villor i en
grannkommun. Stora var husen och dyra var
de också och säkert välbyggda på alla sätt.
Villorna låg nära centrum och skolor och allt
möjligt annat som vi människor kan behöva.
Men det viktigaste försäljningsargumentet,
som jag som präst givetvis gillade, var ”utsikten mot kyrkan”.
Här skulle de nyinflyttade bo och leva,
bilda familj och klippa gräs och odla rosor.
Här skulle barnen växa upp och så småningom flytta ut. Här skulle man kunna åldras
tryggt. Och när kvällssolen sänkte sig skulle



man kunna njuta av utsikten, bland annat
mot kyrkan.
Men varför stanna där? Varför nöja sig
med att vara en betraktare på avstånd? Den
som tagit steget och blivit en kyrkobesökare
får träda in i en spännande värld. Alltför få
som är med och stödjer kyrkans verksamhet tar även del i det som bjuds av andakter,
gudstjänster, samtalsgrupper, gemenskapsträffar. Visst kan det finnas anledning ibland
att hålla sig på avstånd. Man tycker kanske
inte att kyrkan lever upp till sitt uppdrag.
Men bättre då att vara med och påverka, att
ta reda på vem som sitter i sin församlings
styrelse eller ta kontakt med sin präst eller diakon och börja föra ett samtal. Så sker också
då och då.
Nu går vi in i kyrkans fastetid för att förbereda påsken. I gudstjänster och internationellt arbete finns många möjligheter till egen
fördjupning och engagemang. Välkommen
med du också!
”Jag blev glad när man sade till mig:
Kom, vi skall gå till Herrens tempel.”
(Psaltaren 122:1)
Joakim Johansson, komminister

Det händer...

pensionärsutfärd 22/5

De kyrkliga arbetskretsarna i Hällesåker och Lindome ordnar tillsammans med Lindome församling en resa för Lindomes pensionärer till Alingsås där vi bland annat besöker Hjämareds
folkhögskola. På hemvägen blir det en intressant guidetur på Näs slott. Sista anmälningsdag
14/5. För mer information och anmälan ring till diakon Ingela tel. 99 68 63, 0736-51 60 34

vardagsgudstjänst med stora och små

En enkel vardagsgudstjänst i Lindome Församlingscentrum för de allra minsta barnen
med medföljande vuxen. Vi sjunger, ber, gör
ramsor och läser en berättelse.
Under våren 2007 blir det vardagsgudstjänst på följande datum:
fredag 30/3 kl 11.00
fredag 27/4 kl 11.00
fredag 25/5 kl 11.00
torsdagsträffar

Föredrag, kaffe, lotteri och andakt i Församlingscentrum kl 10.00–12.00
Torsdagsträff 8/3.
Kerstin Wikman
”Lutherhjälpen i vardagen, om vad vi själva
kan göra” Kerstin berättar om Lutherhjälpen som en inspiration i vardagen, om årets
fasteinsamling och om Lutherhjälpens framtid. Under kaffet underhåller PRO-kören.
Torsdagsträff 12/4.
Sven- Eric Svensson
”Bildspel från Italien o. Teneriffa
Kommande torsdagsträffar blir 14/6, 12/7
samt 9/8

Gå LIVSLOPPET
vinn en resa

En promenad för en rättvisare värld.
Lördag 31/3 med start kl 11.00 från Lindome församlingscentrum.
Vinn en resa! Genom att köpa ett startkort, gå en promenad och svara på frågor
om hur Lutherhjälpen arbetar för att utrota
hungern kan du vinna en resa till ett projekt
som Lutherhjälpen stöder. Startkorten kostar
50 kronor per vuxen. För barn är det gratis
och de får egna frågor med fina priser. Livsloppet är en del av Lutherhjälpens ”Utrota
hungern” kampanj som pågår 26/2 till 9/4.
Mer information och anmälan kontakta Joakim 99 68 64.

Musikgudstjänst

Den 4/3 klockan 18.00 är det musikgudstjänst i fastetid i Lindome kyrka, där vi gästas
av altviolinisten Magnus Wassenius som spelar Bach för oss. Kören medverkar med tysk
och estnisk musik.

Gökotta

Gökotta blir det den 17/5, Kristi Himmelsfärds dag kl 07.00. Vi utgår ifrån Shell i
Sandsjöbacka. Efter en vandring, stannar vi
upp inför Guds underbara skapelse med en
liten gudstjänst. Medtag gärna kaffekorg och
vänner.


Tema konfirmation
Foto: Mattias Axeteg

Säg ja till gud så bekräftar jesus dig

Varje människa längtar efter att på djupet bli
bekräftad. Denna längtan ser vi ofta komma
till uttryck genom att vi önskar att folk skall
lägga märke till oss. Vi väljer kläder, anstränger oss i skolan, arbetet eller lyfter fram
vår goda sidor till stor del för att vi önskar att
människor skall se oss.
Detta sökande efter bekräftelse ger oss inte
det vi vill ha på djupet. Det beror på att när
vi får bekräftelse är det våra kläder, vår duktighet, våra talanger som våra medmänniskor
berömmer medan vi vill uppleva en mycket
djupare bekräftelse, för dem vi är, oavsett hur
vi lyckas med våra försök i att vara bra.
Konfirmation kommer av det latinska
ordet confirmare och betyder bekräfta. Konfirmationen är främst ett initiativ från Guds
sida att bekräfta att han vill vårt liv. Han vill
att vi skall finnas för att han söker gemenskap
med oss. Han vill bekräfta att vi är viktiga för
honom bortom alla våra lyckade och misslyckade insatser i livet. Gud skänker oss det
största som en människa kan få, hans vän

skap. Denna vänskap ges
oss genom Jesus, Guds
son. Det är genom att se
på honom som vi ser hur
Gud är, det är genom att
komma till honom som
vi gensvarar på Guds kärlek.
Konfirmationen är
också Guds bekräftelse
av vårt dop. I dopet ingick Gud ett förbund
med oss. Han lovade där
att han skulle vara med
oss alla dagar till tidens
slut. Den trofasta vän
och livskamrat som vi
alla längtar efter att dela vårt liv med vill Gud
vara för oss. Denna vänskap är intresserad att
dela hela vårt liv och vara vår djupaste glädje.
Guds vänskap är orubblig och går inte att
bryta sönder för han är ständigt beredd att
förlåta. Eftersom det är Gud den allsmäktige
som är vännen består den och håller genom
döden.
Guds syfte med att bekräfta sin vänskap
med oss är att vi skall vilja bli hans vänner.
Om vi skall bli vänner förutsätter det vårt
gensvar. Vänskap kan inte vara ensidig.
Detta innebär att för den som tar emot
Guds vänskap i sin konfirmationstid och under sin konfirmationsgudstjänst får sina ögon
öppnade genom Guds Ande, genom Guds
kärlek så man ser på ett tydligare sätt att Gud
är den som är med oss genom sin son Jesus
Kristus.
Martin Lokrantz, komminister

Tema konfirmation

Varför konfirmerar du dig?
Karolina Thörnqvist (till höger): ”Jag går inte för presenternas skull. Jag ville se hur det var.
Det är faktiskt bra. Det är intressant och man lär sig mycket
nytt.”
Madeleine Ottosson (i mitten):
”Jag ville gå och läsa och det är
kul!”
Maria Läbom (Ej på bild):”Jag
gör det för att jag vill ha presenter och att jag ville vara med på
lägren.”
Victor Hermansson (i mitten
uppe) och Viktor Bergqvist (ej
på bild): ”Vi gör det för presenternas skull. Konfirmationsläsningen är väl okey men det är
jobbigt att gå upp på lördagsmorgonen till lektionerna.”
Emelie Hammarvid (till vänster): ”Mina föräldrar har konfirmerats sig och jag ville också
se hur det var. Jag tycker att det
är kul och man lär sig mycket.”

SMS:a HUNGER till 72900 och bidra med 50 kronor

pg 90 02 56-9,
bg 900-2569,
www.svenskakyrkan.se/
lutherhjalpen



Tema konfirmation
konfirmeras som tonåring

Under våren det år man fyller 14 inbjuder
Lindome församling till konfirmation genom
ett personligt brev till de som tillhör Svenska
Kyrkan. Oftast sker det i maj när man går i
årskurs 7. I augusti när man precis börjat årskurs 8 tar vi in anmälan, och träffarna börjar
i september.
Konfirmationen äger rum det år man fyller 15. Någon gång händer det att den som
börjat skolan tidigare ändå konfirmeras tillsammans med sina klasskamrater även om
man inte fyllt 15 ännu.

Bra att veta om

Alla är välkomna att delta i konfirmandarbetet,
Huvudsaken är att man är nyfiken på den kristn
och på väg ut i livet eller som 75-åring med stor
Det finns ingen övre åldersgräns, utan erbjud
finns en undre åldersgräns: man får konfirmeras
För att också delta i den avslutande konfirmat
Svenska kyrkan. Om man inte är döpt när man
firmandtiden. Den som inte redan tillhör Svens
är också öppen för den som tillhör en kyrka ino
kyrka som Svenska kyrkan har en särskild samve
vill lära känna kristen tro är välkommen till konfi

det är inte försent

De stora livsfrågorna känns inte alltid aktuella eller viktiga när man är tonåring. När de
långt senare dyker upp kan det vara viktigt att
bearbeta dem. Lindome församling erbjuder
möjligheter till samtal enskilt med präst eller
diakon eller i grupp tillsammans med andra,
t ex en Alpha-kurs (grundkurs i kristen tro)
eller annan församlingsgrupp. Sådana samtal
kan så småningom mynna ut i en önskan att
få bli döpt eller konfirmerad.
Det finns ingen övre åldersgräns för konfirmation och därför finns det alltid en ny
chans för dig som valde att inte konfirmeras
som tonåring.
Den som har fått undervisning och döps
det år han eller hon fyller 16 år eller senare
antecknas som konfirmerad i kyrkans böcker.
Det som konfirmationen står för finns då
med redan i samband med dopet.

funktionshindrade

Alla har rätt att delta i konfirmandarbetet,
också den som har någon form av funktions

hinder. Här har församlingen både kunskaper
och erfarenheter och samverkar ibland med
andra församlingar. Det finns också specialanpassade konfirmandläger som vi kan tipsa
om.

Tema konfirmation

m konfirmation

både den som tror på Gud och den som tvivlar.
na tron. Man kan konfirmeras när man är 15 år
livserfarenhet i bagaget.
dandet om konfirmation finns livet ut. Däremot
tidigast det år man fyller 15 år.
tionsgudstjänsten, ska man vara döpt och tillhöra
n börjar som konfirmand, döps man under konska kyrkan tas då upp i kyrkan. Konfirmationen
om Lutherska världsförbundet eller någon annan
erkan med. Även den som har en annan tro och
firmandarbetet.

mation, och då kan det hända att man blir
konfirmerad i sin grannförsamling.

i hemförsamlingen

Det vanligaste är att både konfirmandarbetet
och konfirmationsgudstjänsten hålls i hemförsamlingen, alltså den församling som du
tillhör. Undervisningen brukar pågå under
ett läsår. Då börjar man ofta tiden som konfirmand på hösten och avslutar med konfirmation på senvåren. Ibland finns det också
andra former att välja på, till exempel några
veckor under sommarlovet, antingen i hemförsamlingen eller på läger. En del läger samlar konfirmander från hela Sverige och passar
människor med olika specialintressen, som
fotboll, scouting eller ridning. Väljer man
den formen får man räkna med att betala en
avgift.
presenter

det kostar inget extra

Alla församlingar i Svenska kyrkan måste erbjuda kostnadsfri konfirmation för alla som
tillhör församlingen. Därför kan man alltid
bli konfirmerad i sin hemförsamling utan
att det kostar något. Ibland samverkar flera
församlingar om undervisning och konfir-

Stora och viktiga händelser i livet firar vi med
presenter och gåvor anpassade till det aktuella
tillfället. Det brukar gälla också vid konfirmationen. Traditionella presenter har varit till
exempel första kostymen, armbandsklockan,
slipsnålen, smyckena och manschettknapparna. Andra gåvor är mer kopplade till konfirmationens insida: en bibel eller psalmbok
eller smycken, som kors eller annat.
Numera försöker vi tona ner presentandet. Konfirmationen är inte tänkt som
examen utan som en högtidlig avslutning på
konfirmandtiden. Det är av praktiska skäl
lämpligt att vänta med överlämnandet av
eventuella presenter tills man kommer hem
efter konfirmationen.
Joakim Johansson, komminister



Information
Lukas har fått ny hemsida

lindome

att växa i sin kärleksrelation

.com
kyrktaxi

Kyrktaxi är till för dig som tillhör Svenska
kyrkan i Lindome och som på grund av sjukdom, handikapp eller hög ålder inte själv kan
gå eller själv köra bil till gudstjänst eller annan större samling ordnad av Lindome församling.
Ring, helst dagen innan och beställ
”kyrktaxi” på telefon 27 27 27 . Det är egentligen en beställning av vanlig taxi som till
största delen betalas av församlingen. Skaffa
beställningslapp från kyrkan eller församlingsexpeditionen, som du lämnar till kyrkvärd, vaktmästare eller präst. Enkel resa kostar
5 kronor och betalas till taxichauffören. Tid
för hämtning efter gudstjänst samordnas av
kyrkvärden, då beställningslappen lämnas.
Du som är osäker och vill pröva kan du ringa
diakonerna, Ingela och Eva, så hjälper de
dig.
ingen mer klädinsamling

Församlingen har inte möjlighet att ta
emot mer kläder. Ett tack till alla er som
under åren skänkt till vår insamling.

Många par har insett att en kärleksrelation
behöver vårdas för att den skall kunna växa.
Kanske går ni i förlovnings- och/eller giftastankar? Välkommen att vara med i en samtalsgrupp för par. Vi träffas varannan tisdagskväll
kl 19.00–20.30 med start den 27/3. Plats:
Lindome församlingscentrum.
Anmäl till diakon Ingela 99 68 63 eller
komminister Joakim
(joakim.johansson@svenskakyrkan.se)
lindome blomsterfond

Pengar istället för blommor förmedlas genom
Blomsterfonden. En liten administrativ avgift uttages. Önskemål om vart bidraget skall
gå anges på avin vid inbetalning. Vill du att
minnesadress skall sändas, ring då till Barbro
Olsson (se nedan).
Ges gåvan i samband med en begravning
skall du ange namn på den avlidne samt tid
och plats för begravningen. Blomsterfonden
skriver då en Minnesadress som förmedlas till
den avlidnes anhöriga och som kan läsas upp
i samband med begravningen.
Lindome Blomsterfond har postgironummer 414107-3. Mer information kan fås från
Barbro Olsson, telefon 94 53 87.

Rent vatten är en förutsättning för att utrota hungern.
Rent vatten är en förutsättning för att utrota hungern.
SMS:aSMS:a
HUNGER
till 72900 och bidra med 50 kronor.
HUNGER till 72900 och bidra med 50 kronor.
Rent vatten är en förutsättning för att utrota hungern.
SMS:a HUNGER till 72900 och bidra med 50 kronor.
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Det var kyrkvaktmästaren Magnus som kom med den förlösande idén. Se på korsen på
altaruppsatsen, skulle man inte
kunna ha dem som utgångspunkt för det nya processionskorset! Här hade jag kommit
med olika skisser och förslag

mysterium och lidandet på ett
så konkret sätt. Under alla timmar med målandet blir man på
djupet berörd av människans
och mänsklighetens utsatthet.
Hånet och våldet som tar plats
i vår värld. Kärlekens öppnade
händer, armarna utsträckta till

för utformandet av ett nytt processionskors, men inget förslag
var riktigt tillfredställande. (Det
gamla korset hade börjat spricka
och hölls ihop behjälpligt med
tillfälliga lagningar). Jag förstod
med en gång efter att ha hört
kyrkvaktmästarens idé och tittat
på altaruppsatsen, att förslaget
var förträffligt. Kyrkorådet fick
se den nya skissen och tyckte väl
detsamma.. Nu gällde det bara
för mig att klara av snickeriarbetet, förgyllningen och målningsarbetet. Resultatet blev klart vid
slutet av 2006.
Det är förunderligt att ”tillverka” och måla ett krucifix, man
gör det med en bävan varje gång.
Jag har säkert målat ett dussin
eller fler. Allt blir så påtagligt.
Man närmar sig försoningens

hjälp, genomborras av hatets
grova spikar. Jesu fötter som
vandrat med budskap om frid
och förlåtelse naglas fast vid korset. Han som uppmanade oss att
se liljorna på marken, han som
ville att vi skulle bevara barnets
livsglädje. Han som utsattes för
grymmaste plåga. Han förmår
säga orden ”Förlåt dem de vet
inte vad de gör”
Men Kristi anletsdrag på
krucifixet återspeglar framförallt
Kristi ord: ”I dina händer befaller jag min ande”. Ett märkligt
lugn och en frid präglar hans
ansikte. Tecknet på nederlag har
blivit ett segertecken.
Erland Forsberg
Ikonmålare
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Information från kyrkogården
Plantering och gravskötsel

Våren är på väg med alla förväntningar om
en ljusare tid och spirande grönska. Snart är
det dags för planteringarna på Lindome kyrkogård. En gravplats måste skötas och hållas
i ordnat och värdigt skick enligt ”Begravningslagen”. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att graven vårdas. Att vårda gravplatsen
är ett sätt att hålla minnet av någon nära och
kär levande. Har du inte möjlighet att regelbundet besöka graven eller inte klarar av att
sköta den kan skötsel köpas av församlingen.

För närmare information och beställning
kontakta kyrkokamrers-expeditionen tel. 99
68 66.

Grundskötsel

Församlingen åtar sig att hålla gravplatsen i
ordnat och värdigt skick, innefattande följande: vårstädning, putsning och rensning av
rabatt, krattning, gräsklippning, klippning av
häck inom gravplats, beskärning av växter,
kantskärning och vattning. Detta kostar cirka
400 – 700 kronor per år beroende på ytskikt
och gravplatsens storlek.

Grundskötsel och plantering/full
skötsel

Grundskötsel som ovan samt plantering
av blommor vår och sommar. Dessutom ingår vinterkrans och granristäckning. Detta
kostar tillsammans cirka 800 – 1.300 beroende på ytskikt och gravplatsens storlek. De
olika gravskötselalternativen kan köpas av
församlingen. Årsfakturor skickas ut i februari. Möjlighet finns att teckna s.k. avräkningsavtal där man betalar en engångssumma och
avräkning görs varje år och graven sköts så
länge pengarna räcker, dock minst 3 år.
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Planteringslådor för gravskötsel

Även i år kommer planteringslådor att erbjudas ytterligare kvarter med gravar som har
skötselavtal.
För de gravar som är aktuella kommer
brev att skickas till gravrättsinnehavarna, som
då har möjlighet att påverka om man vill ha
rabatten som tidigare eller om man vill ha
den nya planteringslådan.
Förra året fick vi se en fantastiskt rik
blomsterprakt på de gravar som fått planteringslådor. Andra fördelar är att de är självvattnande, jorden är bättre, rötter tränger inte
upp och planteringen kan ske vid planteringsbord. Detta kommer
på sikt att inverka på
priset för gravskötsel.

Det berättas...

Det berättas...

Under denna rubrik samlar vi berättelser från kyrkolivet i Lindome. Historiernas sanningshalt kan inte alltid garanteras, men de återges så som de berättas i bygden. Krönikör är som
vanligt Lars Åshammar.

BARN ÄR DRASTISKA!

Biskop Bo Giertz var mycket intresserad av undervisningen i skolan, och han kom ganska
ofta på besök i dåvarande Kyrkskolan ( nuv. Sinntorpsskolan) när han hade någon förrättning i trakten. Då ville han gärna höra någon kristendomslektion, och ibland ändrade man
schemat så att det gick för sig. Någon gång fick han ta över lektionen, och det tyckte han
var mycket trevligt. En dag vid påsktiden hade han fått denna förmån, och han förhörde
barnen på dagens läxa, som bl.a. handlade om kampen mellan David och Goliat. Eleverna
var ivriga att visa sina kunskaper, och en flicka från Knipered berättade: ”David la in en sten
i sin slunga, å så kastade han stenen rätt i huvet på Goliat, så Goliat ramlade baklänges och
var alldeles stendö!” Då kunde en pojke i klassen inte bärga sig längre, utan han ställde sig
upp och fortsatte historien: ”Å så tog David sitt svärd å sprang fram å högg huvet av Goliat
så blodet spruta¹ å huvet rulla iväg! Å Goliat dog allt mycke utå de med!”

RAKT IGENOM

MöRKRET
Lördag 21/4 L
Klockan 18.00
Lindome kyrka

TEMAMÄSSA
med text och musik av

Ulf Lundell
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Inblick

Till vänster Sanna som jobbar med en uppgift på
en konfirmandlektion,
Över syföreningsaktion i Församlingscentrum.
Nedan lovsångsmässa i Lindome kyrka

Foto: Olof Brandt och Ingela Skarin Håkansson
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Kalendarium
1
Torsdag
4
2 i fastan
		
8
Torsdag
11
3 i fastan
14
Onsdag
15
Torsdag
18
Midfastosöndagen
22
Torsdag
25
Jungfru Marie beb
		
28
Onsdag
29
Torsdag
30
Fredag

18.30
11.00
18.00
18.30
11.00
17.15
18.30
11.00
18.30
11.00
18.00
17.15
18.30
11.00

1
Palmsöndagen
11.00
5–7 Påskkonferens		
8
Påskdagen
11.00
9
Annandag Påsk
11.00
12
Torsdag
18.30
15
2 i påsktiden
11.00
		
18.00
19
Torsdag
18.30
21
Lördag
18.00
			
22
3 i påsktiden
11.00
26
Torsdag
18.30
27
Fredag
11.00
29
4 i påsktiden
11.00
3
Torsdag
6
5 i påsktiden
10
Torsdag
13
Bönsöndagen
17
Kristi Himmelsfärds dag
		
19
Lördag
20
Söndagen f pingst
25
Fredag
26
Lördag
		
27
Pingstdagen

18.30
11.00
18.30
11.00
07.00
11.00
13.00
11.00
11.00
11.00
13.00
11.00

Mars

Passionsmässa i Församlingscentrum
Familjegudstjänst, kyrkkaffe
Musikgudstjänst i fastetid
Passionsmässa i Församlingscentrum
Högmässa
Passionsgudstjänst i Hällesåkers skola
Passionsmässa i Församlingscentrum
Gospelgudstjänst, med kören Glorify
Passionsmässa i Församlingscentrum
Högmässa
Lovsångsmässa
Passionsgudstjänst i Hällesåkers skola
Passionsmässa i Församlingscentrum
Vardagsgudstjänst i Församlingscentrum

April

Gudstjänst, kyrkkaffe, lutherhjälpskollekt
Se baksidan för separat schema
Gudstjänst
Högmässa
Veckomässa i Församlingscentrum
Familjegudstjänst, kyrkkaffe
Lovsångsmässa
Veckomässa i Församlingscentrum
Temamässa ”Rakt igenom mörkret” texter av
Ulf Lundell.
Högmässa
Veckomässa i Församlingscentrum
Vardagsgudstjänst i Församlingscentrum
Gudstjänst

Maj

Veckomässa i Församlingscentrum
Högmässa
Veckomässa i Församlingscentrum
Familjegudstjänst
Gökotta, Sandsjöbacka vid Shell, egen kaffekorg
Gudstjänst
Konfirmation, ”Lördag”, Johansson
Högmässa, kyrkkaffe i församlingshemmet
Vardagsgudstjänst
Konfirmation, ”Söndag”, Gunnarsson
Konfirmation, ”Torsdag”, Lokrantz
Högmässa, kyrkkaffe i församlingshemmet

Om inget annat anges är gudstjänsterna i kyrkan
Reservation för ändringar. Predikoturer kan Du även finna i GP och MP.
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Genom död till liv
Påskfesten i Lindome församling
Vi växer i glädjen över vem Jesus är och vad han har gjort för oss.
Program

Under påsken kommer det även vara en ungdomskonferens, fetstilade programpunkter
är för hela församlingen, de andra är för konferensen.
Skärtorsdag 5/4
18.00
19.00
21.00
22.30

Uppstartsmässa ”Det nya förbundet”, kyrkan
Skärtorsdagsmåltid, i Församlingscentrum
Lek och tävlingskväll
Getsemaneandakt

Långfredag 6/4
11.00
12.00
13.00
14.00

Långfredagsgudstjänst, ”Domen och korset”, kyrkan
Bönevandring, utgår från kyrkan
Föredrag ”Död och försoning”, kyrkan
Öppen eftermiddag för bön och meditation, kyrkan
15.00
Andakt vid Jesu grav
18.00
Avslutande gemensam bön

Påskafton 7/4
23.00
24.00

Påsknattsmässa ”Genom död till liv”, kyrkan
Efterfest i Församlingshemmet (Vid kyrkan)

Påskdagen 8/4
11.00

Påskdasgudstjänst ”Kristus är uppstånden”

Kort info
Var?
När?
För vem?
Kostnad?

I Lindome
Påsken 2007
Alla som vill
Gratis, självkostnadspris för mat.

