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Kyrkoherden har ordet

FÖRSAMLINGEN VÄXER
Den som tillhör Svenska Kyrkan, Lindome
församling har den lägsta kyrkoavgiften i stiftet, en av de lägsta i landet och samma som
förra året. Grattis, ja detta är på ett sätt bra,
för alla som är med i kyrkan. Detta hjälper
även många att fortsatt vara med i kyrkan.
På ett annat sätt kanske det inte är bra att ha
lägst avgift om det betyder att det håller nere
församlingens verksamhet, vilket det inte gör
idag. Kyrkoavgiften är 61 öre till församlingen, 3 till stiftet samt 13 till begravningsverksamheten, totalt 77. Den sista delen, 13 öre,
måste alla betala via skatten, även de som inte
tillhör något samfund. Vår grannförsamling
Fässberg höjde kyrkoavgiften med 5 öre till
90 p.g.a. renovering av kyrkan. Deras begravningsavgift är 16 öre.
En församlingsutﬂykt till Torestorp- en
bit från Kinna Örby - blir det första lördagen i maj. Se info. Då är det fantastiskt om vi
blir så många som möjligt som engagerar oss
i hur ”Församlingen växer”. Det är bra om
vi blir en mix av unga och äldre både med
tanke på ålder och erfarenhet i församlingsliv
och kristen tro. Kyrkorådet tycker att detta är
viktigt, så dagen blir gratis.
Våra fantastiska kyrkliga arbetskretsar
samlade förra året ihop hela 117 747 kronor.
Tack alla! I jämförelse med andra församlingar så är det ett mycket gott resultat. Medlen går till behjärtansvärda ändamål som t.ex.
Lutherhjälpen, Stadsmissionen i Göteborg,
barncanceravdelningen på Östra m.m.
Lindome sångkör sägs vara en av Sveriges äldsta eftersom den startade någon gång
på 1870-talet. Första gången de sjöng i vår
kyrka var vid invigningen år 1885, därför
kallar vi den för vår kyrkokör. I detta kyrkoblad presenterar sig vår nya organist Ellen

Finnilä-Göranson och delar med sig av några
visioner.
Församlingscentrum får ny mottagningsexpedition och nya rum för en del av
personalen, vilket ger en bättre besöks- och
arbetsmiljö.
Död och begravning är ett faktum som
möter oss alla på olika sätt. Detta nummer
innehåller en hel del information om detta.
Jesus Kristus blev också begravd efter sin
död. Men han uppstod efter 3 dagar. Om Jesus inte hade dött och uppstått så hade det
inte funnits någon kyrka eller kristen tro.
Påsken infaller första söndag efter vårdagjämning och fullmåne, vilket är ovanligt tidigt i
år. 1913 inföll påsken en dag tidigare än i år
har någon berättat för mig.
Glad Påsk!
Jesus är uppstånden!

din kyrkoherde Staﬀan
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Andakt

”GE NU VARANDRA TRÖST”
1 THESSALONIKERBREVET 4:18

D

et dröjde ett halvår innan Göran
orkade öppna Evas garderob. Det
var dottern Lisa som ville låna en
av mammas tröjor. Kanske förstod hon och
ville hjälpa sin pappa att komma vidare. Förr
eller senare måste de ju ta tag i Evas saker; ge
bort en del, spara annat som minne, minnen
av Eva. Ännu sex månader efter begravningen var sorgen som ett öppet sår. För barnen
hade det gått lättare, de hade ju sina kamrater och skolan.
Halva Görans liv försvann när Eva dog.
Saknaden gjorde fruktansvärt ont. De hade
med åren vuxit alltmer samman, deras liv
hade mer och mer blivit en helhet. Men så
rasade allt.
I sjukhuskyrkan lånade Göran en bok
med en bön som han skrev av och sparade
i plånboken:
”Gud, idag ska jag stå vid hennes kista.
Hur ska jag orka?
Jag begriper det inte.
Allt känns så overkligt som om det handlade om någon annan.
Ibland vet jag inte om det är hon eller jag
som är död.
Gode Gud, hjälp mig igenom denna dag.
Håll mig i handen – nu när ingen annan
gör det”.
Den första tiden efter begravningen
var värst. Allt i hemmet påminde om
Eva, doften från klädesplagg, hennes säng som Göran sov i, den
tomma platsen vid matbordet.
Men så småningom kom Göran
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igenom sorgen. Vardagslivet med barnen, arbetet och vännerna fortsatte. Det blev inte
som vanligt, det blev annorlunda, men han
kom vidare.
Senare frågade en arbetskamrat vad det
var som hjälpte honom i sorgen? Göran svarade utan tvekan: ”Mina vänner som stod
ut med mig, som orkade lyssna trots att jag
malde på om samma sak hela tiden. Det var
du och de andra här på jobbet som lät mig
komma tillbaka i min egen takt. Det var ett
par personer i kyrkan också som gick att
prata med fast jag kom med mina frågor och
anklagelser mot Livet som drabbat mig så
orättvist. Och så barnen…”
Vändpunkten för Göran kom en vanlig
fredag. De åt middag med ett par grannar
och dottern Lisa avbröt samtalet vid middagsbordet med att säga: ”Precis så brukade
mamma alltid säga!” Det blev tyst ett par
sekunder och sedan brast alla ut i ett igenkännande skratt: ”Ja, precis så brukade Eva
alltid säga.”
Joakim Johansson, komminister

Det händer...

TORSDAGSTRÄFFAR
Är en öppen dagträﬀ en gång i månaden med
program, kaﬀe, gemenskap, lotteri och andakt i Församlingscentrum kl 10.00–12.00.
13 mars ”Vad kan kyrkan i Costa Rica lära
oss?” Anne Haglund, Svenska kyrkans utbytesstudent
10 april ”Leva med dolt handikapp, epilepsi” Helene Aidla

FINNS DET ETT LIV EFTER
DOPET?
Säkert bär många av oss tankar och funderingar över vad dopet egentligen handlar om.
Är dopet bara en vacker rit, som man gör av
tradition eller har dopet en djupare mening?
Hör dopet och nattvarden ihop?
Dopet och nattvarden kallar vi för sakrament, heliga handlingar som Jesus Kristus
själv instiftade för människans skull.
Är du nyﬁken och vill samtala om ditt
dop och nattvarden är du välkommen till en
samtalsgrupp. Vi träﬀas fem gånger under
vårterminen i Församlingscentrum, med start
den 3/4 kl 17.00.
Välkommen med din anmälan senast den
27/3 till Yildiz 99 68 71 eller Eva 99 68 67.

BÖN OCH SAMTAL
Efter torsdagsmässan i Församlingscentrum
kommer vi att öppna upp möjligheten för
den som vill att stanna kvar för bön och samtal. När vi tagit emot Jesus i Ordet och Sakramentet, får vi sedan dela livet och bäras av
Jesu ord: där två eller tre är församlade i Hans
namn där är Han mitt ibland oss.
Välkommen!

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA
MÅNDAG–TORSDAG 09.30–11.30
Lek, enkelt pyssel och ﬁka för den som vill!
Tisdag
Klapp och klang (1–5 år) kl 10.30–11.00
Babyrytmik (0–1 år) kl 11.15–11.45
Sopplunch med andakt kl 12.00
Torsdag
Musikstund kl 11.00
Kom och var med du också!
Välkommen till Församlingscentrum.
Anna, Maria och Eva 99 68 67

MUSIKGUDSTJÄNSTER
Söndagen den 9 mars kl 18.00
Mariamusik för kör och instrument.
Lindome och Vara kyrkokörer.
Solist: Elisabeth Persson, sopran
Mirjam Göranson, violin
Ellen Finnilä-Göranson, dirigent och organist
Långfredagen den 21 mars kl 16.00
Musik invid korset, musik av Bach, Brahms,
Lloyd Webber, Finnilä-Göranson m ﬂ
Mirjam Göranson, violin
Andrew Yiu, klarinett
Birgit Finnilä, alt
Ellen Finnilä-Göranson, sopran och orgel
Ylva Holmstand, piano och fagott
Söndagen den 27 april kl 18.00
Körmusik med vårförtecken samt älskade,
men också nya psalmer.
Instrumentalister och solister.
Söndagen den 25 maj kl 18.00
”Bibliska sånger” av A. Dvorak mm.
Ellen Finnilä-Göranson, sång
Marcin Gluch, piano
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Tema: Döden och uppståndelsen

DÖDEN OCH LIVET
I alla tider har människan funderat över livets
och dödens existens. Det är en viktig aspekt av
våra liv att veta vår början och slut. Människan
har på olika sätt försökt förstå tillvarons komplexitet och ändlighet. Människan har alltid
varit skräckslagen inför det faktum att hon är
en ändlig varelse. Vi har inte bestämt att ﬁnnas
till eller att dö. Med botox och antirynkkrämer
kan vi i dag förhindra och försköna åldrandet
men inför döden står vi handfallna.

MEN VARFÖR FINNS LIVET OCH DÖDEN TILL?
Inom kristendomen är skapelseberättelsen
vår grundläggande kunskap om livets och
dödens ursprung. Den talar om att allt liv
har sitt ursprung i en personlig Gud. Gud
ville att liv skulle uppstå på jorden, och så
blev det. I skapelsen har människan en särställning som skapad till Guds avbild, skapad
med kropp, själ och ande och därför unika
och oersättliga. Livet är oss givet, men att
leva meningsfulla liv är ingen självklarhet.
Då varje människa är unik och fått en enda
möjlighet att leva på denna jord så utesluter
kristendomen tron på reinkarnation. Som
kyrka tror vi inte på själavandring; detta att
en människa föds igen som någon annan eller
som ett djur är en oerhört främmande tanke
inom kristendomen.
Döden sägs däremot ha sitt ursprung i de
första människornas olydnad mot Gud. Döden och lidanden är en konsekvens av syndens realitet. Döden kom in i världen som en
förbannelse, en motsats mot Guds ursprungliga vilja med människan.
Synden lämnade människan åt döden,
men Gud träder in i vår historia på ett radikalt sätt just för att återställa skapelseordningen, som den var tänkt
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Det radikala i frälsningshistorien är att
Gud själv väljer att bli en av oss, en människa. Jesus Kristus är sann människa och sann
Gud, den ende som verkligen kunde göra något åt synden och döden. Jesus vet därför allt
om vår utsatthet, övergivenhet, lidande och
ångesten inför döden.

” ÄVEN OM VI DÖR SÅ
FINNS DET FAKTISKT
ETT LIV BORTOM GRA
VEN”
Men Jesus död beror på människans yttersta orättfärdighet, han korsfästes, dog men
han återuppstod från det döda. Jesus död och
uppståndelse är ett stort och mäktigt under.

DET EVIGA LIVET, VAD INNEBÄR DET?
I och med att Jesus är levande idag har också
du och jag del i det kristna hoppet; att även
om vi dör så ﬁnns det faktiskt ett liv bortom
graven. Livet upphör ej utan det förvandlas.
Som kyrka tror vi också på kroppens uppståndelse, som sker på den yttersta dagen. På
Domedagen, då Guds rike fullkomnas i all
dess härlighet, kommer synden, ondskan och
döden ej mera ﬁnnas till.
Då människan har möjlighet att säga ja
eller nej till Jesus ﬁnns dock risken att människor för evigt säger nej till gemenskapen
med den treenige Guden. Detta tillstånd av
evig separation mellan människan och Gud
kallar vi för den egentliga döden.
Skall jag tro detta? Ett liv utan en tro på
en annan verklighet än den vi lever i gör enligt
min mening livet hopplöst och tragiskt. Utan
hopp om att livet fortsätter väcker döden bara
skräck och resignation i en människas liv.
Yildiz Gunnarsson, komminister

Tema: Döden och uppståndelsen

VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING?
DÖDSFALL OCH DÖDSBEVIS
I princip kan man säga att följande behövs:
En läkare intygar dödsfallet och utfärdar
dödsbevis. Detta skickar läkaren till Lokala
skattemyndigheten, som utfärdar gravsättningsintyg. Intyget beställes av Lokala Skattemyndigheten (två vid kremering).

de efterlevande möjlighet att ha en, för ﬂera,
gemensam plats att gå till utan att man har
kravet på skötsel och tillsyn. Det är dock inte
möjligt för anhöriga att vara med vid nedsättning av stoftet eller få veta exakt gravplats.
Det ﬁnns planer på asklund/gravplats på Lindome kyrkogård.

BEGRAVNINGSAKT/GUDSTJÄNST
Tid för begravning i Lindome kyrka eller
Cederhuset, som användes både vid kyrklig
och borgerlig begravning, beställs via församlingsexpeditionen. Tillhörde den avlidne
Svenska kyrkan får du begravningsgudstjänst
med präst, kyrka och organist. Kontakta
församlingen/prästen innan Du bestämmer
dag för begravningen. Tillhörde den avlidne
något annat trossamfund, bör kontakt tas
med dem. Vill du ha hjälp av borgerlig begravningsförrättare hör då med kommunens
växel. Anhörig eller annan person kan också
ha en borgerlig begravningsakt om man vill.

GRAVPLATS

URNA, JORDBEGRAVNING ELLER MINNESLUND
Gravsättning kan ske i kistgrav, urngrav eller
minneslund. För spridning över vatten fodras
tillstånd av Länsstyrelsen. Minneslund ger

Begravningslagen säger att där någon är folkbokförd vid sin död har man rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Det kan ﬁnnas
möjlighet att på samma villkor få en gravplats
på annan ort, vilket dock förutsätter att där
ﬁnns ledig plats. Det är viktigt att de efterlevande är överens om valet av gravplats. Med
respekt för avliden ska en gravsättning alltid
betraktas som deﬁnitiv och gravfriden värnas.
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Tema: Döden och uppståndelsen
Flyttning av stoft godkännes endast i yttersta
undantagsfall. Om de efterlevande är tveksamma om val av gravplats är det generellt
sett bättre att vänta något med gravsättningen än att riskera att det blir fel. När det gäller
urna medger lagen att man väntar upp till ett
år med gravsättningen. Under tiden förvaras
urnan avgiftsfritt i Cederhuset.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE
Har man redan en gravplats i släkten kan
denna kanske användas. Vid ny gravsättning
i redan upplåten grav förlängs den avgiftsfria tiden i ytterligare 25 år. Ny gravplats
beställs genom församlingsexpeditionen och
kyrkogårdsvaktmästarna. Beställning av begravning görs av gravrättsinnehavare eller av
anhöriga/dödsbodelägare. När anhöriga valt
en gravplats ska de bland sig utse en eller ﬂera
personer som ska ansvara för gravplatsen och
vara gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren bestämmer över vem/vilka som ska gravsättas i graven och ansvarar också för gravens
skötsel. I ett avtal mellan gravrättsinnehavare
och begravningsverksamheten förbinder sig
gravrättsinnehavaren att hålla graven i ordnat
och värdigt skick, vilket innebär att graven
måste ses till ﬂera gånger under vår/sommar/
höst. Tyvärr förekommer det att gravar misssköts, upphör att skötas, vilket kan medföra
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att gravrätten förverkas. Det är möjligt att
mot avgift uppdra åt Lindome församling att
sköta graven, för priser se föregående kyrkoblad. Det ﬁnns inget krav på att en gravplats
ska ha en gravvård (gravsten eller gravanordning). Om gravrättsinnehavare väljer att förse
graven med en gravvård, så kan det göras när
som helst under upplåtelsetiden. Gravrättsinnehavaren svarar för gravvårdens samtliga
kostnader.

GRAVSTENEN
Kyrkogårdens gravar är indelade i kvarter
med olika utformning och karaktär. Det är

Tema: Döden och uppståndelsen
framtida gångar. Gravöppning och återställande av gravplats sker genom begravningsverksamhetens försorg.

SVEPNING OCH TRANSPORT

viktigt att de enskilda gravplatserna smälter
in i omgivningen så att det aktuella området
utgör en harmonisk helhet. För att uppnå
detta ﬁnns bestämmelser om hur gravvårdar
får se ut i de olika kvarteren. Gravrättsinnehavaren måste ansöka om tillstånd genom kyrkogårdsvaktmästare/kyrkoråd om att få sätta
upp gravvården, ett slags ”bygglov”. Om du
har speciella önskemål om gravvårdens utseende är det därför viktigt att uppmärksamma
detta redan när du väljer gravplats.
Äldre gravvårdar i kvarteren runt kyrkan ligger under en kulturell plan och skall så långt
det är möjligt bibehållas, utom för en del

Kista och urna anskaﬀar du själv. De skall
vara av material som begravningsverksamheten godkänner. Du kan själv svepa den avlidne. Den avlidne kan läggas i kistan med egna
kläder. Svepdräkt kan köpas hos begravningsbyråer. Du kan också låta en begravningsbyrå
utföra svepningen. Du kan själv transportera
den avlidne till bisättningsrummet i Cederhuset efter överenskommelse. Transporten
måste ske på ett värdigt och pietetsfullt sätt i
en kista. Begravningsbyrå kan mot ersättning
hjälpa till med en hel del av uppgifterna som
nämnts ovan, plus att ordna med annonser,
samling, bouppteckning m.m.
Staﬀan Tobjörk, kyrkoherde
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Det händer...

FÖRSAMLINGSDAG PÅ
TORESTORP
LÖRDAG 3 MAJ PÅ TEMAT ”FÖRSAMLINGEN VÄXER”
Vi inbjuder till församlingsdag på Lärjungagården i
Torestorp, två mil från Kinna.
Göran Landgren, kyrkoherde i Örby, kommer att
uppmuntra och berätta om vad man kan göra för
att få en växande, livskraftig och härlig församling.
Dagen fortsätter sedan med gruppsamtal och presentationer om hur vi utvecklar vår församling.
Dagen erbjuder även lunch, en vacker miljö och god
gemenskap.
Avresa kl 9.00 med bussar från Apoteket.
Hemkomst ca 18.00.
Församlingen bjuder dig på dagen!
Anmäl namn och telefon (före 11/4) för mat och
buss, det kan bli fullt. Ring exp 99 68 60 eller skriv
på listan i Församlingscentrum!
Välkommen!

FÖRELÄSNING MED
LASSE NYLÉN
22/4 KL 19.00 I FÖRSAMLINGSCENTRUM
Lindome församling erbjuder en föreläsning
på ämnet ”Hur bygger man starka relationer
i familj och vardag”? Lasse Nylén är familjecoach och en av grundarna till riksorganisationen Levande Familjer som utbildar
familjerådgivare och driver 17 rådgivningsbyråer i Skandinavien. Föreläsningen sker i samarrangemang med SENSUS.
Ingen anmälan behövs och föreläsningen
är gratis.
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Information

TILL DIG SOM HAR MIST EN ANHÖRIG
Vid begravningssamtalet med prästen får du
information om att vara med i en samtalsgrupp för sörjande. I samtalsgruppen bearbetar man frågorna kring t ex den som du har
mist, vad som hände, tankar kring begravningen och hur vi ser framåt.
En tid efter begravningen tar någon av
oss i församlingen kontakt och frågar om du
är intresserad av att delta i en sådan grupp.
Sedan skickar vi en inbjudan, som innehåller
all praktisk information. Några dagar innan
första mötet ringer vi upp dig igen och du får
meddela om du vill delta.
Gruppen träﬀas en och en halv timme
varannan vecka, sammanlagt sex gånger. Det
är två ur personalen, antingen diakon eller
präst, som leder samtalsgruppen.
Några röster från tidigare deltagare:
”Under våren anslöt jag till en sörjandegrupp som diakonerna Ingela och Eva ordnade med. Vi var åtta stycken som ﬁck stöd
och hjälp med att våga prata om det sorgliga

Jag kan rekommendera denna typ av kurs.
Sorgen syns ju inte, men den kan bli alldeles
för tung att bära ensam. Detta att det ﬁnns
andra, som också har den hemska sorgen underlättar plus att man kan bli god vän med

SORGEN SYNS JU INTE
MEN DEN KAN BLI ALL
DELES FÖR TUNG ATT
BÄRA ENSAM
någon av deltagarna. Sista gången kunde vi
alla berätta om hur vi kände oss nu och då var
sorgen inte lika tung längre.” berättar Laila
Eva Svensson, diakon

DET VAR MYCKET FINA
MÖTEN, ATT FÅ TRÄF
FAS OCH PRATA UT
som har hänt var och en. Det var olika frågor
som togs upp. Vi ﬁck föra fram våra tankar
och funderingar. Det var mycket ﬁna möten,
att få träﬀas och prata ut, och då också få höra
om hur de andra i gruppen hade det med sorgen.” berättar Tore.
”Detta var det bästa som kunde hända
mig. Vi ﬁck berätta om känslorna som vi
hade inom oss. I mötet kunde jag få gråta ut.
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Information

PÅSKFIRANDET I LINDOME FÖRSAMLING
SKÄRTORSDAGEN
Mässa i kyrkan kl 18.00 som efterföljs av gemenskapsmåltid i Församlingscentrum. Under
gemenskapsmåltiden ﬁrar vi en påskmåltid, inspirerad av den judiska, som Jesus ﬁrade med
sina lärjungar. Kom och följ med på en hisnande resa i tid och rum och en massa god mat.
Självkostnadspris, ca 50 kr.

LÅNGFREDAGEN
På Långfredagen har vi två gudstjänster: kl 11.00 (långfredagsgudstjänst) och kl 16.00
(musik invid korset). Efter första gudstjänsten
kommer kyrkan vara öppen för bön och meditation. Vi kan stanna kvar hos Jesus och vaka
med honom i hans lidande och dödsångest.

PÅSKDAGEN
Högmässa i kyrkan klockan 11.00. Kom och
ﬁra att Kristus är uppstånden!

ANNANDAG PÅSK
Gudstjänst med kyrkkaﬀe i kyrkan klockan
11.00. Kom och dela glädjen och gemenskapen i uppståndelsens ljus!

SAMTAL
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Vi erbjuder dig möjlighet till samtal. Samtal
som berör alla delar av livet. Vi ﬁnns till som
stöd, bollplank och själavård. Du är varmt
välkommen att höra av dig till någon av våra
präster eller diakoner. Kontaktuppgifter hittar du i telefonlistan.
Vet ni att vi som församling kan erbjuda
dig/er subventionerade samtal även på S:t Lukas? De arbetar utifrån psykodynamisk och
kristen grundsyn.
Det ﬁnns även möjlighet att komma till
Kyrkans familjerådgivning- detta är till för
par som vill arbeta på sin relation.

Det berättas...

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

LÄXLÄSNINGEN

P

astor Nils Strömberg berättade gärna och ofta om sådant som hänt honom själv och
hans församlingsbor. Han hade sinne för det folkliga, och han såg bakom den ibland
något oborstade fasaden hos folket. På 1930-talet förväntades ju om man skulle visa
vördnad för överheten, och dit hörde i högsta grad prästerskapet.
På den tiden fanns inga sommarkonﬁrmandläger och sådana moderna påfund, utan det
var ”läsning” hela året med tillhörande obligatoriska kyrkobesök. Vid konﬁrmationen blev
ungdomarna förhörda en och en i kyrkan, och det ansågs som en skam att familjens barn
inte kunde katekesen och psalmversarna ordentligt. Man ﬁck stå upp tre och tre, och var
och en ﬁck rabbla upp någon psalmvers eller bibelord.
Ett år hade Strömberg en konﬁrmand som kom från ”Oppsockna” någonstans. Han var
stor och stark och ﬂitig arbetare hemma, men han läste aldrig på sin läxa, varken i skolan
eller för prästen. När pastorn skulle förhöra honom på veckans psalm och katekesläxa kunde
han aldrig någonting. ” Har du inte läst på läxan?” frågade Strömberg varje vecka, och eleven svarade alltid:”Nä.”
Det var sen påsk det året, och konﬁrmationen skulle äga rum
då. Alla i konﬁrmandgruppen var övertygade om att det skulle gå
käpprätt åt skogen för ynglingen. Strömberg, som ju var folklig
och stod nära människorna frågade de övriga eleverna till råds.
”Vad ska vi göra för att få honom att lära sig i alla fall något?”
undrade han. Och det kom ﬂera svar. En ﬂicka tyckte att han
skulle ge pojken en örﬁl. ”Men det kan jag ju inte göra, för han
är ju så snäll”, sa Strömberg. ”Är det ingen som har något bättre
förslag?” ”Han ska inte få vara med i kyrkan på konﬁrmationen”,
tyckte någon annan. Men det ansåg Strömberg att han visst skulle
få vara. Det gällde bara att nu snabbt få honom att lära sig åtminstone det viktigaste. Då kom det förlösande ordet från en liten pojke: ”Pastorn, låt han få lokta på ammoniak! De hjälper!”
Huruvida detta enastående förslag kom till användning är
dolt i historiens dimmor, men alla i gruppen blev konﬁrmerade,
det vet vi.
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Vår nya organist

EN PERSONLIG PRESENTATION!
Här har ni mig, Ellen Finnilä-Göranson, den
nya kyrkomusikern efter Matz Packendorﬀ.
Kommer tidigare från Styrsö församling,
men har arbetat också i Älvsborgs resp Vara
församlingar och är bosatt i Toltorpsdalen,
Mölndal.
I Falkenberg är jag född och uppvuxen.
Under min uppväxt spelade jag piano, lite
ﬁol och blockﬂöjt, men älskade också att
sjunga och dansa balett! Eftersom vår mor
var en ständigt turnerande sångerska världen
runt, blev det far som alltid fanns till hands
för oss fem barn.
Efter gymnasiet genomgick jag Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm och
arbetade i några år som gymnastiklärare. Min
skolkamrat, Hasse Göranson, numera försäljningsingenjör på Mölndal Energi, och jag
gifte oss och bosatte oss norr om Stockholm.
Så kom tre barn i tät följd. Jag kom att sångutbilda mig i några år, då vi i 10 år stannade
i Stockholm.
Vi ﬂyttade så småningom ner till Göteborgs Södra skärgård, till en egen ö, där mina
föräldrar bott sedan 10 år.
Jag lärde mig att spela orgel i Styrsö kyrka, tog kantorsexamen och började tjänstgöra
som kyrkomusiker, först i Furåsens kyrka,
Älvsborgs församling och därefter ﬁck jag organisttjänsten på Styrsö.
I samband med att vi ﬂyttade in till fastlandet, för 7 år sedan, kunde jag utbilda mig
vidare. Jag genomgick musikhögskolans fyra
år och tog organistexamen, samtidigt som
mina två barn gick där, Joel på sång och Mirjam på violin!
Att jag nu är här i Lindome församling,
för att stanna och inspirera er i detta underbara ämne, kyrkomusik, är jag så glad över!
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I nästan ett halvår har jag fått resa 80 mil i
veckan, eftersom det behövdes en organist i
Vara församling. Denna ort med ett väl fungerande körliv, har också givit mig goda erfarenheter.
Den 9 mars, Jungfru Marie Bebådelsedag
kommer många Varasångare ner till Lindome
och sjunger ihop med ”vår egen kör” i en riktig festgudstjänst med både solister och spännande körmusik på programmet.
Det jag hoppas kunna erbjuda er, är musik
för alla och envar, vid olika sammanhang och
skeden, i liv och församling. Vi ska lovsjunga
och skapa gemenskap, både barn, medelålders och äldre. Kanske kan jag realisera en
Lindome-mässa, med musik som är slitstark
men enkel. Önskar öppna vägar för att människor ska få kommunicera och möta Gud
och varandra i gudstjänster av olika slag.
Musiken är här vägen, och blir ett uttryck för
känslor såsom glädje, sorg, längtan och hopp.
Genom musikgudstjänster och konserter kan
vi täcka många behov, där Guds fullhet och
omsorg får bli uppenbar i vår tid.

Ellen Finnilä-Göranson, organist

Inblick

INBLICK
Inblick är ett försök att ge några glimtar av vad som har hänt i församlingen sen
det senaste kyrkobladet. I detta nummer får vi besöka den nya promenadgruppen för änkor och änklingar.
Sedan i höstas har den som förlorat sin
livskamrat kunnat vara med i den nya promenadgruppen som träﬀas varje onsdagseftermiddag kl 14.30 i Församlingscentrum.
Konceptet är enkelt: Först promenerar gruppen i ca 1 timma, sedan gemenskap runt ﬁkabordet. Promenaderna förläggs oftast till
centrala Lindome, men även till andra platser
som gruppen önskar. Vårens sista promenad
kommer att vara i Botaniska. Promenadgruppen har varit ett enkelt och kravlöst sätt att
komma igång efter sorgen. Många nya kontakter har knutits och gruppen har blivit ett
nätverk för de sörjande. Här är några av deltagarnas egna röster:
”När man har behov av att röra på sig och
vill ha sällskap har kyrkans promenader på
onsdag blivit en otroligt ﬁn motion och gemenskap. Vi går en runda och hur lång den
blir beror helt på väderleken, eftersom vi har
”genuina Lindomebor” med oss får vi intressant kulturhistoria på samma gång. Prome-

naden kan avslutas med ﬁka hos någon av oss
eller i Församlingscentrum, om man har lust
med det. Än så länge är ﬂera av oss bilburna
och då kan vi fylla bilarna, eller så åker vi kollektivt för att besöka andra platser, och då tar
vi med oss vårt gladaste humör och kaﬀekor-

TÄNK ALLA NYA VÄN
NER JAG LÄRT KÄNNA!
gen” berättar Elvy och Inga.
”Hela gruppen tillsammans visar att ju
ﬂer vi är, till mer nytta och glädje kan vi vara
för våra medmänniskor. Ensam är inte alltid
stark! Tänk alla nya vänner jag lärt känna! På
promenaderna blandas skratt o allvar, som
”prat” om blommor, resor, ﬁlm, väder och
vad vi upplever i naturen. Det känns som vi
känt varandra länge och öppet kan prata om
vår sorg” förklarar Barbro.
”Genom promenadgruppen har
jag fått träﬀa många nya vänner
och sett att man inte är ensam. Vi
har ju varit ute på många olika saker som varit väldigt roliga. Annars
hade man kanske gått i sin vanliga
gamla lunk.” berättar Solveig
Vill du själv vara med i gruppen eller veta mera är du välkommen att
höra av dig.
Ingela Skarin Håkansson, diakon

Foto: Barbro Hansson
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MARS
2
6
9

Midfastosöndagen
Torsdag
Jungfru Marie beb

12
13
16

Onsdag
Torsdag
Palmsöndagen

20
21

Skärtorsdag
Långfredag

23
24
27

Påskdagen
Annandag Påsk
Torsdag

30

2 i påsktiden

3
6
10
13
17
20

Torsdag
3 i påsktiden
Torsdag
4 i påsktiden
Torsdag
5 i påsktiden

24

Torsdag

27

Bönsöndagen

1
4
8
11

Kristi Himmelsfärds dag
Söndagen f pingst
Torsdag
Pingstdagen

15
17
18
22
24
25

Torsdag
Lördag
Heliga tref dag
Torsdag
Lördag
1 e trefaldighet

29

Torsdag

11.00
18.30
11.00
18.00
17.00
18.30
11.00
18.00
18.00
11.00
16.00
11.00
11.00
11.00
18.30
11.00

Familjegudstjänst, kyrkkaﬀe
Passionsmässa i Församlingscentrum
Högmässa
Musikgudstjänst, Mariamusik*
Passionsgudstjänst i Hällesåkers skola
Passionsmässa i Församlingscentrum
Gudstjänst, kyrkkaﬀe
Lovsångsmässa
Skärtorsdagsmässa i kyrkan, Efteråt gemenskapsmåltid*
Långfredagsgudstjänst, efteråt öppen kyrka*
Musikgudstjänst, Musik invid korset*
Högmässa
Gudstjänst, kyrkkaﬀe
Vardagsgudstjänst i Församlingscentrum
Veckomässa i Församlingscentrum
Gudstjänst, kyrkkaﬀe

APRIL
18.30
11.00
18.30
11.00
18.30
11.00
18.00
11.00
18.30
11.00
18.00

Veckomässa i Församlingscentrum
Familjegudstjänst, kyrkkaﬀe
Veckomässa i Församlingscentrum
Högmässa
Veckomässa i Församlingscentrum
Gudstjänst, kyrkkaﬀe
Lovsångsmässa
Vardagsgudstjänst i Församlingscentrum
Veckomässa i Församlingscentrum
Högmässa
Musikgudstjänst, körmusik och psalmer*

MAJ

*Dessa ﬁnner du mer info om inne i bladet.

11.00
11.00
18.30
11.00
18.00
18.30
11.00
11.00
18.30
11.00
11.00
18.00
18.30

Gudstjänst
Gudstjänst, kyrkkaﬀe
Veckomässa i Församlingscentrum
Familjegudstjänst
Lovsångsmässa
Veckomässa i Församlingscentrum
Konﬁrmation
Högmässa, kyrkkaﬀe
Veckomässa i Församlingscentrum
Konﬁrmation
Högmässa, kyrkkaﬀe
Musikgudstjänst, Bibliska sånger*
Veckomässa i Församlingscentrum
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Reservation för ändringar.
Predikoturer kan du även ﬁnna i GP och MP.

