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Kan man köpa jUlen?

Vår kyrkoherde funderar kring julen som
köpt eller som gåva.
Sida 4

Tema jul

Lagom till advent och jul tänkte vi att temat
kunde få vara just jul. Finns det kanske saker om julen som du inte kände till?

Sida 6-9

Krysset

Nu är det dags att gnugga geniknölarna och
utmanas av vår korsordsinstruktör. Hör du
till dem som klarar utmaningen?
Sida 13

Nya medarbetare

Just nu är det en del förändringar i arbetslaget i församlingen. Är du nyfiken? Bläddra
fram och ta dig en titt.
Sida 15

Kontakt

Kyrkoherden har ordet

Julen, musiken och vindkraften i kyrkan!
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 09.00–15.00,
Kanslist Monika Skoog 		
Kyrkokamrer Kjell Börjesson		
Öppen förskola mån–tors 9.30–11.30, Kerstin, Maria och Anna
Husmor Ingela Larsson och Församlingscentrums kök		
Församlingsassistent Ingela Thylin		
Ungdomsledare Olof Brandt
mob 0738-348050
Organist Matz Packendorff
bostad 91 24 81

99 68 60
99 68 66
99 68 70
99 68 69
99 68 65
exp 99 68 74
exp 99 68 73

Kyrko- & kyrkogårdsvaktmästare		
Exp och telefontid säkrast mån–fre kl 10.00–10.30 		 exp och fax 99 68 78
Diakoniexpedition
Eva Svensson
Ingela Skarin Håkansson

mob 0730-741162	
mob 0736-516034

99 68 67
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
Fotografi, om inget annat är angivet: Olof Brandt
Gruppkorsband till hushållen i Lindome



Ibland vet vi inte när kyrkan firar jul. Är det
den på juldagen 25:e december eller på julaftonen? Är det vid alla de olika julfesterna
under december eller vid julreklamen redan i
november? Hur är det egentligen? Under vår
tideräknings första århundraden så fanns en
romersk fest den 21:e december vid midvintersolståndet och en den 1:e januari, nyårsdagen. Johannes Chrysostomus, som levde på
300-talet, säger att kyrkan valde en tidpunkt
mittemellan, alltså den 25:e. Vi vet inget exakt datum för när Jesus, Guds son, föddes hit
till världen. Men att han föddes hit var och är
det ingen tvekan om. Därför är det viktigt att
fira och ta emot.
Musik då? Det var en italiensk munk,
Guido, på 1000-talet som använde sina fingrar för att hjälpa andra att sjunga rätt melodi. Han har till viss del att göra med orden
i Sound of Musics Do, Re, MI, Fa, So, La,
Ti. En hymn om Johannes döparen löd på
latin: ”Ut quent laxis, REsonare fibris, MIra
gestorum, FAmuli tuorum, SOlve polluti,
LAbi reatum” eller ”För att din tjänare skall
med hög röst besjunga dina gärningars under, ta bort synden från deras fläckade läppar.” Musik och sång i kyrkan vill visa Guds
himmelska harmoni till oss. Under julen är
det mycket härlig musik i kyrkan.
Vindkraftsandelar har församlingen köpt
i något som heter Kyrkvinden. Det ger oss
tjugotusen kilowatt miljövänlig och billigare
el. Lindome kyrka värms sedan flera år upp
med bergvärme. Även vi funderar och jobbar
på vilka små och större steg vi kan göra för
miljö och framtid. Kyrkvinden är ett intressant ord. Det kan vara platsen under kyrkta-

ket eller vinden som blåser på kyrkan men
också den helige Andes vind som blåser in
livet i kyrkan. Anden är den som djupast sett
hjälper oss att tro på, tjäna och älska Herren Gud. Samtidigt är vi också viktiga med
vårt ja och vårt engagemang. Svenska kyrkan
i Lindome behöver din och allas tro, gudstjänstbesök och tillhörighet. Vi är bland de
församlingar som har lägst kyrkoavgift i hela
Sverige. Kom ihåg att begravningsavgiften på
13 öre är inbakad i kyrkoavgiften och den
måste alla betala. Vi hoppas att så många som
möjligt vill tillhöra och vara en del Lindome
församling. Är det något du vill samtala om
eller önskar att vi hjälps åt att göra? Hör då
gärna av dig så får vi prata om det!
Din kyrkoherde Staffan



Andakt

Det händer...

Köp Julen eller få den?

N

är ett barn får den julklapp som det
önskat, så blir glädjen fullständig.
Om föräldrar kan ge den där kostsamma presenten till tonåringen, så känns
det bra som förälder och man är ”godkänd”.
Sedan springer livet på med bl a resan, hemmet, köket, bilen, garderoben, TV:n, ja listan
blir bara längre och längre. Handeln, framför
allt under julen men också under övriga året,
tycks bara öka i värde och mängd. Ofta är
detta bra för vårt lands välfärd, men mer och
mer illa för miljön.
Egentligen är det både otroligt och ”gött”
att vi får ha det så bra. Går vi femtio eller

” Om olycka, sorg
och problem visar
sitt grinande ansikte då kan vi inte alltid köpa oss ur det.”
hundra år tillbaka i Sverige så var det inte så.
Gud såg att det var gott står det i början
av bibeln. Har vi förmågan att se allt gott vi
har? Tar vi vara på det? Gott på tyska betyder
Gud. Ja, det stora är att allt gott är gåvor från
Gud. Gåvor som vi får dela med oss av och
ge till varandra. När mina grabbar var små
var halva nöjet att de fick många och stora

julklappar. Det hände att jag slog in ett stort
paket med ett paket inuti det och gärna ytterligare ett och så tillslut kom julklappen,
kanske något värdefullt de redan hade. För
varje paket steg förväntan och så kom det där
självklara och stora.
Guds julklapp till mänskligheten läggs
också i ett paket, vår värld, en människa och
så lite himmelskt och jordiskt julklappspapper med änglar och vise män. Gåvan är att
Gud låter sin son Jesus födas hit som ett litet
människobarn. Gud vill dela våra villkor till
etthundra procent med både allt gott och allt
hemskt. Vet du att namnet Jesus betyder Gud
räddar/frälsar?
”Vad är meningen med livet?” är skuggfrågan som finns bakom allt fint vi har. Om
olycka, sorg och problem visar sitt grinande
ansikte då kan vi inte alltid köpa oss ur det.
Då ber vi oftast om hjälp och kärlek från
människor och Gud. Om och när vi får hjälpen så är det en gåva och mångdubbelt dyrbarare än allt vi kan köpa.
Till julklapp vill jag ge dig allt gott du redan har och ett välkommen att ta emot julens
glädje i kyrkan.
Önskar dig en fin advent, en god jul och
ett välsignat nytt år!
Staffan Tobjörk, din kyrkoherde

Nyfiken på livets frågor?

Funderar du på de olika livsfrågorna och
tycker det är intressant att få dela dina tankar och funderingar med andra? Känner du
att den här typen av samtal inte riktigt får
plats i dina vardagliga samtalsrelationer? Då
finns livsfrågegruppen till för dig. Vill du veta
mera? Ring diakon Ingela 99 68 63.

Bibelsamtalsgrupp

Vad säger Gamla testamentet?
Varannan torsdag kl 17.00. Vi avslutar
tillsammans med veckomässa i FC.
Anmälan: Staffan Tobjörk 99 68 68

13/12 Lucia och julfirande. Ta med en julklapp för mellan 10 och 20 kronor.
10/1 ”Ve mjölkabor´t” Prästen Mats Löving
från Åsle kåserar
14/2 ”Med hjärtat fullt av musik” Vår avgående kyrkomusiker Matz Packendorff delar
med sig av alla sina år som kyrkomusiker.

Församlingskväll

Bibeln för barn

Lindome församling vill ge ditt barn en fin
gåva, en bibel. Erbjudandet gäller alla barn, i
Lindome, som fyller 4 år under 2008. Bibeln
för barn är en bibel anpassad för ditt barn,
med korta texter och fina illustrationer. Den
ger dig och ditt barn möjligheten att tillsammans utforska bibelns rika och spännande
värld. Biblarna delas ut vid en familjegudstjänst, den 3 februari, kl 11.00 i Lindome
kyrka.
Vill du att ditt barn skall få en bibel anmäler du detta så att vi kan
skriva in barnets
namn i bibeln.
Anmälan senast
den 1 februari
till Ingela Thylin,
99 68 65 säkrast
tisdag och torsdag
förmiddag.



Torsdagsträffar

Är en öppen dagträff en gång i månaden med
program, kaffe, gemenskap, lotteri och andakt i Församlingscentrum kl 10.00–12.00.

28/2 Torsdag efter mässan kl 18.30 i Församlingscentrum kommer Ingvar Bengtsson
som arbetar som psykoterapeut på St. Lukas (själavårdcenter med kristen grundsyn)
och föreläser om begreppen skam och skuld.
Skuld och skam är lika aktuella krafter idag
som någonsin. Det är viktigt att kunna skilja
mellan begreppen för att kunna tolka våra
livssituationer.
Alla är Välkomna.

Alpha

Är du intresserad av att gå en Alphakurs
eller nyfiken på vad det handlar om? Då
är du varmt välkommen till vår inbjudningskväll där vi berättar mer om hur
en Alphakurs går till och vad den innehåller.
Inbjudningskvällen är den 3/12
klockan 18.30 i Församlingscentrum,
vi bjuder på mat.
För mer information Eva Svensson
99 68 67 eller eva.svensson@svenskakyrkan.se.


Tema jul

Tema jul

¡Feliz Navidad!
God Jul!

I El Salvador, och i hela
Latinamerika, är julfirandet en av de viktigaste stora helgerna. Festen, liksom
allt inom kristendomen,
lämnade spanjorerna efter
sig i regionen och det är
därför vi också firar jul.
Man brukar säga att julen
är barnens fest och därför får barnen nya kläder,
julklappar och raketer att
fira med på julafton. Ljusslingorna och en välpyntad julgran med julkort som hänger på den samt en julkrubba
dekorerar hemmen under december. Detta
är tecken på att det snart är dags att fira la
navidad (julen).
Inför Julaftonen ställer familjerna upp på
att fira posadas. Posadas betyder härbärge och
det är barnen tillsammans med kyrkoledare
som går runt hela församlingen för att spela
upp och sjunga om hur Josef och Maria gick
omkring utan att kunna få ett värdigt ställe
att övernatta på. Varje kväll hinner man med
olika familjer som vill erbjuda posadas hemma. Som tack för att barnen kommer till dem
får de godis, kex och annat gott som ledarna
sparar tills sista posadas-dagen, den 23 december, då allt delas bland barnen i en fest.
På julaftons natt firas en gudtjänst som
heter ”La Misa del Gallo” (tuppens mässa).
Här får man skåda posadas igen samt ett annat julspel, pastorelas (herdedikter). Det visar
herden och de tre vise männen med presenter, dikter och ljuvliga låtar för Jesusbarnet.
Jag minns när jag själv deltog i pastorelas.
Vår engagerade kyrkoledare fick vårt julspel


I Turkiet hade vi inga julgranar

Foto: privat. Morfar som delar ut små fyrverkeripjäser till barnbarnen (Bland barnbarnen finns
Liliana och Mandy när de för första gången fick
fira den salvadoranska julen 2005).

inspelat för ett TV-barnprogram! Presenten
jag hade till Jesusbarnet var en vit duva som
symbol för fred. Vi alla herdar hade stråhattar
och en käpp med bjällror till att hålla takten
när vi sjöng. En riktig barnfest!
Hela dygnet kryllar det av folk överallt.
Det blir mycket folksamlingar bland kompisar och släktingar både inom- och utomhus,
dessutom är det hög julmusik som påminner
mest om de släktingar som bor långt ifrån och
inte kan vara tillsammans då. Mycket försäljning av raketer, vindruvor och äpplen på gatorna är vanligt också. Bland doften av örter,
främst koriander, och rätter som tamales, är
det kalkon till middag som dominerar. Krutdoften från raketerna dominerar utomhus.
Julfirandet kulminerar kl 24.00 på natten
när man smäller raketer under en lång stund
i hela landet och alla kramar om varandra för
att önska en ¡¡Feliz Navidad!!
Lilian Andino

Kan man fira jul utan julgran? Visst kan man
det. Det är så nämligen att i sydöstra Turkiet
där jag är född finns ingen skog och allra
minst granar. Detta beror naturligtvis på det
mycket varma klimatet.
Varken snö eller julgran hörde till mina
barndomsminnen vid julfirande. Men annars
känner jag igen samma julstress med alla förberedelser som skall hinnas med.
Ett av mina varmaste minnen från julen i
Turkiet, var midnattsmässorna. Vi barn fick
följa med de vuxna på gudstjänsten, som varade framåt gryningen. Vi sov nog igenom
gudstjänsterna tack vare de oerhört vackra

hymnerna (sångerna) och där rökelsen la sig
som moln över oss.
Än i dag förknippar jag alltid gudstjänster
med skönhet och mystik. I den syrisk- ortodoxa kyrkan kan en gudstjänst vara i flera
timmar, där nästan all liturgi sjungs.
Oavsett de yttre kulturella skillnaderna
så är julens budskap detsamma, nämligen att
Gud fötts till världen i Jesus Kristus.
Önskar er en välsignad jul.
Yildiz Gunnarson

Foto: Kyrka i södra Turkiet.



Tema jul

Tema jul
GRANEN

Denna sed är importerad från Tyskland och
kom till Sverige under 1700-talet, men blev
vanlig i varje hem först runt 1900.
Att granen kom in i våra hem har sitt
ursprung i Paradisspel som uppfördes i Tyskland för att fira Adams och Evas namnsdagar.
I dessa spel tog man in träd - paradisträd och
hängde äpplen på grenarna. I bibelns första
bok och andra kapitel berättas om Livets träd
och dess frukt som ger evigt liv. Det finns
många symboler samlade i vår gran. Kulorna
vi pyntar med är frukterna i trädet. Stjärnan i
toppen minner om Betlehems stjärna. Ljusen
i granen är Guds
ljus i mörkret.
Granens grönska
mitt i vintern
symbol för det
eviga livet.

julnattsmässan

På julaftonsnatten såg jag att det var folk utanför kyrkan. Jag gick dit och det var alldeles
mörkt när jag kom in. Sedan tände man ljus så att hela kyrkan till slut blev upplyst. Vad var
detta för något? Det kändes konstigt. Var detta verkligen Svenska kyrkan? Denna reaktion fick
jag i ett samtal för ett tag sedan. Vad är det som händer på julaftonsnatten i Lindome kyrka?
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus säger profeten Jesaja i gamla testamentet. Ett ljus i mörkret. För att leva oss in i vad julen handlar om, att ljuset har kommit in
i världen, firar vi en gudstjänst när mörkret är som tätast. Vi börjar i mörker och låter ljuset
sakta sprida sig för att till slut lysa upp hela kyrkan.
Att fira gudstjänst är att leka inför Guds ansikte för att i lekens dramaturgi ta in med både
hjärta och hjärna vem Gud är och vad han har gjort för oss.
Denna speciella natt firar vi och försöker gestalta att ljuset har kommit in i världen. Gud
själv, ljuset själv, historiens regissör blir medaktör. Varför? För att såsom Gud och människa,
Jesus Kristus dra oss med kärlekens rep tillbaka till gemenskapen med Gud.
Som svar på detta förunderliga budskap svarar vi när vi läst julevangeliet: ”Gloria in exelsis
Deo.” (Ära vare Gud i höjden.)
Ingen annan Gudstjänst under året är det mer lämpligt att fira nattvard än denna. Det som
skedde en gång i Betlehem sker på nytt på kyrkans altare. Gud blir närvarande i brödet och
vinet där hans Son ger sig själv åt oss, för att vara hos oss och i oss. Ljuset som kommer in i
världen lyser också upp våra hjärtan.
Välkommen
Martin Lokrantz

STJÄRNAN

Adventsstjärnan är en tysk tradition som kom
till Sverige i början av 1900-talet.
Den hör egentligen ihop med trettondag
jul då bibeltexten handlar om hur de tre vise
männen leddes till stallet av Betlehemsstjärnan. Idag får stjärnan lysa oss fram genom
adventstiden till samma mål, den nyfödde
Jesus.

JULEGRÖT OCH JULEGRIS

ADVENTSLJUSSTAKEN

Den är en av våra första, äldsta adventsattribut. Det finns samband mellan ljus och jul.
Ljuset som symbol för längtan efter ett liv i
värme och närhet.
Det finns en känd och älskad bibeltext
om denna längtan: Det folk som vandrar i
mörker ska se ett stort ljus, över dem som bor
i mörkrets land ska ett ljus stråla klart. Jesaja
9:2
Jesus är den efterlängtade, den som ska
rädda världen. Jesus är världens ljus. Därför
tänder vi ett ljus för varje söndag och väntar
på hans ankomst, födelsedag, juldagen.



Fastetiden inför jul var slut och den stora festen kunde börja. Gröt var väl inte så ovanlig
mat, men risgryn var importerat och med
smörhåla i blev det festmat. Mandeln i gröten
var gammal övertro på att man kunde sia om
framtiden vid de stora högtiderna. Den som
fick mandeln skulle bli gift under det kommande året.
Julgrisen slaktades på lucianatten, det var
alltså färskt kött som man tillagade. Till vardags var det ju annars insaltad mat resten av
året. Man tog till vara allt, det var viktigt att
det var mycket. Det skulle ju räcka åt alla,
gäster som husfolk, ”man fick inte bära ut julen”. Alla åt vid samma bord som en symbol
för paradiset, man delade med sig och ingen
skulle vara utan.


Det händer...

Information

Välkommen till Församlingens julfest
trettondedag jul, söndagen den

6 januari
17.00 i Församlingscentrum
(direkt efter Gudstjänsten i kyrkan kl 16)
ca kl

Alla åldrar är välkomna till de dukade borden där det bjuds på trevlig samvaro, sång och
lekar, gröt, skinka, julmust, kaffe, tårta och godis.
Anmäl dig gärna senast tisd 3/1 till diakon Ingela tel 99 68 63 eller expeditionen på tel
99 68 60. Självkostnadspris.

SÖNDAGSSKOLA

Skulle din familj vara intresserad av söndagsskola i Lindome kyrka? Det är inte så länge
sedan vi hade en livaktig söndagsskola i Lindome församling och nu undrar vi om det
finns intresse av att komma igång på nytt
med en verksamhet som har betytt mycket
för många.
Rent konkret skulle söndagsskolan kunna
utformas så här; till söndagens förmiddagsgudstjänst tar man med sitt/sina barn. Under textläsningar och predikan går barnen
till sin söndagsskoleklass i barnrummet där
vi sjunger, läser bibelberättelser och pysslar.
Vid gudstjänstens slut ansluter man till församlingen i kyrkan och avslutar gudstjänsten
tillsammans. Också barnen behöver få höra
om Jesus!
Är din familj intresserad? Hör av dig till
församlingens expedition i så fall så ordnar vi
en föräldraträff och diskuterar saken.
Joakim Johansson, barn och familjepräst,
tel 99 68 64, 0737-288 439,
joakim.johansson@svenskakyrkan.se
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?

Är livet meningslöst?

Är du 16 år eller äldre och är nyfiken på vad
kristen tro handlar om?
Vi erbjuder dig ett forum för samtal kring
livets stora frågor som; Varför finns jag till? Är
livet meningslöst? Finns det någon sanning?
Finns det hopp trots miljöhotet, terrorn
och krig?
Då är du välkommen till inbjudningskvällen den 10/ 1 kl 19.00 i Församlingscentrum.
För anmälan och frågor ring;
Martin Lokrantz 0703-331 249
Yildiz Gunnarsson 0736-121 116

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
minnesadressen 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.

Samtal

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 först i det här bladet.

Kyrktaxi

Har du svårt att ta dig till kyrkan? Du kan
få hjälp! Kyrktaxin finns för dig som tillhör
Svenska kyrkan i Lindome och på grund av
hög ålder, handikapp eller sjukdom inte kan
ta dig själv till kyrkan eller annan större samling. Ring diakonerna för information och
hjälp Ingela 99 68 63 eller Eva 99 68 67

Soppluncher

Startar igen tisdagen den 16/1 klockan
12.00.

Anhörigstöd

Du som står nära och ger stöd åt någon, oavsett ålder, som är långvarigt sjuk eller funktionshindrad. Vad kan vi stödja dig med?
Frivillignätet för anhörigstöd består av
representanter för ideella föreningar tillsammans med församlingen.
Vi kan hjälpa till på olika sätt:
• råd och stöd om vart man vänder sig
• besöksverksamhet/avlastning
• anhöriggrupper/självhjälpsgrupper
• hjälp med transporter
• enskilda samtal om livsfrågor
Välkommen att ta kontakt med diakon
Ingela om du känner att detta är något för
dig som anhörig; om du har frågor och förslag, eller om du tycker att något saknas för
anhöriga som bor i Lindome.

Promenadgrupp

Promenadgrupp för änkor, änklingar eller
ensamstående. Onsdagar kl 14.30 med start
9/1. Vill du veta mer? Ring diakon Ingela.

Har du tid över?

Vill du hjälpa till med...
• Att köra någon till våra gudstjänster/
verksamheter
• Koka soppa
• Kaffe och fika vid kyrkans gudstjänst
• Baka
• Besöka/promenera med någon
• Servera eller fixa kaffebröd på Brogården
vid gudstjänsterna
• Hjälpa till i någon grupp
• Något annat...
Ring diakon Ingela 99 68 63
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Krysset

Information

Skötsel av grav
Många säger att vi har en fin och välskött kyrkogård i Lindome. Ett flertal gravar rensas och
planteras av anhöriga. I allas intresse ligger att gravar hålls i vårdat och värdigt skick som gravlagen stadgar. Drygt 300 gravrättsinnehavare har tecknat gravskötselavtal med församlingen.
Några är på ett år i taget men de flesta är tecknade för en längre tid. Den gravskötselsumma
som betalas in reserveras för just den gravens skötsel och används tills summan tar slut. Under
de senaste två åren har skötseln förändrats på så sätt att planteringslådor med underliggande
vattenbehållare successivt installerats. De sista kvarteren kommer att få dessa lådor till våren.
Den jord som används i lådorna är extra fin och tillsammans med att vattenbehållarna ger rätt
fuktighet har resultatet blivit att blommorna varit finare än tidigare. Dessutom har det blivit
lite bättre arbetsmiljömässigt för våra vaktmästare.
Tack vare dessa förändringar kan priserna hållas på en så låg nivå som möjligt. De flesta
som önskar skötsel vill även ha planteringen av växter inkluderad. På våren planteras penséer
och vid sommarplanteringen används lite olika blommor. Till Allhelgonahelgen läggs kransar
med granris ut.
De nya priser som gäller från 2008 är följande:
Gravskötsel, låda
Gravskötsel, ej låda
Grundskötsel, ej plantor m.m.

Gräsgrav
850
1000
450

Enkel flisgrav
1000
1200
600

Dubbel flisgrav
1200
1500
750

Önskar du gravskötsel eller har frågor så är det bara att ringa 99 68 66, kyrkokamrer Kjell
Börjesson

Grattis till Ulla Olsson som vann på krysset i sommarnumret. Du är välkommen in till Församlingscentrum och hämta ditt pris! Även denna gången lottar vi ut en bok bland de rätta
svaren, skicka ditt ifyllda kryss till: Box 171, 437 22 Lindome.
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Ibland läggs dagar och år till varandra och
det tycks ”bara vara samma gamla vanliga
visa”. Ja, så kan livet vara. Men ibland gör
vissa delar sig påminda och så förändras vardagen och livet.
Nu kommer det inte att handla om man,
katt och hund för det har följande två. Liv
Hedlund började som lokalvårdare 1999. Liv
har med sitt norska ursprung alltid ”snacket
så dejligt glatt”, kanske lite oförståeligt för
någon. Nu har Liv köpt ett hus i skogen närmare Norge, någonstans mellan Säffle och
Åmål. Vi tackar för din arbetsinsats, önskar
välsignelser och allt gott.

Annie Nyström har tidigare vikarierat här
och kommer nu att fortsätta med lokalvård,
omvårdnad och lite av varje. Annie bor mellan Kållered och Rävekärr och har tidigare bl
a jobbat i konditori så nu vankas det kanske
lite andra bullar. Vi välkomnar Annie.
Kerstin Hellström har välkomnat och
ordnat för kyrkans öppna förskola för föräldrar och barn sedan 2003. Kerstin har på ett
positivt sätt kunnat vara både barn och föräldra-coach. I förra kyrkobladet berättade vi
om att Kerstin gick ner i tid. När hösttermi14

nen tar slut så väntar
bl a pension, resor och
andra engagemang för
Kerstin, som föresten
blev Kungsbackabo
förra året. Tack Kerstin
för vad du betytt för
de små och stora och
för Lindome församling. Alla pensionärer
önskar sig lite ”hasta
manyana”, det önskar vi dig med.
Matz, med z, Packendorff vår organist sedan 1982 kommer att gå i pension i februari
nästa år. Matz börjar med en semesterresa till
Sydostasien och får sedan efter alla dessa år
äntligen helgerna lediga. Många barn och
församlingsbor har mött Matz med gitarr,
piano eller orgelspel.
Alla har vi kunnat
höra och sjunga med
Matz tydliga och härliga stämma. Mejsel,
hammare eller nål
har Matz inte backat
för. En tusenkonstnär skulle man kunna
säga att han är, för att
inte tala om alla ordvrängningar som slagit knorr på hjärna och
läppar. Kören är Sveriges äldst organiserade
sångkör och det är ett stort arv och ett långt
och troget arbete som Matz har fått utföra.
Nu fortsätter han att ordna med det vackra
huset vid Killingholmen. Akta fingrarna, tack
och Guds väl!
Kyrkoherde Staffan Tobjörk

Duk till försäljningarna
Vandring genom gamla testamentet med konfirmanderna

Tack och välkommen

Inblick

Vardagsgudstjänst i Församlingscentrum

Medarbetarnytt
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Advent och jul i din kyrka!
December

2
1:a sönd. i Advent
11.00
		
16.00
6
Torsdag
18.30
9	2:a sönd. i Advent
11.00
12	
Onsdag
18.30
13
Torsdag
18.30
16
3:e sönd. i Advent
11.00
		
18.00
23
4:e sönd. i Advent
11.00
24
Julafton
10.30
		
17.00
		23.00
25
Juldagen
07.00
26
Annandag Jul
11.00
30
Sönd. e Jul
11.00
31
Nyårsafton
17.00

Adventsgudstjänst
Familjegudstjänst
Veckomässa, FC
Högmässa
Luciagudstjänst
Veckomässa, FC
Gudstjänst
”Vi sjunger in julen”
Högmässa
”Samling vid krubban”
Julbön
Midnattsmässa
Julotta
Gudstjänst
Gudstjänst
Nyårsbön

1
Nyårsdagen
6
Trettondedag Jul
		
10
Torsdag
13
1:a sönd. e Trettonde
17
Torsdag
20
Septuagesima
		
24
Torsdag
27
Kyndelsmässodagen
31
Torsdag
		

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

Nyårsgudstjänst
Gudstjänst vid ljus, kör
Julfest i FC
Veckomässa, FC
Högmässa
Veckomässa, FC
Gudstjänst, kyrkkaffe, Predikstolsbyte
Lovsångsmässa
Veckomässa, FC
Högmässa
Vardagsgudstjänst i FC
Veckomässa, FC

3
Fastlagssöndagen
7
Torsdag
10
1:a sönd. i Fastan
14
Torsdag
17	2:a sönd. i Fastan
		
21
Torsdag
24
3:e sönd. i Fastan
28
Torsdag
		

11.00
18.30
11.00
18.30
11.00
18.00
18.30
11.00
11.00
18.30

Familjegudstjänst, kyrkkaffe, Bibelutdelning
Veckomässa, FC
Högmässa
Veckomässa, FC
Gudstjänst, kyrkkaffe
Lovsångsmässa
Veckomässa, FC
Högmässa
Vardagsgudstjänst med Dopfest
Veckomässa, FC

Januari

Februari

FC betyder Församlingscentrum och det finner Du på Annestorpsvägen 1.
Reservation för ändringar. Predikoturer kan Du även finna i GP och MP.

