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Kyrkoherden har ordet

Tänk att få finnas till i ett sammanhang som är
större än vi kan ana. Många gånger behöver vi stanna
upp i livet för att lyfta blicken från det invanda
och bekväma, det som vi är vana vid. Att under
sommaren ligga på stranden, blicka mot himmelen
och leka med tanken att man kanske är en del av
något större. Tron på Jesus är grundstenen i det som
är större. En tro som sätter in oss människor i det
stora sammanhanget med evigheten som mål. Ett
mål dit vi vandrar med varandra i en stor gemenskap
med syskon över hela världen.
Kyrkan är mötesplatsen och rastplatsen i världen. Dit
får vi komma sådana vi är för att möta varandra, men
där möter vi också honom som är tillvarons ursprung
och mål – Jesus. Hos Jesus blir vi upprättade, får ny
kraft genom Ordet och Nattvarden. Men det stannar
inte vid det. Vi sänds alltid ut i vardagen igen till den
plats och de uppgifter vi står i.
Kallelsen är att leva det kristna livet i vardagen.
Alltid med de gåvor, som vi var och en har till glädje
för andra. Sommarens sköna tid inbjuder oss till att
i vilan reflektera över livet och vilken tanke Gud har
med vårt liv. Be om vägledning i ditt liv så att du
på ett ännu klarare sätt ser din plats i skapelsen för
helhetens skull.
Jesus som delade den mänskliga vardagen har nu
återvänt till sin Fader för att i himmelen alltid be för
oss. Från himmelen ger han oss kraft och inspiration
till att leva livet!

Herre Jesus Kristus,
jag ger dig mina händer för att göra ditt arbete.
Jag ger dig mina fötter för att vandra din väg.
Jag ger dig mina ögon för att se på allt som du.
Jag ger dig min tunga för att tala som du.
Jag ger dig mina tankar så att du tänker i mig.
Jag ger dig min ande så att du ber i mig. Framför
allt ger jag dig mitt hjärta
så att du också i mig kan
älska din Fader och hela
mänskligheten.
Jag ger dig helt och hållet
mig själv så att du kan
växa till i mig, så att du
kan leva, arbeta och be i
mig.
Nu önskar jag dig en rik
och vilsam sommar!
Kh Patrick Lind
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Herren gav och Herren tog,
lovat vare Herrens namn.
Job 1:21

Jag läste för länge sedan en berättelse
om en man vars liv kantades av enorma
lyckokast, som förde med sig enorma
bakslag, som förde med sig lyckokast,
och så vidare. Mannen bodde i en liten
by, som spänt följde och diskuterade
händelserna. Byborna pendlade
ständigt mellan den stora glädjen
över hans lycka, och den stora sorgen
över hans olycka. Mannen själv? Han
ryckte mest på axlarna. När byborna
undrade varför, var hans svar alltid att
inget går att ta ut i förskott. Medan
människorna i hans omgivning trots
detta fortsatte att vandra mellan de
emotionella extrempunkterna stod
han alltid mitt emellan. Neutral. Noll,
brydde sig inte riktigt. När korna
rymde sörjde byn. När de gav sig ut
för att leta efter dem hittade de ännu
fler som betade tillsammans med de
gamla. När mannens boskap hade
nästan fördubblats sprang en av de nya
tjurarna ner mannens äldsta dotter.
Mannen som vägrade att ”ta ut något
i förskott” fick alltid rätt, eftersom det
goda alltid förde något ont med sig, och
vice versa. Herren ger, och Herren tar,
det var berättelsens moral, och mannen
framställdes som vis.
Jag tycker lite synd om byborna. Deras
empati är visserligen beundransvärd,
särskilt med tanke på huvudpersonens
bristande engagemang, men de verkade
inte ha något långtidsperspektiv på
sin tillvaro. Deras emotionella tillvaro
måste ha varit som en berg-och-dalbana.
Men, den personen jag tycker ännu
mer synd om, det är just berättelsens
huvudperson. Inte för alla olyckor, utan
för hur han resonerar kring dem. Han
kommer fram till att +1 och -1 blir 0,
men han missar vad det innebär! Om
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Herren ger och Herren tar, så innebär
det att Herren engagerar sig i våra liv.
Det innebär att Gud själv söker kontakt
med oss och det är sannerligen inte
något att vara likgiltig för. Kontakten
mellan Gud och människa är något att
jubla över, att den faktiskt existerar!
Allt har sin tid, det finns en tid för
allt som sker under himlen. Nu när
sommaren står för dörren glädjer vi
oss över Herrens alla gåvor. I kyrkan
sjunger vi psalmer som Den blomstertid
nu kommer och En vänlig grönskas rika
dräkt. Sociala medier flödar över av
bilder på blommor, jag som för tillfället
utsocknes boende Fjäråsbo har glatt
mig enormt åt alla fina backsippebilder.
Hur många gånger jag har sjungit frasen
”Sköna maj, välkommen till vår bygd
igen!” bara i år är jag osäker på om jag
vill veta. Hur mycket konst hade aldrig
blivit skapad om alla varje vår hade ryckt
på axlarna och bara tänkt på höst? Hur
mycket konst hade aldrig blivit skapad
om vi hade vägrat låta oss beröras av vår
omvärld? Hur hade vi kunnat uppskatta
konst, för den delen, om vi inte hade
låtit den tala till våra känslor?
Låt oss ta vara på vår ständigt
föränderliga tillvaro, med både känsla
och förnuft. Låt oss njuta av sommarens
rikedom, vetandes att vi har den i några
månader till. Sedan kommer hösten,
vintern, våren, och sedan är vi där igen.
Låt oss uppskatta livets växlingar, finna
vad vi kan, och i svåra stunder minnas
att allt har sin tid. En annan tid följer
snart, och då är det upp till oss att ta
vara på den. Genom gåvor och förluster,
låt oss hålla kontakten med vår Herre
öppen, och lova honom med den
förmåga vi för tillfället har, för det goda
vi för tillfället upplever.
/Agneta Odeberg

Allt har sin tid

Predikaren 3:1

Musik i sommarnatten
- Natur och Mystik -

Midsommardagen, 25/6, har vi glädjen att få välkomna
Helena Cervin, Karin Knutsson och Henrik Cervin och åtnjuta
konstserten Natur och Mystik. Med en stor musikalisk bredd, från
Schubert till Braga, leder de oss på en musikalisk resa genom
sommarnatten.
Konserten börjar klockan 22:00 i Fjärås Kyrka
Varmt välkomna!
H e l e n a C e r v i n är kantor, sångpedagog
och sångerska. Hon har sin tjänst i
Trollhättan, Skogshöjdens kyrka, där hon
spelar, sjunger och leder körer.
K a r i n K n u t s s o n tillhör Göteborgs
Symfoniker, vår Nationalorkester,
där hon även medverkar med
programintroduktioner. Hon spelar också
mycket kammarmusik.
H e n r i k C e r v i n har varit
domkyrkoorganist i Göteborg i 21 år och
lärare i solistiskt orgelspel vid Högskolan
för scen och musik. Han är nu frilansande
musiker.

Natur och mystik
Plats: Fjärås kryka
Tid: 22:00, 25/6
Medverkande:
Helena Cervin,
Karin Knutsson
och Henrik Cervin

KU under sommaren 2016

Under sommaren träffas ungdomsgruppen KU i Fjärås
församlingshem i samband med torsdagsmässorna kl 18:30.
Gruppen riktar sig till dig som är ungdom (13 år och uppåt)
och träffas regelbundet under den större delen av året.
Programpunkterna varierar från gång till gång men det finns
alltid fika, aftonbön och gemenskap.
Välkomna!
Under dessa datum träffas KU i sommar:

14/7, 21/7, 28/7, 4/8,
11/8, 18/8, 25/8, 1/9.

Foto: Johanna Rosen/IKON
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Sommar i

- Mus i k och

Foto: Jim Elfström /IKON

26/6 kl 19:00 Musikgudstjänst med
Söndagskvällskören, och Trio Fenestra under
ledning av Kerstin Odeberg.
3/7 kl 19:00 Sommarmusik med Annie & Amelie.
10/7 kl 19:00 Högmässa där systrarna Frida,
Annie och Selma Gunnarsson sjunger och spelar.
17/7 kl 19:00 Friluftsgudstjänst i Äskhults by.
24/7 kl 19:00 Musikgudstjänst med temat
"I kärlekens tid". Sören Renulf, sång, Heléne
Jonsson, fiol, och Anita Milding, piano.
31/7 kl 19:00 Musikgudstjänst med temat
"Glittrande sväng med DuoMarinett". Sofia
Gustavsson och Beatrice Seyzerat tolkar svängiga
favoriter bland visor, barockmusik, jazz mm till
vibrafon och klarinett.
6

Förlanda

h gemenskap1/8 18:00 Trivselträff i Förlanda
församlingshem.
7/8 kl 19:00 Musikgudstjänst där
Förlanda Viscirkel medverkar med
sång och spel.
17/8 kl 14:00 Våffelcafe i Förlanda
församlingshem.

Foto:Tobbe Karlsson/IKON
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Fjärås kyrka

Förlanda kyrka

25/6 midsommardagen
26/6 johannes döparens dag
30/6 torsdag
3/7 6:e söndagen efter trefaldighet
7/7 torsdag
9/7 lördag
10/7 kristi förklaringsdag
14/7 torsdag
17/78:e söndagen efter trefaldighet

22:00 musik i sommarnatten
10:00 högmässa
18:30 mässa
10:00 högmässa
18:30 mässa
11:00 konfirmationsredovisning
10:00 högmässa med konfirmation
18:30 mässa
10:00 högmässa

10:00 högmässa
19:00 musikgudstjänst

21/7 torsdag
24/7 9:e söndagen efter trefaldighet
28/7 torsdag
31/7 10esöndageneftertrefaldighet
4/8 torsdag
7/8 11:e söndagen efter trefaldighet
11/8 torsdag
14/8 12:e söndageneftertrefaldighet
18/8 torsdag
21/8 13:e söndageneftertrefaldighet
25/8 torsdag
28/8 14:e söndageneftertrefaldighet
1/9 torsdag
4/9 15:e söndagen efter trefaldighet

18:30 mässa
10:00 högmässa
18:30 mässa
10:00 högmässa
18:30 mässa
10:00 högmässa
18:30 mässa
10:00 högmässa
18:30 mässa
10:00 högmässa
18:30 mässa
10:00 högmässa
18:30 mässa
10:oo familjemässa

Fjärås kyrka

är öppen för besök och andakt måndagfredag på kontorstid året runt samt i
samband med gudstjänst under helgerna.

19:00 musikgudstjänst
19:00 högmässa
19:00 friluftsgudstjänst
(ÄSKHULTS BY)
19:00 musikgudstjänst
19:00 musikgudstjänst
19:00 musikgudstjänst
10:00 högmässa
10:00 gudstjänst
10:00 högmässa
10:00 gudstjänst
Med reservation för eventuella ändringar.
Håll även utkik på vår hemsida
www.fjäråskyrka.se

Håll utkik på vår stora skylt vid kyrkmuren och på Facebook!

Måhaga onsdagar 10:30
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29/6 andakt
6/7 gudstjänst
20/7 mässa
3/8 gudstjänst

17/8 mässa
31/8 gudstjänst
7/9 andakt

Församlingsutflykt
Anteckna onsdagen den 24/8 i
almanackan, då annordnar FjäråsFörlanda församling
en trevlig dagsutflyckt för dem som
vill och kan följa med.
Mer information om
destination och anmälan
kommer snart via
informationsblad och
församlingens facebooksida
Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Vår kyrkoherde fyller 50 år i sommar.
Det vill församlingen uppmärksamma!
Vi inbjuder till festhögmässa söndagen den 3 Juli
klockan 10:00 i Fjärås kyrka. Efter högmässan
serveras en enkel måltid i församlingshemmet.
Anmälan till måltiden sker till pastorsexpeditionen
0300- 431100 senast måndagen den 27 Juni.
Välkomna!
Inge Andersson, kyrkorådets ordförande

Döpta i Fjärås-Förlanda församling
Våren 2016
Charlie Hilbertsson
Loke Stanislaus
Anton Wilander
Kristian Vähäniitty
Julia Fredberg
Hjalmar Lindgren
Zoe Johansson
Maximus Johansson
Adam Johansson-Gunnari
Melissa Elofsson
Josefin Borgström
Ludvig Borgström
Louie Dafnelius Hilpold

Harry Hermansson
Frida Johansson
Casper Johansson
Estelle Johansson
Engla Johansson
Astrid Karlsson
Alicia Lindgren
Alva Hansson
Märta Ljunggren
Ebba Cronelid
Jack Hultberg

Arvid Josefsson
Alve Persson
Loki Iversen
Ebba Hägg

Foto: Josefin Casteryd/IKON
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Sagostund?

A n d r a Pe t r u s b re ve t 1 : 1 6 - 1 8

L å t o s s t a l a o m t r ov ä rd i g h e t –
Fö r v e m v i l l b y g g a s i t t l i v p å e n s a g a ?

Jesus, en vis man, om det nu är
tillbörligt att kalla honom en man. För
han var en som gjorde förunderliga
gärningar, en lärare för människor
som gärna tar emot sanningen, och
han drog till sig många både judar
och av grekiskt ursprung. Han var
Messias. Och när Pilatus, på grund av
en anklagelse från våra ledande män,
dömde honom till korset, upphörde
inte de som först hade älskat honom
[att göra det]. Ty han visade sig för
dem på den tredje dagen levande igen,
[just som] de gudomliga profeterna
Den tyske filosofen Karl Marx liknar
hade förutsagt dessa och tiotusen andra
religionen med blommor instuckna i
underbara ting om honom. Och ända
kedjor som håller människan fjättrad.
tills nu har de kristnas stam, uppkallad
En företeelse som gör tillvaron som
bunden uthärdlig men som slutgiltligen efter honom, inte dött ut."* Detta
måste plockas bort för att hon ska kunna är ett av de textvittnen som talar om
befria sig själv från sina kedjor.* Ur Marx Jesus utanför bibeln, det är skrivet av
perspektiv blir religion mer eller mindre den judiske historieskrivaren Flavius
Josefus år 94 e kr. Märk väl att Josefus
skickligt ihopdiktade sagor som dövar
förtryckets smärta, ett opium för folket, inte har något att vinna på att måla
medan mäniskan med bakbundna händer Jesus i en positiv dager, han är inte själv
formar gudar till sin egen avbild. Lögnen en kristen och den som beställt hans
historieskrivning är inte heller det, men
kan vara vacker men ändå i slutändan
ändå är hans skildring av personen
en lögn som bör förkastas - för vem vill
Jesus helt i linje med vad den då lilla
bygga sitt liv på en saga?
förföljda, men snabbt växande, judiska
Visserligen betvivlar jag att gemene
rörelse påstår om sin korsfäste ledare.
konfirmand har läst särdeles mycket av
Dessutom är texten skriven bara 60 år
Marx texter men under min tid som
efter Jesu död och uppståndelse. Nu
konfirmandledare har jag hört frågor
ställda av konfirmander som vittnar om har jag inte utrymme att tala vidare om
en underliggande religionskritik som går de andra samtida utombiblska källor
som nämner Jesus, eller redogöra för
i linje med den tyske filosofens metafor
bibelns trovärdighet som historisk källa
om blommor instoppade i människans
eller ge exempel på hur arkeologisk
kedjor. Jag ställde faktiskt mina egna
konfirmandledare till svars samma enkla forskning ger stöd för de platser och
många av de skeenden som beskrivs i
fråga: Tror du verkligen att det som
bibeln men låt mig fastslå följande: Har
predikas om Jesus är sant, på riktigt?
Jesus funnits på riktigt? Absolut, att det
Det är en alldeles för viktig fråga för att
låta den stå obesvarad, så låt oss tala om har funnits en judisk man vid namn
Jesus som predikade ett budskap och
trovärdighet.
som sedan avrättades och kort därefter
Precis som 2a Petrusbrevets författare
påstods ha uppstått från de döda har
vill jag undvika strikt filosofiska
historisk täckning!
argument när jag svara på denna fråga,
Vem påstår Jesus sig vara och hur
jag vill istället koppla svaret till mannen
Jesus. Så, vad finns det för belägg att han visar han att han är den han säger sig
vara? Det är den intressanta frågan, en
har funnits?
fråga som tar mer än ett liv att besvara
"Ungefär vid denna tid uppträdde
"Det var inte några skickligt
ihopdiktade sagor jag byggde på när
jag för er förkunnade vår herre Jesu
Kristi makt och hans ankomst, utan
jag hade med egna ögon sett honom
i hans majestät. Ty han mottog ära
och härlighet från Gud, sin fader,
när en röst kom till honom ur den
majestätiska härlighet: ' Detta är min
älskade son, honom har jag utvalt.'
Den rösten hörde jag själv komma från
himlen när jag var med honom på det
heliga berget." 2 Pet 1:16-18

men låt oss återvända till bilden av
religion som blommor instoppade i
kedjor. Marxs gud är ett hjärnspöke
utan någon egentlig existens men
Jesus Kristus är Gud inkarnerad. Han
är mycket snack och mycket verkstad,
det är hans gärningar som vittnar om
vem han verkligen är. Jesus är den
som gör det som bara Gud kan göra.
"När Jesus nu såg deras tro sade han
till den lame: 'Mitt barn, dina synder
är förlåtna.' Nu satt några skriftlärda,
och de tänkte för sig själva: 'Hur kan
han tala så? Vem kan förlåta synder
utom Gud?' Jesus förstod i sin ande
vad de tänkte och sade till dem: 'Hur
kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket
är lättast att säga till den lame: Dina
synder är förlåtna, eller att säga: Stig
upp, ta din bädd och gå? Men för att
ni ska veta att Människosonen har
makt att förlåta synder här på jorden
säger jag dig' - och nu talade han till
den lame - 'stig upp, ta din bädd och
gå hem.' Och mannen steg upp, tog
genast sin bädd och gick ut i allas
åsyn, så att de häpnade och prisade
Gud och sade: 'Aldrig har vi sett något
sådant!'"*
För den som läser de fyra
evangelierna med kunskap om gamla
testamentliga berättelserna är det
tydligt att Jesu liv hela tiden anspelar
på det Gud sagt och gjort under
helheten av det gamla testamentet.
Den människa som försöker
slänga av sig kedjorna finner snart
att smeden på nytt smitt nya länkar,
förtrycket tar sig ständigt nya uttryck
men evangeliernas budskap är tydligt:
Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, den
Gud som en gång grep in för att rädda
den judiska folket ur slaveriet har nu
tagit mandom i Jesus Kristus för att en
gång för alla befria mänskligheten och
människan från de kedjor som binder
henne. Allt handlar om Jesus - en
frälsare som bevisar att han har kraft
bakom sina ord - för vem vill bygga
sitt liv på en saga?
/David Hermansson
* ur Till kritiken av den hegelska
rättsfilosofin, introduktion av Karl Marx
* ur Judiska fornminnen av Flavius Josefus
* Mark 2:5-12
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Foto: Magnus Aronsson/IKON

Fö r r a n u m re t s l ö s n i n g

Korsordet

Vinnaren av kyrkkaffe: Hildegard Ekman
Välkommen att hämta ditt pris på
expeditionen. Detta nummrets rätta lösning
vill vi ha inskickat senast 1a augusti 2016
Märk kuvertet "Korsord" och glöm inte att
skriva ditt namn och din adress. Lycka till.
Fjärås - Förlanda Församling
Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås
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