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0554-240 31

Informationsblad från
Equmeniakyrkan Fagerås

och Fagerås Baptistförsamling

Församlings-Nytt

Köper och säljer
Bilar  Bildelar Fälgar Metallskrot

Auktoriserad Bilskrotare
Vi utför även transporter med
våran bärgningsbil max 4 ton

Auktoriserad
återförsäljare för AGI

Även andra
 märken

Studieförbundet Bilda för
kyrka och samhälle

 www.bilda.nu

Församlingarnas olika
program presenteras i
samarbete med:

Gör livet lite lättare!
Vårstäd, veckostäd, fönsterputs,

flyttstäd.
Använd Rut-avdraget!

Solbacken Städ Carina Solberg
Högåsen Solbacken

carinasolberg67@gmail.com
070-537 37 68

Mars  - Maj 2019

Fotsalongen i Kil
Susanne Karlsson

Storgatan 16, 665 30 Kil
Bokningstel 070-575 19 17

KILTEC
Kiltec Entreprenad AB är ett litet och
personligt företag som utför mark- och
anläggningsarbeten åt privatpersoner, företag
och kommuner.

Entreprenad AB

Tel 070 640 8044 e-post kiltec@kiltec.se

Valborgsmässofirande
30 april

Equmeniakyrkan Fagerås

Påskdagsgudstjänst
21 april

Baptistkyrkan Fagerås

”Take me to the cross”
Mässa 12 maj

Equmeniakyrkan Fagerås

Gud, du som är livets och
kärlekens källa. Vi ber om
upprättelse för din kränkta
skapelse, om fred och rättvisa i din
värld. Vi ber för alla med makt att
påverka jordens framtid med sina
beslut.
Gud, du som är och vill
gemenskap. Vi ber om samling i
arbetet för ett klimat i balans. Väck
vår och andras vilja att ta ansvar.
Förena alla människor av god vilja
i ord och handling.

Gud, du som är kraften och vägen.
Vi ber om uthållighet, mod och
handlingskraft när målet känns
avlägset. Bevara oss från
uppgivenhet. Led oss på dina vägar
till en hållbar värld.

Gud, tack för att ditt ljus lyser i
mörkret och att mörkret inte har
övervunnit det. Led oss till
rättvisa och fred.

Eva Brunne, Martin Modeus

http://www.bilda.nu
mailto:carinasolberg67@gmail.com
mailto:kiltec@kiltec.se


Annonsörer

- 2 - - 11 -

Församlingsnytt

Bengt Ohlsson, tel 153 99
Klaxås Solhaga, 665 92 Kil

Församlingens Minnesfond
Gunbritt Ohlsson tel 153 99
Agneta Käld tel 073-526 86 18

Ansvarig utgivare: Carl-Gustaf Salomonsson

Fagerås Baptistförsamling

Pastorsexpeditionen
Equmeniakyrkan Fagerås, tel 150 91
Mobil 070 467 16 89

Pastor & föreståndare
Helena Fhager, tel 220 21
Säldebråten Bråten
665 93 Kil

Ungdomsledare
Evelina Tivehag 070 592 61 66

Vice församlingsföreståndare
Maria Johansson, tel 210 91

Ordförande
Carl-Gustaf Salomonsson, tel 153 51
Prästbolsvägen 8
665 94 Fagerås

Gynna våra annonsörer ring och ta kontakt när du behöver hjälp!

Storgatan 53, KIL 

Jerk och Annika 

0705-816716

Pastor & föreståndare
CYKEL  TRÄDGÅRD  SKOG

0565-502 28

NORELLS

Reparation och försäljning av
motorsågar, skogstillbehör

oljor och miljöbensin
Robotgräsklippare, frontklippare,
stubbfräsning, grästrimmer m.m.
Kålsgårdgatan 9 V.Ämtervik

Ordförande   Agneta Käld
tel: 073-526 86 18

Gedigen kunskap inom
dokumenthantering,

hög kvalitet samt
snygg produkt var avgörande när Docero får
förtroendet att leverera dokumenthantering.

                                 Se vår hemsida
                           www.docero.se

Josefin Jonsson
Brevik, Bråten

665 93 Kil
070-317 9002

josefin.82@hotmail.com

Breviksalongen
Frisör Interiör

Tidsbokning
gör även hembesök

Spis- och skorstenutställning

 Tfn. 0565-505 65
Fredrik 073 028 43 88

Västra Ämtervik

Skorstens-
hantverkarna

Renoverar och bygger

Församlingens plusgiro
438 08 01-3
Swish 123 644 79 57

Du når oss på;
www.kyrktorget.se
sök på fagerås baptistförsamling
E-post: kristnaashramrorelsen@telia.com

Församlingsboken

equmenia Fagerås
Ordförande
Anders Ekberg, tel 161 02
Hedells väg 7
665 94 Fagerås

Församlingens och equmenia
Fagerås hemsida
www.kyrkanibyn.se
e-postadress:
pastorhelena@kyrkanibyn.se
ungdomsledaren@kyrkanibyn.se

Kassör:
KG Eriksson  tel 070 679 08 39
plusgiro 44 34 59-3
bankgiro 5802-6543

Kassör:
Kerstin Wallin tel 170 23
Församlingens
plusgiro 34 33 83-6
bankgiro 5986-9776
swish 123 395 56 30
Församlingens Minnesfond
Britt Eriksson, tel 180 80
Kerstin Wallin, tel 170 23
Ulla Evertsson, tel 250 06

Utflyttade
Helena och Steinar Alstad till
Svenska Kyrkan, Arvika församling
25 september 2018

Olivia Salomonsson till Kyrkan vid
Brommaplan den 13 januari 2019

http://www.docero.se
mailto:josefin.82@hotmail.com
http://www.kyrktorget.se
mailto:kristnaashramrorelsen@telia.com
http://www.kyrkanibyn.se
mailto:pastorhelena@kyrkanibyn.se
mailto:ungdomsledaren@kyrkanibyn.se
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equmenia
Fagerås

Jag promenerar genom skogen.
Det är mycket snö kvar på stigen, men
börjar bli barmark under träden. Jag
stannar till en stund och känner vårsolen
som värmer mitt ansikte. Njuter. Men
minns att samma sol brände både mig
och allt som växte i somras. Minns
känslan att vakna varje morgon i många
månader med klimatångest. En sund
känsla i en osund värld. Det är bortom
allt tvivel att det är vi människor som är
orsak till klimatförändringarna, till den
globala uppvärmningen. Och det är nu
vi kan förändra vårt sätt att leva så att
det inte går åt skogen med alltihop. Nu.
Det enda som hjälper mot klimatångest
är att agera – och se att andra agerar. Att
vi gör det vi kan i smått och i stort. Att
stora viktiga beslut fattas.
Jag läser i Bibeln om skapelsen, om
människans ansvar. Läser i Bibelns
första kapitel om hur Gud med
sprudlande, lekfull kreativitet skapar
jorden och allt levande, tar ett steg
tillbaka och betraktar det nyskapade och
utbrister: Så bra det blev! Det är gott!
Mycket gott! Läser om människan – som
kommer av jord och åter blir jord. Det är
precis det vi är – en del av jorden, en del
av skapelsen, vi hör ihop med allt. Läser
profeten Jesaja: ”Jorden sörjer och
vissnar, hela världen förtorkar och
vissnar, jordens höjder förtorkar. Jorden
har vanhelgats av dem som bor där: de
har överträtt lagarna, kränkt rätten,
brutit det eviga förbundet.” Ja, vi som
bor här på jorden, vi i de rika länderna
har frossat, överkonsumerat – överträtt
jordens lagar. Så oerhört egoistiskt.
Varje dag kommer de till mig – fakta om

fossila bränslen, klimatförändringar,
koldioxid. Vi vet allt vi behöver veta. Nu
behöver vi agera. ”Ni ska lära känna
sanningen, och sanningen ska göra er
fria.” säger Jesus. Kan det vara så att när
vi tar till oss sanningen om
klimatförändringarna befrias vi till
handling? Jesus säger också: ”Gå ut
överallt i världen och förkunna
evangeliet för hela skapelsen.” Att
förkunna evangeliet – det glada
budskapet – för hela skapelsen – det kan
vi inte göra med ord – det måste vi göra
med handling.
Jag såg en teckning av vår tids mest
kraftfulla profet – Greta Thunberg – där
hennes skugga hade formen av Pippi
Långstrump som lyfter sin häst. Världens
starkaste. Måtte världens makthavare
lyssna på henne och på de tusentals
ungdomar som följer hennes exempel.
Det finns de som hånar henne, som vill
förminska henne, som vill få henne att gå
tillbaka till skolan – för att studera
klimatforskning – eller för att få henne
under kontroll. Precis som så många
andra profeter före henne har hånats och
man har försökt tysta dem.
På askonsdagen den 6 mars börjar fastan
som pågår till påskdagen. I
Equmeniakyrkan i Sverige har fastan i år
inriktningen ”Klimatfasta”. Att fasta
betyder att avstå. Tänk om vi under
denna fasteperiod kunde prova på ett
nytt, mer hållbart sätt att leva. Tänk om
vi kunde avstå från sådant som tär på
jordens resurser – i alla fall så långt vi
förmår. Göra mindre avtryck i klimatet.
Det handlar om att se över vårt resande

Arbetskvällar vid Equmeniakyrkan
Häckar, rabatter, grus- och plattytor
väntar på Dig!
Välkomna till arbetsgemenskap vid tre
arbetskvällar i vår.
Måndag 6 maj, 20 maj och 3 juni
kl 18.00

SKÄNK TILL LOPPIS OCH AUK-
TION
När du vårstädar kanske du hittar saker
som du inte längre vill ha men som är
för bra för att slängas. Kanske finns det
nån annan som vill ha dina saker?
Skänk till vår loppmarknad och auktion
som blir i samband med
Frykerudsdagen den 3/8. Kontakta:
Henric Tivehag 070-686 69 89
Annika Söderström 070-581 67 16
Maria Kallin 073-045 50 51

Välkommen att fira vårens
ankomst i Equmeniakyrkan,
Fagerås på Valborgsmässoafton

Kvällen inleds med MUSIKCAFÉ där
du förutom att njuta av det dignande
fikabordet får
delta i ett Quiz
med musikinslag.

När det börjar mörkna samlas vi
i Karsbol för vårbrasa, körsång samt
vårtal.
 

19.00 Musikcafé
21.30 Vårbrasa
          i Karsbol

Korvförsäljning

Fredagsknyt
En fredagskväll i månaden träffas alla
som vill i gröna kyrkan och har knyt-
kalas. Ta med en maträtt som räcker till
fler så äter vi kvällsmat ihop kl 17.30.
Den 5 april och 10 maj.

Toa- och hushållspapper till försälj-
ning till stöd för Equmenia Fagerås.
24 rullar toapapper 180 kr
12 rullar hushållspapper 180 kr

Det går att
handla när
kyrkan är
öppen.

Församlingsnytt

VÅRMARKNAD
Lördagen 13 april

kl 10.00-12.00
Equmeniakyrkan

Fagerås
Välkommen att
handla matbröd, vetebröd,
goda mjuka kakor, blomskott m.m.
köpa lotter, dricka kaffe och
                                     äta våfflor
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Program  Församlingsnytt

Nästa Församlingsnytt utkommer
vecka 22 och gäller tiden
juni-augusti
Du som vill bidra med material till
Församlingsnytt, hör av dig till:
Marie o Henric Tivehag tel 070 686 69 89
Marie Torstensson tel 073 929 80 92
Maria o Mats Johansson tel 070 565 91 39
                                           senast  19/5

med fossila bränslen, vår överkonsumtion
av kläder och prylar. Fundera på vår mat
– äta närproducerat, klimatsmart, välja
grönsaker och frukt efter säsong så maten
inte behöver transporteras så långt. Tänk
om vi under fastan kan ägna lite extra tid
till att försöka påverka politiker och
andra beslutsfattare att tänka och agera
hållbart. Fastetiden är en avgränsad
period då vi kan prova på ett annat sätt att
leva. Men det räcker ju inte. Vi behöver
lägga om vår livsstil radikalt. Lära oss att
njuta av solen här hemma och inte
behöva åka till Thailand eller Spanien för
att kunna njuta av den och slappna av.
Lappa våra kläder och känna glädje i det.
Glädjas åt teater, konserter och sport
istället för att köpa prylar. Att avstå
behöver inte vara tråkigt. Vi får lära om,
njuta av och glädjas åt sådant som inte tär
på jordens resurser.
Och det finns hopp, än finns det hopp.
Kan vi lära oss att leva hållbart så kan
naturen läka. I Romarbrevet skriver
Paulus: ”hopp om att också skapelsen ska
befrias ur sitt slaveri under
förgängelsen”. Jag ber att det hoppet ska
infrias!

Helena Fhager

TUSSRIS
Nu har vi tillverkat 500 tussriskvistar
till Fårfesten i Kil.
TACK alla ni som kommit till
Equmeniakyrkan, Fagerås på
tisdagskvällar och lördagsförmiddagar
under januarimånad för att forma och
limma ulltussar på björkriskvistar.
Vi har haft många goda samtal, härliga
skratt och goda fikastunder tillsammans.
Tack för god arbetsgemenskap!
Kerstin Wallin och Britt Eriksson

3 st inspirations- och
diskussionskvällar om Renovering –
Ombyggnad – Tillbyggnad

Equmeniakyrkan Fagerås byggdes 1961.
Kyrkan har genomgått mindre om- och
tillbyggnader genom åren, som entrédel
och köksombyggnad. Den gamla
vaktmästarbostaden har också byggts om
till ungdomslokaler m m. Framför allt
kyrkolokalen är nu i stort behov av
renovering. Estrad, stolar, innertak, nytt 
golv, fönster m m. Tankar finns också att
bygga om delar av köket. Önskemål
finns att ungdomslokalerna skall
placeras ovan jord. För att kunna
klargöra vilka behov som finns, och vad
som skall utföras, kommer tre
inspirations- och diskussionskvällar att
hållas under mars-maj. Där inhämtar vi
erfarenheter från våra egna och andra
församlingars byggnationer. Vi
diskuterar också vad som är rimligt att
försöka uppnå. Med detta som grund
skall en grovkalkyl tas fram som visar
vilka kostnader det handlar om. För att
kunna få en klar bild av vad som skall
byggas och för att kunna bedöma hur
mycket bidrag som kan erhållas behöver
vissa ritningar och skisser sedan tas
fram. Med detta som bas kan
jämförelser göras mellan vilka
ekonomiska medel som finns till hands

och vad som erfordras. Den utbyggnad
som skissats på denna bild är
fortfarande bara en tanke, men det nya
förrådet är en redan en verklighet.
Kom och var med och diskutera. Din
åsikt är viktig!

Byggnadskommittén gm
L-O Frykenberger

Fantastiskt jobb med Trafik och
Parkering under Fårfesten!
Stort tack till alla som deltog i arbetet
under fre-sön 1-3 mars.
Bra inkomst till församlingskassan.
Under fre o lör hade vi fint väder och
väldigt många bilar
Bra jobbat/ L-O Frykenberger

Bild  från Fårfesten i Kil

MARS
Tisdag 12
10.00 - 12.00 Våffelcafé
Equmeniakyrkan Fagerås
Torsdag 14
18.30 Lovsång och Bön
Fagerås baptistkyrka
Söndag 17
11.00 Gudstjänst
Fagerås baptistkyrka
Bengt Ohlsson
Arne och Inger Arvidsson
18.00 Diskussion om byggnation
Equmeniakyrkan Fagerås
Se information sid 9
Tisdag 19
10.00 - 12.00 Våffelcafé
Equmeniakyrkan Fagerås
Torsdag 21
18.30 Lovsång och Bön
Fagerås baptistkyrka

19.00 Samtalskväll
Equmeniakyrkan Fagerås
Naturskyddsföreningen
Lördag 23
9.00 Hållbar frukost
Equmeniakyrkan Fagerås
Helén Williams
Klädbytarstund
Se information sid 8
Söndag 24
11.00 Gudstjänst med nattvard
Equmeniakyrkan Fagerås
Helena Fhager
Ove och Mia von Knorring
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ProgramFörsamlingsnytt

Hållbar frukost 23 mars
Från prat till praktik, om ångest och
möjligheter i klimatkrisens spår!
Föresläser gör Helén Williams som
arbetar på Karlstads universitet. Hon
utbildar i hållbar utveckling och forskar
om hur matsvinnet kan minska. Hon
kommer att berätta om bakgrunden till
global hållbar utveckling, fakta om
klimatkrisen och redogöra för åtgärder.
Hon kommer att visa på vad som gör
skillnad och hur vi som individer kan
bidra.
I samband med frukosten kommer vi ge
tillfälle för klädbyte. Ett sätt att vara
klimatsmart är att någon annan kan få
återanvända de kläder som du inte
längre använder. Så ta med kläder som
bara hänger i garderoben eller ligger i
byrån så kanske de kan komma till
bättre användning för någon annan. Och
vem vet, kanske får du också med dig
något ”nytt” hem.

Samtalskväll med
Naturskyddsföreningen
Som en del i Equmeniakyrkans
Klimatfasta så bjuder vi in till en
samtalskväll med Naturskyddsföreningen i
Kil den 21 mars kl 19 i Equmeniakyrkan
Fagerås. Vi får höra lite om
Naturskyddsföreningens arbete och
fundera på vad vi kan göra för klimatet i
stort och smått. Välkomna!

Under fasteperioden, som börjar på
askonsdagen den 6 mars och håller på
till påskdagen, utlyser Equmeniakyrkan
i Sverige en klimatfasta. Att fasta
innebär att avstå från något, skala av
livet så att det blir enklare, att
förbereda sig för påsken då Jesus dör –
avstår från allt – och uppstår. Då livet
segrar över döden. Vi människor har i
något hundratal år överkonsumerat
jordens resurser och det har lett till en
klimatkris. Vi behöver drastiskt ändra
vårt sätt att leva för att rädda jorden till
kommande generationer. Det behövs
stora politiska beslut och vi som
individer behöver göra medvetna val
för ett bättre klimat. Klimatfastan är en
begränsad period då vi kan få öva på
nya vanor. Det kan handla om att resa
fossilfritt eller fossilsnålt, det kan vara
en period av köpstopp av kläder och
prylar, en period då vi inte slänger
någon mat, då vi äter klimatsmart och
närproducerat. Tar med tygkassar till
mataffären för att spara på plasten. I
vår kyrka bjuder vi under fastan in till
samtal med Naturskyddsföreningen,
Hållbar frukost med klädbytarträff,
pilgrimsvandring med skapelse- och
klimattema och så kommer våra
gudstjänster beröras av temat. Fundera
gärna ut något område där du kan prova
på en ny vana!

16.00 Pilgrimsvandring
Start hos Fhager i Lene
17.00 Cafékväll
Fagerås baptistkyrka
RPG kören Arvika
Tisdag 26
10.00 - 12.00 Våffelcafé
Equmeniakyrkan Fagerås
Torsdag 28
18.00 Stick- och pratcafé
Equmeniakyrkan Fagerås
18.30 Lovsång och Bön
Fagerås baptistkyrka
Lördag 30
18.00 Konsert med OBS
Equmeniakyrkan Fagerås
Old Boys Singers

Söndag 31
18.00 Gudstjänst
Equmeniakyrkan Fagerås
Helena Fhager, konfirmanderna

APRIL
Tisdag 2
10.00 - 12.00 Våffelcafé
Equmeniakyrkan Fagerås
Torsdag 4
18.30 Lovsång och Bön
Fagerås baptistkyrka
19.00-20.30 Bibelsamtal
Equmeniakyrkan Fagerås
Apostlagärningarna kap 9
Fredag 5
17.30 Fredagsknyt
Equmeniakyrkan Fagerås

Söndag 7
10.00 Gudstjänst
Equmeniakyrkan Fagerås
Helena Fhager, Cristine Salomonsson
18.00 Diskussion om byggnation
Equmeniakyrkan Fagerås
Se information sid 9
Tisdag 9
10.00 - 12.00 Våffelcafé
Equmeniakyrkan Fagerås
Torsdag 11
18.30 Lovsång och Bön
Fagerås baptistkyrka
Lördag 13
10.00-12.00 Vårmarknad
Equmeniakyrkan Fagerås
Se information sid 10
Söndag 14
10.00 Gudstjänst med nattvard
Equmeniakyrkan Fagerås
Helena Fhager, Carin Lindsten
Församlingsmöte efter gudstjänsten
Tisdag 16
10.00 - 12.00 Våffelcafé
Equmeniakyrkan Fagerås
Skärtorsdag 18
19.00 Skärtorsdagsmässa
Frykeruds kyrka
Agapemåltid med nattvard och
Getsemanestund.
Gunilla Sjöö, Helena Fhager,
Bengt Ohlsson
Se information sid 7
Långfredag 19
10.00 Långfredagsgudstjänst
Equmeniakyrkan Fagerås
Bengt Ohlsson, Helena Fhager
Ingvar Bäckryd
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Kvinnornas evangelium – en stark
påskupplevelse
På Annandag Påsk högläser vi hela
boken Kvinnornas evangelium av
Mary Ellen Ashcroft med början kl 16.
I boken är kvinnorna runt Jesus
samlade när Jesus ligger i graven. De
berättar om sina möten med Jesus,
delar sorg och delar liv. Det är en
oerhört stark upplevelse att läsa boken.
Alla som vill är med och läser – i
roller. Ta med t ex bröd, ost, frukt, så
har vi lite knytisfika när vi läser.
Läsningen tar ca 4 timmar. Välkomna!

Påskdagen 21

Helena Fhager, Bengt Ohlsson
Ingvar Bäckryd
Annandag påsk 22
16.00 Kvinnornas evangelium
Equmeniakyrkan Fagerås
Se information sid 7
Tisdag 23
10.00 - 12.00 Våffelcafé
Equmeniakyrkan Fagerås
Torsdag 25
18.00 Stick- och pratcafé
Equmeniakyrkan Fagerås
18.30 Lovsång och Bön
Fagerås baptistkyrka
19.00-20.30 Bibelsamtal
Equmeniakyrkan Fagerås
Apostlagärningarna Kap 10
Söndag 28
10.00 Gudstjänst
Equmeniakyrkan Fagerås
Frans Wingård
18.00 Cafékväll
Fagerås Baptistkyrka
Anna-Lisa Nilsson och Asta Olsson
Valborgsmässoafton 30
19.00 Musikcafé
Equmeniakyrkan Fagerås
Quiz med musikinslag
21.30 Majbrasa
Karsbol, Fagerås
Körsång,vårtal
Se information sid 10

MAJ
Torsdag 2
18.30 Lovsång och Bön
Fagerås baptistkyrka
Lördag 4
9.30 –16.30 Bönedag
Fagerås baptistkyrka
”Hjärta för Värmland"
Anm: 0554-69 36 10
Bönetåget o Lovssångskör
Söndag 5
10.00 Gudstjänst
Equmeniakyrkan Fagerås
Tomas Svensson
Ove Fager, Ammi Eriksson
C-G och Rakel Salomonsson
18.00 Diskussion om byggnation
Equmeniakyrkan Fagerås
Se information sid 9
Måndag 6
18.00 Arbetskväll
Equmeniakyrkan Fagerås
Torsdag 9
18.30 Lovsång och Bön
Fagerås baptistkyrka
Fredag 10
17.30 Fredagsknyt
Equmeniakyrkan Fagerås
Söndag 12
18.00 Mässa Take me to the cross
Equmeniakyrkan Fagerås
Neighbourhood Gospel
Se information sid 7
Torsdag 16
18.30 Lovsång och Bön
Fagerås baptistkyrka

Söndag 19
11.00 Gudstjänst
Fagerås baptistkyrka
Bengt Ohlsson, Caroline Löfstedt
11.00 Konfirmationsgudstjänst
Sannerudskyrkan Kil
Måndag 20
18.00 Arbetskväll
Equmeniakyrkan Fagerås
Torsdag 23
18.30 Lovsång och Bön
Fagerås baptistkyrka
19.00-20.30 Bibelsamtal
Equmeniakyrkan Fagerås
Apostlagärningarna kap 11
Söndag 26
10.00 Gudstjänst
Equmeniakyrkan Fagerås
Göran Forsman
Församlingsmöte efter gudstjänsten
18.00 Cafékväll
Fagerås baptistkyrka
Västanvikssångarna
Torsdag 30
18.30 Lovsång och Bön
Fagerås baptistkyrka

JUNI
Söndag 2
10.00 Gudstjänst med natttvard
Gemensamt med Frykeruds församling
Equmeniakyrkan Fagerås
Helena Fhager
Kalle och Desirée Kjellberg
16.00 Pilgrimsvandring
Start hos Fhagers i Lene
Måndag 3
18.00 Arbetskväll
Equmeniakyrkan Fagerås

Torsdag 6
18.30 Sverigebön
Fagerås baptistkyrka
Pingstdagen 9
11.00 Friluftsgudstjänst
Helena Fhager

Skärtorsdagen
I år provar vi en ny form av
Skärtorsdagsgudstjänst: Agapemåltid med
nattvard och Getsemanestund. Vi dukar
ett långbord längst fram i kyrkan med en
enkel kvällsmat. Vi äter, läser
skärtorsdagstexterna, firar nattvard runt
bordet och samlas kring altaret som vi
klär av inför Långfredagen. Välkomna!
Frykeruds kyrka Skärtorsdagen kl 19.

“Take me to the Cross”
Neighbourhood Gospel har just börjat
öva in en, för oss, ny mässa: Take me to
the Cross. Söndagen den 12 maj kl 18
framför kören mässan. Vill du vara med
och sjunga så är du välkommen till
gröna kyrkan på onsdagskvällar kl 19 J
Välkomna!

11.00 Påskdagsgudstjänst
Fagerås baptistkyrka


