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Vi längtar efter dig!!!

Svenska kyrkan är en del av

Ge en gåva!

90 01 22-3 Pg
900-12 23 Bg

Kyrkan är en livsgemenskap. Här samlas vi kring den
Gud som gav oss livet och som är med oss alla dagar till
tidens slut.

hopp om en bättre värld. Årets julkampanj heter ”Ge alla barn en framtid utan
våld”, ge ett bidrag och var med och stöd kampen för en bättre värld. Läs mer om
julkampanjen på sidan 11. Ge en julgåva genom att SMS:a HOPP till 72950 så
skänker du 50 kronor till julkampanjen.

Kyrkan är en gemenskap där alla behövs och där alla är
lika viktiga. På samma sätt som kroppen kan sörja en förlorad
kroppsdel, längtar vi alltid efter dem som saknas oss.
Vårt mål är alltid alla. Först då är vi kompletta.

I kyrkan finner var och en sin uppgift. De gåvor som Gud
lagt i mitt liv kommer till nytta då jag ställer mig till förfogande. Lerums församling ropar efter ideella krafter, efter
människor som på ett eller annat sätt kan finna mening i att
vara en del av det stora arbetslaget.
I grunden delar vi alla samma uppdrag; att berätta om Jesus Kristus. Detta sker på många olika sätt, i stort och smått,
på gator och torg, i arkiv, kök och församlingssalar.
Tron på Jesus gäller hela människan. Därför behövs människor som inte bara berättar evangelium utan också gör. Vår
tro är att alla behövs och att det vi gör är lika viktigt.

en

vatt

❆❄❅❆❄❅ 1❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅
00:❆❄❅❆❄❅ ❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅
Julklappen
❆❄❅❆❄❅ ❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅
som ger hopp!
❆❄❅❆❄❅ ❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅
❆❄❅❆❄❅ ❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅
❆❄❅❆❄❅ ❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅
❆❄❅❆❄❅ ❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅
30
0:❆❄❅❆❄❅ ❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅
❆❄❅❆❄❅ ❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅
www.svenskakyrkan.se/webbshop
60:❆❄❅❆❄❅ ❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅
rent

Julklappen som ger en annan människa ett hopp, en möjlighet
och framtid.

Gr
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Välkommen!
Vi längtar efter dig!

Tack för ditt engagemang!

Magasinet
En församlingstidning från
Lerums församling
Redaktör: Peter Ebbesson
Ansvarig utgivare: Gunnar Göranzon

dorothea hohmann
sjunger i aspenäskören

– Jag är med i en gemenskap som är viktig. Numera
sjunger jag mera i köket
när jag bakar.

Gunnar Göranzon, Kyrkoherde

Gilla oss på Facebook
www.facebook.com/lerumsforsamling
och läs mer på: blogg.svenskakyrkan.se/lerum/
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genom din gåva via webbshopen är du med i arbetet att ge barn
utbildning och en framtid utan våld.

skolböcker

I detta nummer av Magasinet vill vi berätta mer om
vad det innebär att vara ideell i Lerums församling. Här finner
du också en lista på arbetsuppgifter som söker sin utförare.
Undersökningar visar att upp till varannan tillfrågad person
är intresserad av att vara ideell i Svenska kyrkan. Att det inte
blivit, säger de flesta, är för att ingen frågat dem.
Nu frågar jag dig: Vill du bli ideell i Lerums församling? Vill
du det, dra dig då inte för att kontakta oss. All information
finner du i detta Magasin.

ge bort en symbolisk julklapp med ett fint gåvobevis till en vän,
kollega eller någon i familjen. gåvobeviset skickas till dig
digitalt eller med brev.

”Han var en av oss
och hade fått samma
uppdrag som vi.”
Apg: 1:17

Redaktion: Anna Holger-Nilsson Forser,
Susanne Lindström, Christine Jidsten,
Christian Josefsson
Grafisk form: Peter Ebbesson
Besöksadress: Kantor Edgrens väg 4
Postadress: Box 126, 443 23 Lerum
Telfon: 0302- 522 540
www.svenskakyrkan.se/lerum
Tryck: WM-tryck i Alingsås.
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Man trivs där man behövs

Vad är en ideell?
”Ideell” kommer från ordet idé. En
ideell organisation består av en
grupp människor och tillsammans
delar vi en idé som vi brinner för
och vill jobba med. Det viktiga
är inte att tjäna pengar utan att
vi har roligt och tycker att det
känns meningsfullt. När vi människor brinner för en idé vill vi engagera oss och då är det viktigt
hur vi blir bemötta. Att inte bli
lyssnad till eller att ens idéer inte
tas tillvara kan göra människor
passiva. Goda erfarenheter leder
till aktivitet. Det ska vara roligt
att vara ideell, därför behöver vi
prata om det som ger oss lust
och glädje! För om vi bara pratar
om det dåliga, hur ska vi då kunna
väcka lusten hos dem som ännu
inte har upptäckt hur kul det är
att vara med?

Att vara delaktig i att bygga församling handlar inte om prestationer utan om att dela livet med varandra och göra skillnad.
Alla står i evangeliets tjänst och under dess
auktoritet. ”Vi människor längtar efter något
meningsfullt, att få bidra och göra skillnad,
det är en viktig drivkraft. Vi vill att alla ska få
användning av sin begåvning och kreativitet
och bidra till att församlingen kan få möjligheten att få sin uppgift, nämligen att vara Kristi
kropp.
En kropp kan inte klara sig utan sina
kroppsdelar. Att vi alla bidrar gör att församlingen kan utvecklas och vidgas. Att arbeta
tillsammans är också mycket roligare än att
göra saker på egen hand. Det är något som
vi nu satsar på och funderar över.
Idag berikas församlingens verksamhet av
människors ideella insatser.
Med ideell medarbetare avses en oavlönad
person som bär någon form av överenskommet ansvar för det gemensamma församlingslivet.

MÖJLIGHETERNAS KYRKA
agneta blücher bengtsson
engagerad i internationellt arbete

– Att vara en bland många.
Att vara en
kugge i grupparbete.

Lerums församling vill utrusta människor att
bli mer delaktiga. ”Människor engagerar sig,
vill engagera sig och mår bra av att engagera
sig”. Det är en rättighet att få använda sig av
sina gåvor – det bör vara en sorts drivkraft i
vårt arbete.
Jag tror att många fler önskar vara behövda men på ett annat sätt än vi är vana med.

Tillfälliga uppdrag, direkt förfrågan, kompetensbaserat är några perspektiv som måste
finnas med om vi även ska få med ideella
som är yngre och förvärvsarbetande.
För att församlingen ska lyckas med att
bygga vidare på ideella krafter ställs det nya
krav också på dem som är anställda. Det
handlar om ledarskap, att ge stöd, uppmuntran och utbildning. Även de anställda behöver
fortbildning och stöd i nya uppgifter och
roller.
Den nya tekniken har gett oss oändliga möjligheter att kommunicera, men än så länge
finns det inget som överträffar det personliga mötet. Ansikte mot ansikte känner sig
människor sedda, och det är en förutsättning
för att kunna engagera människor.
Vi ställer oss den frågan hela tiden, hur
skall vi bli bättre på att ta tillvara de gåvor
och idéer som finns hos människor som
kommer och finns i vår församling?
Under våren arbetade Lerums församling fram
en handlingsplan tillsammans med anställda
och ideella och nu har vi börjat ta den i bruk
och skall använda oss av den steg för steg, för
att börja bygga på det som redan finns.

Susanne Lindström
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GEMYT
- ett sammarbete med andra
I Lerums kommun finns ett
samarbete med föreningar,
frivilligorganisationer och olika
samfund som har god erfarenhet
av frivilligverksamhet.

Våra riktmärken

Nätverket heter GEMYT och vi
är representanter från olika föreningar som tex. Bräcke Diakoni,
Röda Korset, SPF Lerum och
Lerums församling.

För den som vill göra en ideell
insats i Lerums församling, skall det
vara lätt att finna sin uppgift. Här
kommer några riktmärken för vårt
församlingsarbete:

Lerums kommun sektor stöd och
omsorg har frivilliga verksamma
på våra äldreboenden och på
träffpunkter för social samvaro.

Värde – alla har fått sitt grundvärde
av Gud och har sin självklara plats i
kyrkan och dess arbete.

Vi hoppas att vi fortsätter med
att mötas regelbundet, det är
positivt att kunna verka tillsammans i en mindre kommun och
samarbete är viktigt, dessutom
betyder det lite tid, mycket roligt
och välbefinnande.

och våra liv har en mening. Det ideella
arbetet kan få oss att känna verklig
mening.

Susanne Lindström

”I församlingen finns människor
som tar ansvar för att församlingens uppgifter blir utförda och
som är beredda att åtaga sig
förtroendeuppdragen i församlingen.” KO kap 2§

Mening – vi vill känna att tillvaron

Vi är ett utvalt släkte
”Man trivs när man behövs” är mottot
för Ideellt forum som är en organisation inom
Svenska kyrkan. Genom denna organisation
vill man synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag.
Men, man kan ju undra om det här med ”trivsel” verkligen är någon kyrklig angelägenhet?

Tittar vi lite djupare på det här med trivsel, så ”trivs” vi när vi lever och verkar i goda
relationer till Gud och varandra. Och alla
goda relationer kännetecknas av en kärleksfull ömsesidighet:
Vi behöver Gud och vår medmänniska.
Och vår medmänniska och Gud behöver oss i
arbetet för himmelrikes utbredning.

När Gud skapade jorden gav Han oss

pia hellberg
sjunger i aspenäskören

– Körledaren gör så att man
känner sig välkommen. Det
gör inget om man sjunger lite
fel. Här handlar det om att
våga utmana sig själv.
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människor i uppdrag att förvalta skapelsen
(1 Mos 1:26). Och längre fram i historien
säger Jesus att vi som är Hans lärjungar är
jordens salt och världens ljus (Matt 5:13;
14). Som kristna står vi alltså därför ALLA i
evangeliets tjänst.

Och om det är varje människas uppgift att
vara med och förvalta skapelsen, så är det
också en rättighet att få göra det.
Christian Josefsson, präst i Lerum

Gemenskap – människans djupaste
kallelse är att leva i gemenskap med
Gud och sina medmänniskor. Det
ideella arbetet hjälper till att skapa
gemenskap.

Människan i fokus – det ideella
engagemanget måste alltid vara för
människans skull, där vi prioriterar
verkliga mänskliga behov.
Att få göra tro – den legendariske
prästen Ebbe Hagard (1917 – 2008)
uttryckte detta väl med titeln på sin
bok ”Tro med händerna” (1982). Hur vi
med Guds hjälp ”gör vår tro/tror med
händerna” måste få se olika ut beroende
på vilka vi är (1 Kor 12:4-6).

Medskapare – att vara medskapare är ALLAS vår grundläggande
uppgift. Och genom det ideella engagemanget kan vi också få chansen att
utföra denna vår uppgift, för Guds
och världens skull.

I Petrus första brev läser vi: Ni är
ett utvalt släkte, kungar och präster;
ett heligt folk, Guds eget folk som
skall förkunna hans storverk. Han har
kallat er från mörkret till sitt underbara ljus (1 Pet 2:9).
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micha foss-ghazarian
präst i lerums församling

– Det jag tar med mig från
Norrköping är nyvunnen
och nyfunnen gemenskap
grundad i ödmjukhet inför
varandra.
Samt inspiration inför den
tid som ligger framför mig!
åkte till norrköping. Lena Sjölander, Susanne Lindström, Micha Foss-Ghazarian, Anneli Andersson, Therese
Henriksson, Rebecka Lindén, Ida Heidenström Egerdal och Jacob Albinsson.

”Vi var med!”
För tionde året i rad samlades ”Ideellt forum” till idédagar den
första helgen i oktober. Denna gång deltog 400 personer från
Svenska kyrkans församlingar, stift och intresseorganisationer.
Från Lerums församling åkte vi åtta personer, unga och vuxna.
Det var en massa föredrag och seminarier man kunde lyssna på.

ida heidenström egerdal
ung ledare i lerums församling

– Det var trevligt att se
Norrköping och träffa nya
människor. Delfinerna tilltalade mig mer än föredragen.

Vi lyssnade bla på: Filip Wijkström, gästprofessor
vid Stockholms universitet han höll ett föredrag
på temat: ”Det nya samhällskontraktet – var
& hur passar Svenska kyrkan in?” Genom att
jämföra det nuvarande svenska samhället med
historien och andra europeiska länders utveckling, gav Filip en spännande bild av att både
kyrka och samhälle befinner sig i ett skede av
starka förändringar.
Han skickade också med några utmaningar för deltagarna att samtala vidare om,
till exempel hur kan Svenska kyrkan bli en
relevant samhällsaktör utan att tappa sin
identitet?
Han jämnförde Svenska kyrkan med
en ”13 åring” för kyrkan har ju bara varit
självständig i 13 år. (2000 blev kyrkan fri
från staten) Kyrkan är som en tonåring, ny
och har stora möjligheter. Hur vi än väljer att
jobba i kyrkan så kommer det att påverka
framtiden. Han uppmuntrade oss att våga

använda kraften som finns i våra medlemmar,
solidaritet och idealitet.
Idédagarna avslutades med en avslutningsmässa i Kolmårdens delfinarium. Vi från Lerum
missade den stora bussen så vi fick åka med två
mindre bilar och blev guidade genom området
och kördes ända fram till dörren. Vi kände oss
som VIP-gäster. När vi steg in så strömmade
härlig musik och bassängens skimrande blå toner och delfinernas mjuka rörelser i vattnet blev
som en fond, som en altartavla.
Vi fick vara med om en vanlig nattvardsmässa
på en något ovanlig plats. En påminnelse om
att skapelsens skönhet berör på djupet och att
Guds skapelse ständigt pågår. Livet pågår och
förnyas oupphörligt, precis som kyrkans uppdrag; att gå tillsammans med Gud och varandra.

lena sjölander
engagerad i aspenäs kyrka

– Jag känner att om kyrkan och
vi människor ska nå fram så får
vi börja missionera som hon som
höll föredraget - våga vara kyrka sa i jämförelse med Filippinerna.
De satsar på att skapa goda
relationer och att vara mån om
sin medmänniska.
Där har vi något att lära.
Vad jag skulle vilja göra - då får
det väl bli att ringa, besöka eller
hämta de som sitter ensamma att
komma till gemenskap i kyrkan.

Susanne Lindström
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Vad vill du bidra med?

VÄXTPLATS - att växa i tro
• Ledare för samtalsgrupp.
• Medvandrare i Katekumenat.

HJÄLP ATT NÅ UT - informera till andra
• Reklam på facebook och andra sociala medier.
• Kopiering.
• Sprida info via hembesök (dopinbjudan till familjer som fått barn)
• Påskvandringar.
• Affischera.

Vill du vara ideell
medarbetare
i Lerums församling?
Vi vill att alla ska få användning
av sin begåvning och kreativitet
och bidra till att församlingen
kan fullgöra sin uppgift, nämligen att vara Kristi kropp. En
kropp kan inte klara sig utan
sina kroppsdelar. I församlingen
finns många olika uppgifter,
både enkla och avancerade,
uppgifter som det tar lång tid
att utföra men också uppgifter
som bara tar en minut. Att vi alla
bidrar gör att församlingen kan
utvecklas och vidgas. Att arbeta
tillsammans är också mycket
roligare än att göra saker på
egen hand!
Välkommen med ditt bidrag,
stort eller smått. Det finns en
plats där du passar in, berätta
gärna vad du vill bidra med!
Här till höger finns exempel på
uppdrag i församlingen.

KREATIVT - för den händige

GEMENSKAP - för äldre

• Pilgrimsvandringar.
• Uteaktiviteter.
• Promenadgrupper.
• Hundpromenad tillsammans.
• Bokbord.
• Traditionsbord/ kreativt bord.
• Julpynta/påskpynta.
• Vara med och anordna utställningar.

• Spela/sjunga på äldreboendena, gemenskapsträffar.
• Födelsedagsbesökare/julblommor.
• Högläsningsgrupp.
• Hembesökare.
• Utflyktshjälp vid ex. sommarresor.

Kontakta oss så får du
veta mer och kom gärna
med egna tankar!

Vill du göra skillnad? Eller har du ett intresse du vill dela med dig av?
När du har sagt ja till ett uppdrag, kommer du att bli introducerad i din uppgift. Det ingår en
utbildning för din uppgift och du får också en handledare du kan vända dig till.
En gång om året inbjuds alla ideella,
anställda och förtroendevalda i församlingen till en gemensam fest.
monica essén
sjunger i aspenäskören

– Att ta del av ny musik som
skrivs för kyrkan är jätteviktigt
tycker jag och det får jag genom
kören. Kyrkan är ett socialt
patos som jag vill vara med i.
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Kontaktpersoner för ideellt arbete:
Susanne Lindström,
samordnare och församlingspedagog.
susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se
0302-522 574
Christian Josefsson
präst i Lerums församling
christian.josefsson@svenskakyrkan.se
0302 -522 595
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PRAKTISKT- en hjälpande hand

INTERNATIONELLT ARBETE - utföra mission

• Notbiblioteket (sortera, katalogisera, organisera).
• Fika till körerna + hålla ordning under repetitionsarbetet.
• Ta hand om körerna under konsertrep + fika innan gudstjänsten.
• ”Körstyrelse”- ordna läger, kördagar, resor.
• Skriva in körtexter till småpärmarna.
• Arbetsgrupp runt konserter, praktiskt med biljetter etc.
• Utskick.
• Kör och medhjälpare för daglediga.
• Administrativa uppgifter.
• Statistiska sammanställningar.
• Bilder/filmer dokumentation.
• Skjutsa från och till / transportera.
• Medhjälpare vid meditationer.
• Korrekturläsning.
• Juridisk rådgivning.
• Pedagogisk trädgård/trädgårdsgrupp där vi odla blommor
till altaret. (Även förskolan kan vara involverad i detta)
• Vara med och ta ansvar för att det ser fint ut utvändigt
kring kyrkor och lokaler.

• Fairtrade-försäljningsgrupp.
• Världsbönsdagen.
• Samla pengar i bössor.
• Jobba aktivt med tex Klädbytardag och olika insamlingar.
• Manilla projektet.

KYRKORUMMET- en hjälpande hand
• Värdar så att kyrkan kan vara öppen på dagtid/ året runt.
• Praktiska uppgifter.
• Gudstjänstgrupper.
• Powerpoint i gudstjänsten.
• Gudstjänstvärd vid dopgudstjänst.
• Gudstjänstvärd vid begravningsgudstjänst.
• Blommor till gudstjänstrummet (från egen trädgård?).

GEMENSKAP - för andra unga

Alltid sedd
&
alltid älskad

Lerums församling ska vara
en naturlig del av människors
vardag. Vi vill visa att vi är en
del av Svenska kyrkan och delar
de värderingar som kyrkan står
för. Lerums församling ska vara
en kyrka som människor har en
positiv relation till och känner
glädjen över att tillhöra.
”Ur kommunikationsplanen i
Lerums församling”

• Hjälpa till i köket på förskolan.
• Läxhjälp.
• Koka soppa.
• Fixa fika i olika sammanhang.
• Föräldrasamordnare för unga ledare.
• ”Sago- farbror/tant” på till exempel förskolan.
• Hjälpa småbarns- och ensamstående föräldrar
med praktiska göromål; handla, klippa gräset etc.

En sak ska vi bli bättre
på och det är
att våga ställa frågan,
vill du vara med?

Du behövs i församlingen
Torsdag 5 december

pilgrimsmässa

18.30- 19.00 • Lerums kyrka

C. Josefsson.

att vara ideell

19.00- 20.30 • Lerums kyrka

Information och idékväll
för dig som vill finnas
med som ideell i Lerums
församling.

ingalill johansson
sjunger i aspenäskören

– Delaktigheten - att vara med
i en del av att bygga kyrka.
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Möt våra nya medarbetare

Ny bok om
Lerums kyrka

Här får du tillfället att lära känna de lite bättre.

Finns att hämta i Lerums kyrka
första söndagen i advent.

44

LERUMS KYRKA
- EN SKRIFT I ORD OCH BILD
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i Lerum s vid högs kyrka.

Köp en matkasse
- eller varför inte
ge bort till en vän?

Micha Foss-Ghazarian
Präst

Anna Peterson
Kyrkobokföringsassistent

Christian Josefsson
Präst

Vad inspirerar dig i ditt yrke?
– Alla de människor som
jag dagligen har kontakt
med i mitt arbete – olika
människor i olika åldrar, i
olika livssituationer, arbetskamrater och alla andra.
Ingen dag är den andra lik.

– Att förkunna ett levande evangelium som
får möta människor i alla
olika åldrar och situationer i vår tid. Att man
hela tiden får utvecklas
och diskutera teologi i de
sammanhang man möter
dagligen.

– Att jag får arbeta med
mitt kall, att få ägna
sig åt att söka Gud på
arbetstid och samverka
med mina medmänniskor.

– Det som gör mig glad
är när andra människor är
glada!

– Hela och goda relationer.
En stor portion självdistans.
Gud och människor. Min
familj, min fru och mina
barn förstås! Humorn sitter
som en keps!

– Julen betyder väldigt
mycket såklart, vi firar ju
Jesu födelse! Annars har jag
firat jul på många olika sätt
men främst med familjen.

– I dig blev den stora
Guden en liten pilt, lär den
heliga Birgitta ha sagt om
Jesus och det säger en hel
del.

Vad gör dig glad?
– Underbara höstdagar
med hundpromenader,
blåsippor i Säveåns naturreservat, vinter i Tärnafjällen eller en perfekt dag vid
havet på landet.

Vad betyder julen för dig?
– Juldoft, Julsång, Julmys!
Läs mer på
www.svenskakyrkan.se/matkasse

Vilken är din favorit jullåt?
– Adeste fidele (Dagen är
kommen), Deck the halls,
Hosianna.

– Det får bli en psalm i
trettondagstiden, Gläns
över sjö och strand.

– Psalm 112 - ”Världens
frälsare kommer här.”

vilken superhjältekraft skulle du vilja ha?
ann-lis ekman
sjunger i aspenäskören

– Det är härligt att få sprida
evangelium genom
sången i gudstjänsten.
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– Mod.

– Superkraften som Rogue
har i X-men. Att kunna låna/
ta andras superkrafter!

– Att kunna flyga som
Stålmannen hade varit fint
på sommaren.
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Musik i jul

Juldagen
Onsdag 25 december
lerums kyrka

07.00 julotta.
Julottekör. Christian Josefsson.
11.00 högmässa. Eva Gripenby.

Annandag jul
Julafton
Tisdag 24 december
aspenäs kyrka

Torsdag 26 december

Lördag 7 december

11.00 musikmässa.
Vi låter våra röster och orgeln sjunga
ut julens koraler. Christine Jidsten,
musiker. Ralf Peters.

17.00 himlen kom till
oss. Julkonsert med barnkören

lerums kyrka

lerums kyrka

Cantica 2, The Mamas & Aspenäskören. Johan Refttel, Malin
Lundmark & Christine Jidsten.
Eva Gripenby.

11.00 samling vid krubban.
Julberättelse med dockor.
Tjejgruppen. Ralf Peters.

Söndagen efter jul

23.00 julnattsmässa.
Christine Jidsten, blockflöjt.
Ralf Peters.

missionskyrkan

lerums kyrka

Kom och sjung alla julens sånger!
Christine Jidsten mf.l. Christian Josefsson.

Söndag 15 december

lerums kyrka

14.00 samling vid krubban.
Julaftonskör. Christian Josefsson.
17.00 julbön.
Micha Foss-Ghazarian.

aspenkyrkan

11.00 samling vid krubban.
Micha Foss-Ghazarian.
Barnkörerna medverkar.

stenkullens kyrka

13.00 samling vid krubban.
Eva Gripenby. Barnköreren.
Gemensamt julfirande med julmat .

Söndag 29 december

Fredag 13 december

10.00 ekumenisk musikgudstjänst.- Barn och stjärnor.

18.00 luciakonsert.
Kulturskolans luciakonsert.

aspenäs kyrka

Nyårsafton

11.00 gudstjänst.
Julens sånger med luciatåg.
Barnkörerna medverkar.
Micha Foss-Ghazarian &
Ralf Peters.

Tisdag 31 december
aspenäs kyrka

16.00 nyårsbön.
Christian Josefsson.

lerums kyrka

18.00 tindra. Julkonsert
med Lerums kyrkas körer under
ledning av Helena Granmo och
Yvonne Carlsson.

Nyårsdagen
Onsdag 1 januari
lerums kyrka

11.00 högmässa.
Micha Foss-Ghazarian.

Anmälan till Britta eller Ingmarie
senast 16 december.
Tel 522 591 eller 522 592.

svenskakyrkan.se/internationelltarbete

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg

Ge en julGåva!

Foto: ACT/DCA/Binyan Mengesha

Sms:a HOPP till
72950 så skänker
du 50 kronor.

aspenäskören

– Att sjunga och dela sin
glädje. Genom att få göra
det man tycker om så ger det
ringar på vattnet.
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Detta är en annorlunda adventskalender som är gjord av Barnen på Kyrkans förskola. Varje dag fram till julafton får man
förslag på saker man kan ge eller göra för andra. Lycka till!
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ingela larsson
engagerad i lekcaféet
i församlingshemmet

Hjälp till att
duka

– Det är en uppgift här i livet
som jag tycker är roligt.
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En del av Julkampanjen: Omran längtar hem
15-årige Omran Ahmed tänker ofta på sin
hemstad Bau i delstaten Blue Nile i Sudan.
– Jag saknar framförallt bergen därhemma.
Här är allt platt, säger han. Kriget tvingade oss
hit. Nu väntar vi bara på att det ska bli fred så
att vi kan återvända hem.
Vi träffas på en barnvänlig plats i flyktinglägret Batil.
– Jag går hit varje dag efter skolan. De här
platserna har blivit mötespunkter för barn och
ungdomar i lägret.
När vi umgås och hittar på saker tillsammans tänker vi mindre på vad vi upplevde i
Sudan, säger Omran.
– Ledarna uppmuntrar oss att tänka på
framtiden och inte gräva ned oss i det förflutna.
Framförallt råder de oss att utnyttja tiden här till
att studera. Med hjälp av utbildning kan vi bygga
en bättre framtid när vi återvänder hem.
Vaknade av skottlossning
Omran berättar att han hade en trygg uppväxt
i Bau.
– Jag gick i skolan och kände mig trygg fram
tills en natt för cirka ett år sedan. Vi vaknade
av skottlossning utanför vårt hus. Sedan hörde
vi ljudet av flygplan. Kort därpå började de
bomba oss, säger han.
– Vårt hus blev skadat av bombnedslaget.
Alla i familjen rusade ut utan att ta något
med sig. Jag var livrädd och säker på att jag
skulle dö. Utanför flydde folk i panik.
Instinktivt följde Omran och hans familj folkströmmen. När de var utanför staden fortsatte
de att gå.
– Flykten var hemsk och varade i 15 dagar.
Vi gick på nätterna och gömde oss på dagarna.
När som helst kunde vi bli beskjutna av soldater, säger han.

Fortfarande många problem
Omran berättar att situationen var hemsk när
familjen kom till Batil. Det fanns bara tält. Frivilligorganisationerna hade fullt upp med de mest
akuta behoven som latriner och mat.
– Det var kaotiskt och många barn hade
kommit bort från sina föräldrar, säger han.

Ett bloss i vinternatten
Efter julen och nyårshelgens fest-

En stor förbättring kom när LVF öppnade de
första barnvänliga platserna och grundskolorna i oktober 2012. I övrigt är tillvaron hård
i lägret.
Sjukdomar som Hepatit E och diarréer florerar. Det finns inget vattensystem. Hushållsvatten hämtas i tankar. Stanken från primitiva
latrinanläggningar blandar sig med en stickande lukt av bränd plast. Och eftersom folk
lämnade allt när de flydde går nästan alla i
trasiga kläder. Många barn är nakna.

Prostitution och barnsoldater
Under 2013 planerar LVF att börja arbeta
med ungdomar som är äldre än 15 år. Sysslolösheten bland dem är omfattande.
– Det behövs gymnasiekolor och yrkesutbildningar för ungdomar. Det är viktigt att
engagera ungdomar eftersom de är i riskzonen för att hamna i en rad olika problem, säger Tracy Arach, LVF:s barnskyddskoordinator.
Sexuellt utnyttjande genom prostitution
förekommer och rebeller rekryterar barnsoldater från lägren.
– Det är ett känsligt ämne som ingen vill
prata högt om, men faktum är att en del ungdomar i åldersgrupperna 15–17 år försvinner. Det ryktas att de rekryterats av miliser,
säger Nour Bassanoko, socialarbetare på LVF.

ligheter utspelar sig i Lerums kyrka ett
musikaliskt drama. Kör, orkester och
solister väver på en musikalisk matta
med inslag av liv och död, sammet och
silke, dramatik och lyrik, tagel, trä och
guld i en mängd chatteringar.

En matta som påbörjades en vinter
år 1733 av en pappa till tjugo barn, varav elva dog innan de hunnit nå vuxen
ålder. Man kan idag blott ana att han,
liksom vi gör, grubblade över sin tid,
sina barns ve och väl, mat på bordet,
vår plats i universum. Pappan var till
yrket musiker, kantor, kompositör och
pedagog. Han trakterade ett flertal
instrument. Vintern 1733-1734 komponerade han ett musikaliskt drama
för sin kör och ensemble. Pappan som
hette Johan Sebastian Bach kunde väl
aldrig tänka sig hur älskat och framfört
hans juloratorium skulle bli.

Nu nästan 280 år senare kan man i
Lerums kyrka på Trettondagens kväll få
lyssna till delarna IV-VI.

Helena Granmo, organist

Läs mer om Svenska kyrkans
internationella arbete i
flyktinglägren i Sydsudan på:
www.svenskakyrkan.se/p173

Trettondedag jul
Måndag 6 januari
18.00 j.s. bachs juloratorium, del iv– vi
Motettkören, solister och instrumentalister.
Under ledning av Helena Granmo.
Intäkterna går till Svenska kyrkans julkampanj.

kerstin wikman
engagerad i
internationellt arbete

– Jag vill inte bara stå och titta
på, jag känner att min insats,
om än liten, gör skillnad. Det ger
energi, men också glädje, tillfredsställelse och lust att arbeta vidare.
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En annorlunda värdshusvärd
De flesta brukade beskriva Lelle som en
mycket snäll kille, om än inte den smartaste.
Så var det inte utan en viss oro som Maragreta, Lelles lärare, gick med på att ge Lelle en
roll i årets julspel.
”En av värdshusvärdarna som skickar i
väg Josef och Maria, den rollen är ju inte så
svår. Den ska han väl klara av”, tänkte Maragreta för sig själv.
Det var inte helt enkelt för honom att lära
sig sina repliker och komma ihåg att säga dem
på rätt ställe, men han övade så mycket han
bara orkade. Och han var oerhört stolt över
sin uppgift - minst lika stolt som huvudrollsinnehavarna. Ingen som träffade Lelle under
november och december undgick att få en
inbjudan till skolans julspel.

”Du kommer väl till vårt julspel? Det är
i gympasalen klockan sju kvällen före julafton.
Jag ska spela värdshusvärd!” berättade han för
kassörskorna på ICA, för fotbollstränaren, för
busschauffören och för alla grannarna.

De flesta som fått en inbjudan till julspelet
dök faktiskt upp, även de som inte hade barn i
skolan. Gympasalen var helt packad med folk
när de nervösa skådespelarna kikade ut från
omklädningsrummen.

Margareta undrade för sig själv vad hon
hade gett sig in på när hon såg en blek Lelle
rabbla sina repliker om och om igen för sig
själv, stakade i fel ordning. Men det var så
dags att ångra sig nu.
Men när ridån gick upp verkade det som
om nervositeten hos de flesta hade försvunnit. Josef och Maria gjorde en strålande
insatts där de traskade vägen fram och berättade för publiken att de var på väg till Betlehem för att skattskriva sig. Men var skulle de
kunna bo och hur skulle det gå för Maria, som
ju skulle föda när som helst?

Nu hade de kommit fram till värdshuset, och
Josef knackade på. Lelle öppnade dörren och
med blicken fäst någonstans i fjärran sa han
med hög och entonig röst:
”Vad vill ni?”
”Vi söker någonstans att sova över natten”,
svarade Josef.
”Här kan ni inte bo. Här är det fullt. Ni får gå
någon annanstans”, sa värdhusvärden Lelle,
fortfarande med blicken någonstans i fjärran.
”Vi har frågat överallt. Finns det ingen plats
här för oss?”
”Det finns inget rum här för er”, svarade Lelle
med fast röst, men nu flackade blicken lite,
och för första gången tittade han rakt på Josef och Maria. Ett tag stod han alldeles tyst.
”Ni får söka rum någon annanstans”, teaterviskade Margareta från kanten.
”Ni får söka rum någon annanstans”, upprepade Lelle.

birgitta sandén
högläsare på riddarsten

– Jag har ofta uppläsningar i olika sammanhang men när jag blev till frågad om
högläsning på Riddarsten, var det första
gången jag fick fundera över det speciella
i att läsa för människor som kanske inte
kan följa ett sammanhang eller koncentrera sig längre stunder.
Jag har lärt mig en hel del under två terminer. Inte minst hur tacksam uppgiften
är. Glädjen över avbrottet som lässtunden
blir för vår lilla publik. Hur viktigt det
är att komplettera läsningen med saker
som ger smak, doft, en mjukslipad sten att
stryka över.
Något för alla sinnen.
Det är en pedagogisk utmaning som är ny
och spännande att ta.
Det är viktigt och roligt att vara två som
läser tillsammans. Hella och jag har läst
ihop från början.
Och - man får så mycket tillbaka.
Skulle önska alla att prova på.

Josef och Maria vände sig om och började gå
vidare mot nästa dörr, där de enligt manuset
skulle bli erbjudna plats i stallet.
Men den här värdshusvärden hade ännu inte
stängt dörren. Lelle stod i dörröppningen med
öppen mun och tittade efter det trötta paret.
Pannan var rynkad av oro och tårarna på väg
att rinna över.
”Gå inte, Josef!” ropade han plötsligt. ”Kom
tillbaka och ta Maria med dig.” Ett brett
leende spred sig över ansiktet. ”Ni kan ta mitt
rum!”

Lerums församling
Besöksadress:
Kantor Edgrens väg 4
443 34 Lerum
0302-522540
lerum.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lerum

För kontakt vid
behov av samtal:
Kyrkoherde
Gunnar Göranzon
gunnar.goranzon@svenskakyrkan.se
0302- 522 549

Präster
Micha Foss-Ghazarian

micha.fossghazarian@svenskakyrkan.se
0302- 522 583

Ralf Peters
ralf.peters@svenskakyrkan.se
0302- 522 571

Eva Gripenby
eva.gripenby@svenskakyrkan.se
0302- 522 585

Christian Josefsson
christian.josefsson@svenskakyrkan.se
0302- 522 595

Diakoner

Britta Dahlberg
britta.g.dahlberg@svenskakyrkan.se
0302- 522 591

Ingmarie Gill
ingmarie.gill@svenskakyrkan.se
0302- 522 592

Nadia Haag
nadia.haag@svenskakyrkan.se
0302 - 522 584

För kontakt med övrig personal
se vår hemsida eller ring församlingens växel.

Når ridån gick ner tio minuter senare var
det tyst några sekunder, men sedan brakade
applåderna loss.
Några i publiken muttrade om att detta var
då ett konstigt julspel, men de allra flesta gick
hem med känslan av att detta var det bästa
julspel de någonsin sett.
Texten är hämtad ur boken, ”Det är aldrig kört”, Argument förlag

Fånga tråden!
Vilket uppdrag passar dig?

