Nyhetsbrev - februari 2018

sid 1

Årets fastekampanj
När det fruktansvärda inträffar. När
katastrofen är ett faktum. Ge människor kraft
att bli starkare tillsammans!
I årets fastekampanj, som startar den 11
februari och avslutas den 25 mars, är det
fokus på vad Svenska kyrkans psykosociala
arbete betyder för människor som drabbats av
katastrof eller konflikt och tvingats till flykt.
Kampanjen vill visa vad det är som gör att
människor kan gå från att överleva till att leva.
Från att få tillgång till det basala, som mat och
vatten, till att få kraft att komma tillbaka till
ett normalt liv.

Vad är psykosocialt arbete?
Att känna trygghet
• Att basala behov uppfylls
• Att få viktig information
• Att känna sig delaktig
Att hitta sin grupp
• Att organisera sig
• Att känna grupptillhörighet
• Att skapa sociala nätverk
Att utvecklas
• Att känna stöd av varandra
• Att ta tillvara varandras erfarenheter och
resurser
• Att få en inkomst
Att resa sig starkare
• Att känna framtidstro
• Att få styrka att gå vidare
• Att vara bättre rustad för framtiden

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete
SMS:a LIV till 72905 och ge 100 kronor
eller swisha din gåva till 9001223. Tack!
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Hawa är 26 år och bor med sin familj i flyktinglägret
Batil i Sydsudan. Hon har gått skräddarutbildningen
som Svenska kyrkan stöder genom LWF (Lutherska
världsförbundet). Hon har startat en egen verksamhet
där hon syr skoluniformer som hon säljer.

Julkampanjen gav 40 miljoner

Foto: Kat Palasi/IKON

När människors egna resurser och egen
kapacitet är i centrum kan drabbade
människor orka vara aktiva i sina egna liv.

Insamlingsresultatet i Svenska kyrkans julkampanj blev
drygt 40 miljoner kronor. Det är något lägre än förra
årets resultat, vilket beror på att insamlingsperioden var
kortare i år än förra året. Claes Anckarman, projektledare för julkampanjen, är ändå nöjd.
-Ett stort tack till alla som har varit inblandade med
allt från kreativt arbete, planering och produktion till
genomförande över hela landet. Bra jobbat! säger han.
I Västanfors Västervåla församling samlades
28 000 kronor in under julkampanjen.
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Konsert i fastan
med Åke Hahres septett

Fri entré. Kaffeservering, bakverk och lotterier till
förmån för Svenska kyrkans internationella arbete fasteinsamlingen. Varmt välkommen!

Söndag 18 februari kl 15
i Västervåla kyrka

Vårmässa

Boka in datumet den 10 april kl 18 för årets
vårmässa på Lindgården med modevisning, utställare och buffé. Mer info kommer. Prästerna säljer
prästost vid ICA Fontänen den 23 mars och frivilliga skramlar bössa för fasteinsamlingen.

gudstjänst
Var med och sjung i Rock- o popkören!
Välkommen till övningar i Västanfors kyrka
Tisd. 6/2
Tisd. 13/2
Tisd. 20/2
Onsd. 28/2
Tisd. 6/3
Onsd. 7/3
Tisd. 13/3
Sönd. 18/3

kl. 18.30-20
kl. 19-20. Stämövning kl. 18-19
kl. 19-20. Stämövning kl. 18-19
kl. 18.30-20
kl. 18.30-20
kl. 20-21
kl. 18-20
kl. 15.30. Gudstjänst kl. 18

Anmäl dig senast 6/2 till Lena Martinsson
tel 434 38, lena.martinsson@svenskakyrkan.se

av
åtar

L

Västanfors k:a söndag 18/3 kl 18

www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Konsert

med Grängesbergs orkesterförening
och vokalensemblen Gränslösa.

Palmsöndag 25 mars kl 18
i Västanfors kyrka
Fasteinsamlingen avslutas.

Internationellt
kafé fortsätter
Vi fortsätter med
internationellt kafé
i Brukskyrkan
varje fredag
kl 13.30-15.30.
Internationellt kafé
är ett tillfälle att
träna på att prata
svenska.
För att svenskträning ska bli möjlig behövs
även svensktalande kafégäster. Vi bjuder
deltagare i internationellt kafé på kaffe/
te. Eventuellt fikabröd betalar var och en.
Varmt välkommen!

