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 Psalm 752

1. Över berg och dal
 som en mjuk koral
 drar sommarn över vårt land.
 Livet flödar fram
 såsom sav i stam,
 såsom bäck emot havets strand.
 Så lev Guds nu.
 Av Guds nåd får du 
 ta mot var stund ur hans hand.
 Livet flödar fram
 så som sav i stam,
 så som bäck emot havets strand.

2. Minns att var var sekund
 är en liten stund
 av evigheten hos Gud,
 och när dagen lång
 du hör fåglars sång,
 hör du himmelens egna ljud.
 Så lev Guds nu.
 Av Guds nåd får du 
 ta mot var stund ur hans hand.
 Och när dagen lång
 du hör fåglars sång,
 hör du himmelens egna ljud.

3. Och när dagens ljus
 från Guds eget hus
 nu flödar över din dag,
 minns att rätt och frid
 i vår egen tid
 ska få spegla Guds kärleks lag.
 Så lev Guds nu.
 Av Guds nåd får du 
 ta mot var stund ur hans hand.
 Minns att rätt och frid
 i vår egen tid
 ska få spegla Guds kärleks lag.

En skön och härlig sommar önskar 
vi i Svenska kyrkan i Stenungsund
Läs gärna orden i en av våra nya sommarpsalmer...
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Årets sommarteam
Årets sommarteam består av sju ungdomar. Under perioden 15 juni – 19 juli kommer de bl.a. att arbeta med gudstjänsterna  
i våra kyrkor och på äldreboendet Tallåsen, samt ordna ungdomskvällar i kapellet på tisdagkvällar i samband med veckomässan.  
De står även för matlagning och andakt vid gemenskapsluncherna i Kristinedalkyrkan på onsdagar under sommaren.  
Du får inte missa när teamet håller i ”Musik i sommarkväll” i Stenungsunds kapell torsdagen den 16 juli. 

Välkommen att träffa dem i sommar!

Teamet fr. vänster: Eric Johannesson, 
Caroline Nilsson, Madeleine Berntsson, 
Sara Albinsson och Sofie Carlsson.
Saknas på bild: 
August Jonsson och Filip Holmberg.

Catarina Holmgren Martinsson heter jag som i augusti börjar 
som arbetsledande komminister i Stenungsunds pastorat.  
Jag är 52 år, bor med min man Erik (och katten Pelle) på landet 
utanför Kungälv. Vi gillar att röra oss i naturen, till fots eller 
på cykel, och tar oss gärna till Frankrike när vi har möjlig-
het. När jag är ledig tycker jag om att läsa, både deckare, 
fantasy och teologisk litteratur, och så spelar jag fiol, och 
ibland piano, helst ihop med andra som spelar eller sjunger. 

Jag har ganska nyligen blivit präst och innan det har jag 
under många år jobbat som socionom på Bräcke Diakoni 
med bl.a. utbildning och samtalsstöd. Jag tycker mycket 
om att möta människor i olika åldrar och situationer i livet, 
i samtal om allt som rör glädje, sorg, det vardagliga såväl 
som de djupa livsfrågorna, och om hur Gud vill möta oss 
på olika sätt. 

Hej

Som blivande komminister i Kristinedalkyrkan ser jag fram emot att få bli en del av allt det spännande liv som pågår i och 
utanför kyrkan. Många saker är intressanta och viktiga för mig, t.ex. hur vi förhåller oss till vår miljö och omvärld och hur 
bibelns texter kan vara aktuella i vår nutid. Det ska bli roligt att få vara med och tillsammans med både personal, förtroende- 
valda och alla andra intresserade jobba med gudstjänster m.m. för att vi ska växa och ha det gott i kyrkans gemenskap. 

Vi ses! Hälsningar Catarina

Nytt om personal: 
Komminister Sara Blom har slutat och efterträds av arbetsledande komminister 
Catarina Holmgren Martinsson. Diakon Chris Bruzelius har slutat och efterträds 
av Diakon Sara Wallström. Förskollärare Kerstin Ottosson har gått i pension, men 

bistår oss något även fortsättningsvis. Kyrkvaktmästare Roy Simonsson slutar den 1 augusti. Frida Berggren vikarierar 
som församlingsassistent t.o.m. 160630. Kommunikatör Sandra Mattsson vikarierar för Andreas Hanberger under hösten.
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”Som konfirmand lär man sig mycket nytt. Man 
träffar nya människor och får en annan syn på 
gudstjänster och kristendom. Jag har lärt mig saker 
som är roligt att kunna även i framtiden och som är 
roligt att kunna sprida vidare till andra.”

Jenny

”Jag har haft kul och fått nya vänner. Jag har 
lärt mig mer om Gud. Innan jag började var jag 
osäker på om han fanns, nu är jag säker på att 
han gör det.” 

Oscar

”Det har varit roligt att få 
diskutera frågor kring kristen 
tro med andra. Jag har lärt 
mig nya saker och fått sjunga 
mycket, vilket jag gillar!” 

Elin

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar 
om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, 
kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. 
Under konfirmationstiden får du en möjlighet att bli bekant 
med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om 
andakter – och vad det har med ditt liv att göra!  

Konfirmationens mål är att utrusta dig med goda redskap 
för att leva som människa i världen. Kyrkan vill vara en 
plats där du kan bli mer trygg i dig själv, känna gemenskap 
i gruppen och församlingen och utvecklas känslomässigt 
och andligt. Det sker genom lek och allvar, enskilt och till-
sammans i konfirmandgruppen. 

KONFIRMATION
2015/2016

RÖSTER FRÅN TIDIGARE KONFIRMANDER:

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. 
Konfirmation betyder bekräftelse - bekräftelse av ditt dop och dig. 

Livets mening är inte prestation. Meningen finns i att du 
är värdefull och viktig för att du är den du är. Konfirmand-
tiden vill ge dig mod att stå upp för att alla människor är 
värdefulla och se kyrkans roll när det gäller att visa det. 
Som människa har du både ansvar för ditt eget liv och för 
hur du bemöter andra. Ibland fungerar det bra, ibland inte. 
Dopet påminner dig om att du alltid får börja om på nytt, 
att livet alltid är större än dina misslyckanden.

Bli vuxen i ditt dop. Dopet är en gåva där Gud lovar att gå 
med dig under alla livets dagar. Dopet är en möjlighet att se 
ditt eget liv i ljuset av Jesus, hans liv, död och uppståndelse. 
Det betyder att oavsett hur livet är så är Gud närvarande i 
ditt liv. Konfirmandtiden vill hjälpa dig att upptäcka det. 
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ANMÄL DIG SENAST 

28 JUNI

Mer om konfirmation och anmälan hittar du på:
svenskakyrkan.se/stenungsund/konfirmation

 ESTETKONFIRMANDER
Vilka är vi och vilka roller har vi? Vi kommer att arbeta med 
drama, musik, bild och dans för att fördjupa oss i frågor om 
livet och kristen tro.

 GLOBALKONFIRMANDER
Vem tar hand om planeten? Vi kommer att ha ett särskilt 
fokus på globala frågor som demokrati, rättvisa och gemen-
skap. Hur kan vi vara en del av den värld vi lever i och bidra 
till det som är bra för alla?

 SKUTSEGLINGSKONFIRMANDER
Har du tagit ut en kurs? Dagarna före midsommar åker 
gruppen på ett seglarläger med skutan Kvartsita. Vi har 
några träffar under terminen, men det mesta av konfirmand-
tiden är på sommaren, veckan före och efter midsommar. 
Det finns också möjlighet att under vårterminen läsa naviga-
tion för att ta förarintyg. 

KONFIRMANDGRUPPER:

foto: jim elfström/ikon

foto: magnus aronsson/ikon
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27 MAJ Vårfest i Kristinedalkyrkan

Kören ”Sång med språng” sjöng 
sommarsånger i kyrkan.

Under kvällen bjöds det på 
fantastiska musikinslag under 
programpunkten Öppen Scen.

Under en av de få varma och soliga vårdagarna som vår Herre  
ombesörjt oss med i år hölls vårfesten för Stenungsunds 
pastorat i Kristinedalkyrkan. 
Det var fantastisk uppslutning och det var många, unga som gamla, som deltog i efter-
middagens aktiviteter. På plats var bland annat second hand-butiken Hos Marta och Maria. 
Cafét hade fullt hus och de populära vegoburgarna hade rykande åtgång. För alla barn fanns 
det möjlighet till ansiktsmålning, kaninklappning, ponnyridning och ballongvridning. 
Många valde även att gå Pelikanens poängpromenad. Avslutningsvis bjöds alla besökare 
på musikaliska inslag under programpunkten Öppen scen. Under vårfesten samlades det 
in 4355:- till Svenska kyrkans internationella arbete och insamlingen till Syriens barn. Ett 
stort tack till alla engagerade!
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Fråga 1:  Hur fick ni reda på vårfesten?
Fråga 2:  Vad är det bästa med vårfesten?

Fredrik Berglund & Freja:
1. Vi hörde om det genom kyrkans 
 öppna förskola, svarar Fredrik.
2. Kaninerna och hästen var bäst, säger Freja.

Birgitta Maranhao med Filip & Hampus:
1. Pojkarna är med på barngruppen Kompis   
 här i Kristinedalkyrkan.
2. Allt är bra! Allting är så bra ordnat!

Joy Andersson med Agnes & Ella:
1. Vi hörde om det på öppna förskolan.
2. Kaninerna var bäst, tycker Agnes & Ella.

Katrin & Henrik Pellmé, med Ella & Svea:
1. Ella & Svea är med i kören Sång med Språng.
2. Det är en avslappnad och härlig stämning 
 här. Alla aktiviteter!

Ballongvridning och ansiks-målning var två populära aktiviteter bland alla barnen. 

Ponnyridning och kaninklappning 
var några aktiviteter på programmet.
Många passade även på att gå
Pelikanens poängpromenad.

Hos Marta och Maria 

sålde second hand-saker. 
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GUDSTJÄNSTER I SOMMAR:

JUNI
LÖRDAG 2O JUNI  Midsommardagen
11.00  | Stenungsunds kapell | Mässa
Sara Blom, präst.

TISDAG 23 JUNI  
19.00  | Stenungsunds kapell | Veckomässa
Eric Muhl, präst.

SÖNDAG 28 JUNI  4 s. e. trefaldighet
11.00  | Norums kyrka | Konfirmation m. mässa
Anna Jagell, präst.
11.00  | Ödsmåls kyrka  | Mässa 
Per-Olof Söderpalm, präst.
18.00  | Stenungsunds kapell | Mässa
Eric Muhl, präst.

TISDAG 30 JUNI  
19.00  | Stenungsunds kapell | Veckomässa
Anders Anderberg, präst.

JULI
SÖNDAG 5 JULI  Apostladagen
11.00 | Ödsmåls kyrka | Gudstjänst
Anders Anderberg, präst.
18.00 | Stenungsunds kapell | Mässa
Anders Anderberg, präst.

TISDAG 7 JULI  
19.00 | Stenungsunds kapell | Veckomässa
Gunnar Holmquist, präst.

SÖNDAG 12 JULI  6 s. e. trefaldighet
11.00 | Ödsmåls kyrka | Mässa
Gunnar Holmquist, präst.
18.00 | Stenungsunds kapell | Mässa
Gunnar Holmquist, präst.

TISDAG 14 JULI  
19.00 | Stenungsunds kapell | Veckomässa
Gunnar Holmquist, präst.

TORSDAG 16 JULI  
19.00 | Stenungsunds kapell | Musik i sommarkväll
Gunnar Holmquist, präst. För program, se sista sidan!

SÖNDAG 19 JULI  Kristi förklarings dag
11.00 | Ödsmåls kyrka | Gudstjänst
Gunnar Holmquist, präst.
18.00 | Stenungsunds kapell | Mässa
Gunnar Holmquist, präst.

TISDAG 21 JULI  
19.00 | Stenungsunds kapell | Veckomässa
Gunnar Holmquist, präst.

TORSDAG 23 JULI  
19.00 | Stenungsunds kapell | Musik i sommarkväll
Bo Eek, präst. För program, se sista sidan!

SÖNDAG 26 JULI  8 s. e. trefaldighet
11.00 | Ödsmåls kyrka | Mässa
Bo Eek, präst.
18.00 | Stenungsunds kapell | Mässa
Bo Eek, präst.

TISDAG 28 JULI  
19.00 | Stenungsunds kapell | Veckomässa
Bo Eek, präst.

Med reservation för ändringar. För fler gudstjänsttider – se annonsering i ST-tidningen, GP och på hemsidan.

www.svenskakyrkan.se/stenungsund

söndag 21 juni kl. 11.00 Stora Askerön

Välkommen till friluftsgudstjänst vid skolhuset på Stora Askerön på Johannes  
döparens dag, söndagen i midsommarhelgen. Medtag kaffekorg och något att 
sitta på! Medverkar gör Sommarteamet, Ann-Sofie Andersson och Eric Muhl. 

Friluftsgudstjänst

 
- Ödsmåls kyrka  kl. 10.00 
- Kristinedalkyrkan  kl. 10.10 
- Norums kyrka  kl. 10.20
(Ingen föranmälan)

Buss avgår från: 

Friluftsgudstjänst

söndag 21 juni kl. 11.00 Stora Askerön

Friluftsgudstjänst vid skolhuset på Stora Askerön på 
Johannes Döparens dag, söndag i midsommarhelgen. 
Medtag kaffekorg och något att sitta på. Medverkar gör  
Eric Muhl, Ann-Sofie Andersson och Sommarteamet.

Buss avgår från: - Ödsmåls kyrka kl. 10.00
- Kristinedalkyrkan kl. 10.10

- Norums kyrka kl. 10.20
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Med reservation för ändringar. För fler gudstjänsttider – se annonsering i ST-tidningen, GP och på hemsidan.

TORSDAG 30 JULI  
19.00 | Stenungsunds kapell | Musik i sommarkväll
Gunnar Holmquist, präst. För program, se sista sidan!

AUGUSTI
SÖNDAG 2 AUGUSTI  9 s. e. trefaldighet
11.00 | Ödsmåls kyrka | Gudstjänst
Gunnar Holmquist, präst.
18.00 | Stenungsunds kapell | Mässa
Gunnar Holmquist, präst.

TISDAG 4 AUGUSTI  
19.00 | Stenungsunds kapell | Veckomässa
Gunnar Holmquist, präst.

TORSDAG 6 AUGUSTI 
19.00 | Stenungsunds kapell | Musik i sommarkväll
Bo Eek, präst. För program, se sista sidan!

SÖNDAG 9 AUGUSTI  10 s. e. trefaldighet
11.00 | Ödsmåls kyrka | Gudstjänst
Bo Eek, präst.
18.00 | Stenungsunds kapell | Mässa
Bo Eek, präst.

TISDAG 11 AUGUSTI  
19.00 | Stenungsunds kapell | Veckomässa
Eric Muhl, präst.

TORSDAG 13 AUGUSTI 
19.00 | Stenungsunds kapell | Musik i sommarkväll
Petter Ölmunger, präst. För program, se sista sidan!

SÖNDAG 16 AUGUSTI  11 s. e. trefaldighet
11.00 | Ödsmåls kyrka | Mässa
Petter Ölmunger, präst.
18.00 | Stenungsunds kapell | Mässa
Petter Ölmunger, präst.

TISDAG 18 AUGUSTI  
18.30 | Kristinedalkyrkan | Veckomässa
Anders Anderberg, präst.

SÖNDAG 23 AUGUSTI  12 s. e. trefaldighet
10.00 | Kristinedalkyrkan | Mässa
Mottagande av komminister Catarina Holmgren Martinsson. 
Obs! Sammanlyst mässa från Ödsmål till 
Kristinedalkyrkan kl. 10.00.
18.00 | Norums kyrka | Mässa med andrum
Anders Anderberg, präst. 

TISDAG 25 AUGUSTI  
18.30 | Kristinedalkyrkan | Veckomässa

SÖNDAG 30 AUGUSTI  13 s. e. trefaldighet
11.00 | Norums kyrka | Mässa 
Anna Jagell, präst.
11.00 | Ödsmåls kyrka | Gudstjänst
Eric Muhl, präst.
17.00 | Kristinedalkyrkan | Taizémässa
Anna Jagell, präst.

Pilgrimsekovandring

lördag 22 aug kl. 15.30 Ödsmåls kyrkalördag 22 augusti kl. 15.30 Ödsmåls kyrka

Vi vandrar ca. 7 km mellan Ödsmåls kyrka och en trädgård i Dälene!
Samling kl. 15.30 vid Ödsmåls kyrka och ca. kl. 18.00 firar vi gudstjänst i trädgården. 
Medtag matsäck. För mer info kontakta: Maria Löfdahl, tfn: 0303 - 660 75.
Samarrangemang mellan Kopperskyrkan och Svenska kyrkan i Stenungsund.

Pilgrimsekovandring
-en del av ”Act for climate justice” 

Kopperskyrkan, en del av

     (f.d. Missionskyrkan)

lördag 22 augusti kl. 15.30 Ödsmåls kyrka

Vi vandrar ca. 7 km mellan Ödsmåls kyrka och en trädgård i Dälene!
Samling kl. 15.30 vid Ödsmåls kyrka och ca. kl. 18.00 firar vi gudstjänst i trädgården. 
Medtag matsäck. För mer info kontakta: Maria Löfdahl, tfn: 0303 - 660 75.
Samarrangemang mellan Kopperskyrkan och Svenska kyrkan i Stenungsund.

Pilgrimsekovandring
-en del av ”Act for climate justice” 

Kopperskyrkan, en del av

     (f.d. Missionskyrkan)

Vi vandrar ca. 7 km mellan Ödsmåls kyrka och en 
trädgård i Dälene! Samling kl. 15.30 vid Ödsmåls 
kyrka och ca. kl. 18.00 firar vi gudstjänst i trädgården. 
Medtag matsäck. För mer info kontakta: 
Maria Löfdahl, tfn: 0303 - 660 75.
Samarrangemang mellan Kopperskyrkan och 
Svenska kyrkan i Stenungsund.

STENUNGSUNDS KAPELL:
Högmässa, söndagar kl. 18.00 (28 juni - 16 aug.)
Veckomässa, tisdagar kl. 19.00 (23 juni - 11 aug.)
Musik i sommarkväll (se baksidan av detta blad!)
Under denna period är det inga gudstjänster
i Norums kyrka eller Kristinedalkyrkan!

ÖDSMÅLS KYRKA:
Gudstjänst varje söndag kl. 11.00 under hela 
sommaren. Kyrkkaffe på Humlebråten (t.o.m. 16/8)



Öppet: Måndag 17 – 19, Lördag 10 – 13 | Gärdesvägen 8 | Tfn: 0303 - 660 03

BOKA IN I KALENDERN!

Second hand-butiken

GLAD SOMMAR ÖNSKAR VI PÅ HOS MARTA OCH MARIA!

Måndagen den 15 juni var sista  
öppetdag innan sommarstängningen.  

Vi öppnar igen för inlämning  
tisdagen den 28 juli och öppnar för  
försäljning lördagen den 1 augusti. 

Tack alla givare, kunder och medarbetare 
som gör vår verksamhet möjlig!

Sommartider på kyrkans

www.svenskakammarkoren.se

Konsert

söndag 21 juni kl. 19.30 Ödsmåls kyrka

Konserten är en del av arrangemanget  
Musik i midsommar, se www.musikistenungsund.se

”Med lust och fägring stor” med Svenska Kammarkören 
och dirigent Simon Phipps.

Entré: 160 kr, 120 kr för medlem
i kammarmusikförening, t.o.m. 18 år fri entré.

söndag 13 september Norums kyrka

Kom och 
börja terminen 
med gemensam

 Kick-off

oppna forskola
. . . .

Under sommarmånaderna har de två förskolorna i 
Norums församlingshem och i Ödsmål församlingshem 
sommaruppehåll. Varmt välkommen till Kristinedalkyrkan 
denna period istället. (Ordinarie öppettider startar v. 37.)

kristinedalkyrkan
Öppet: Måndagar kl. 09.30 – 12.00
Dagar: 22 och 29 juni samt 6 och 13 juli. 

Info. bagageluckeloppisen: Begränsat antal platser! 
Boka plats på tfn: 0702 - 11 01 97 eller 
via mail: anna.vuori@svenskakyrkan.se
Kostnad: 50 :– (går till välgörande ändamål)

Vi får en heldag tillsammans med 
massor av aktiviteter. Allt från att 

fira gudstjänst tillsammans till ansikts- 
målning, barnens zoo och ballongsläpp m.m. Nytt för i år 
är bagageluckeloppis (se mer info. nedan). Hoppas vi ses!
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FAKTA: Skötsel sker efter att avtal tecknats med 
kyrkogårdsförvaltningen. Dessa avtal löper årsvis. 
De kan tecknas antingen löpande (1-års), och man 
får då faktura på beställda artiklar i början på varje år, 
eller så skriver man avtalet på 3 år i taget. Det finns 
även möjlighet att betala in en högre summa, där 
skötseln avräknas för varje år som då gäller så länge 
där finns pengar (avräkningsavtal).

Ytterligare information samt prislista kan fås hos 
Yvonne Brynefelt-Axelsson på tfn: 0303 - 660 30

Svenska kyrkan i Stenungsund erbjuder  
sina gravrättsinnehavare hjälp med 
skötseln av gravarna på de fyra kyrko- 
gårdarna i pastoratet. 

Under veckorna som passerat har det varit febril aktivitet 
på kyrkogårdarna då vårens gravskötsel genomförts. Under 
de första veckorna i april har vaktmästarna vårstädat gravarna 
och tagit bort granriset de lagt ut på hösten. I slutet av 
samma månad har det gödslats och vårplanterats och i maj 
genomgrävdes och jordförbättrades de gravar som skulle 
ha sommarblommor.

Lagom till månadsskiftet maj-juni planterades alla sommar-
blommor och en extra giva med gödsel gavs. Nu och senare 
i sommar, under juli och augusti kommer det att följas upp 
med ytterligare gödning, rabatterna rensas och gamla 
blommor plockas bort. Vattning kommer att ske 1 – 2 ggr/vecka  
om inte vår herre ombesörjer detta.

Nu är det tid för sommarplantering på kyrkogårdarna
Till hösten sedan kommer sommarblommorna att plockas 
upp under den första halvan av september. Detta görs i första  
hand på de gravar som skall ha höstblommor, därefter på 
resterande gravar lite beroende på väder och hur planter- 
ingarna klarat sig. I mitten av oktober ska alla sommar- 
blommor senast vara borta och kyrkogården höststädas. I 
slutet av månaden läggs granriset och kransarna ut och vid 
Alla Helgons dag har vi möjlighet att hjälpa till med ljuständning. 

Det finns möjlighet att sätta ihop ett skötselpaket. Det 
kan vara från att enbart ha grundskötsel, dvs. vår- och 
höststädning, ogräsrensning samt krattning av grusyta till 
att ha hela skötselpaketet med vårblommor, sommarblommor, 
höstblommor, granris, vinterkrans samt ljuständning till 
Alla Helgonahelgen. Dessutom finns alternativet att bara 
ha vattning av sin egna plantering under högsommaren.

På gravar som har beställt skötsel sätts en svart pinne 
ut med några små färgmarkeringar. Dessa markeringar är 
till för att underlätta för vaktmästarna att se vilka som ska 
ha olika typer av skötsel och dessa pinnar får ej tas bort.

Året runt genomförs gravskötsel på pastoratets kyrkogårdar. Lite regn står inte ivägen. Rätt kläder för väder gäller!

BOKA IN I KALENDERN!
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Musik i sommarkväll
torsdagar kl. 19.00 i stenungsunds kapell

16 juli Sommarteamet

Från klassiska pärlor till pop och gospel med årets 
sommarteam: August Jonsson, Filip Holmberg, 
Sofie Carlsson, Caroline Nilsson, Sara Albinsson, 
Madeleine Berntsson och Eric Johannesson.

23 juli Sommarlätta toner från havet 

En sommarkonsert med gruppen Madilan, som spelar 
egenskrivna sånger i genren vispop, jazz och ballad med 
meditativ anda. Utöver sin egenskrivna musik kommer de 
att bjuda på några sånger av bland annat Ted Gärdestad. 
Medverkade: Daniel Ferling - gitarr & sång. 
Anna-Karin Ferling - sång & piano. 
Madelene Holmström - sång, gitarr, piano.

30 juli Tre unga talanger

Wieniawski (duetten etudes-caprices för två fioler), duetter 
av Bartók för två fioler och Mozarts fiolkonsert nr 3. första  
satsen. Frida Rehnberg – fiol, Ida Dejenfeldt – fiol och 
Maja Korp – piano.

6 augusti Kören Amorosa 
  ”Möten och minnen”
Medverkande: Vanja Astorsson, Michaela Hederström, 
Alva Astgård, Evelina Ingemarsson, Linnéa Gunnarsson, 
Elin Emanuelsson och Caroline Röök. 
Musikalisk ledning och pianist: Tord Oskarsson. 
Regi och sång: Thérèse Röök.

13 augusti Florence & the Nightinggales

En musikalisk afton inspirerad av gospel i Bluegrasstappning. 
Bluegrass - en snabb och livfull folkmusik från de lantliga 
delarna av sydöstra USA med rötter i engelsk och irländsk 
folkmusik, samt i bluesen. 


