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”Allt vad ni vill att 
människorna ska göra 
för er, det ska ni också 
göra för dem” Matt 7:12. 

Läs mer på sid 2. 
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En bild på en strand förändrade vårt synsätt på människor på flykt – ungefär 
så sa ärkebiskop Antje Jackelén i början på september. 

Fler berättelser och bilder behövs för 
att vi ska förstå och handla. Samtidigt 
handlar det om hur vi ser på människorna  
vi möter. Där har vi ett ansvar, var och 
en att dela bilderna och berättelserna 
som hjälper oss att fånga livet på ett 
sant sätt. 

Den människosyn som kyrkan bär vilar  
på Jesu undervisning. När Jesus tar upp 
den ”gyllene regeln” i bergspredikan 
står det: 

”Allt vad ni vill att människorna 
ska göra för er, det ska ni också 

göra för dem” (Matt 7:12). 

Det första ordet är avgörande 
för vilka handlingar som 
följer. Om vi inleder med ett 
det, kommer gyllene regeln  
lätt att bli en fråga om
byteshandel. Om jag 
ger något så ska jag 
förvänta mig något 
liknande tillbaka. 

Med ”Allt” blir vi mer inriktade på att 
söka den andres behov i hens situation 
och göra det vi kan, inte bara det vi 
måste i mötet med den andre. Gyllene 
regeln på Jesu vis, blir livsförändrande. 
Mötet med andra blir därför mer en 
gåva än ett krav och livet bryter fram. 

Ärkebiskop Antje Jackelén avslutade 
sin predikan med att lyfta fram att en 
av de främsta berättelserna om Jesu 
uppståndelse var när han mötte dem 
på stranden. Jesus som bär både livet, 
döden, sorgen och öppnar vägen igenom 
till en ny början.

Gud välsigne Dig!

En bild som visar verkligheten i sin 
nakenhet. Hoppet om ett bättre liv 
och framtid vändes i död och sorg. 
Den handlingsförlamning som präg-
lade mångas inställning har vänts till 
ett engagemang för andra har väckts 
och utrymmet för våra flyende med-
människor har ökat på ett sätt vi inte 
trodde var möjligt. 

Fler bilder har delats som också för-
tjänas att lyftas fram. Jag tänker på 
ett stort fartyg vid medelhavets eu-
ropeiska strand, fylld till bredden med 
människor på flykt. Den gången var 
det Europa som flydde kriget. 

En berättelse ges i samtalet kollegor 
emellan där det lyfts fram erfaren- 
heter av när det kom flyktingar till  
Sverige under andra världskriget. Då 
mötte svenska folket upp med det 
bästa de hade på stränderna när de 
kom till oss, bjöd på det de hade hemma 
som om man hade bjudit hem någon. 



3NR 3 | HÖST 2015

Utanför Norums församlinghsem målades en brun trädstam 
på en stor canvasduk. Barnen fick frågan ”Vill du hjälpa oss 
att göra färdigt tavlan?”. I form av tumavtryck växte lila, gröna 
och guldiga bär och löv fram på tavlan. ”Jag är den sanna vin-
stocken och min fader är vinodlaren”. (Johannesevangeliet 1:5) 

Vinstocken, trädstammen på tavlan, symboliserar Jesus som 
är grunden för vår kyrka. Han är stabil och tron på Honom kan 
bära oss genom livets olika årstider. Grenarna längs stammen 
är olika långa, har olika tjocklek och har olika utformning. På 
samma sätt är vi människor olika. Vi möter människor som 
inte alltid ser ut, beter sig eller tror exakt som vi själva gör. 
Alla människor är unika skapelser. Vinodlaren, Gud, gör inte 
skillnad på människor. Han tar hand om alla träden och ser 
till att de får näring och den kärlek de behöver. Tillsammans 
är vi många som kan vi bidra till att göra världen till ett 
vackrare rum att vistas i. Grenarna, det vill säga du och jag, 
behöver en fast stam att hålla fast i och näring för att leva 
våra liv i symbios med ursprunget. Vi är ett i Jesus.

Längs trädets grenar finns det löv och bär i olika kulörer. 
Ett löv som faller av ersätts av ett nytt när solens strålar 
nalkas och allt blir återfött. Likadant kan det vara med vår tro.
Ibland är den starkare och andra gånger svagare. Kyrkan 
erbjuder människor olika mötesplatser för gemenskap, 
glädje, lek samt platser som kan stärka och hjälpa oss att 
hitta tillbaka till vinstocken när det behövs.

Under Kick-offen kom en liten fyraårig flicka med utländsk 
härkomst fram till tavlan. Hennes pappa kunde inte tala 
svenska men pekade på tavlan med ”Livets träd” och på sin 
dotter. Vi frågade flickan om hon ville måla ett löv eller ett 
bär? Hon nickade, log, tog en pensel och målade en stor 
fjäril. Skulle vi ha sagt till flicka: ”Nej, nej, nej, du målar 
fel!”? Vi hoppas att barn och vuxna i vår kyrka får vingarna 
de behöver för att flyga nära stammen. Att alla tillåts hitta 
sin plats i skapelsen och känner gemenskap. Att vår för-
samling får vara en plats där allt vi gör utgår från diakoni.

LINDA HARRITZ, PEDAGOG OCH 
ANNA VUORI, DIAKON

Den 13 september 2015 anordnade pastoratet en "Kick-off" inför höstens 
verksamhetsuppstarter. På en station fick barnen skapa en tavla, "Livets träd". 
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IDEELLT ENGAGEMANG

KONTAKTA: GUNILLA GUSTAFSSON, DIAKON

Mail: gunilla.e.gustafsson@svenskakyrkan.se Tfn: 0730 - 36 60 12

Varför är du ideellt engagerad?

Monica Engdahl
Ideell medarbetare på second
hand-butiken ”Hos Marta och Maria”.
– ”För mig är det bara så självklart!”
Det är en förmån att få vara del av-, 
och ingå i ett sammanhang. Att få 
vara EN länk bland MÅNGA, som till-
sammans skapar en kedja, en helhet. 
Det är en medmänsklig möjlighet!

Britta Lundstedt
Ideell medarbetare på Språkcaféet.
Det är naturligt för mig att arbeta 
ideellt. Jag är uppvuxen i en 
familj som arbetade ideellt 
och Språkcaféet kändes angeläget.

Negar Olsson
Ideell medarbetare på Språkcaféet.
Jag har själv flyttat till ett nytt 
land och vet hur det kan kännas. 
Att möta en ny kultur och ett nytt 
språk som jag aldrig har hört förut. 
Nya människor, nytt liv. Det är en 
ära att hjälpa till. Kanske kan man 
vara som en förebild.

Filip Holmberg
Ideell medarbetare som ung ledare.
Jag är engagerad i kyrkan för att 
det är en trevlig och go gemen-
skap man hamnar i. Man träffar 
nya människor och lär sig mycket 
om livet och sin tro”.

Tillsammans kan vi göra mer och det blir mycket roligare!

Vi söker ideella medarbetare till våra verksamheter!
Vill du engagera dig ideellt och bidra med det som just du är bra på – till din 
egen och andras glädje? Det finns många olika uppgifter för dig som vill bidra 
med delar av din tid, kunskap, ork och intresse.  
Som ideell medarbetare kan du bidra med ditt engagemang både i gudstjänsten eller i 
vardagsverksamheterna, både i och utanför kyrkans lokaler, ofta eller lite då och då 
och det finns plats för alla åldrar! Ditt engagemang kan innebära något enkelt som 
blir något väldigt värdefullt för andra. Du 
kan dela med dig av din omsorg och din tid. 
Välkommen att höra av dig för att träffas 
och tala om uppdrag i församlingarna.

Karin Mossberg kommer att vara ung resurs i Svenska kyrkan i Stenungsund under detta läsår. Hon 
kommer att arbeta inom flera verksamheter, t.ex. konfirmandverksamheten och i olika barngrupper.

FAKTA: Att vara UNG RESURS innebär att du under tio månader får möjlighet att arbeta inom kyrkans 
och församlingens liv och verksamhet. För mer information om Ung resurs - Volontäråret i Svenska 
kyrkan, kan du hitta på: www.ungresurs.nu

Välkommen Karin!
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Stöd, råd och gemenskap
Här kan du få samtal, hjälp med blanketter, hjälp att 
söka information eller bara sitta ner en stund.
Det finns alltid kaffe, te och macka.

ÖPPET: TORSDAG KL. 15.00 – 17.00

Välkommen!WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/STENUNGSUND

Gärdesvägen firar 1 år i november
I november förra året öppnade Svenska kyrkan i 
Stenungsund verksamhet på Gärdesvägen 6. 

Pastoratet hade en tid sett behovet av aktiviteter för de asylsökande i vårt 
område. Då kändes det extra roligt att kunna erbjuda ett språkcafé. 
Vi kunde erbjuda ett sammanhang där man kunde komma i kontakt med det 
svenska språket och samtidigt lära känna nya människor. Nu har vi funnits i 
ett år och behovet ökar.

Till Språkcaféet kom man även med andra frågor som rörde allt det nya. 
Frågor som dyker upp när man flyttar till ett nytt land med en annan kultur 
och sätt att vara. De frågorna kan man komma med till Café Mötesplatsen! I 
höst har önskan om läxhjälp till de ensamkommande ungdomarna blivit större.  
Därför kan man nu ta med sig sina läxböcker och komma till Språkcaféet.  
Vi har öppet för läxhjälp torsdagar kl. 18.00 – 19.30. Som frivillig på Språk-
caféet kan man göra stor skillnad för de som är nya i vårt område och om 
man vill engagera sig frivilligt är detta ett bra tillfälle att pröva på. 

VERONICA JONSSON, GRUPPLEDARE

Café Mötesplatsen
GÄRDESVÄGEN 6

fo
to

: a
le

x
 &

 m
a

r
t

in
/i

ko
n

fo
to

: m
a

g
n

u
s
 a

r
o

n
s

o
n

/i
ko

n
fo

to
: j

o
n

a
s
 t

o
b

in
/i

ko
n

fo
to

: m
a

g
n

u
s
 a

r
o

n
s

o
n

/i
ko

n

fo
to

: s
a

n
d

r
a
 m

at
t

ss
o

n



Vi avslutar sopplunchen i Ödsmål 
för terminen med gemensam 

jullunch. Varmt välkomna!

Pris 80 kr

Anmäl dig senast 
den 19 november till: 
Britt Ankargren 
Tfn: 0705-79 50 64.

JULLUNCH
Måndag 23 november kl. 12.30

i Ödsmåls församlingshem

GEMENSKAPSTRÄFF
Torsdag 29 oktober kl. 13.00 

i Ödsmåls församlingshem

Välkommen att dela gemenskapen 
kring kaffeborden med något för 

både hjärta och hjärna! 
Kaffe, smörgås och kaka kostar 20 kr.

Dagens program:
”Tankens makt” – Om hur jag kan 

påverka min egen hälsa. 
Amanda Riski, hälsopedagog 

berättar och inspirerar.

Sammanlagt samlades 40 539 kr  
in till FN:s flyktingorgan UNHCR  
genom musikgalan i Ödsmåls kyrka 
till förmån för människor på flykt.

Svenska kyrkan i Stenungsund vill tacka de frivilliga  
krafter som tagit initiativ till manifestationen, och även 
alla artister, konstnärer, STO FN-förening och alla som 
på olika sätt har hjälpt till för att göra detta möjligt. 
Stort tack! Låt oss hålla samman och tillsammans 
göra vad vi kan för att bygga en rimligare värld. fo
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FÖRSÄLJNING
1 Advent - Söndag 29 november

i Kristinedalkyrkan

Vid kyrkkaffet efter gudstjänsten 
kommer det att vara lotterier och 

försäljning av inlämnade gåvor.
Välkommen att vara med!

Vill du ge ett bidrag?!
Vi behöver din gåva senast 25/11.

Kontakta Sara Wallström 
på tfn: 0303 - 660 16.

HÄNDELS “MESSIAS” 
Onsdag 6 januari kl. 18.00 i Ödsmåls kyrka

En av vinterns stora musikaliska höjdpunkter sker tidigt in på nästa år.  
Händels klassiska stycke ”Messias” uppförs i Ödsmåls kyrka.

 Medverkar gör pastoratets körsångare. Stråkorkester.
Kapellmästare Sara Uneback. Frida Wendelius - Sopran. 

Sabina Nilsson - Alt. Mats Johansson - Bas. Dirigent - Ann-Sofie Andersson.

Varmt välkommen! 

BOKA IN I KALENDERN!

MUSIKGALA TILL STÖD
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Att leva vidare…
Tomheten efter en livskamrat, 
en nära vän, en förälder eller 
ett barn som rycks ifrån en 
känns svår att bära. 

Att drabbas av sorg och bli tvungen att lära sig leva under nya förhållanden kan vara ett tungt arbete. Ibland behöver 
man någon utomstående att prata med. Svenska kyrkan i Stenungsund erbjuder möjlighet att få samtala med en diakon,  
antingen vid besök hemma eller i kyrkans samtalsmottagning i Kristinedalkyrkan. Pastoratet erbjuder också ”Leva vidare- 
grupper” där man får träffa andra sörjande. Ofta är det värdefullt att träffa andra som är i liknande situation, för att gå 
vidare i sorgearbetet. 

Vill du veta mer? För mer information eller för frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av våra diakoner:

Maria Löfdahl, diakon.  Tfn: 0303 – 660 75 E-post: maria.lofdahl@svenskakyrkan.se
Sara Wallström, diakon.  Tfn: 0303 – 660 16 E-post: sara.wallstrom@svenskakyrkan.se

fo
to

: a
le

x
 &

 m
a

r
t

in
/i

ko
n

foto: gustaf hellsing/ikon

BOKA IN I KALENDERN!

DRABBAS AV SORG

Gravstenarnas budskap ger antydningar om 
liv som har gått. Strävan och kamp skymtar 
under lavarna på stenar från sekelskiftet. Ett 
försvunnet samhälle stiger fram i de inristade 
titlarna. Här möts gammalt och nytt, då och nu. 

Vi står inför allhelgonahelgen som är den stora gravsmyckningens tid. 
Hundratals ljus på Ödsmåls, Norums och Stora Askeröns kyrkogårdar 
skapar en stämning av eftertanke, tacksamhet, glädje och sorg när vi 
minns de som avlidit. 
De som lämnat oss under året hedras på söndagen efter Alla helgons 
dag i särskilda minnesgudstjänster i Norums och Ödsmåls kyrkor. 

För mer information om vår begravningsverksamhet, gå in på vår hemsida: 

www.svenskakyrkan.se/stenungsund

Begravningsverksamhet
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Öppna kyrkor i 
allhelgonahelgen
I samband med allhelgonahelgen besöker många kyrkogårdarna 
för att vårda sina anhörigas gravar. Norums kyrka och Ödsmåls 
kyrka är öppna under helgen - välkommen in i värmen en stund! 
Där finns möjlighet till samtal, att tända ljus och fika.

Norums kyrka är öppen:  Fredag  30/10 kl. 16.00 – 21.00    
  Lördag  31/10 kl. 12.00 – 21.00

Ödsmåls kyrka är öppen: Onsdag  28/10 kl. 11.00 – 17.00
  Torsdag  29/10 kl. 11.00 – 17.00
  Fredag  30/10  kl. 11.00 – 19.00
  Lördag  31/10 kl. 12.00 – 15.00

Allhelgonahelgen i din kyrka
Lördag 31 oktober  Alla helgons dag
11.00 Norums kyrka  Mässa  Anna Jagell
11.00 Ödsmåls kyrka  Gudstjänst  Petter Ölmunger
17.00 Stenungsunds kapell  ”Vila i kapellet” (se till höger)

Söndag 1 november  Söndagen efter Alla helgons dag
10.00 Kristinedalkyrkan  Mässa Anders Anderberg
16.00 Norums kyrka Minnesgudstjänst*  Anders Anderberg
16.00 Ödsmåls kyrka Minnesgudstjänst*  Petter Ölmunger

* Vid minnesgudstjänsten minns vi de som lämnat oss under året. Namnen läses 
upp på de kyrkotillhöriga som avlidit i Ödsmåls resp. Norums församlingar 
under året, samt de som blivit begravda här.

Lördag 31/10, Alla helgons dag
kl.17.00 i Stenungsunds kapell

Vila i kapellet
Kom, sitt eller lägg dig ner och vila  
i tystnaden, orden och musiken.

”Han låter mig vila vid lugna vatten” 
Psaltaren 23

STÖD MÄNNISKOR  
PÅ FLYKT UNDAN  
KONFLIKT OCH 
 KATASTROF!

foto: christer n. lænkholm/dca/ikon

På flykt. Människor som har rest med tåg genom  Makedonien springer  
över gränsen till Serbien. 

SMS:a 
AKUT 

till 72 905 
och ge 100 kr

STÖD MÄNNISKOR  
PÅ FLYKT UNDAN  
KONFLIKT OCH 
 KATASTROF!

foto: christer n. lænkholm/dca/ikon

På flykt. Människor som har rest med tåg genom  Makedonien springer  
över gränsen till Serbien. 

SMS:a 
AKUT 

till 72 905 
och ge 100 kr

Följ oss på 
FACEBOOK!

KRISTINEDALKYRKANS FRITIDSGÅRD
Info: Galle, tfn: 0761 - 64 69 59

FREDAG 
27/11

www.facebook.com/KdalkyrkansFritidsgard


