
KYRKFÖNSTRET
FÖRSAMLINGSBLAD FÖR NORUMS OCH ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGAR NR 4 | JUL 2015

”Ty ett barn har fötts, 
en son är oss given” 

Jesaja 9:6

”Messias!” - Se sid 6.
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Hösten 2015 kommer att gå till historien på ett sätt som 
kommer att räknas som ett före och ett efter. Den började 
med en bild från en strand i början på september och den 
slutar i ett julfirande där vi möter ett litet barn i en krubba. 
Kontrasten mellan situationerna är stor, samtidigt belyser 
de varandra. Den ena bilden förmedlar förtvivlan, sorg, 
vrede och uppgivenhet. Den andra bilden och berättelsen 
är om ett litet barn som snart med sina föräldrar blir en 
ung familj, på flykt och så småningom utan en närvarande 
far. Inte så långt ifrån men med andra associationer. Julens 
berättelse framstår som gullig och tillrättalagd genom att 
den omges av så många måsten och ytlighet.  

Julfirandet leder till möten och samtal vi hoppas ska ge 
glädje och fördjupning. Många talar om besvikelsen över 
att våra möten blir ytliga och det är inte alltid samtalen 
leder till att vi möts. Vågar vi möta varandra, stanna upp, se 
varandras behov av att få mötas, lyssna, tala och fördjupas. 
Hur ofta stannar inte våra samtal på ett ytligt plan? Vi hinner 
till vädret, maten, kläderna och kanske något mer av det 
som hänt utanför i vår egen värld. Fortsätter samtalet? 
Vart tar det vägen? 

När vi möter människor som kämpar med livet, har sorg, 
är på flykt, tigger eller har det svårt samtalar vi sällan om väder 
och vind och yta, det faller till marken. Samtalet kommer snart 
att handla om hur vi har det och hur vi kan hjälpa och stötta. 

Julberättelsen i Betlehem rymmer under all yta just den 
utsatthet vi möter på nyheterna varje dag. Barn och för-
äldrar på flykt undan mörkret. Julberättelsen om Jesus ger 
oss hoppet genom att vi vet hur det går. Vi möter berät-
telsen om hur människors mörker och sökande får ett tilltal 
i Betlehemsnatten och senare med de vise männen. Ett 
”litet barn av Davids hus” blir hoppet som bryter världens 
mörker och öppnar väg till fred och läkedom.  

Julens samtal får gärna leda till hur vi finner fred, läkning 
och kärlek i det liv vi lever. Gud möter oss i vårt mörker 
och vill också bli en del av vårt eget liv. Här finner jag hopp, 
kärleken, freden och framtiden till att dela med andra. 
Hoppas att du när du stannar upp inför julens yta finner dess 
djup och tilltal om att ljuset lyser i mörkret och mörkret 
har inte övervunnit det. 

En god advents- och jultid 
önskar
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Fokus församling
Sedan ett drygt år har församlingarna deltagit i ett treårigt projekt, Fokus 
församling, som Göteborgs stift bedriver. Första delen av projektet handlar 
om att ta reda på vilka förväntningar som finns på församling och kyrka bland 
dess medlemmar.  

Två etapper är färdiga, dels en tidslinje där vi fått ange 
viktiga tider för oss i relationen till kyrkan och dels en un-
dersökning med enkät och ett antal djupintervjuer. 

Resultatet kommer sedan att ligga till grund för vad vi vill 
utveckla framöver och på vilket sätt församlingen utformar 
sin verksamhet. 

Det som kommit fram är hur viktigt det är i mötet med andra 
i avgörande perioder i livet och hur viktigt det är att få en 
plats där var och en får utrymme. Här finns berättelser 
om bemötande, om gemenskap, om samtal m.m. Alltså det 
personliga mötet. 

I intervjuer och enkätundersökningen har vi frågor ställts 
till i första hand åldersgruppen  25 – 40 år. 135 har svarat, 
d.v.s. ca 5 % av åldersgruppen. I 25 – 40 års ålder formar vi 
våra relationer i vuxenlivet och även relationen till kyrkan. 

Resultatet visar att:
80 % har en positiv eller mycket positiv relation till kyrka  
 och församling
40-60% har går till kyrkan minst en gång i månaden. 
 Stillhet, gemenskap och musik är det man söker. 
66 % möter kyrkan vid dop, vigsel, 
 konfirmation eller begravning. 
38 % möter kyrkan i gudstjänsterna
32 % får info via församlingsblad
24 % får info via internet
60 % kan tänka sig att engagera sig som ideell medarbetare.  

Om vi behöver välja bort saker ska församlingen prioritera 
arbetet bland barn- och unga, utsatta personer i Sverige 
samt erbjuda gemenskap för ensamma. 

Vi vill tacka alla som svarat på enkäten och jobbar vidare 
för att utveckla och fördjupa församlingslivet.

Ändrade

öppettider under 

jul & nyår

Under jul och in på det nya året 

är det ändrade öppettider för 

våra verksamheter. Gå in 

på hemsidan för mer

information! 

Du har väl inte missat årets julfolder. Här har vi 
samlat kommande gudstjänster i advent och juletid. 
Allt från musikgudstjänster, luciafiranden, midnatts-
mässor, julottor... och mycket mer.

Du hittar foldern 
på webben och 

i våra lokaler.

Hämta tryckt
exemplar, eller 

läs den direkt 
på skärmen.

Välkommen till 

kyrkan i Advent 

och Juletid

Välkommen till 
kyrkan i Advent 

och Juletid
Välkommen till 

kyrkan i Advent 

och Juletid
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SARA HAMMAR OCH PER-IVAR ÖSTMANN, 
STÖDGRUPPSLEDARE PELIKANEN

#kämpaförvarendaunge

Folkhälsofråga: Varför behövs stödgrupper i alla städer i hela landet?
- För att barn har rätt att må bra även om ens vuxna mår dåligt och det inte 
ska spela någon roll vart man bor.

BARNS RÄTT TILL STÖD

Tänk en vanlig svensk småstad. De flesta föräldrar mår 
bra. En del bråkar, sörjer, dövar bort ångest osv. Barnen till 
dessa, ca. fem i varje klass, gör som helt vanliga barn gör: 
växer upp med hälsan i behåll, vissa blir arga inuti, så arga 
att vuxna blir rädda och startar en utredning om barnet, 
några blir osynliga. Föräldrarnas väl och ve går först. 

I staden finns en grupp vuxna som intresserar sig för just 
barnens väl och ve. De jobbar t.ex. inom elevhälsan, kyrkan, 
psykiatrin och i socialtjänsten. De har bestämt sig för att 
samverka utifrån barnens behov. De tänker såhär: Om man 
är liten och det är jobbigt i ens familj, så jobbigt att man 
blir trött, arg, rädd och ledsen så att man inte mår bra. Då 
har man rätt att får stöd, råd och uppmuntran. Det kan 
handla om att det finns missbruk, psykisk ohälsa, våld… eller 
att man har separerade föräldrar och att tanketiden går åt 
till att grubbla. 

Gruppen kan inte göra ledsna föräldrar glada, vårdnads-
tvistföräldrar vänner eller missbrukande föräldrar friska. 
Inte snabbt nog i alla fall. Gruppen ser till att möjliggöra 
en stödgruppsverksamhet. Genom sina kontakter i vardera 
verksamhet skapar de kanaler. Till alla de som träffar barn 
sprider de information. 

Barnen blir nyfikna. De känner efter inuti i, funderar en 
stund. Inuti svarar: nej det är lugnt här, eller: Det är ju mig 
de menar! Jag kan ju inte tänka på annat än hur de vuxna 
där hemma mår. 

I stödgruppen träffar barnen andra som varit med om  
liknande saker som en själv. Vid gruppträffarna utforskas 
tillsammans med ledare hur man kan göra för att må bra 
fast ens vuxna inte gör det. Att få träffa andra som upplevt 
liknande saker, tänkt samma tankar, oro, skam och rädslor, 
att få se på riktigt att man inte är ensam, att se att det 
t.o.m är vanligt, är oftast en oerhörd lättnad. 

Vår stad heter Stenungsund (25000 inv.) och ligger norr 
om Göteborg. Här är vi stolta över att ha kommit långt i 
stödgruppsarbetet. I nuläget träffar vi ett femtiotal barn och 
unga varje termin i stödgruppsverksamheten Pelikanen. Vi 
tror att det är höga siffror när vi jämför oss med andra 
liknande platser i landet. Och vi ser ett ökat behov av vårt 
stöd. Det är ofta upp till ideella krafter att starta och driva 
stödgruppsarbetet. Det är inte ovanligt med kyrkor eller 
stiftelser som startat och drivit stödgruppsverksamheterna 
och det råder därför betydande skillnader på olika platser i 
Sverige, vilket gör arbetet för stödgrupper sårbart.

Utbildning av stödgruppsledare erbjuds av bland annat:  
Ersta vändpunkten, Rädda barnen, Bris, Hela människan, m fl.  
Vi som jobbar med detta är socionomer, fritidsledare,  
socialpedagoger elller liknande. Vi anser att det är dags 
för en nationell samordning av denna samhällsbärande roll 
dessa stödgrupper utgör!

DÄRFÖR FÖRESLÅR VI ATT: 

… Utbildningen samordnas och sprids så att  
 fler kan ta del av den. 

… Fler yrkesarbetande i vårdkedjan m.fl. går  
 bredvid och följer en stödgrupp någon gång  
 under sin karriär. 

… Stödgrupper finns i varje ort i hela landet! 

Det krävs att en ledningsgrupp bestående av chefer  
från Landsting, kommunen, ideella och privata 
aktörer i nära samarbete utformar hur 
informationsarbete ska se ut på varje ort. 

Vi menar att detta är en folkhälsofråga! 
Fler stödgrupper till barnen!
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MUSIKGUDSTJÄNST
Söndag 20 december 

kl. 18.00 i Ödsmåls kyrka

”Vi sjunger in julen!” 
Medverkar gör Ödsmåls kyrkokör, 

Kungsbacka stråkkvartett. Karin Malm - sång. 
Petter Ölmunger, präst. 

Varmt välkommen! 

MUSIKGUDSTJÄNST
Torsdag 17 december kl. 19.00 i Norums kyrka

”I väntan på jul!” 
Bara kom som du är, sitt, pyssla, lyssna och njut!

Sång, musik och kör under ledning av 
Frida Wendelius. Anna Jagell, präst. Välkommen! 

”Vem möter 
blicken, vem 

tar sig tid? Vem 
orkar drömma

om mer?”

I Betlehem och vidare...

JULSPEL I KRISTINEDALKYRKAN
Lördag 12/12 kl. 15.00 & 18.00
Söndag 13/12 kl. 15.00 & 18.00
OBS! Spelet börjar utanför kyrkan, tänk på att välja kläder efter väder! Kom i god tid om du vill se djuren och 
träffa herdarna på sin äng innan spelet börjar. Välkommen!

foto: sandra mattsson
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foto: frida wendelius

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

En av vinterns stora musikaliska höjdpunkter!  
Händels klassiska stycke ”Messias” uppförs i Ödsmåls kyrka.

 Medverkar gör pastoratets körsångare. 
Stråkorkester. Kapellmästare Sara Uneback. 

Frida Wendelius - Sopran. Sabina Nilsson - Alt. 
Matts Johansson - Bas. Dirigent - Ann-Sofie Andersson. 

Varmt välkommen! 

”Ty ett barn har fötts,    
en son är oss given” 

Under hösten har pastoratets körsångare satsat 
stort engagemang på körprojektet med Händels 
klassiska körverk ”Messias”. Flera gemensamma  

repetitionstillfällen och inspirerande tema- 
dagar, har förutom de ordinarie körövning- 
arna gått till att öva in den kommande 
musikgudstjänsten. 

Hela verket består av tre delar som talar om 
profetiorna i Gamla testamentet. ”Messias”  
framförs numera vanligast runt jultid och 
då, så som vid detta tillfälle, ofta den första  
delen av oratoriet med tillägget av den 
kända Halleluja-kören, som egentligen 
återfinns i slutet av den andra delen. På 
trettondedag jul går musikgudstjänsten av 
stapeln i Ödsmåls kyrka. 

Varmt välkommen till denna klassiska afton!
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GUDSTJÄNSTER I ADVENT OCH JUL:

SÖNDAG 27 DECEMBER Söndag efter jul
11.00 | Ödsmåls kyrka | Gudstjänst
Instrumentalister. Catarina Holmgren Martinsson, präst.
18.00 | Stenungsunds kapell | Mässa med andrum
Anders Anderberg, präst.

TORSDAG 31 DECEMBER Nyårsafton
17.00 | Stenungsunds kapell | Nyårsbön
Anna Jagell, präst.

JANUARI 2016

FREDAG 1 JANUARI Nyårsdagen
11.00 | Norums kyrka | Mässa
Eric Muhl, präst.
18.00 | Ödsmåls kyrka | Mässa
Anders Anderberg, präst.

SÖNDAG 3 JANUARI Söndag efter nyår
10.00 | Kristinedalkyrkan | Mässa
Sammanlyst mässa för Stenungsunds pastorat. 
Petter Ölmunger, präst.

TISDAG 5 JANUARI 
18.30 | Kristinedalkyrkan | Veckomässa

ONSDAG 6 JANUARI Trettondedag jul
11.00 | Norums kyrka | Mässa
Sammanlyst mässa för Stenungsunds pastorat. 
Anna Jagell, präst.
18.00 | Ödsmåls kyrka | Musikgudstjänst
Händels ”MESSIAS”. Läs mer på sid 6.
Catarina Holmgren Martinsson, präst.

SÖNDAG 10 JANUARI 1 e. trettondedag jul
11.00 | Norums kyrka | Mässa
Sammanlyst mässa för Stenungsunds pastorat i Norums 
kyrka, med avtackning av Anna Jagell, Anders Anderberg 
och Amanda Riski. Catarina Holmgren Martinsson och  
Eric Muhl, präster. Kyrkkaffe i församlingssalen efter mässan.

SÖNDAG 13 DECEMBER 3 s. i Advent
11.00 | Norums kyrka | Mässa
Anna Jagell, präst.
16.00 | Ödsmåls kyrka | Familjegudstjänst
Luciståg med Kyrkverkstan’s barnkör och Stenungsunds 
ungdomskör. Lussefika och pyssel i församlingshemmet 
efter gudstjänsten. Petter Ölmunger, präst.

TISDAG 15 DECEMBER 
18.30 | Kristinedalkyrkan | Veckomässa

TISDAG 17 DECEMBER 
19.00 | Norums kyrka | Musikgudstjänst
”I väntan på jul” Läs mer på sid 5.

SÖNDAG 20 DECEMBER  4 s. i Advent
10.00 | Kristinedalkyrkan | Mässa
Petter Ölmunger, präst.
11.00 | Norums kyrka | Mässa
Anna Jagell, präst.
18.00 | Ödsmåls kyrka | Julmusik
”Vi sjunger in julen” Läs mer på sid 5.

TORSDAG 24 DECEMBER Julafton
11.00 | Norums kyrka | Samling vid krubban
Med sång av Unga röster. Anna Jagell, präst.
11.00 | Ödsmåls kyrka | Samling vid krubban
Barnsång. Petter Ölmunger, präst.
17.00 | Norums kyrka | Julbön
Catarina Holmgren Martinsson, präst.
17.00 | Ödsmåls kyrka | Julbön
Susanne Edvardsson - sång. Anders Anderberg, präst.
23.30 | Kristinedalkyrkan | Midnattsmässa
Projektkör, solister och instrumentalister medverkar.
Catarina Holmgren Martinsson, präst.

FREDAG 25 DECEMBER Juldagen
07.00 | Norums kyrka | Julotta
Norums vokalensemble medverkar. Anna Jagell, präst.
07.00 | Ödsmåls kyrka | Julotta
Körsång. Fredrik Daun - trumpet. Petter Ölmunger, präst.
11.00 | Kristinedalkyrkan | Mässa
Eric Muhl, präst.

LÖRDAG 26 DECEMBER Annandag jul
11.00 | Norums kyrka | Mässa
Sammanlyst mässa för Stenungsunds pastorat. 
Petter Ölmunger, präst.
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Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Sisipho 
Sakawula är tre år och bor i ett av Kapstadens fattigaste områden.  
De första fem åren är de sköraste, då är mat, rent vatten och hälsa 
avgörande. Ge en gåva för alla barns rätt till ett tryggt liv!

SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kr.  
Eller swisha valfritt belopp till 9001223.

pg 90 01 22-3   |  bg 900-1223

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

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

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR FRÅN OSS 
PÅ HOS MARTA OCH MARIA!
Tack vare Er givare, kunder och medarbetare, kommer vi under 
2015 att förmedla drygt 1 miljon kr till behövande kvinnor, barn 
och ungdomar såväl i STO-regionen som i andra delar av världen.

Sista öppetdag före julhelgen: Måndagen 14 december.
Vi öppnar igen lördag 16 januari 2016. 
Gåvor mottages fr.o.m. tisdag 12 januari 2016.

Second hand-butiken

Du vet väl att du kan  
betala, lämna din gåva  
eller söndagskollekt  via  
mobiltelefonen & Swish! 

Du hittar de olika Swishnumren för 
aktuellt ändamål i våra kyrkor och 
församlingshem, samt att du kan 
läsa mer om hur du använder swish 
på pastoratets hemsida. 


