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När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem 
och kom till Betfage vid Olivberget…
Vi närmar oss  
adventstiden och juletiden!  
Utomhus passerar krispiga frost-
nätter varvade med en och annan 
grå regndag! Inomhus förbereder 
vi oss för en ny tid, en tid då vi  
planerar inför julens ankomst. Vi 
lämnar en höst bakom oss med 
mycken oro både globalt och 
lokalt. Denna hösten har vi sett 
många människor på flykt undan 
oro och krig. 

När Jesus och hans lärjungar 
närmade sig Jerusalem …
Även på den tiden var det oro och 
konflikter i Israels land. Landet 
var ockuperat av Rom och många 
undrade säkert vad som skulle 
ske… De litade på orden från 
profeten Sakarja om att det skall 
komma någon, som förkunnar 
fred för folken och hans välde 
skall nå från hav till hav, från 
floden till världens ände. 
De var kanske inte beredda på att 
han, som kom, var Messias och att 
han rent av skulle använda en 
åsna, när han rider in i Jerusalem. 

Då som nu undrar vi - var finns 
Gud? Långt borta eller nära? 
Jag tänker så här: 
Varje  möte med en människa är 
på något sätt Guds ankomst, en ny 
utmaning att stiga in i hjärtat och 
handla i kärlek.  
Och varje gång jag möter en ny 
människa så tänker jag:  
Möter du honom/henne med ett 
öppet hjärta eller med ett stängt 
hjärta?   
Så genomandad är vardagen av 
Gud, att allt som händer är Guds 
ankomst. Vi är skapade till Guds 
avbild. 

Advent betyder ankomst, ett ord 
som avslöjar, att varje tillfälle är 
unikt med en ny möjlighet. 
Detta är det glada kristna budska-
pet: Guds kärlek är ovillkorlig. 
Det läggs inte oss till last, om vi 
valde fel eller sade nej till Gud 
förra gången. Kärlekens möjlighe-
ter i våra liv är nya för varje dag. 

I år firas julen annorlunda för så 
många! Vi tycker om att ge varan-
dra någon liten gåva, en julklapp, 
på något sätt. Glöm inte att det 
finns en möjlighet att ge fler en 
julklapp genom att skänka en gåva 
till ett välgörande ändamål!
En meditationspsalm att fundera 
på under helgerna:

Tänd ljus, ett ljus skall brinna för 
hoppet på vår jord, den skimrande 
planeten, den stjärna där vi bor.
När någon trotsar mörkret, kan 
framtiden slå rot. Ett ljus är tänt 
för dagen som vi ser framemot.

Tänd ljus, två ljus skall skina, för 
kärlek och för tro, för dem som 
river muren och lägger ut en bro.
När fången får sin frihet och 
flyktingen ett hem, tänd ljus för 
dem som gråter och de som 
tröstar dem.

Tänd ljus, tre ljus skall flamma för 
alla som vill slåss för det som är 
rättfärdigt, de söker stöd hos oss. 
Förlora inte modet, trots allt är vi 
ju ett! Tänd ljus och bli en låga för 
sanning och för rätt. 

Nu strålar alla ljusen och lyser på 
vårt bord, mot timmermannen 
Jesus som älskade vår jord så 
mycket att han sökte sig bort 
från himlens ljus och blev ett barn 
som växer ibland oss: 
Här är Gud.                     Sv Ps 856
                                      
Önskar dig en välsignad och God 
Advents- och Juletid! 
Och hoppas att vi ses i någon av 
våra kyrkor under helgerna!
                 Pär-Åke Henriksson 
                 Tf kh Mellerud Pastorat                                                                                   
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LÅT FLER FÅ FYLLA FEM!
SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kr. Eller swisha valfritt belopp till 9001223.

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Rätten till mat, rent 
vatten och hälsa är avgörande för barns trygghet. Din gåva tänder ett femte ljus  
– ge den idag!

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

”Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, 
så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, 

men var för sig är vi lemmar som är till för varandra”. 
(Rom 12:4-5)



Syrienkonfliktens följdverkningar påverkar oss alla i dag; 
Sverige och övriga Europa, stora delar av Afrika, Asien, 
för att inte tala om grannländerna i den redan explosiva 
Mellanösternregionen. 
  

För det är inte bara en konflikt utan en rad konflikter, där 
Syrien symboliserar ett slags epicentrum som kan fram-
mana fortsatta skalv i resten av världen. För att inte tala 
om att kartorna kan komma att ritas om radikalt i närom-
rådet. 
Det är konflikter om demokratifrågan, gamla och ”nya” 
religiösa politiska krafter, samt regional maktkamp. 
Det är också en stridszon som orsakat den värsta flyk-
tingkatastrofen sedan andra världskriget och som därmed 
även påverkar oss. 
För att inte tala om alla de terrordåd som blivit vanligare 
i konfliktområdena - men även i Europa, Afrika, Asien, 
USA och en rad andra delar av världen. Detta som en 
direkt följd av händelseutvecklingen i Syrien, Irak och 
grannländerna. 
Vilka är det som strider, vad handlar alla dessa konflikter 
om och vilka är det som flyr – det försöker journalisten 
Vladislav Savic ge svar på. Dessutom hur påverkar detta 
oss utifrån ”vi och dem debatten”? 
 

Vladislav Savic har arbetat i de flesta av världens konflik-
tområden och dessutom skrivit boken ”Det Tysta Kriget 
– olja makt kontroll”, Natur och Kultur Förlag, 2006. 
Boken handlar om den globala maktkampen kring de så 
viktiga energiprodukterna gas och olja. 

Syrien och flyktingarna
bakgrund och läget idag

Föreläsning 
Kulturbruket på Dal
Mellerud
Torsdagen 3 dec
kl. 19.00               Fri entré

Syrienkonflikten och dess grannländer - den riktigt farliga krutdurken i dag.
Är det rent av vi i väst som bär en viss skuld kring vad 
som sker i Mellanöstern i dag?  
  

Målet med föreläsningen är också att bidra till nödvändig 
kunskap om de olika muslimska krafterna i världen. 
Fördomarna och okunskapen är kanske det farligaste som 
omger de här olika konflikterna i och runtom Syrien i dag. 

Varje gång IS, Al Qaida och andra extrema terrorkrafter 
tar till våld i Europa, USA eller Afrika leder det auto-
matiskt till en ”vi och dem debatt”, där extrema nationa-
listiska krafter i både Europa och och övriga väst tar till 
brösttoner för att visa på hur farliga muslimer är. 
Varje gång som sådana debatter äger rum så kan man 
konstatera att IS och Al Qaida kan gotta sig åt sådana 
fördomsfulla reaktioner. 
 

För just nu råder något av extremisternas marknad, där 
de extrema göder varandra i sitt hat mot just varandra och 
skapar den farliga ”vi och dem debatten”, på det sättet 
kan båda dessa extrema krafter rekrytera nya medlemmar 
som mer eller mindre ”tvingas” välja sida, hävdar Savic.    

Vladislav Savic, tidigare Sveriges 
Radios utrikeskorrespondent, som under 
många år rapporterat från bland annat 
Ryssland, forna Sovjetstater, Balkan, 
Grekland, Turkiet, Irak, Iran, Afghani-
stan, Syrien, Pakistan, Qatar och Soma-
lia. Han har även rapporterat från några 
av världens värsta naturkatastrofdrabbade 
länder och regioner såsom Haiti och Iran. 
Har även erfarenheter av FN-arbete där 
han arbetat som samordnare av  
humanitärt bistånd i regionen.

Föreläsningen, som brukar hålla på i två timmar med en kort 
paus emellan, avslutas med en ordentlig frågestund – minst 30 
minuter tar upp punkterna nedan.  

* KONFLIKTEN I SYRIEN
•  situationen i grannländerna
•  för varje dag nya konflikter; Jemen, Libyen o s v
•  stormakternas intressen i området
•  flyktingströmmarna i regionen och till Europa
•  Sunni, shia, kristna och andra religiösa och politiska rörelser
•  rebellrörelser 
•  vilka är det som söker sig till Sverige och väst
•  de ekonomiska aspektern

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
och Kulturbruket på Dal



Jag bor och arbetar i nordvästra Colombia i en region som heter Chocó, där de flesta lever på landsbygden 
och där många av människorna är bland de fattigaste i Colombia och ofta utan tillgång till sjukvård och 
skola. Men i staden Quibdó, där jag bor och där det lever runt 100 000 människor, finns flera universitet 
och bland annat ett basketlag, som vann Colombias nationella basketliga förra året.  
Musiken och dansen är viktiga här och hiphop-gruppen ChocQuibtown, som placerar sig på hit-listorna i 
Colombia, är regionens stolthet. 

För att komma hit flög jag 
först över Atlanten till Co-
lombias huvudstad Bogotá, 
och sedan med ett mindre 
plan till Quibdó.
Chocó gränsar mot Stilla 
Havet och består till största 
delen av djungel. Det finns 
få vägar och man tar sig 
istället fram via de stora flo-
derna och deras bifloder som 
korsar djungeln. Klimatet är 
tropiskt, runt 30 grader året 
runt och med en luftfuktig-
het på cirka 90 procent. Det 
är svettiga dagar – och nätter 
- för en svensk! Kraftiga 
ösregn och åska är vanligt 
här.

Erika Hellberg - Fredsobservatör i Colombia
Hej kära församlings-
medlemmar och tack för de 
2000 kronor som Melleruds 
pastorat bidragit med till 
projektet med fredsobser-
vatörer här i Colombia! Nu 
har jag varit här i ett halvår 
och vill berätta lite om mitt 
arbete och om Colombia

Religionen är närvarande i mångas 
vardagsliv i Chocó och under hela sep-
tember pågår firandet av staden Quib-
dós skyddshelgon Fransiskus av Assisi, 
som av stadens invånare smeksamt 
kallas ”San Pacho” - vilket närmast 
kan översättas till ”Sankte Frasse”! 
Foto: Matts Olsson

Läs mer om vårt arbete på vår blogg: http://colombia.krf.se, där vi 
skriver nya inlägg varannan vecka. I Colombia samarbetar KrF ock-
så med bland andra Lutherska världsförbundet, Internationella Röda 
Korset och flera FN-organ, som till exempel flyktingorganet UNHCR 
som arbetar med de många internflyktingarna.



Vad gör jag då här? Jag arbetar för Kristna Fredsrörelsen (KrF), en svensk organisation för fred och icke-
våld som bildades 1919 efter första världskriget. I Sydamerika har KrF ett projekt dit fredsobservatörer 
skickas ut från Sverige till Mexiko, Guatemala och Colombia varje år. I Colombia har vi varit i tio år. 
Vi gör något som kallas ”internationell medföljning”, som innebär att människor från ett annat land än 
Colombia genom sin närvaro försöker skydda människor, som arbetar för de mänskliga rättigheterna.  
I Colombia löper dessa människorättsförsvarare extra stor risk att utsättas för hot, trakasserier och våld. 

 
KrF:s metod går ut på att vi genom att medfölja personer i dessa organisationer på interna möten, möten 
med myndigheter, resor i deras territorium med mera kan minska hoten och våldet de upplever, genom att 
vår närvaro visar att omvärlden är intresserad av vad som händer här och ser vad som sker. Med vår 
närvaro hoppas vi skapa en politisk kostnad för dem som hotar och brukar våld, genom att visa att dessa 
dåd ses och fördöms av omvärlden. Arbetet som fredsobservatör är omväxlande, eftersom jag ena dagen 
sitter med på en rättegång, en annan har möte med en general för att lyfta de medföljdas problematik och 
en tredje tillbringar tio timmar i en båt på floden, på väg till några dagar av möten i ett av de samhällen 
längs floderna i Chocó, som organiserar sig tillsammans för sina rättigheter.

Organisationen 
Cocomacia har årsmöte 
i kommunen Bojayá. 
Årsmötet samlade cirka 
400 representanter från 
samhällena i territoriet 
för att dela information 
och ta viktiga beslut.
Foto: Matts Olsson

Hoppet lever trots allt för fred i Colombia. Nu pågår sedan 2012 åter fredsförhandlingar mellan regeringen 
och den största gerillan, Farc, i Havanna på Kuba, med bland andra Norge som medlare. De organisationer 
KrF medföljer i Chocó är alla positiva till fredsprocessen. Som fredsobservatör som på nära håll fått se 
människor drabbas av väpnad konflikt och som kämpar för fred och sina mänskliga rättigheter, känner jag 
stor tacksamhet mot dem som engagerar sig för krigets flyktingar, för ickevåld och för fred! 
                                                                                                              Fredshälsningar från  Erica Hellberg



Holm

Varmt välkomna 
till advents och 
julens olika 
gudstjänster i 
Melleruds pastorat! 
Första advent inleder 
med flera Små och  
Stora gudstjänster samt 
Adventsgudstjänst och 
Adventskonsert. Under 
de övriga helgerna fram-
emot jul så firar vi många 
olika gudstjänster med 
kyrkoårets tema och 
mycket musik. 
                       Pär-Åke Henriksson

Julbön
Kyrkans Hus

Julafton 24 dec kl.11.00 
Sång av

Anders Fredriksson

Julcafé
11.00-15.00

Grötfest 
Kyrkans Hus

Tor 3 dec kl.18.30
Lotterier, åror, 
brödförsäljning

Arr: Holms kyrkliga 
syförening

Adventskonsert
Holms kyrka

Sön 29 nov kl. 17.00
Rostocks Manskör, 

Järns sångkör
Mellody, Morgonstund

Trumpet David Lord
AndersFredriksson

Advents-
gudstjänst 

med små och stora

Kyrkans Hus
Sön 29 nov kl. 11.00

Barngruppen 
medverkar med sång

Kyrkfika

Julnatts-
gudstjänst

Järns kyrka
Julafton 24 dec 

kl. 23.30
Järns sångkör

Mariamusik
Kyrkans Hus

Sön 20 dec kl. 11.00 
Kerstin Öqvist

Anders Fredriksson

Vardags-
gudstjänst 

med julkrubba och Luciatåg 
Kyrkans Hus

Fre 11 dec kl. 11.00
Julfest med enkel lunch

Dans kring granen 
m.m.

Mässa 
med frukost
Kyrkans Hus

Sön 14 feb kl. 8.30

Mässan börjar 9.30
Dragspel  

Anders Fredriksson 
Pär-Åke HenrikssonVardags-

gudstjänst 
Doptema

Kyrkans Hus
Fre 29 jan kl. 11.00

Vi tänder ljus för alla barn 
som döpts i pastoratet 

under 2015.
Lätt lunch

Ekumenisk bönevecka
Tis 19 jan kl.19.00 Gudstjänst i Smyrnak:a
Ons 20 jan kl.12.00 Lunchandakt i Ky. Hus 

Tor 21 jan kl. 19.00 Gudstjänst i Missionsk:a

Fre 22 jan kl 18.00 Melleruds Kristna Center
Predikan Tommy Pettersson 

Lör 23 jan 
kl.10.00-18.00 Stilla dag i Stakelund

kl. 18.00 Helgmålsbön i Gunnarsnäs k:a
Predikan Tomas Segergren

Sön 24 jan 
kl 11.00 Gudstjänst i Smyrnak:a

Predikan Pär-Åke Henriksson
Kl. 18.00 Gudstjänst i Missionsk:a

Predikan Samuel Lundgren

Vardags-
gudstjänst 
Vänskapstema
Kyrkans Hus

Fre 12 feb kl. 11.00
Kyrkfika 

med semlor

Gudstjänst 
med frukost
Kyrkans Hus

Sön 10 jan kl. 8.30

Gudstjänsten börjar 9.30

Stellan Johansson
Spelar gitarr och sjunger från

Kalle Karlsson och Brånasméns 
diktsamlingar



Bolstad

Ekumenisk bönevecka
Tis 19 jan kl.19.00 Gudstjänst i Smyrnak:a
Ons 20 jan kl.12.00 Lunchandakt i Ky. Hus 

Tor 21 jan kl. 19.00 Gudstjänst i Missionsk:a

Fre 22 jan kl 18.00 Melleruds Kristna Center
Predikan Tommy Pettersson 

Lör 23 jan 
kl.10.00-18.00 Stilla dag i Stakelund

kl. 18.00 Helgmålsbön i Gunnarsnäs k:a
Predikan Tomas Segergren

Sön 24 jan 
kl 11.00 Gudstjänst i Smyrnak:a

Predikan Pär-Åke Henriksson
Kl. 18.00 Gudstjänst i Missionsk:a

Predikan Samuel Lundgren

Församlings-
kväll

Grinstads 
församlingshem

Fre 4 dec kl. 18.00
Vuxenkväll med julpyssel 
och marsipantillverkning 

med Jan Berglöv m.m.

Kaffe

Lucia-
gudstjänst

med julavslutning för 
Bolstads barnverksamhet

Grinstads kyrka
Fre 11 dec kl. 18.30

Julfest i församlingshemmet 
Lotterier, vinster mottages 

Dans kring granen 
m.m.

Julnatts-
gudstjänst

Grinstads kyrka
Julafton 24 dec kl. 23.00

Bolstads kyrkokör
 

Glögg på 
kyrkbacken

Musik-
gudstjänst

Erikstads kyrka
Annandag jul

 26 dec kl. 15.00
En vokalist och en cellist

Anna K Larson
Sanna Andersson

Upplevelse-
vandring 

med enkel gudstjänst
Erikstads kyrka

Sön 3 jan kl. 15.00
Kerstin Öqvist

Ljusgudstjänst
Grinstads kyrka

Sön 31 jan kl. 16.00
Bolstads barnkör 
och barngrupper 

medverkar

Cafégudstjänster i 
Erikstads bygdegård

Sön 6 dec och 28 feb
kl. 15.00
Program:

Margareta Larsson

Eftermiddagscafé
Grinstads församlingshem

Höstens sista café är 
onsdagen den 9 dec kl. 14.30 

därefter är det juluppehåll

Vi startar åter onsdagen 
den 13 januari kl.14.30

   Program, gemenskap och samtal!

Välkomna! 

Julallsång
med 

Bolstads kyrkokör, barnkör 
och en konfirmandgrupp

Bolstads kyrka
Tis 15 dec kl. 18.30 

Vi skapar julstämning med hjälp av 
alla välkända julpsalmer.

Kom med och sjung, vi ska 
lyfta det nylagda taket 

på Bolstads kyrka!

Advents-
gudstjänst 

med små och stora

Bolstads kyrka
Sön 29 nov kl. 14.00

Bolstads barnkör
medverkar 

Adventskaffe

Advents-
gudstjänst 

Grinstads kyrka
Sön 29 nov kl. 11.00

Trumpet Mikael Bertilsson
Bolstads kyrkokör

medverkar Vi bygger 
krubban

Bolstads kyrka
Sön 20 dec kl. 11.00

Sångmedverkan
Anna-Lena 

Forsdahl



Datum Holms kyrka Kyrkans Hus Järns  
kyrka 

Bolstads kyrka Erikstads kyrka Grinstads kyrka Klöveskogs kyrka Skålleruds kyrka Örs  
kyrka 

Gunnarsnäs 
kyrka 

Dalskogs 
kyrka 

29 nov 
1 sön i  Advent 

17 Advents-                 * 
Konsert. 
Körer. Instrumentalist. 

11 Gudstjänst med     * 
Små o stora. 
Sång. Fika 

 14 Gudstjänst med     * 
Små o stora. 
Barnkör 
 

 11 Gudstjänst              * 
Kyrkokören 

4/12 18 Vuxenkväll     * 
med julpyssel                  

3/12 18-19.30 
Andrum 

11 Gudstjänst med    * 
Små o stora.  
Körer. Trumpet Fika 

14Gudstjänst med       * 
Små o stora.  
Barnkör. Fika 
Konf-medverkan 

  

6 dec 
2 sön i Advent 

 18 Ungdomsgtj.           
11/12 11                        * 
Vardagsgudstjänst 

11 Gudstjänst  15 Cafégudstjänst       * 
Bygdegården 

11/12 18.30                 * 
Lucia avslutning 
Julfest 

10/12 18-19.30 
Andrum 

11 Högmässa 

9/12 19  Jul hemma    * 
 hos oss 

 14 Internationell          * 
Mässa på olika språk. 
Plockmat. 

 
 

13 dec 
3 sön i Advent 
 

 11 Gudstjänst med dop  15/12 18.30 Julallsång * 
med kyrkokören och 
barnkören 

  14 Gudstjänst. 
 

16 Luciagudstjänst       * 
Körer 

 12/12 Klappjakt, jul-
marknad i Brunnsparken 
i Dals Rostock 

11 Luciagudstjänst.    * 
Barnkör 

20 dec 
4 sön i Advent 
 

 11 Mariamusik            * 
 

 11 Vi bygger krubban * 
 

   19/12 18.00                  * 
Mariamusik 

18 Mariamusik 16/12 17.30                  * 
Julkrubba i kyrkan. 
Julavslutning Julfest 

 
 

24 dec 
Julafton 
 

 11 Julbön                      * 
Julkaffe 

23.30 Julnatts-            * 
Gudstjänst. 
Järns sångkör 

  23.00                             * 
Julnattsgudstjänst 
Glögg på kyrkbacken. Kör 

 23.30 Julnatts-            * 
gudstjänst. 
Församl-kör Glögg 

 23 Julnattsgudstjänst  * 
Sång 

21 Julaftonsandakt   * 
kyrkokör 
glögg 

25 dec 
Juldagen 

07 Julotta   
 

07 Julotta   05 Julotta  07 Julotta                      * 
Anna Forsebo 

  

26 dec 
Annandag Jul 

 11 Högmässa   15 Musikgudstjänst    * 
 

  17 Gudstjänst  12 Mässa på Karolinen. 
Anna Forsebo 

 
 

27 dec 
Sönd eft Jul 
Sammanlyst till 
Skålleruds kyrka 

       17 Julkonsert.               * 
Försam.kör,Drängarna, 
Tre Voces. Barnkör. 

   
 

31 dec 
 Nyårsafton 

 17 Nyårsbön     15 Nyårsbön   17 Nyårsbön 
I Högfjällskyrkan 

 
 

1 jan 
Nyårsdagen 

  11 Högmässa 15 Förbönsmässa   
 

 17 Mässa 15 Nyårsbön   
 

3 jan 
Sönd eft nyår 

 11 Gudstjänst   15 Upplevelse-             * 
vandring med gudstjänst 

  17 Gudstjänst   11 Högmässa 

6 jan 
Trettondedag jul 

 11 Högmässa 
Sång Anders o Birgitta 

   14 Gudstjänst. 
Sång Anders o Birgitta 

 17 Gudstjänst               * 
Sång. Gröt i fsh 

11 Gudstjänst               * 
Sång. Gröt i fsh 

  
 

10 jan 
1 sön eft Trettonded.jul 

 8.30 Frukost.                * 
9.30 Gudstjänst, Sång 

    11 Gudstjänst 11 Högmässa  17 Mässa  
 

17 jan 
2 sön eft Trettond 

 11 Högmässa   17 Mässa 
”Livets källa” 

  
 

15 Meditations-
gudstjänst 

  11 Gudstjänst 
 

24 jan 
Septuagesima 
Sammanlyst till Bolstad 

 18 Ekumenisk avslutning  

29/1 11                     ** 
Vardagsgudstjänst 

 11 Högmässa      
 

23/1 10-18 Stilla dag   * 
Ekumeniska böneveckan. 
18 Helgmålsbön 

 

31 jan 
Kyndelsmässo dag 

 18 Ungdoms- 
Gudstjänst. 

11 Gudstjänst   16 Ljusgudstjänst        * 
Barnkör 

 18 Ljusgudstjänst        * 
Församl.kör 

 15 Gudstjänst med små o 
stora. 

 

7 feb 
Fastlagssöndagen 

 11. Högmässa. 
Sång Elvira Olsson 

12/2 11 Vardagsgtj      * 

   10/2 18. 
Askonsdagsmässa 

15. Gudstjänst 17. Gudstjänst             * 
Flöjter. Semlor. 

11. Gudstjänst  10/2  18 
Askonsdagsmässa 

14 feb 
1:a sön i fastan 

 8.30 Frukost                 * 
9.30 Mässa 

 11. Högmässa    11. Gudstjänst             * 
med små och stora 

 17 Mässa  

21 feb 
2:a sönd i fastan 

 18. Gudstjänst    11. Gudstjänst  17. Meditationsgtj 11. Högmässa   

28 feb 
3 sön i fastan 

 18. Ungdomsmässa 11. Gudstjänst  15. Cafégtj i                  * 
bygdegården 

  11 Högmässa   18 Gudstjänst 

6 mars 
Midfastosöndagen 

 11 Gudstjänst     15. Mässa. 
”Livets bröd” 

11 Mässa  med små och 
stora.Barnkör 

 17 Gudstjänst  

OBS! Reservation för ändringar, följ predikoturerna i Melleruds nyheter och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mellerud      
 * Se utförligare information på våra församlingssidor



Datum Holms kyrka Kyrkans Hus Järns  
kyrka 

Bolstads kyrka Erikstads kyrka Grinstads kyrka Klöveskogs kyrka Skålleruds kyrka Örs  
kyrka 

Gunnarsnäs 
kyrka 

Dalskogs 
kyrka 

29 nov 
1 sön i  Advent 

17 Advents-                 * 
Konsert. 
Körer. Instrumentalist. 

11 Gudstjänst med     * 
Små o stora. 
Sång. Fika 

 14 Gudstjänst med     * 
Små o stora. 
Barnkör 
 

 11 Gudstjänst              * 
Kyrkokören 

4/12 18 Vuxenkväll     * 
med julpyssel                  

3/12 18-19.30 
Andrum 

11 Gudstjänst med    * 
Små o stora.  
Körer. Trumpet Fika 

14Gudstjänst med       * 
Små o stora.  
Barnkör. Fika 
Konf-medverkan 

  

6 dec 
2 sön i Advent 

 18 Ungdomsgtj.           
11/12 11                        * 
Vardagsgudstjänst 

11 Gudstjänst  15 Cafégudstjänst       * 
Bygdegården 

11/12 18.30                 * 
Lucia avslutning 
Julfest 

10/12 18-19.30 
Andrum 

11 Högmässa 

9/12 19  Jul hemma    * 
 hos oss 

 14 Internationell          * 
Mässa på olika språk. 
Plockmat. 

 
 

13 dec 
3 sön i Advent 
 

 11 Gudstjänst med dop  15/12 18.30 Julallsång * 
med kyrkokören och 
barnkören 

  14 Gudstjänst. 
 

16 Luciagudstjänst       * 
Körer 

 12/12 Klappjakt, jul-
marknad i Brunnsparken 
i Dals Rostock 

11 Luciagudstjänst.    * 
Barnkör 

20 dec 
4 sön i Advent 
 

 11 Mariamusik            * 
 

 11 Vi bygger krubban * 
 

   19/12 18.00                  * 
Mariamusik 

18 Mariamusik 16/12 17.30                  * 
Julkrubba i kyrkan. 
Julavslutning Julfest 

 
 

24 dec 
Julafton 
 

 11 Julbön                      * 
Julkaffe 

23.30 Julnatts-            * 
Gudstjänst. 
Järns sångkör 

  23.00                             * 
Julnattsgudstjänst 
Glögg på kyrkbacken. Kör 

 23.30 Julnatts-            * 
gudstjänst. 
Församl-kör Glögg 

 23 Julnattsgudstjänst  * 
Sång 

21 Julaftonsandakt   * 
kyrkokör 
glögg 

25 dec 
Juldagen 

07 Julotta   
 

07 Julotta   05 Julotta  07 Julotta                      * 
Anna Forsebo 

  

26 dec 
Annandag Jul 

 11 Högmässa   15 Musikgudstjänst    * 
 

  17 Gudstjänst  12 Mässa på Karolinen. 
Anna Forsebo 

 
 

27 dec 
Sönd eft Jul 
Sammanlyst till 
Skålleruds kyrka 

       17 Julkonsert.               * 
Försam.kör,Drängarna, 
Tre Voces. Barnkör. 

   
 

31 dec 
 Nyårsafton 

 17 Nyårsbön     15 Nyårsbön   17 Nyårsbön 
I Högfjällskyrkan 

 
 

1 jan 
Nyårsdagen 

  11 Högmässa 15 Förbönsmässa   
 

 17 Mässa 15 Nyårsbön   
 

3 jan 
Sönd eft nyår 

 11 Gudstjänst   15 Upplevelse-             * 
vandring med gudstjänst 

  17 Gudstjänst   11 Högmässa 

6 jan 
Trettondedag jul 

 11 Högmässa 
Sång Anders o Birgitta 

   14 Gudstjänst. 
Sång Anders o Birgitta 

 17 Gudstjänst               * 
Sång. Gröt i fsh 

11 Gudstjänst               * 
Sång. Gröt i fsh 

  
 

10 jan 
1 sön eft Trettonded.jul 

 8.30 Frukost.                * 
9.30 Gudstjänst, Sång 

    11 Gudstjänst 11 Högmässa  17 Mässa  
 

17 jan 
2 sön eft Trettond 

 11 Högmässa   17 Mässa 
”Livets källa” 

  
 

15 Meditations-
gudstjänst 

  11 Gudstjänst 
 

24 jan 
Septuagesima 
Sammanlyst till Bolstad 

 18 Ekumenisk avslutning  

29/1 11                     ** 
Vardagsgudstjänst 

 11 Högmässa      
 

23/1 10-18 Stilla dag   * 
Ekumeniska böneveckan. 
18 Helgmålsbön 

 

31 jan 
Kyndelsmässo dag 

 18 Ungdoms- 
Gudstjänst. 

11 Gudstjänst   16 Ljusgudstjänst        * 
Barnkör 

 18 Ljusgudstjänst        * 
Församl.kör 

 15 Gudstjänst med små o 
stora. 

 

7 feb 
Fastlagssöndagen 

 11. Högmässa. 
Sång Elvira Olsson 

12/2 11 Vardagsgtj      * 

   10/2 18. 
Askonsdagsmässa 

15. Gudstjänst 17. Gudstjänst             * 
Flöjter. Semlor. 

11. Gudstjänst  10/2  18 
Askonsdagsmässa 

14 feb 
1:a sön i fastan 

 8.30 Frukost                 * 
9.30 Mässa 

 11. Högmässa    11. Gudstjänst             * 
med små och stora 

 17 Mässa  

21 feb 
2:a sönd i fastan 

 18. Gudstjänst    11. Gudstjänst  17. Meditationsgtj 11. Högmässa   

28 feb 
3 sön i fastan 

 18. Ungdomsmässa 11. Gudstjänst  15. Cafégtj i                  * 
bygdegården 

  11 Högmässa   18 Gudstjänst 

6 mars 
Midfastosöndagen 

 11 Gudstjänst     15. Mässa. 
”Livets bröd” 

11 Mässa  med små och 
stora.Barnkör 

 17 Gudstjänst  

OBS! Reservation för ändringar, följ predikoturerna i Melleruds nyheter och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mellerud      
 



Skållerud

Ljus-
gudstjänst 

Skålleruds kyrka
Sön 31 jan kl. 18.00

Skålleruds 
församlingskör

Jul hemma 
hos oss...
Skålleruds 

församlingshem 
9 dec kl. 19.00

Kör- och julspex med 
Skålleruds samlade körer,

julsånger, julspel.

Inträde 20 kr
Fika 20kr

Välkomna! 
Vem månne blir årets lucia?

Advents-
gudstjänst 

med små och stora

Skålleruds kyrka
Sön 29 nov kl. 11.00
Skålleruds barnkör och 

församlingskör medverkar 
Trumpeter 
Kyrkkaffe i 
kyrkstugan

Gudstjänst 
med Luciatåg

Skålleruds kyrka
Sön 13 dec kl. 16.00
Skålleruds barnkör och 

Skålleruds drängar

Julfest med lussefika, dans
kring utegranen. 

Kanske tomten lurar 
bak hörnet?

Mariamusik
Skålleruds kyrka

Sön 19 dec kl. 18.00
Anders 

Fredriksson

Julnatts-
gudstjänst

Skålleruds kyrka
Julafton 24 dec 

kl. 23.30
Skålleruds 

församlingskör

Julkonsert
Skålleruds kyrka

Sön 27 dec kl. 17.00

Skålleruds barnkör, 
Skålleruds församlingskör, 

 Skålleruds drängar, TreVoces,
Peter Söderlund, flöjt.
Nils Lundström, piano.

Trettonde-
dagsgudstjänst

Skålleruds kyrka
Sön 6 jan kl. 17.00

Gun-Britt Gustavsson och 
Matilda Lundström sjunger

Gröt i 
församlingshemmet

Gudstjänst 
Skålleruds kyrka

Sön 7 feb kl. 17.00
Flöjter:

Almut Fock
Elisabette Emanuelsson

Kyrkkaffe 
med semlor

Gudstjänst
med små och stora 

”Vänskaptema”

Skålleruds kyrka
Sön 14 feb kl. 11.00

Skålleruds 
barnkör

Onsdagsfika 
Skålleruds 

församlingshem
Start ons 29 jan 
kl. 14.00-16.00 

Därefter sista onsdagen 
i månaden

Samtal och 
gemenskap



Årsmöte
Örs kyrkliga 
syförening

 

Örs församlingshem
15 feb kl.15.00

Ör
Advents-

gudstjänst 
med små och stora

Örs kyrka
Sön 29 nov kl. 14.00
Örs barnkör medverkar 
Konfirmandmedverkan

Kyrkfika

Internationell 

Mässa 
på olika språk

Gunnarsnäs kyrka
Sön 6 dec kl. 14.00

Farsi, arabiska, finska, 
engelska, tyska och svenska.

Efter gudstjänsten serveras 
plockmat från olika länder

 i Stakelund

Lucia-
gudstjänst 

Dalskogs kyrka
Sön 13 dec kl. 11.00

Örs barngrupper
Julfest med

byalaget

Vardags-
gudstjänst 
med julkrubba

Gunnarsnäs kyrka
Ons 16 dec kl. 17.30

Terminsavslutning för barngrupperna

med Julfest i Stakelund
Julgröt, lotterier, 

dans kring granen och
tomtebesök.

Julnatts-
gudstjänst 

Gunnarsnäs kyrka
Julafton 24 dec kl. 23.00

Sång
Gun-Britt Gustavsson

Matilda Lundström
Mariamusik

Örs kyrka
Sön 20 dec kl. 18.00

Anders 
Fredriksson

Julaftons-
andakt 

Dalskogs kyrka
Julafton 24 dec 

kl. 21.00
Örs kyrkokör

Glögg och 
pepparkaka

Prat- och 
kakcafé 

Örs församlingshem
3 feb, 2 mars, 

6 april och 4 maj 
kl.15.00

Julotta
Örs kyrka

Juldagen 25 dec kl. 7.00
Tage Grimheden

Sång 
Anna Forsebo

Gudstjänst
Örs kyrka

Trettondedagsafton 
6 jan kl. 11.00

Sång
Gun-Britt Gustavsson

Matilda Lundström

Julgröt i 
församlingshemmet

Församlingsafton 
med temat BRÖD 

 ”Kornets väg till bröd”
 

Örs församlingshem
3 mars kl.18.00 

mjölnare, odlare m.fl. 
berättar

Andakt och brödfika

Hej alla i 
Örs församling!

Vill du sjunga i kör?
Örs kyrkokör behöver 

förstärkning, vi är bara ett fåtal 
just nu. Vi vill ha med dig som tycker 
det är roligt att sjunga tillsammans 

med andra. Vi träffas onsdagar 
18.30-20.00 i Stakelund

(vid Gunnarsnäs kyrka)
Välkomna hälsar
Maria Andersson
tel 0530-36206



Konfirmandverksamheten i Melleruds pastorat
Lite historia:
Konfirmationsverksamheten har en lång tradition och har haft lite olika betydelser 
under årens lopp. Redan i urkyrkan fanns det många former för vad som skulle 
ingå i dopet. Det var en utdragen process med flera skiftande inslag som var 
knutna till olika gudstjänster. 
Under århundraden växte kyrkan och dess riter ändrades. Under medeltiden blev 
konfirmationen ett eget sakrament (helig handling). 
Under 1500-talet kom reformationen med Martin Luther i spetsen. Mycket om-
arbetades och i det som blev den protestantiska eller lutherska kyrkan togs bland 
annat flera sakrament bort. Nu har vi bara dopet och nattvarden som sakrament.
Konfirmationen, som begrepp, försvann ur Svenska kyrkan men behovet av 
undervisning inför nattvarden fanns kvar och löstes på diverse sätt. Det var också 
så, att några medborgerliga rättigheter var knutna till den rit som innefattade den 
första nattvarden.
Först 1920 nämns konfirmationen som en egen ordning, men den diskuterades 
livligt både gällande innehåll och mening. I 1942 års kyrkohandbok står det om 
kunskap och förhör som sedan gav tillträde till nattvardsbordet. Det infördes ett 
nytt radikalt inslag, bön och handpåläggning samtidigt som de egna löftena 
tonades ner.
1978-79 blev det fler stora förändringar. Dels enades man om att dopet var 
grunden, alltså kan även barn ta emot nattvarden. Dels kom riktlinjer för 
konfirmandarbetet, som tonade ner biten med förhör och att man måste prestera 
massor för att bli konfirmerad. Uppdraget för konfirmandverksameten blev; att 
hjälpa den enskilde ungdomen, samt med dopet i centrum, hitta verktyg att tolka 
sitt liv.  

Här och nu:
I Melleruds pastorat erbjuder vi två alternativ för våra konfirmandträffar: 
Veckoläsning med konfirmation i maj och helgläsning med konfirmation på 
sommaren. De tonåringar, som valt att vara med i konfirmationsverksamheten, 
veckoläsning, träffas varje onsdag efter skolan och en träff se ut så här: Vi börjar 
med att fika tillsammans c:a 13.30, därefter samlas vi för genomgång av dagens 
tema, praktiska frågor och information om annat som händer den närmsta tiden. 
Därefter följer oftast ett sång- & musikpass.  
Vi arbetar ofta i smågrupper, som sedan besöker olika ”stationer” under dagen. 



Utgångspunkten för dessa stationer är fyra grundord:
”Lära” – teori om kristendom, kyrkans traditioner, kyrkoåret m.m. 
”Leva” – filosofi, eller vad det kan betyda här och nu för mig/oss. 
”Göra” – skapande verksamhet t.ex. drama, musik, pyssel, värderingsövningar m.m. 
”Beröra” – Hur berör detta mig? Andakt, diskussion eller musik.
Vi bryter någonstans i halvlek för exempelvis en lek. Varje träff avslutas med 
andakt, där vi ”knyter ihop” det vi varit med om. Allt har hunnits med till 16.30.
Det andra alternativet, helgläsning, har följande upplägg: Innehållet ser likartat ut 
fast det blir mer intensivt då lika mycket ska få plats på mycket färre tillfällen. Ti-
derna skräddarsys lite mer för att passa med andra aktiviteter som våra ungdomar 
har. Den här gruppen fortsätter att ses lite längre in på sommaren. 
Verksamheten startar i september. Konfirmanderna i veckogrupperna delas in 
under våren beroende på i vilken kyrka de vill konfirmeras. Helggruppen har ett 
veckoläger efter skolans våravslutning och konfirmationen blir i slutet av juni.
Förutom våra vanliga träffar satsar vi på läger. Alla konfirmander ska få minst 
fyra lägerdygn. För veckogruppen betyder det ett helgläger på hösten och ett på 
våren. För helggruppen är det samma läger på hösten och ett sex-dagarsläger i 
juni.  
Lägren är en mycket viktig och uppskattad del av verksamheten, då vi har 
möjlighet att göra och hinna saker och upplevelser på ett helt annat sätt än på de 
vanliga, kortare träffarna. 
Förutom det har vi olika gudstjänster där några är speciellt anpassade för 
ungdomarna. Exempelvist; en heldags pilgrimsvandring, en resa till Karlstad samt 
flera valbara aktiviteter med bland annat bibelbowling, lovträff med dans, bak, 
drama, göra film och musik, vara med på ungdomsgruppen Tisdax m.m. 
 

Den här bredden på aktiviteter ger en bra bild av vad kyrkan håller på med, men 
det finns också stor möjlighet, att den enskilde ungdomen ”hittar” något som 
passar just den. Det kan vara en metod att lära sig, en aktivitet eller plats att känna 
sig hemma eller helt enkelt få upp ögonen för hur en församlingsgemenskap kan 
se ut.
 

Det här sättet att ha konfirmandverksamhet har visat sig passa pastoratets 
ungdomar och deras familjer bra. Varje år väljer ca. 70% av de kyrkotillhöriga 
ungdomarna att vara med i vår konfirmandverksamhet. Det är oftast mellan 
40-50 ungdomar, beroende på hur stor årskullen är.

Konfirmandverksamheten i Melleruds pastorat



VÅRTERMINENS STARTTIDER  FÖR  KÖRER, BARN OCH UNGDOMSGRUPPER 
Holm: Vuxenkörer och Mellody startar v.2. Babycafé och Kyrkis start v.2, övriga barngrupper i  

Kyrkans Hus start v.3. Bolstad: Barn och ungdomsgrupper i Grinstads förs.hem start v.3. Bolstads för-
samlingskör 19/1. Ör: Barngrupperna i Stakelund start 18/1. Örs barnkör i Karolinens servicehus 13/1.  

Örs kyrkokör 18/1. Skållerud: TorsdagsQl Skålleruds förs.hem start 28/1. Skålleruds vuxenkörer start 13/1.

Vi som jobbar med konfirmandverksamheten är:
Majsan Andersson, Helén Eriksson, Lena Hildén, 
Cecilia Gunnarsson, Pär-Åke Henriksson, 
Ingvar Lisius och Martin Niklasson

Målsättning (från de nationella riktlinjerna)
Målet för konfirmandarbetet är att visa på livet 
i Kristus och i Svenska kyrkan genom att ge 
konfirmanderna:
•  redskap att tyda sitt liv på dopets grund,
•  tillfälle att lyfta fram de frågor de själva bär på,
•  erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv  
   handlar om de centrala livsfrågorna,
•  erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt,
•  möjlighet att påverkas av och ta ställning till  
   kyrkans budskap och
•  hjälp att uttrycka sin tro och sitt tvivel.

Lokala mål
Utifrån ramarna och de mål som vi fått i rikt-
linjerna gör varje konfirmandarbetslag en egen 
handlingsplan som innehåller mål, kursplan, 
metoder och mycket mer. Vi arbetar med den 
varje år, eftersom arbetslaget utvecklas och 
förutsättningarna ändras. 
 

Konfirmandverksamhetens ramar
•  Konfirmandarbetet skall pågå minst 6 månader.
•  Skall omfatta minst 60 timmar undervisningstid   
   + gudstjänster och andra aktiviteter.
•  Varje träff bör omfatta minst 120 minuter
•  Konfirmanderna bör erbjudas minst 4 lägerdygn.

Starttider för vårteminen 
Veckogruppen startar onsdagen den 13 jan kl. 13.30
Helggruppen startar söndagen den 10 jan kl. 11.00

Programförklaringen  
i de senaste riktlinjerna lyder:
Konfirmandarbetet är en tjänst åt tonåringar i ett 
brytningsskede i deras liv. Svenska kyrkan har en 
uppgift i att vandra tillsammans med dem och visa 
på den livstydning på dopets grund som kristen tro 
erbjuder. Detta innebär att vi inte bara ska undervisa 
unga människor om kyrkans tro och tradition utan 
också hjälpas åt att tolka livet och vår/min plats i 
vårt samhälle här och nu.

Unga ledare
När man är konfirmerad får man här i Mellerud en 
inbjudan att bli Ung ledare. Det innebär att man, efter 
sina möjligheter, hjälper till som ledare för olika barn-
, ungdoms- och konfirmandgrupper i pastoratet. Man 
blir också erbjuden en utbildning i tre steg i samarbete 
med Karlstads stift. En stor del av utbildningen sker 
här i pastoratet men några träffar är tillsammans med 
andra grupper av unga ledare i stiftet. Denna verksam-
het är mycket uppskattad både av deltagarna själva 
och av oss ledare, som får en mycket värdefull hjälp i 
vårt arbete. Bara i Karlstads stift utbildas flera hundra 
unga ledare varje år och verksamheten växer. 
Här i Melleruds pastorat har vi just nu sexton ledare i 
olika steg av utbildningen.

Text konfirmandsidorna: Martin Niklasson, församlingspedagog  
Foto konfirmandsidorna och första sidan: Majsan Andersson m.fl.                                                 



Holms kyrka 16/5 kl. 11.00
Från vänster. Lena Hildén (präst),  
Johan Norgren, Sofie Nordgren, Robin Sandberg, Albin 
Dahlqvist, Sandra Nordgren, Stephanie Guttke, Hampus 
Andersson, Amanda Lind Wahlén.
Foto: 

Örs kyrka 9/5 kl. 11.00 
Från vänster. Lena Hildén (präst), Cecilia 
Gunnarsson (församlingsassistent), Linnéa Backelin, 
Tobias Kjellin, Alethea Grayson, Bo Lignell (präst)  
Foto: Grayson

Holms kyrka 17/5 kl. 11.00
Från vänsterLena Hildén (präst), Simon Udd, Char-
bel Nemer, Renars Priede, Malena Norrman, Amanda 
Jonasson, Johanna Tisell, Alfred Tisell, Robin Dover-
häll, Kristoffer Henriksson, Henrik Torstensson Martin 
Niklasson (församlingspedagog). Foto: Abed Nemer

Järns kyrka 16/5 kl. 15.00
Från vänster. Sofia Kraft, Julia Harling, Matilda
Olsson, Wiliam Kinle, Richard Borg, Fredrik 
Johansson. Foto: Jenny Olsson
Saknas på bild: Emelie Brevik, Robert Sloberg Harde-
sjö Präst: Pär-Åke Henriksson, Församlingsassistenter: 
Monica Isaksson Elehn och  Martin Niklasson

Skålleruds kyrka 28/6 kl. 11.00
Bakom: Pär-Åke Henriksson (präst)Martin Niklasson 
(församlingspedagog) Annelie Jacobsson (försam-
lingsassistent), Alexander Assor, Sindre Skansen, Sandra 
Hallberg, Albin Dalbert, Viktoria Pettersson, Lisette 
Carlsson, Sofia Tomlinsson, Amanda Johansson, 
Cecilia Gunnarsson (församlingsassistent) och Helen 
Eriksson (församlingsassistent).
Foto: Sigge

Konfirmationer i Melleruds pastorat 2015

Bolstads kyrka 10/5 kl.11.00
Från vänster. Stående: Daniel Hermansson, Mikael Ber-
tilsson, Wictor Larsson, Gabriella Jensen, Filip Larsson, 
Jonathan Stångberg och Maria (Majsan) Andersson 
(församlingsassistent).Sittande: Wilhelm Ferm, Oskar 
Flodin, Oliver Tegner, Hampus Soppi Svensson. 
Liggande: Pär-Åke Henriksson (präst)
Foto: Kerstin Lindberg



Kontaktuppgifter
Melleruds pastorat
 

Exp. Kyrkans Hus 
0530-36200
 

Nya öppettider:
Mån, Tis, Fre:
kl.10-12, 13-15. 
Tor: 10-12, 13-17.30 
Onsdagar stängt

Besöksadr: 
Kapellg. 6, Mellerud

Postadr: 
Box 94, 464 22 Mellerud

Pastoratets e-post:
mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsideadress:
www.svenskakyrkan.se/mellerud 

Tillf. ordn. kyrkoherde 
Pär-Åke Henriksson 0530-36201 
Träffas säkrast helgfria vardagar    
tis-tors kl 8-9:30 

Kyrkorådets ordförande 
Anders Perme 0709-162727  

Km. Marit Järbel 0706-181710

Km. Lena Hildén 36204
Diakon Irja Lignell 36205
Kamrer Ingemar Thörnström 36202 
Gravadm. Morgan Björnmar 36218
Ansv.vaktm. Bo Alfredsson 36212
Ansv. barnv. Majsan Andersson 36211

Vi säger Grattis till förra numrets vinnare: Ingrid Martiensen
Rätt svar på dopfunterna är: 

A: Bolstad     B: Grinstad     C: Klöveskog    D: Ör    E: Dalskog    F: Kyrkans Hus    G: Järn

TÄVLING
Fina bokpriser!

        

     

      

         

           

           

        

    

 

      

        

      

      

       

        

     

  1. Vad hette mannen som döpte  
       Jesus i floden Jordan?
  2. Vilket evangelium kallar vi juievangeliet 
       (berättar om Jesus födelse)?
  3. Vad heter den sista boken i gamla  
      testamentet?
  4. Var tändes stjärnan enligt psalm 134?
  5. Vad heter samlingsnamnet på böckerna i  
      Bibeln, mellan gamla och nya  
      testamentet?
  6. Vem/vad hälsar vi i psalm 119, tillika  
      namnet på en kör i vårt pastorat?
  7. Vad hette Johannes döparens moder? 
  8. Vad fick Jesusbarnet i present av  
      stjärntydarna, de vise männen?
  9. Vilket är 6:e ordet i bönen ”Vår Fader”?
10. Vilken profet skriver om fredsfursten  
       som ska komma. ”Det folk som vandrar  
       i mörkret ser ett stort ljus...”?
11. Vad hette den romerske kejsare som 
       regerade när Jesus föddes?
12. Vem har skrivit ”Nu tändas tusen 
       juleljus”?
13. Vem tog emot Jesusbarnet i templet, 
       vid hans första besök där?
14. Till vilket land flydde Josef, Maria och 
       Jesusbarnet enligt Matteusevangeliet?
15. Ett glädjerop! Med detta ord börjar 
       adventspsalmen 105.
16. Vilken kung gifte sig med Batseba och  
       hade släktskap med Josef?

Lycka till! Glöm inte att skicka in svaret till  
Melleruds pastorat Box 94, 464 22 Mellerud
senast den 15 jan.

Ansvarig utgivare Pär-Åke Henriksson 
Layout och övriga foton Eva-Britt Snapp 


