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Sommar är något alldeles speciellt för oss arktiska nordbor
Det känns som om att vi börjar leva på nytt när vi riktar våra intensiva blickar mot värme, grönska och ljusa 
nätter. Vi laddar vår själ med semester, vila och hakuna matata. 

Det finns en passion i sommarfirandet. En viss typ av bekymmerslöshet då man kan gå barfota, gräva och 
plantera i trädgården, plocka blommor, sola och bada, äta glass och grilla. Chilla och ta´t lugnt – uppleva 
hakuna matata. Ta vara på stunden och inte i förväg behöva planera vad som ska göras, vart man ska resa 
och vilka man ska träffa. Att kunna ta dagen som den kommer är själva poängen.

Församlingen landar också i en annan verklighet. Vi viger, döper, begraver som vanligt i våra kyrkor, men vi 
har även grillkvällar, midsommarfestligheter, friluftsgudstjänster runtom i pastoratet – på bryggor och kullar, 
i ladugårdar och kyrkoruiner. 
Kyrkveckan i varje församling öppnar möjligheten att bekanta sig med pastoratets kyrkor och med alla fan-
tastiska skatter som vi har undangömda i våra kassaskåp. 
Vi är även med i utställningen på DalslandsCenter i Håverud: Dalslands kyrkor. Ta gärna en titt i Kyrkfönst-
ret och besök någon (eller flera) av våra gudstjänster!

Sommaren kan man gott kalla för den Heliga Andens tid, en era som skapar, förnyar och ger världen liv. Den 
heliga Anden kommer till oss med Guds godhet, kärlek och värme. Hon ger oss Kristus och allt det som han 
har gjort för oss och bevarar oss i liv och tro.

Hakuna matata! Det finns inga bekymmer!                                                   Lena Hildén
                                                                                                                             Komminister i Ör

B R Ö D - en gemensam vision för Melleruds pastorat
Vi ska erbjuda bröd i form av mötesplatser med kyrkkaffe, luncher m.m. 

Vi ska också erbjuda ett brett utbud av gudstjänster, där nattvardsfirandet är en naturlig del. 

All verksamhet och alla möten med församlingsbor ska genomsyras av:
B som i Beröra och Bekräfta. Bönen, vi ska be för varandra. Barnen och barnkonventionen ska vara i fokus
R som i Relevant och Relationer.  Vi ska vara relevanta och skapa relationer. GUD är relation.
Ö som i Öppen gemenskap. Vi ska vara välkomnande, är våra lokaler tillgängliga? Vilka är våra trösklar?
D som i Delaktighet och Dop. Hur gör vi fler delaktiga? Hur höjer vi dopstatistiken?



Kontaktuppgifter
Melleruds pastorat
Exp. Kyrkans Hus
0530-36200

Kyrkoh. Marit Järbel  
0706-181710

Kyrkorådets ordf. 
Anders Perme 0709-162727

Kamrer Ingemar Thörnström 36202
Km. Ingrid-Maria Bergman 36219
Km. Pär-Åke Henriksson 36201

Km. Lena Hildén 36204
Diakon Irja Lignell 36205
Gravadm. Morgan Björnmar 36218
Ansv.Vaktm. Bo Alfredsson 36212
Ansv. barnv. Majsan Andersson 36211

Besöksadr: 
Kapellg. 6, Mellerud

Postadr: 
Box 94, 46422 Mellerud

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

Hemsideadress:
www.svenskakyrkan.se/mellerud

Själavård/samtal
Sommaren är en tid för vila 
och semester/rekreation. När 
stressen släpper och tid ges för 
eftertanke och reflektion kan 
behov av samtal uppstå.

Svenska Kyrkans präster och 
diakoner erbjuder samtal och 
själavård. En präst har absolut 
tystnadsplikt!

Vi erbjuder samtal, men ock-
så bikt. Om du vill prata med 
någon eller om du vill att vi gör 
hembesök: hör av dig, så 
bestämmer vi en tid.

Varje natt nås också 
jourhavande präst via SOS 112. 

All själavård erbjuds utan 
kostnad. 

Marit Järbel 
Kyrkoherde tel 0706-18 17 10

Lena Hildén
Komminister tel 0530-362 04

Ingrid-Maria Bergman
Komminister tel 0530-362 19

Sara Svanbäck
Pastorsadjunkt tel 0530-362 07

Christer Alvarsson
Vik komminister tel 0530-362 28

Pär-Åke Henriksson
Komminister tel 0530-362 01

Musikgudstjänst 
i Grinstads kyrka

med Magnus Helmner Band
Söndagen den 14 juni kl. 16.00 

Bolstads församlingskör.  Andakt: Pär-Åke Henriksson. 

Kvällen fortsätter sedan i Grinstads församlingshem  
kl.17:00 med temat:

En kväll kring romer och deras situation i Sverige 

Musikern Magnus Helmner jobbar aktivt i Stockholm med EU-
migranternas livssituation. Efter musikgudstjänsten leder Magnus ett 

samtal där han berättar om situationen i Stockholm och om det 
arbete som bedrivs just nu. 

(Mellerudshjälpen bedriver idag  
ett hjälparbete i Melleruds kommun.)

Fika serveras
Medverkande: Magnus Helmner band,  

Bolstads församlingskör,  
Per-Olov Nelstrand, diakon Stockholm,  

Mellerudshjälpen,  
Irja Lignell, diakon Melleruds pastorat,  

Per-Åke Henriksson och Ingrid-Maria Bergman, präster Melleruds pastorat. 

 

Anmälan för fikat, senast 11/6, tel 0530-36200

Välkomna!

MELLERUDS PASTORATS 
FASTEINSAMLING

Insamlade medel och kollekter  som skänkts till förmån för Svenska 
kyrkans internationella arbete under fasteinsamlingen:

Holms församling 38 485 kr. 
Bolstads församling 19 485 kr.
Skålleruds församling 6 790 kr.

Örs församling 14 366 kr.
Ett stort och varmt tack till alla som hjälpt till 

eller skänkt gåvor till insamlingen!



 
 

     HOLM
Midsommarfest

med sill, potatis,
jordgubbstårta och kaffe.

Onsdagen den 17 juni kl. 16.00 
i Kyrkans Hus, Mellerud. 

Kl. 18.00 Andakt 
Sara Svanbäck. 

Anmälan senast fre. 12 juni 
till exp. 0530-36200

Aftonsång i Kyrkans Hus
Ingrid-Maria Bergman,  Anders 
Fredriksson och ev. någon en-

semble ur Järns sångkör. 
10 juni, 19 augusti,  2 september  

kl. 19.30 
i Kyrkans Hus, Mellerud. 

Musik i sommarkväll i Kyrkans Hus
Servering från kl. 17.30. Musikandakten börjar kl. 19.00.

11 juni ”För kärlekens skull.” Sång och musik av personalkören  
              ÄggliKören. Andakt Christer Alvarsson. 
15 juli  Frälsarkransen - ”Livets pärlor” - fyller 20 år!  
             Åsa och Anders Brolin. Andakt Marit Järbel. 
20 aug. Ragnhild Pettersson, Sunne, spelar orgel och piano.
             Andakt Ingrid-Maria Begman. 

Friluftsgudstjänst 
Parken ”Indiankullen”

Söndagen den 28 juni kl. 14.00. 
Christer Alvarsson 

Vid regn i Kyrkans Hus.

Församlingsvecka 17–23 augusti 
i Holms församling

För att visa upp inventarier, lokaler och verksamheter genomförs en 
församlingsvecka i Holms församling. 
Måndag 17 augusti
9.30–12.30 Baby-café i Kyrkans Hus.
Tisdag 18 augusti
18.00 Föreläsning i Holms kyrka: Carin Briving berättar om sin  
kandidatuppsats 
ALTARUPPSATSEN I HOLMS KYRKA PÅ DAL - EN STILANALYS.  

Onsdag 19 augusti
19.30 Aftonsång i Kyrkans Hus. Se annons för aftonsång.
Torsdag 20 augusti
9.30–18.00 Utställning i Kyrkans Hus med inventarier från  
Holms och Järns kyrkor. 
10.00 Mässa i Kyrkans Hus följt av Kafé kom in.
13.00–15.30 Baby-café.
17.30 Drop-in-servering
19.00 Musik i sommarkväll med Ragnhild Pettersson, Sunne. 
Se annons för musik i sommarkväll.  
Fredag 21 augusti
9.30–12.30 ”Kyrkis” i Kyrkans Hus med
VARDAGSGUDSTJÄNST Kl. 11:00. 
Söndag 23 augusti
11.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus. Ingrid-Maria Bergman. Järns sång-
kör medverkar. Återträff för konfirmander från Holm och Järn födda 
1990 respektive 1995, som konfirmerades för tio respektive fem år 
sedan. Efter gudstjänsten inbjuds alla till kyrkkaffe.  
Välkomna till församlingsveckan i augusti i Holms församling!

Miniutflykter
3 juni, 10 juni, 5 aug, 12 aug
Vi åker på utflykt under 2-3 
timmar till olika kaféer runt om 
i Mellerudstrakten. 
Vi bestämmer tillsammans vart 
vi vill åka. Fyra personer får 
plats vid varje tillfälle. 
Kostnad 100 kr. inkl. kaffe och 
bröd.
Samling vid Kyrkans Hus
kl. 14.00 eller hämtning efter 
överenskommelse. 

Anmälan Irja Lignell 
tel. 0530-36205

Lunchandakterna
i Kyrkans Hus startar 

onsdagen den 2 sep kl.12.00. 
Anmälan 0530-36200

Holms kyrkliga syförening 
startar tisdagen den 25 aug.

 kl 15.00 i Kyrkans Hus.

Friluftsgudstjänst 
i Åsnebyns kulturreservat

söndagen den 9 aug. kl. 14.00. 
Christer Alvarsson och 

Peter Söderlund.



 

BOLSTAD
Välkomna till Bolstads församling 
och sommaren 2015
Vi firar kontinuerligt gudstjänst/mässa varje söndag i 
någon/några av våra kyrkor i församlingen. 
Under sommaren erbjuder vi varierande gudstjänst- 
former och du är varmt välkommen att fira gudstjänst!
1:a söndagen i månaden är det alltid Musik i 
sommarkväll i Klöveskogs kyrka.

I år satsar vi lite extra på vår församlingsvecka 
med start 20/7! 

Välkomna och med önskan om en God Sommar!
  

Pär-Åke Henriksson, präst Bolstad församling

Orientmattan tur och retur 
Församlingskväll i Grinstads församlingshem 

tisdagen den 11/8 kl. 18.30

Mönster, mysterier och möten. Den orientaliska 
mattan är bärare av allt detta. Vi får följa med 
på en resa från det att fettsvansfåret lämnar sin 
ull högt uppe i Hindukush tills mattan ligger 
på golvet hos matthandlaren i Istanbul. Det här 
kvällen knyter vi nya kontakter med en urgam-
mal hantverkstradition, och den djärve erbjuds 
dessutom på en åktur runt kyrktorn i Grinstad. 

Crister Alvarsson visar och 
berättar om orientaliska mattor.

Fika serveras. Välkomna till en intressant kväll!

Midsommar i Bolstad
Midsommardagen den 20 juni kl.11.00 
Friluftsgudstjänst vid Erikstads kyrkoruin. Sara 
Svanbäck. Medtag kaffekorg och något att sitta på. 
OBS! Vid regn i kyrkan.
Söndagen 21 juni kl.14.00 Friluftsgudstjänst på 
Dalaborg. Medtag kaffekorg och något att sitta på. 
Christer Alvarsson. Vid regn i Bolstads kyrka.

Musik i Sommarkväll i Klöveskogs kyrka 
7 juni kl. 18.00 Åsa Henriksson, sång. 
Andakt Ingrid-Maria Bergman.

5 juli kl. 18.00 Anna Forsebo, sång. 
Andakt Pär-Åke Henriksson.

2 aug kl. 18.00 Anna Larsson, sång, och Sanna An-
dersson, cello, båda från Frändefors. 
Andakt: Marit Järbel.

6 sep kl. 18.00 
Program, se predikoturerna.

Sommarkväll vid Håleviken
Torsdagen den 2 juli kl.18.30
Andakt: Pär-Åke Henriksson.

Tag med kaffekorg och något att sitta på.Familjeläger i Bolstads församling
Lördag-Söndag 15-16 augusti

Upplysningar och anmälan  
Majsan Andersson tel: 0530-36211.  

Vid fint väder: Korshamnen 
Vid reng och rusk: Grinstads församlingshem

Lägret avslutas den 16 augusti kl.11.00  med en 
Gudstjänst med små och stora 

i Grinstads kyrka.
 Pär-Åke Henriksson, Majsan Andersson, 

Maria Andersson. Bolstads barnkör medverkar.

Öppen kyrka - församlingsvecka
Bolstads kyrka 
Måndag 20 juli är kyrkan öppen mellan 
kl.11-16. Kl.18.00 Kyrkogårdsvandring med 
visning av kyrkan. Fika.
Erikstads kyrka 
Tisdag 21 juli är kyrkan öppen mellan kl.11-16.  
Kl.17.00 Kyrkogårdsvandring med Margareta 
Larsson. Fika  
Kl.19.00 Aftongudstjänst. Christer Alvarsson. 
”Psalmer i biskop Ingebrands anda.”
Grinstads kyrka  
Onsdag 22 juli är kyrkan öppen mellan kl.11-16. 
Kl.18.00 Upplevelsevandring och information 
om kyrkliga inventarier av Mauri Simsson. Fika 
under dagen. 
Klöveskogs kyrka
Torsdag 23 juli är kyrkan öppen mellan 
kl.11-16.  Fika under dagen.
Kl. 18.30-20.00 Andrum: Kerstin Öqvist.
Friluftsgudstjänst vid ”Föttestövva”. 
Söndagen den 26 juli  kl.16.00 Christer Alvars-
son. Medtag kaffekorg och något att sitta på.
                      Vid regn i Bolstads kyrka



 SKÅLLERUD
Musikgudstjänst

Sön 14 juni kl. 18.00 i Skålleruds kyrka.
Red Wing Band och Skålleruds Drängar,

jazz och barbershop.
Andakt Kerstin Öqvist.

Friluftsgudstjänster
7 juni kl. 15.00 Stora berget Ryr. 

Ingrid-Maria Bergman. Medtag kaffekorg.
Midsommardagen den 20 juni kl. 15:00 

på Karl Karlsson-gården. 
Sång av ”TreVoces”.  Ingrid-Maria Bergman.

Kaffeservering
5 juli kl. 11.00 Konstmuséet i Upperud.  

Ingrid-Maria Bergman, Pär-Åke Henriksson.  
Sång av Anna Forsebo.

16 aug. kl. 16.00 Upperud 9:9 
Marit Järbel. Kaffeservering.

Öppen kyrka - församlingsvecka
Skålleruds församling 3-9 augusti 

Kyrkan är öppen dagligen 9.00-19.00
under hela sommaren. 

Guidning finns i kyrkan i form av ett ljudband 
som man kan spela upp.

Glöm inte att leta efter mössen -
det finns ett häfte om kyrkmössen i Skålleruds kyrka.

Kaffe och mat kan köpas på 
Skålleruds Gård, som ligger bredvid kyrkan

Kyrkogårdsvandring 
med Sten Torstensson

söndagen 9 augusti kl 16.00. Kyrkfika.
Därefter musikgudstjänst se nedan.

Babar den lille elefanten 
och andra utflykter i 

barnens värld
 Gudstjänst med små och stora 

13 september kl. 17.00 i Skålleruds kyrka
Konsertpianist Arne Torger och hans fru 

Friedl framför en konsert för barn och vuxna. 
Ett verk av Robert Schulman 

och Francis Poulenc m.fl.
Arne Torger är född i Dalsland men sedan 
40 år bosatt i Tyskland, där han som profes-
sor för piano undervisat vid flera musikhög-
skolor. Han har spelat med stora orkestrar 
och gett många pianoaftnar samt ofta sam-
verkat i kammarmusikaliska ensembler.
Under semestrarna kommer han gärna till 
gudstjänster i Skålleruds kyrka. Så föddes 
idén; att han tillsammans med sin fru, en 
erfaren musikdirektör, ville bidra till för-
samlingens ambitiösa musikliv, där, inte 
minst, barnen tycks ha en given plats.
”Vi  fann att  Francis Poulencs  ”Sagan om 
Babar, den lille elefanten” efter sagorna av 
Jean de Brunhoff skulle passa bra för både 
barn och vuxna. Historien reciteras till pia-
nomusik och berättar hur Babar efter en 
svår barndom till sist blir Elefantkung.”
Detta kombineras av ren pianomu-
sik av bl.a. Robert Schumann med 
anknytning till barnens värld.

Musikgudstjänst
 

Sön 9 augusti kl. 18.00 
i Skålleruds kyrka.

BRUK
En kvartett som spelar folkmusik.

Andakt Christer Alvarsson.
Fruktfika

Efter gudstjänsten 
berättar Mauri Simsson om 

Skålleruds kyrkas inventarier.

Musikgudstjänst
Sön 19 juli kl. 18.00 i Skålleruds kyrka. 
Gun-Britt Gustafsson och Roger Karlsson. 

Andakt Marit Järbel.

Musikgudstjänst
Sön 21 juni kl. 18.00 i Skålleruds kyrka. 

Anders Frostenssons psalmer i ord och ton.
Ingrid-Maria Bergman, Elisabette Emanuelsson 

och Psalmaftonsgruppen.



     ÖR
Öppen kyrka i Örs församling 

Den 6-12 juli är det en församlingsvecka i 
Örs församling med öppna kyrkor 

och kyrkogårdsvandringar.
Dalskogs kyrka
Måndagen och tisdagen den 6 - 7 juli är 
Dalskogs kyrka öppen 11.00-16.00. Kaffeservering.
Söndagsbön tisdagen 7 juli kl. 16.00. 
Gunnarsnäs kyrka 
Onsdagen och torsdagen den 8 - 9 juli är Gunnarsnäs 
kyrka öppen 11.00- 16.00. Kaffeservering.
Söndagsbön torsdagen 9 juli kl. 16.00. 
Örs kyrka 
Fredagen och lördagen den 10 - 11 juli är Örs kyrka 
öppen 11.00- 16.00. Kaffeservering.
Söndagsbön fredagen 10 juli kl. 16.00. 
Kyrkogårdsvandring lördagen 11 juli kl. 11.00.

Veckan avslutas med
Friluftsgudstjänst vid Krokfors brygga

Söndagen den 12 juli kl 14.00.
Ingrid-Maria Bergman och Peter Söderlund.

Vid regn i Örs församlingshem.

De äldres dag 
firas söndagen den 6 september kl.12.00

med gudstjänst i Örs kyrka. 
Lunch och program kl. 13.00 i församlingshemmet.

Anmälan till exp. 0530-36200.

Musik i sommarkväll
Lördagen den 18 juli kl.18.00 

 i Örs kyrka. 
Terese Törnros, sång. 
Andakt Marit Järbel.

Friluftsgudstjänst 
hos Inger och Stig Larsson, Hallebäck. 

Midsommardagen den 20 juni 
kl.14.00. Tag med kaffekorg. 
Vid regn samlas vi på logen. 

Sara Svanbäck och Maria Andersson.

Musik i
sommarkväll  

 

Dalslands 
spelmansförbund
Lördagen den 27 juni 

kl. 18.00  
i Gunnarsnäs kyrka. 

Maria Andersson

Frilufts-
gudstjänst  

Söndagen den 2 
augusti kl.14.00 

i Eds skola. 
Christer Alvarsson

och Peter Söderlund.

Musik i sommarkväll
Lördagen 15 augusti kl. 18.00 

 i Dalskogs kyrka. 
Jan och Camilla Berglöv. 

Friluftsgudstjänst 
i ”Högfjällskyrkan”

 Söndagen den 19 juli kl.14.00. 
Marit Järbel och Peter Söderlund.

Vid regn i Stakelund.

Örs kyrkliga syförening
träffas första gången inför hösten 
måndagen den 24 augusti kl.15.00 

i Örs församlingshem.
Sensommar-

gudstjänst
Söndagen den 

23 augusti kl.14.00
i Örs församlingshem.
Pär-Åke Henriksson

Fika 

Örs kyrkliga syförenings vårförsäljning
Ordförande Berit Pettersson hälsa-
de alla välkomna. Lena Hildèn höll 
en  kort andakt. Därefter serverades 
kaffe, smörgås och hembakade kakor.
C:a 50 personer hade kommit för att vara 
med och bidra till föreningens verksamhet. 
Auktionist för kvällen var Åke Karlsson 
som fick bra fart på budgivningen. Det 
hade skänkts mycket fina varor bland annat 
hembakat bröd, mjöl, fågelholkar, honung 
och mycket annat.Behållningen för kvällen 
blev 18.000 kronor. Dessa pengar kommer 
delas ut till olika ändamål. Vi har beslu-
tat att skänka pengar till Svenska kyrkans 
internationella arbete, Hjälp Margit hjälpa, 
Fagerlidshemmet, Karlstad stadsmission, 
och Svenska kyrkan i utlandet-Cypern.
                       Sek. Birgit N. Text och foto

Helgmålsbön Lördagen den 5 september kl. 18.00 i Källhults bygdegård. Lena Hildén.
Invigning av kolmila. Information Lisa Niklasson tel.0530-32073.



Blå markering=Vardagar          * se annonser på församlingssidorna                 OBS! Glöm inte bort att besöka Dalslands center. Utställning av Dalslands kyrkor

Datum Holms kyrka Kyrkans Hus Järns  
kyrka 

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

Gunnarsnäs 
kyrka 

Dalskogs 
kyrka 

7 juni 
1 e tref 

 11 Högmässa 
*11/6 19 Musik i 
sommarkväll   

  
 

  *18 Musik i 
sommarkväll 

 *15 Friluftsgtj  på 
stora berget Ryr 

9.30 Mässa   

14 juni 
2 e tref 

 *17/6  16.00 
Midsommarfest  
18 Andakt 

9.30 Mässa   16 Musikgtj 
17 Kväll om  
Romer i  Fsh 

 *18 Musikgtj 
Red Wing band 
Skållerud Drängar 

 16 Gudstjänst  
 

20 juni 
Midsommardagen 

11 Gudstjänst    *11 Friluftgtj vid 
kyrkoruinen 

  *15 Friluftgtj på 
Karl Karlsson- 
gården 

  *14 Friluftsgtj hos     
Inger o S Larsson, 
Hallebäck 

21 juni 
Joh.döparens  dag 

 11 Högmässa 
 

 *14 Friluftsgtj på 
Dalaborg 

   *18 Musikgtj 
Anders 
Frostensson 

11 Gudstjänst *27/6 18 Musik i 
sommarkväll 
Dalslands 
spelmansförbund 

 
 

28 juni 
4 e tref 

*14 Friluftsgtj vid 
Parken 
Indiankullen 

  *2/7  18.30 
Sommarkväll i 
Håleviken 

18 Mässa   11 Konfirmation   9.30 Högmässa 
 

5 juli 
Apostladagen 

   
 

   *18 Musik i 
sommarkväll 

*11 Friluftsgtj vid 
Konstmuseet 

*10-11/7 11-16 
Öppen kyrka. 
10/7 16 
Söndagsbön 
11/7 11.00 
Kyrkogårdsvand. 

*8-9/7 11-16 
Öppen kyrka.  
9/7 16.00 
Söndagsbön 

*6-7/7 11-16 
Öppen kyrka  
7/7 16.00 
Söndagsbön  

12 juli 
6 e tref 

 *15/7 19 Musik i 
sommarkväll 

18 Mässa  11 Gudstjänst   9.30 Mässa *14 Friluftsgtj vid 
Krokfors brygga 
*18/7 18 Musik i 
sommarkväll 

  
 

19 juli 
Kristi förklarings 
dag 

 11 Gudstjänst  *20/7 11-16  
Öppen kyrka. 18.00 
Kyrkogårdsvand o 
visning av kyrkan 

*21/7 11-16  
Öppen kyrka. 17.00 
Kyrkogårdsvandr  
19 Aftongtj 

9.30 Mässa 
*22/7 11-16  
Öppen kyrka. 18.00 
Upplevelsevandr 

*23/7 11-16 
Öppen kyrka.  
18.30 Andrum 

*18 Musikgtj 
Gun-Britt 
Gustafson o Roger 
Karlsson 

 *14 Friluftsgtj 
Högfjällskyrkan 

 
 

26 juli 
8 e tref 

11 Högmässa   *16 Friluftsgtj vid 
”Föttestöva” 

   18 Meditationsgtj   9.30 Högmässa 
 

2 aug 
9 e tref 

 11 Gudstjänst  9.30 Mässa   *18 Musik i 
sommarkväll 

11 Högmässa 
*3-9/8  
Församlingsvecka 

*14 Friluftsgtj vid 
Eds skola 

  
 

9 aug 
10 e tref 

  14 Friluftsgtj vid 
Åsnebyn 

 11 Gudstjänst 
*11/8 18.30 
Församlingskväll 

  *16.00 
Kyrkogårdsvand 
*18 Musikgtj BRUK 

  9.30 Gudstjänst 
* 15/8 18.00 
Musik i sommarkv 

16 aug 
11 e tref 

15 Ekumenisk 
gudstjänst i 
Sunnanå 

*20/8 19 Musik i 
sommarkväll. 
21/8 11 Vardagsgtj 

*17-23/8 Holms 
församlingsvecka 
Se annonser 

  *11 Gudstjänst 
med små o stora. 

 *16 Friluftsgtj 
Upperud 9:9 

 18 Mässa  
 

23 aug 
12 e tref 

 *11 Gudstjänst 
Konf.jub. Kör. Fika 

 9.30 Mässa    18 Mässa 14 Gudstjänst i 
församlingshem 

  
 

30 aug 
13 e tref 

  11 Högmässa   18 Gudstjänst  11 Högmässa   14 Gudstjänst 
 

6 sep 
14 e tref 

 11 Gudstjänst   9.30 Mässa  *18 Musik i 
sommarkväll 

11 Gudstjänst *12 Gudstjänst  
De äldres dag 

  

13 sep 
15 e tref 

 11 Gudstjänst  11 Högmässa  16 Psaltarmässa  *14 Gudstj med 
små o stora 

 11 Högmässa  

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



Blå markering=Vardagar          * se annonser på församlingssidorna                 OBS! Glöm inte bort att besöka Dalslands center. Utställning av Dalslands kyrkor

Datum Holms kyrka Kyrkans Hus Järns  
kyrka 

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

Gunnarsnäs 
kyrka 

Dalskogs 
kyrka 

7 juni 
1 e tref 

 11 Högmässa 
*11/6 19 Musik i 
sommarkväll   

  
 

  *18 Musik i 
sommarkväll 

 *15 Friluftsgtj  på 
stora berget Ryr 

9.30 Mässa   

14 juni 
2 e tref 

 *17/6  16.00 
Midsommarfest  
18 Andakt 

9.30 Mässa   16 Musikgtj 
17 Kväll om  
Romer i  Fsh 

 *18 Musikgtj 
Red Wing band 
Skållerud Drängar 

 16 Gudstjänst  
 

20 juni 
Midsommardagen 

11 Gudstjänst    *11 Friluftgtj vid 
kyrkoruinen 

  *15 Friluftgtj på 
Karl Karlsson- 
gården 

  *14 Friluftsgtj hos     
Inger o S Larsson, 
Hallebäck 

21 juni 
Joh.döparens  dag 

 11 Högmässa 
 

 *14 Friluftsgtj på 
Dalaborg 

   *18 Musikgtj 
Anders 
Frostensson 

11 Gudstjänst *27/6 18 Musik i 
sommarkväll 
Dalslands 
spelmansförbund 

 
 

28 juni 
4 e tref 

*14 Friluftsgtj vid 
Parken 
Indiankullen 

  *2/7  18.30 
Sommarkväll i 
Håleviken 

18 Mässa   11 Konfirmation   9.30 Högmässa 
 

5 juli 
Apostladagen 

   
 

   *18 Musik i 
sommarkväll 

*11 Friluftsgtj vid 
Konstmuseet 

*10-11/7 11-16 
Öppen kyrka. 
10/7 16 
Söndagsbön 
11/7 11.00 
Kyrkogårdsvand. 

*8-9/7 11-16 
Öppen kyrka.  
9/7 16.00 
Söndagsbön 

*6-7/7 11-16 
Öppen kyrka  
7/7 16.00 
Söndagsbön  

12 juli 
6 e tref 

 *15/7 19 Musik i 
sommarkväll 

18 Mässa  11 Gudstjänst   9.30 Mässa *14 Friluftsgtj vid 
Krokfors brygga 
*18/7 18 Musik i 
sommarkväll 

  
 

19 juli 
Kristi förklarings 
dag 

 11 Gudstjänst  *20/7 11-16  
Öppen kyrka. 18.00 
Kyrkogårdsvand o 
visning av kyrkan 

*21/7 11-16  
Öppen kyrka. 17.00 
Kyrkogårdsvandr  
19 Aftongtj 

9.30 Mässa 
*22/7 11-16  
Öppen kyrka. 18.00 
Upplevelsevandr 

*23/7 11-16 
Öppen kyrka.  
18.30 Andrum 

*18 Musikgtj 
Gun-Britt 
Gustafson o Roger 
Karlsson 

 *14 Friluftsgtj 
Högfjällskyrkan 

 
 

26 juli 
8 e tref 

11 Högmässa   *16 Friluftsgtj vid 
”Föttestöva” 

   18 Meditationsgtj   9.30 Högmässa 
 

2 aug 
9 e tref 

 11 Gudstjänst  9.30 Mässa   *18 Musik i 
sommarkväll 

11 Högmässa 
*3-9/8  
Församlingsvecka 

*14 Friluftsgtj vid 
Eds skola 

  
 

9 aug 
10 e tref 

  14 Friluftsgtj vid 
Åsnebyn 

 11 Gudstjänst 
*11/8 18.30 
Församlingskväll 

  *16.00 
Kyrkogårdsvand 
*18 Musikgtj BRUK 

  9.30 Gudstjänst 
* 15/8 18.00 
Musik i sommarkv 

16 aug 
11 e tref 

15 Ekumenisk 
gudstjänst i 
Sunnanå 

*20/8 19 Musik i 
sommarkväll. 
21/8 11 Vardagsgtj 

*17-23/8 Holms 
församlingsvecka 
Se annonser 

  *11 Gudstjänst 
med små o stora. 

 *16 Friluftsgtj 
Upperud 9:9 

 18 Mässa  
 

23 aug 
12 e tref 

 *11 Gudstjänst 
Konf.jub. Kör. Fika 

 9.30 Mässa    18 Mässa 14 Gudstjänst i 
församlingshem 

  
 

30 aug 
13 e tref 

  11 Högmässa   18 Gudstjänst  11 Högmässa   14 Gudstjänst 
 

6 sep 
14 e tref 

 11 Gudstjänst   9.30 Mässa  *18 Musik i 
sommarkväll 

11 Gudstjänst *12 Gudstjänst  
De äldres dag 

  

13 sep 
15 e tref 

 11 Gudstjänst  11 Högmässa  16 Psaltarmässa  *14 Gudstj med 
små o stora 

 11 Högmässa  

OBS! Reservation för ändringar, följ predikoturerna i Melleruds nyheter och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mellerud 
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lokalerna, tömning av sopor, affischering, 
sker året om. Till vaktmästarnas arbete hör 
också att se till att allt inför gudstjänster-
na finns i kyrkorna t.ex. vin och oblater till 
nattvarden, agendor, man ser över textilier 
- rätt färg ska hänga uppe till rätt söndag. 
Prästens liturgiska kläder ska vara i ordning.

Att våren är en härlig tid tycker många av 
vaktmästarna. Ljuset kommer tillbaka, na-
turen börjar gro och växa med sin späda 
grönska. Men med våren följer också ett in-
tensivare arbetstryck. Vintern ska städas un-
dan, grenar och kvistar, som ramlat ner, ska 
forslas bort och gruset ska sopas undan från 
asfaltsgångar. Gravarna rensas nu från vin-
terdekorationer och granris. Jorden ska luck-
ras på vårdgravarna; och vårplanteringarna 
ska ut. Denna tid rätas också många gravste-
nar som blivit sneda. Gravstenar tvättas efter 
beställningar av anhöriga. Urnnedsättningar 
sker nu i större omfattning, efter vinterns be-
gravningar. Gräsmattorna ska lagas och gräs 
ska sås på nya gravar. Man får även fylla på 
jord på gravar, som sjunkit. Vissa träd och 
växter behöver också beskäras under vå-
ren. Även häckarna kan klippas. När sedan 
våren går sin gilla gång drar det snart igång 
med rensning, trimning och gräsklippning.  

Sedan kommer sommaren med gräsklipp-
ning, trimning rensning, vattning om och 
om och om igen. Nu ska även vårdgravar-

Kyrkvaktmästaren i centrum
Melleruds pastorat har 15 kyrkogårdar 10 
kyrkor samt en naturkyrka och en kyrkoru-
in, fem församlingshem (varav ett är till 
salu) och Kyrkans Hus som är både för-
samlingshem och kyrka. Inom pastoratet 
finns också tre kolerakyrkogårdar. Pasto-
ratet har två lokalvårdare och nio tillsvida-
reanställda kyrkvaktmästare, en av dessa 
har en arbetsledande roll. I dagsläget (väx-
tperioden) finns det också fem säsongsan-
ställda kyrkvaktmästare. Dessutom anställs 
skolungdomar under sommarmånaderna.

 

Vaktmästarnas huvuduppgifter består 
dels av yttre tjänst: kyrkogårdsarbte, fast-
ighetsvård på kyrkor och församlings-
hem, maskinvård, fondgravar och allmän 
gravvård, och dels av inre tjänst: förrätt-
ningar och gudstjänster samt lokalvård.
 

Det finns arbetsuppgifter, som är årstids-
bundna och arbetsuppgifter, som återkom-
mer hela året om. Att smycka kyrkan för 
gudstjänst, dop och vigslar med ljus och 
blommor är en rolig uppgift och det känns 
meningsfullt, när man ser förväntansfulla 
och glada människor runt sig. Då man gör i 
ordning kyrkan för en begravning, känns det 
viktigt att göra det så fint som möjligt för de 
sörjande, så akten blir minnesvärd. Vaktmäs-
tarna får också göra blomstersmyckningar 
vid urnnedsättningar. Gravar ska grävas och 
iordningställas. Återkommande städning av 



Kyrkvaktmästaren i centrum
na ses om, vårplanteringarna tas bort och 
ersätts med sommarblommor. Blomster-
planteringar ska göras och ses om. Även på 
sommaren sker kontinuerlig häckklippning 
och rensning, kantskärning och krattning av 
grusgångar. Eventuellt ska någon gravsten 
plockas bort. Sommaren är underhållets tid 
på byggnader, fasadmålningar och lättare 
snickerier görs. Rengöring och genomgång 
av ytterbelysningarna sker nu. Sist men inte 
minst måste maskinerna hållas i skick genom 
att tvätta, smörja och eventuellt laga dem.

Hösten kommer med nedfallande löv, som 
innebär, lövblåsning, krattning, bortforsling... 
Årets sista gräsklippning görs och nu ska 
alla maskiner grundligt genomgås, tvättas, 
smörjas och ställas in för vintern. Man börjar 
plocka in sommarattiraljer t.ex. parkbänkar. 
Vintersmyckningen av gravarna, med granris 
och ev. kransar, ska vara klart till allhelgona-
helgen. Buskar och träd ansas och klipps ur, 
detta sker på hösten, då träden är avlövade.

Vinterns arbete kan variera beroende på snö-
tillgång. Snöskottning och sandning sker 
efter väderlek. Nu får man tid för storstäd-
ning av kyrkorna och församlingshemmen. 
Lagningar och service på maskinerna görs 
vintertid. Eventuell inomhusmålning och 
smårenoveringar försöker man också få 
gjort nu. Värmeanläggningar ses över. Ett 
omtyckt arbete, som återkommer varje år, 

är julpyntning med ljusstakar, adventsstjär-
nor, julkrubbor och julgranar som ska fram.

Så går året för en kyrkvaktmästare.

Alla våra kyrkvaktmästare är eniga: - ”Att tri-
vas med jobbet är lätt, det är så omväxlande 
och man har en viss frihet i jobbet”.. Det är 
både ute- och inne-jobb, och om man kan an-
passa det efter väderlek går det bra. Ibland är 
det dock regnigt, men gräset måste ändå klip-
pas - det kan bli både kladdigt, slitigt och kallt. 

Gräsklippningen i sig kan vara monoton 
och man får i sig mycket avgaser det är en 
nackdel. Det är många stora ytor, som ska 
klippas, beroende på väderlek kan det bli 
både stressigt och svårt att hinna med. - Och 
krånglar då maskinerna så är det inte roligt. 
Vissa sysslor sliter mycket på kroppen,. Det 
kan vara tunga lyft, vibrationer av maskiner 
m.m. En del saker kan vara enerverande, som 
när ljudanläggningen inte fungerar, och det 
sitter många gudstjänstbesökare och väntar.

I sitt arbete träffar kyrkvaktmästaren många 
människor både i sorg och glädje. Det kan 
även bli en hel del stödsamtal med kyr-
kogårdsbesökare. Då gäller det att kän-
na av stämningen och ta den tid som be-
hövs - kan man vara medmänniska för en 
stund känns det bra. Man måste framför 
allt kunna lyssna, förstå, vara sig själv och 
eventuellt våga dela med sig, det räcker 



Sneda och lösa gravstenar
En gravsten måste stå fast och säkert och klara av ett tryck av 35 kg.
Gravanordningen kan annars ses som farlig för annan person, och 
det åligger gravrättsinnehavaren att se till att reglerna följs eftersom 
gravanordningen är personlig egendom. 

Melleruds pastorat åtar sig att rikta och gjuta om lösa gravstenar mot 
viss avgift, hjälpa till med eller förmedla kontakt vid byte till rostfria 
sprintar och borttagning av platta eller rabatt. 

Vid frågor, kontakta Morgan Björnmar 0530-36218.
E-post: morgan.bjornmar@svenskakyrkan.se

långt. Ibland vill någon klaga och det 
får man också ta, rätta till om det går. 

Stämningarna på jobbet varierar med 
uppdragen, dop och vigslar ger mycket 
glädje och man får också vara med om 
mycket fint, gudstjänster, musik, vigslar, 
dop, konserter. - Det är mat för själen 
det, sa en kyrkvaktmästare. Är det många 
besökare, som delar en fin gudstjänst el-
ler musikupplevelse känns det extra bra. 
Begravningar kan vara vackra, men 
tunga, särskilt om det är någon man 
känner eller en ung person eller som 
nyligen, då en kollega gick bort.

Att arbeta i kyrkolokalerna påverkar 
ibland, det kan vara lite meditativt. 
Det känns gott och lugnt att vara där.
Sommaren är speciell, växtperioden är 

hektisk, samtidigt som det är många be-
sökare på kyrkogården. Det är en hel del 
turister, som söker sina rötter. Kanske 
frågar de efter en speciell grav. Kan man 
då hitta den, blir det ett extra plus i kan-
ten. Som kyrkvaktmästare kan man få 
höra många livsberättelser från forna ti-
der, ibland kan man tillföra lite fakta om 
bygden eller släkten ifråga. Det kommer 
också bussbesök, som vill titta på kyrkan.

Pastoratets vaktmästare sammanfattar 
sina åsikter: På sommaren har vi alltid 
ungdomar, som sommarjobbar på kyrko-
gårdarna. Det kan vara deras första arbe-
te. Man får då vara handledare och se till 
att de använder sina skydd på rätt sätt; 
och lära dem de olika momenten som ska 
utföras. Vi har flera duktiga ungdomar 
som kommer tillbaka år efter år. Det är ju 

ett tecken på att de trivs. Vi kan också lära 
utav dem, de kommer ofta med nya idéer.

Det är kul att ställas inför nya ut-
maningar, klarar man av det växer 
man lite och har lärt sig något nytt. 

Det är viktigt är att ha roligt på jobbet, vi 
gör vad vi kan och skojar till det ibland. 
Fikarasten är viktig den förhöjer stäm-
ningen. Man måste ha en positiv attityd. 
Extra kul blir det om man har gjort ett bra 
jobb; och dessutom får beröm för det. Det 
är också viktigt att ha bra arbetskamrater.

Det händer ibland saker som ingen räknar 
med: En gång var en av vaktmästarna uppe 
på ett tak, när stegen blåste omkull… el-
ler mobiltelefonen, som ramlade ur fickan 
och råkade hamna under en stor jordhög…
                                 Eva-Britt Snapp

Foto Morgan Björnmar



Vårdgravar
Melleruds pastorat tar inte ut någon avgift för grundskötsel: gräsklipp-
ning och trimning runt befintlig gravanordning. Önskas däremot hjälp 
med vattning, plantering av blommor, eller granris med vinterdekora-
tion vid graven så kan pastoratet erbjuda detta mot en årsavgift.
Anhörig kan betala via faktura eller fond. Faktura skickas ut i 
förskott, vid årets början innan skötseln påbörjats. Man kan även 
betala en större summa pengar och då bildas en fond för den 
specifika gravplatsen.
Det finns tre olika varianter av skötsel med tre olika kostnader. 
Kostnaden beror på storleken på gravanordningen, rabattens 
utförande eller om det gäller planteringar i gravplattor.

Vattning och rensning av kruka 
eller rabatt 
Så kallade självvattnande lådor 
sköts för samma pris som en van-
lig rabatt. Krukor tas om hand av 
anhörig efter avslutad säsong.
Jord ingår ej.
Vissnade blommor i vas plockas 
bort. Granris ingår.
Årets kostnad är i storleksordning 
600 kr, 800 kr eller 1000 kr.

Vår- och sommarplantering
Jord luckras innan plantering 
och fylls på i rabatt eller kruka. 
Näring ges under sommaren.                                                                      
Vattning och rensning av kruka 
eller rabatt. Kruka tas omhand 
och vinterförvaras av pastoratet. 
Vår- och sommarplantering med 
blommor. Vissnade blommor i vas 
plockas bort. Granris ingår.
Årets kostnad är i storleksordning 
900 kr, 1200 kr eller 1500 kr.

Vinterdekoration
Allt ingår som i föregående alter-
nativ av skötsel, med tillägg för 
vinterdekoration.
Årets kostnad är i storleksordning 
1100 kr, 1400 kr eller 1700 kr.

Skulle man vilja ha endast granris 
och krans eller kudde går detta 
också bra.
Kostnaden är då 250 kr.

  Så här fungerar vården under året

Man kan när som helst avsluta skötseln
De medel som är insatta i fond går inte att få utbetalt utan måste förverkas i skötsel eller annat,  
exempelvis förnyelse av gravrätt eller riktning av sten mm.

Vid frågor, kontakta Morgan Björnmar 0530-36218          E-post: morgan.bjornmar@svenskakyrkan.se

Grön skylt
Då pastoratet saknar gravrätts-
innehavare sätts en grön skylt 
ut vid gravplatsen.
Enligt lagen ska det även fin-
nas en lista vid kyrkogårdens 
anslagstavla samt annonseras i 
lokaltidning. Skylt ska finnas 
vid gravplatsen i minst 2-3 år.
Hör ingen av sig till pastoratet 
angående gravrättsinnehav så 
återgår gravrätten till pastoratet.
Vid frågor kontakta Morgan 
Björnmar 0530-36218

Smidda järnkors vi Skålleruds kyrkogård



Arbete på hög nivå
Under sista veckan i april började man med 
omläggning av skiffertaket på Bolstads kyrka. Det 
är firman Bygg och skiffertaksteknik från Gryt-
hyttan, som inte räds höjderna på kyrktaket. Först 
ska skifferplattorna plockas bort. Därefter läggs en 
plyfaskiva  som underlag. Skivan täcks sedan med 
takpapp. När detta är klart läggs skiffertaket tillbaka

med omsorg: alla trasiga plattor byts ut. När taket 
är lagt tvättas skiffret eller behandlas med kalk så 
att mossan släpper.  
Uppskattningsvis tror man att senaste omlägg-
ningen av skiffertaket på Bolstads kyrka skedde 
omkring 1830-40. Melleruds pastorat får kyrko-
antikvariskt bidrag, som täcker en viss del av hela 
kostnaden för detta underhållsarbete.

Välkommen med på årets församlingsresa 
för Bolstad, Holm, Skållerud och Ör! 

OBS! Det finns platser kvar. En extra buss har beställts!

I år styr vi färden ut mot västkusten och havsbandet allra längst ut på Tjörn.
I vacker försommargrönska åker vi via Uddevalla och Stenungsund. När vi passerat Tjörnbron och 
kommit ut på Tjörn så kommer snart vårt första besöksmål för dagen. Vi besöker Valla kyrka där vi får 
en guidning. Vi kommer få höra historien om Margareta Hwitfeldt och om hennes storhetstid i Bohuslän. 
Efter guidning i kyrkan dricker vi vårt medhavda kaffe. 
Målet för dagen är det lilla fiskesamhället Klädesholmen. Vi kommer dit vid tolvtiden på dagen och vi 
börjar med lunch på Salt och Sill. Under eftermiddagen finns sedan möjlighet att gå runt i samhället och 
kanske sätta sig på någon bänk vid vattnet och njuta av försommaren. Vi besöker också Klädesholmen 
Seafood och deras fabriksförsäljning. 
För er som vill och orkar (bokas vid anmälan) så finns möjlighet att gå med till ”sill och långa” museet. 
Detta ingår i resans pris. Vill bara informera om att vandringen är på cirka 700 meter enkel väg. Bussen 
kan inte köra oss dit utan vi går till museet! 

Frampå eftermiddagen åker vi vidare och njuter av det bohusländska landskapet innan vi så småningom 
närmar oss Dalsland. Kanske passerar vi något trevligt bageri eller något annat som kan vara väl värt ett 
besök. Vi får se! På hemfärden kommer vi att ha med fruktfika! 
Vi beräknar att vara hemma vid 18-tiden.

Reseledare: 
Irja Lignell       0530-36205  
P-Å Henriksson 0530-36201

Anmälan senast 7/6 till 
Kyrkans Hus  0530-36200. 
Ange om du ska med till 

museet och hållplats!

Avresa: 15/6  
07:45 Hpl  Rostocks Vägskäl 
08:00 Kyrkans Hus Mellerud.
08:20 Hpl Erikstad.

Pris: 200 kr
Vilket inkluderar bussresa, lunch, entré 
till museet samt fruktfika på hemvägen.

Medtag egen kaffekorg!
Bussen har handikapplift. 

En plats är godkänd för rullstol. OM 
någon använder rullstol så måste den 

resenären ha med en egen medhjälpare. 



 
DAGLÄGER I SOMMAR?
Vill du leka, skapa, busa, kanske 
bada och göra en massa annat 
kul under två dagar i sommar?
Då är det dagläger som gäller!
Alla barn mellan 6 och 12 år är 
välkomna att anmäla sig till ett 
dagläger mellan 13/8 – 14/8 (v. 33).
Låter det kul?
Vi ses torsdag 13 augusti kl. 12.00 i 
Korshamnen. Vi börjar med att äta 
lunch tillsammans. Vi avslutar på 
fredag 14 augusti kl. 15.00.

För den som vill finns möjligheten 
att sova över i tält i Korshamnen från 
torsdag till fredag. Vill man inte sova 
över gäller följande tider; torsdag 
12.00-20.00, fredag 9.00-15.00.
Glöm inte anmäla dig!
Senast måndagen den 10/8 måste vi ha 
din anmälan som görs till:
Majsan Andersson: 
majsan.andersson@svenskakyrkan.se
Martin Niklasson: 
martin.niklasson@svenskakyrkan.se 

Mer info och folder finns att ladda ner 
från hemsidan www.svenskakyrkan.
se/mellerud under barnverksamheten

Barn och ungdomsverksamheten 
Alla grupper startar v. 37

OBS! Pga. begränsat antal platser gäller anmälan i våra fasta grupper.

BOLSTADS FÖRSAMLING
  Vi träffas i Grinstads församlingshem 
  Miniorer 6-8 år,  
  måndagar kl. 12.15-14.45
  Juniorer 9-11 år,  
  tisdagar kl.14.15-16.30
  Tisdax 12 år och uppåt
  tisdagar kl.17.30-20.30
  Anmälan och frågor:
  Majsan Andersson tel 0530-36211

  Bolstads barnkör 
  torsdagar 14.30-15.30, medtag fika.
  Maria Andersson tel:0530-36206 

HOLMS FÖRSAMLING 
  Barntimmar 4-5 år  
  onsdagar kl.9.30-11.30
  Miniminiorer 5-6 år  
  måndagar kl.13.30-16.00
  Miniorer 6-9 år  
  tisdagar kl.13.30-16.00
  Juniorer 9-12 år
  tisdagar kl.16.15-17.45 
  Anmälan och frågor:
  Helena Magnusson 0530-36209
  Viktoria Lindh 0530-36217
  Ungdomskören Mellody
  Torsdagar 16.00-17.00 
  Anders Fredrikson 0530-36208

HOLMS FÖRSAMLING
Dessa grupper är öppna hela 
året, även under sommaren!

 

Drop in på dessa grupper, 
ingen anmälan.

  Babycafé och Kyrkis innehåller  
  gemensam sångsamling och fika 
  till självkostnadspris. 
  All verksamhet sker i barnverk-
  samhetslokalerna i Kyrkans Hus. 

  Babycafé 0-2 år med vuxen
  Måndagar kl. 9.30-12.30  
  Torsd. 13.00-15.30
  Kyrkis 0-5 år med vuxen
  Fredagar 9.30-12.30

ÖRS FÖRSAMLING
  Vi träffas i församlingshemmet
   Stakelund, Bussar kommer att 
   gå från skolan. 
   Miniorer 6-9  år
   måndagar kl 12.15 - 14.00 
   Buss går tillbaka till skolan
   Juniorer 10-11 år
   måndagar kl 14.30 - 16.30  
  Anmälan och frågor:
  Ann-Louise tel: 070-7267408

   Örs barnkör  
   onsdagar kl.15.00-16.00
   Maria Andersson, tel: 0530-36206

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
 

  Vi samlas i Skålleruds församlingshem
  TorsdaxQl och körsång 
  6 år och uppåt  
  torsdagar 14.15-17.00 
  Anmälan och frågor:
  Ann-Louise tel: 070-7267408
  Elisabette tel: 0530-36226

 

På våra grupper har vi andakt, vi 
pysslar, bakar, leker, spelar spel 
eller ibland något drama, övar in-
för gudstjänster, sjunger, ritar och 
målar och mycket annat kul!

Välkomna!
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 Hej konfirmand!
Nu är det dags!!! 
 

Välkomna, alla ni som nu i vår går i årskurs 7, att anmäla er till 
2015-2016 års konfirmandverksamhet! 
Information om höstens uppstart och grupper kommer till er 
i form av ett utskick.
En informationsträff  - ”Sjuornas fest” - hölls i Kyrkans Hus 
den 20 maj. 
Vi kommer att ha två alternativ i höst:
• Det första alternativet innebär att ni träffas på onsdagar, med 

konfirmation i maj 2016 i någon av våra fyra församlingars 
kyrkor.

• Helgalternativet innebär att ni träffas en helg i  
månaden under terminstid. Denna variant avslutas med en  
veckas läger i juni och konfirmation i midsommartid 2016. 

Information lämnas av konfirmandandsvarig präst 
Pär-Åke Henriksson tel. 0530-36201 eller 
e-post: par-ake.henriksson@svenskakyrkan.se
Besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mellerud konfirmand 2015-2016 
som kommer att uppdateras kontinuerligt.

Vi säger Grattis till förra numrets vinnare: 
Tävlingen vanns av: Karin Lundqvist, Guttvik.

Utlottningen av informationsdelen vanns av: Oscar Alfredsson, Mellerud.
Rätt svar på klockstaplarna är från vänster: Dalskog, Holm, Gunnarsnäs, Ör, Järn.

TÄVLING:
Detaljer av altartavlorna i Melleruds pastorats kyrkor. Gissa från vilken kyrka!  
 OBS! vill du inte göra sönder tidningen skriv A+ kyrknamnet på ett löst blad 
och sänd in ditt svar till: Melleruds pastorat, Box 94, 46422 Mellerud
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