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Det paradoxala i den här berättelsen är, att det samhälle, som hävdade att Gud är död, kom att uppföra 
en byggnad, som påminde och påminner varenda människa som vistas i Belin om att det finns ett kors, 
en himmelsk symbol som inte symboliserar död, utan LIV!

Framför oss i tiden ligger nu fastan och påsken. Ett drama med korset i centrum, precis som i Berlin, 
men nu talar vi inte bara om en geografisk plats, utan en frälsningsplan för hela världen, där Gud låter 
sin enfödde son lida, dö och uppstå för hela mänsklighetens skull. 
Lite överraskande? Ja, ”kors i taket”.

Kors i taket
Ett vanligt uttryck när något oväntat eller överraskande 
händer.  

1969 lät man i dåvarande Östberlin uppföra ett 368 meter 
högt TV-torn. Östberlin var huvudstad i DDR eller Öst-
tyskland, som vi vanligtvis sade i Sverige. Östtyskland var 
officiellt en ateistisk stat även om viss kyrklig verksamhet 
tilläts och utövades, inte minst av regimkritiska personer.
Man kan säga, att uppförandet av det nya TV-tornet i 
närheten av Alexanderplats var tänkt som ett slags ”skylt-
fönster” för den proletära arbetar- och bondestaten DDR. 
Och visst syntes det nya tornet i all sin glans över både 
Väst- och Östberlin, ett monument som vida överträffade 
alla kyrktorn och andra byggnader i hela Berlin.
Tornet var till största delen konstruerat av betong, men den 
stora kupolen, som innehöll bland annat en roterande 
restaurang, var byggd i glas och metall. Det, som kom att 
överraska alla, var att när solen sken på kupolen, så bildades 
ett glänsande kors, som kom att synas över hela Berlin. 
Berlinarna, som är kända för att ha ”hjärtat på tungan” 
istället för i bröstet, namnade snabbt om TV-tornet till 
Walters kyrka. Walter i det här fallet var Östtysklands 
dåvarande statschef Walter Ulbricht.

Christer Alvarsson
Vik. komminister

EFTERMIDDAGSKAFFE 
i Grinstads församlingshem.
Varannan onsdag, jämna veckor 
till och med den 1 juni, samlas 
vi på eftermiddagen mellan kl. 
14.30 – 16.00 i Grinstads 
församlingshem över en kopp 
kaffe med smörgås och en liten 
kaka. En del onsdagar bjuder vi 
in någon gäst: se den gula an-
nonsen i Melleruds Nyheter eller 
Melleruds pastorats hemsida 
www.svenskakyrkan.se/melle-
rud för aktuell information. 
23/3 Marsipantillverkning 
med Jan Berglöv
Ansvarig: Kerstin Öqvist

PRAT OCH KAKCAFÉ
i Örs församlingshem.
En gång i månaden träffas vi över en 
kopp kaffe och lite dopp, samtal och 
gemenskap. Vi ses den 2 mars, 6 april 
och 4 maj, kl 15.00.

ÖPPET CAFÉ
i Skålleruds församlingshem.
Vi träffas över en kopp kaffe några 
gånger under våren. Det serveras lite 
tilltugg till kaffet, samtal och 
gemenskap. Vi har öppet den 30 mars, 
27 april och 25maj, kl 14.00-16.00.

FÖRMIDDAGSKAFFE
i Kyrkans Hus.
Vi träffas en gång i 
månaden kl 10.30, 
dricker kaffe med dopp 
och lyssnar till någon 
gäst som sjunger, spe-
lar eller berättar.
2 mars ”Sånger och 
psalmer i fastetid.” 
Christina Svensson .
30 mars får vi besök 
av Låtmixarna med 
Kerstin.
27 april är det 
”Kakfrossa”.

Välkommen på en kopp kaffe!
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”The crucifixion” - ”Korsfästelsen” av John Stainer
En meditation över vår Frälsares heliga lidande.

Med förebild från de stora passionerna av J. S. Bach är Stainers Crucifixion bland de mest populära 
bland alla engelska körverk. Den ger en livfull skildring av händelserna kring Jesu Kristi lidande.
Passionen ”Korsfästelsen” skrevs 1887 för tenor- och bassolist, orgel och blandad kör och 
kombinerar recitativ, solon och mäktig kör, som pendlar mellan folkmassans ”korsfäst” till den djupt 
vackra meditationen, verkets centrum ”Så älskade Gud världen”.

Det blir första gången som en passion framförs i sin helhet i Mellerud. 
Kören sjunger verket på engelska, men en svensk textversion utdelas åt alla.

Holms kyrka, Långfredagen den 25 mars kl.17.00
Medverkande: Järns sångkör

Solister: Peter Kronlöv, bas, Jesu roll och en berättare; 
Anders Fredriksson, tenor, evangelist, berättare; 

Soloinslag från kören: Lars-Gunnar Larsson, överstepräst, 
Gunnar Rydberg, rövare, Johan Gustavsson, rövare.

Organist: Daniel Johansson
Dirigent: Anders Fredriksson

Präst: Marit Järbel 

Pensionärskollo - 
En guldkant mitt i vardagen

13-15 juni 2016 
på Luthagård vid Lilla Le, Dals Ed

Melleruds pastorat inbjuder dig, 
som är pensionär, till några fina 
dagar i en underbar miljö med 

god hemlagad mat, vila, rekrea-
tion och samvaro m.m.

Ditt pris är 750:-. 
Begränsat antal platser. 

Delat rum. 
Anmälan senast 29 april.

Vill du veta mer kontakta 
diakon Irja Lignell 0530-36205

– för allas rätt till mat

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr för allas rätt till mat

Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner människor som ofta äter för lite, 
för näringsfattigt och för sällan. Bekämpa en av världens största orättvisor!

Swisha till 9001223 
PG 90 01 22-3
BG 900-1223
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Avgifter för 
förmedling av gåvor -

KONDOLEANSER 
Gäller fr.o.m.1 jan 2016

Avgiftsfria fonder
 Svenska kyrkans internationella 

arbete 
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)

 Kyrkornas blomsterfonder
    i Melleruds pastorat 

Melleruds pastorats verksamhet
(diakonin, barn- och 
musikverksamhet)

 

Expeditionsavgift på 40:-  
tas ut på alla övriga fonder.

Beslutat av Melleruds pastorats 
kyrkoråd 2015-12-08

Julkampanjen -
Låt fler få fylla 5

Församlingarnas 
insamlade medel till 

Svenska kyrkans 
internationella arbete 

under julkampanjen blev:
Bolstad 9 064:-
Holm 5 073:-
Skållerud 47 434:-
Ör 24 340:-

Pastoratet vill tacka 
för alla frivilliga 

insatser och alla som 
skänkt gåvor eller medel. 

Ni gör skillnad, 
Ett stort och varmt tack!
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Skålleruds kyrkas bårtäcke med banddekor, 

Örs församlings bårtäcke,  ”Minne av 
ett liv” handvävt i bomull och ylle med 
munkabältesteknik. Tillverkat av textil-
konstnär Mona Falk, Ör. 
Inköpt 2014 av Örs församling
<detaljbild

Bolstads församlings bårtäcke med 
detaljbild på broderiet i guldlamé.

Holms församlings bårtäcke, vävt i ylle med 
broderi och banddekor i guldlamé.

Bårtäcke - församlingens kistprydnad
Församlingarna erbjuder kistprydnad i 
form av bårtäcken vid begravningar.
Man kan välja att drapera kistan med ett 
bårtäcke istället för ett 
blomsterarrangemang.
Våra bårtäcken är vackert vävda och 
dekorerade textilier.
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                         Melleruds Pastorat på julmarknadsresa 

I år styrde vi kosan mot norra 
Dalsland. Den 10 december mötte 
ett 50-tal resenärer upp för en 
tur i vårt vackra Dal. Vi började 
med ett besök i Fröskogs vackra 
träkyrka. Vi hälsades välkomna 
av Gun-Britt Larsson, som på ett 
mycket kunnigt och intressant 
sätt berättade om kyrkan och dess 
inventarier. 
Nuvarande kyrka byggdes 1729 
med invigning året därpå. Men på 
platsen har det sannolikt funnits 
två kyrkor tidigare. Utvändigt är 
kyrkan beklädd av ekspån, ori-
ginal från 1730-talet. I Fröskogs 
kyrka har barocken nått ut på 
landsbygden och det är en upp-
levelse utöver det vanliga att 
betrakta de innehållsrika takmål-
ningarna. I kyrkan finns ”änglar 
högt och lågt”. I taket finns skild-
ringar i bildform ur såväl Gamla 
som Nya testamentet. Dessa är 
utförda av Hans Georg Schyffner, 
som svarat för all prakt i kyr-
korummet. Schyffner benämns 
som ”Guds målare på Dal”. Även 
i Fröskog kyrka finns detaljer från 
den bekante kyrkoskulptören Isac 
Schulström. Träänglarna, som bär 
upp nummertavlorna, signerade 
Schulström 1771. 
En verklig klenod är ett altar-
krucifix, ett franskt límogesarbete 
från 1100-talets slut. Förmodligen 
kom det till Fröskog med 

Efter detta besök åkte vi vidare 
till Godisfabriken i Bengtsfors. 
Tillverkningen av choklad och 
praliner startade redan 1946. 
Fabriksförsäljning med stort urval 
av goda karameller och mycket 
sött och gott. Många passade på 
att inhandla kassar med julgodis. 
Det fanns tomtar både med och 
utan choklad i skägget.
Det var nu några timmar sedan 
vi fikade i Fröskog, då var det 
hög tid för besök och julbuffé på 
Luthagård i Dals-Ed. 
Gun Holmqvist hälsade oss väl-
komna. Berättade om byggnadens 
historia och verksamheten, som 

pilgrimerna, när de passerade den 
här trakten på väg mot Nidaros. 
Guiden Gun-Britt var verkligen 
påläst och kunnig, det jag återger 
är bara en del av hennes informa-
tion.
Medhavt kaffe och fika intog vi 
i församlingshemmet strax intill 
kyrkan.
Så fortsatte resan till Baldersnäs, 
där vi besökte årets julmarknad. 
Steneby hemslöjd och lokala 
hantverkare stod för utbudet och 
allt var framställt med varlig hand 
och stor skicklighet. Rikt utbud 
bl.a. bröd, korgar, fint hantverk, 
tomtar och med tanke på kom-
mande vinter, stort sortiment av 
hemmastickade vantar och sockor. 

hon tillsammans med maken Leif 
samt anställda nu bedriver. Lutha-
gård är på visst sätt knutet till 
EFS (Evangeliska fosterlandsstif-
telsen) och har bred verksamhet 
med goda övernattningsmöjlighe-
ter. Ett 50-tal rum finns, används 
t.ex. till konfirmandläger. Julbuf-
fén bestod av allt som ett julbord 
ska innehålla och lite mer. Ingen 
behövde gå hungrig från borden. 

Besöket avslutades med julsångs-
andakt i Luthagårdskyrkan. Kh 
Per-Åke Henriksson ledde andak-
ten, Gun H. spelade på kyrkans 
orgel.

Mörkret hade nu lagt sig över 
Lilla Le och Ed och efter en inne-
hållsrik dag styrdes nu färden åter 
till Mellerud. Tack framfördes 
till Per-Åke Henriksson och Irja 
Lignell, som ställt med planering-
en av resan. Robert Ferdinansson 
från familjens bussföretag i Ed, 
tackades för säker körning samt 
trevligt bemötande och stor hjälp-
samhet under resan.

 
   Text och foto: Evert Magnusson  

Det har sedan något år blivit en 
tradition att kyrkan i Mellerud 
ordnar med en resa till någon 
julmarknad samt besök i någon 
församling. 
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Andrum 
Torsdagarna 

3/3 och 17/3  
kl. 18.30-20.00. 

Klöveskogs kyrka

Kom till Klöveskogs kyrka i 
fastetiden inför påsk! Här ges 

möjlighet till en stunds stillhet och 
ro, vila för kropp och själ. 

Musik, textläsning och tystnad 
varvas. Man kan göra det 

bekvämt för sig i kyrkbänken, 
slappna av och bara vara.

Ansvarig: 
Kerstin Öqvist

B
O
L
S
T
A
D

Sammanlyst 
Kyrkoherde-
installation

3 april kl 14.00

Bolstads kyrka

Biskop Esbjörn Hagberg
Pär-Åke Henriksson

Pastoratets körer
och barnkörer

Mingelfika

Musik-
gudstjänst

17 april kl 18.00

Bolstads kyrka

Leif Hultin 
med ett 

sexmannaband.
Pastoratets kantorer 

med körer

Församlings-
afton

Torsdag 10 mars
kl 18.30

Grinstads församlingshem

Margareta Olsson,
Kh i Högsäter, berättar om 

Svenska kyrkans 
internationella 

arbete

Gudstjänst
Marie bebådelsedag 
13 mars kl 11.00

Grinstads kyrka

Körsång
Accentus

Påsk-
gudstjänst

med 
små och stora

27 mars kl 14.00

Bolstads kyrka

Bolstads 
barnkör

Kvälls-
vesper

27 mars kl 18.00

Klöveskogs 
kyrka

Järns 
”Pigor”

Födelsedags-
kalas

torsdag 21 april
kl 12.00

Grinstads 
församlinghem

(Inbjudan skickas)
Anmälan

Pigrims-
vandring

28 mars kl 9.00

Andakt och start 
från Grinstads kyrka 
därefter vandrar vi 

till Holms kyrka

Musik i 
vårkväll

1 maj
kl 18.00

Klöveskogs 
kyrka

Otta
Kristi 

himmelsfärds dag 
5 maj  kl 8.00
Kyrkoruinen 

Erikstad
(Vid regn i kyrkan)

Trumpet
Mikael

Bertilsson

Gudstjänst 
med 

små och stora
och våravslutning för 

barnverksamheten

29 maj kl 14.00

Klöveskogs kyrka

Bolstads barnkör

Fika och lekar

Mässa
”Livets bröd”

6 mars
kl 15.00

Klöveskogs kyrka

Sång:
Liisa Paiste
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MATRÄTTEN 
– för allas rätt till mat

Vegetarisk lunch
Torsdagen den 3 mars kl 12.30

 i Kyrkans hus
Anmälan till expeditionen 36200 

senast måndagen den 29 februari. 

Hela 795 miljoner människor (enligt FN) 
lever med ständig brist på mat, trots att vi 
vet att jordens resurser skulle kunna föda 
oss alla. Nu är det upp till oss att minska  

orättvisorna och snedfördelningen.  
Genom att äta vegetariskt 

ibland  stöder du
det arbetet. 

H
O
L
M

Gudstjänst
med små och stora

Marie bebådelsedag
13 mars kl 11.00

Kyrkans Hus

Kyrkkaffe med 
våfflor

Gudstjänst
Palmsöndagen

20 mars kl 11.00

Kyrkans Hus

Musik: Brolins
Födelsedags-

fest

Påsk-
gudstjänst

27 mars
kl 11.00

Holms kyrka

Kören 
Morgonstund

Pilgrims-
mässa

28 mars kl 12.00

Andakt och start 
från Grinstad 9.00, 

Gunnarsnäs 10.00,  Järn 
10.00 och Skållerud 9.00 

därefter vandrar 
vi till Holms kyrka och 

möts i en mässa

Högmässa
17 april kl 11.00

Holms kyrka

Ingrid-Maria 
Bergman 

gästar oss denna 
söndag

Gudstjänst 
med frukost

8 maj kl 8.30 
Gudstjänsten 
startar 9.30

Kyrkans Hus

Vardags-
gudstjänst 

med små och stora
och våravslutning för 

barnverksamheten

Fredag 20 maj kl 16.00

Kyrkans Hus 
 

Öppen ”eftermiddagsKyrkis” 
från kl 15.00

Fika och lekar

Vårkväll
Torsdag 10 mars 

kl 18.30

Kyrkans Hus

Kaffe - Lotterier - Åror
Gåvor mottages tacksamt.

Underhållning
Arr: Holms 

internationella 
grupp

Gudstjänst
6 mars

kl 11.00

Kyrkans Hus

Sång 
Liisa Paiste

Marknadskaffe
Lördag 2 april 

kl 10.00-13.30

Kyrkans Hus

Servering - Kaffe och klengås
Lotterier - brödförsäljning

Gåvor mottages tacksamt.

Behållningen går till 
Svenska kyrkans 
internationella 

arbete

Gudstjänst
med små och stora

10 april kl 11.00

Kyrkans Hus

”Den gode 
herden”
Kyrkfika

Otta
Kristi 

himmelfärds dag 
5 maj  kl 8.00

Domarringen
(Vid regn i 

kyrkan)
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Datum Holms kyrka Kyrkans Hus Järns  
kyrka 

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

Gunnarsnäs 
kyrka 

Dalskogs 
kyrka 

6 mars 
Midfastosöndagen 

 11 Gudstjänst.  * 
Sång: Liisa Paiste 

  
 

  15. Mässa.          * 
Sång: Liisa Paiste 

11 Mässa m. små o. * 
 stora. Kör, knytkalas 

3/3 18 Försam.- * 
Kväll ”BRÖD 

17 Gudstjänst     * 
Flöjter 

 

13 mars 
Jungfru Marie 
Bebådelsedag 

 11 Gudstjänst m.* 
små o stora. Fika 
18/3  11.00 
Vardagsgudstjänst 

   11 Gudstjänst    * 
Kören: Accentus 

 17 Gudstjänst         * 
Sarah O och Madde P 
sång. Våfflor 

14 Mässa            * 
 I församlings- 
hemmet. Våfflor. 

  
 

20 mars 
Palmsöndagen 

 11 Gudstjänst     * 
Musik: Brolins. 

 11 Högmässa.    17 Gudstjänst   15 Gudstjänst    * 
med små o stora 

21 mars  18.30 Passionsandakt 
22/3 18.30  
Passionsandakt 
23/3 19.30 Aftonsång m. 
Passionsandakt 

     23/3 18.00 
Passionsandakt 

   

24 mars 
Skärtorsdag 

 10. Skärtorsdags- 
mässa 

18.Skärtorsdags-  
mässa  

  18.Skärtorsdags-  
mässa 

 18. Skärtorsdags-  
mässa 

 19.30 Skärtorsdags  
mässa. 

 

25 mars 
Långfredag 
 

17.00 Lång-       * 
Fredagskonsert 
Järns sångkör 
Solister, organist 

 11 Korsvägs- 
andakt 

 11.Långfredags  
gudstjänst 

15 
Korsvägsandakt 

 11 Långfredags- 
gudstjänst 

 15 Långfredags- 
gudstjänst. 
26/3 Påskafton 23 
Påsknattsmässa. * 

 

27 mars 
Påskdagen 

11 Påsk-             * 
gudstjänst. kör 

  
 

14 Gudstjänst    * 
med små o stora 

  18 Kvällsvesper  * 
Järns ”Pigor” 

11 Påskgudstjänst   * 
körsång  Påsklunch  

11 Påskgudstjänst   

28 mars 
Annandag Påsk 

12 Pilgrims-      * 
mässa 

 10 Start            * 
pilgrimsvandring 
till Holm 

  9. Start               * 
Pilgrimsvandring 
till Holm 

 9 Start                      * 
Pilgrimsvandring till 
Holm 

 10 Start                * 
Pilgrimsv. till Holm 
12 Emmausmässa 
på Karolinen 

 
 

3 april 
2:a sön i påsktiden 

   14. Kyrkoherde- * 
installation. 
Körer.Mingelfika 

       
 

10 april 
3:e sön i påsktiden 

 11 Gudstjänst    * 
med små o stora. 

 14 Gudstjänst    17 
Meditationsgudstjänst 

  17 Mässa 
 

17 april 
4:e sön i påsktiden 

11 Högmässa    *   18 Musik-           * 
gudstjänst Leif 
Hultin,band, kör 

  
 

 11 Gudstjänst med  * 
små och stora. 
Skålleruds barnkör 

 9.30 Gudstjänst  
 

24 april 
5:e sön i påsktiden 

  18 Mässa  14 Gudstjänst 
med små o stora 

  11 Gudstjänst, sång* 
Födelsedagskalas. 

18 Mässa   

30 april 
Valborgsmässoafton 

       19.30 Valborgs-fira.  * 
Kyrkbacken, kör, tal  

   

1 maj 
Bönsöndagen 

 11 Högmässa     18 Musik            * 
i vårkväll 

17 Frälsarkrans- 
mässa 

  11 Gudstjänst 
 

5 maj Kristi 
himmelfärdsdag 

 10. Mässa 
Kafé Kom in 

08 Otta vid      * 
Domarringen 

 08 Otta vid         * 
Kyrkoruinen 

  08 Otta vid                * 
Skalåsknatten. 

08 Otta på         * 
Borekulle.  

  

8 maj 
Sön före pingst 

 8.30 Frukost      * 
9.30 Gudstjänst 

 11 Gudstjänst    
 

11 Högmässa 14/5 11 Konfirm- 
ation med mässa 

17 Mässa  
 

15 maj 
Pingstdagen 

11 Gudstjänst 18 Mässa 
16/5 18 Gudstjänst. 

 11 Konfirmation 
med mässa. 

   17 Gudstjänst.        * 
Kören från Erska 

 
 

 9.30. Högmässa 

22 maj 
Heliga tref dag 
 

11 och ev. 15 
Konfirmation 
med mässa 

20/5 16 .Guds-  * 
tjänst med små o 
stora. Våravslut 

   15 Mässa  18.Gudstjänst m.   * 
Små o stora. Barnkör 
Våravslutning. Fika 

11. Gudstjänst  * 
Sång: Helén 
Eriksson 

25/5  17.30        * 
Vardagsgudstjänst 
Avslutning 

 

29 maj 
1:a sön eft Tref 

 11.Högmässa     14. Gudstjänst   * 
Med små o stora 
Avslutning 

18. Gudstjänst  11. Gudstjänst    * 
Födelsedagsfest 

 

5 juni 
2:a sön eft Tref 

11 Konfirmation  
med mässa 

 
 

    18 
Musikgudstjänst 

11 Högmässa 15 Konfirmation 
med mässa 

  

OBS! Reservation för ändringar, följ predikoturerna i Melleruds nyheter och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mellerud * = Se annonserna på församlingssidorna 
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Datum Holms kyrka Kyrkans Hus Järns  
kyrka 

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

Gunnarsnäs 
kyrka 

Dalskogs 
kyrka 

6 mars 
Midfastosöndagen 

 11 Gudstjänst.  * 
Sång: Liisa Paiste 

  
 

  15. Mässa.          * 
Sång: Liisa Paiste 

11 Mässa m. små o. * 
 stora. Kör, knytkalas 

3/3 18 Försam.- * 
Kväll ”BRÖD 

17 Gudstjänst     * 
Flöjter 

 

13 mars 
Jungfru Marie 
Bebådelsedag 

 11 Gudstjänst m.* 
små o stora. Fika 
18/3  11.00 
Vardagsgudstjänst 

   11 Gudstjänst    * 
Kören: Accentus 

 17 Gudstjänst         * 
Sarah O och Madde P 
sång. Våfflor 

14 Mässa            * 
 I församlings- 
hemmet. Våfflor. 

  
 

20 mars 
Palmsöndagen 

 11 Gudstjänst     * 
Musik: Brolins. 

 11 Högmässa.    17 Gudstjänst   15 Gudstjänst    * 
med små o stora 

21 mars  18.30 Passionsandakt 
22/3 18.30  
Passionsandakt 
23/3 19.30 Aftonsång m. 
Passionsandakt 

     23/3 18.00 
Passionsandakt 

   

24 mars 
Skärtorsdag 

 10. Skärtorsdags- 
mässa 

18.Skärtorsdags-  
mässa  

  18.Skärtorsdags-  
mässa 

 18. Skärtorsdags-  
mässa 

 19.30 Skärtorsdags  
mässa. 

 

25 mars 
Långfredag 
 

17.00 Lång-       * 
Fredagskonsert 
Järns sångkör 
Solister, organist 

 11 Korsvägs- 
andakt 

 11.Långfredags  
gudstjänst 

15 
Korsvägsandakt 

 11 Långfredags- 
gudstjänst 

 15 Långfredags- 
gudstjänst. 
26/3 Påskafton 23 
Påsknattsmässa. * 

 

27 mars 
Påskdagen 

11 Påsk-             * 
gudstjänst. kör 

  
 

14 Gudstjänst    * 
med små o stora 

  18 Kvällsvesper  * 
Järns ”Pigor” 

11 Påskgudstjänst   * 
körsång  Påsklunch  

11 Påskgudstjänst   

28 mars 
Annandag Påsk 

12 Pilgrims-      * 
mässa 

 10 Start            * 
pilgrimsvandring 
till Holm 

  9. Start               * 
Pilgrimsvandring 
till Holm 

 9 Start                      * 
Pilgrimsvandring till 
Holm 

 10 Start                * 
Pilgrimsv. till Holm 
12 Emmausmässa 
på Karolinen 

 
 

3 april 
2:a sön i påsktiden 

   14. Kyrkoherde- * 
installation. 
Körer.Mingelfika 

       
 

10 april 
3:e sön i påsktiden 

 11 Gudstjänst    * 
med små o stora. 

 14 Gudstjänst    17 
Meditationsgudstjänst 

  17 Mässa 
 

17 april 
4:e sön i påsktiden 

11 Högmässa    *   18 Musik-           * 
gudstjänst Leif 
Hultin,band, kör 

  
 

 11 Gudstjänst med  * 
små och stora. 
Skålleruds barnkör 

 9.30 Gudstjänst  
 

24 april 
5:e sön i påsktiden 

  18 Mässa  14 Gudstjänst 
med små o stora 

  11 Gudstjänst, sång* 
Födelsedagskalas. 

18 Mässa   

30 april 
Valborgsmässoafton 

       19.30 Valborgs-fira.  * 
Kyrkbacken, kör, tal  

   

1 maj 
Bönsöndagen 

 11 Högmässa     18 Musik            * 
i vårkväll 

17 Frälsarkrans- 
mässa 

  11 Gudstjänst 
 

5 maj Kristi 
himmelfärdsdag 

 10. Mässa 
Kafé Kom in 

08 Otta vid      * 
Domarringen 

 08 Otta vid         * 
Kyrkoruinen 

  08 Otta vid                * 
Skalåsknatten. 

08 Otta på         * 
Borekulle.  

  

8 maj 
Sön före pingst 

 8.30 Frukost      * 
9.30 Gudstjänst 

 11 Gudstjänst    
 

11 Högmässa 14/5 11 Konfirm- 
ation med mässa 

17 Mässa  
 

15 maj 
Pingstdagen 

11 Gudstjänst 18 Mässa 
16/5 18 Gudstjänst. 

 11 Konfirmation 
med mässa. 

   17 Gudstjänst.        * 
Kören från Erska 

 
 

 9.30. Högmässa 

22 maj 
Heliga tref dag 
 

11 och ev. 15 
Konfirmation 
med mässa 

20/5 16 .Guds-  * 
tjänst med små o 
stora. Våravslut 

   15 Mässa  18.Gudstjänst m.   * 
Små o stora. Barnkör 
Våravslutning. Fika 

11. Gudstjänst  * 
Sång: Helén 
Eriksson 

25/5  17.30        * 
Vardagsgudstjänst 
Avslutning 

 

29 maj 
1:a sön eft Tref 

 11.Högmässa     14. Gudstjänst   * 
Med små o stora 
Avslutning 

18. Gudstjänst  11. Gudstjänst    * 
Födelsedagsfest 

 

5 juni 
2:a sön eft Tref 

11 Konfirmation  
med mässa 

 
 

    18 
Musikgudstjänst 

11 Högmässa 15 Konfirmation 
med mässa 

  

OBS! Reservation för ändringar, följ predikoturerna i Melleruds nyheter och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mellerud * = Se annonserna på församlingssidorna 
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Valborgs-
mässofirande

30 april kl 19.30

På kyrkbacken vid 
Skålleruds kyrka

Skålleruds församlingskör 
och Skålleruds Drängar 

sjunger in våren.

Brasa
Vårtal och andakt med 

Kerstin Öqvist
Fika

S
K
Å
L
L
E
R
U
D

Gudstjänst

24 april kl 11.00

Skålleruds kyrka

TreVoces

Födelsedagskalas i 
kyrkstugan

(inbjudan skickas) 
Anmälan Gudstjänst 

med små och 
stora

17 april kl 11.00

Skålleruds kyrka

Skålleruds 
barnkör

Påsk-
gudstjänst

27 mars kl 11.00

Skålleruds kyrka

Skålleruds 
församlingskör och  

barnkör

Påsklunch på 
Skålleruds gård, 80kr

Anmälan senast 
fre.18/3 0530-

36200

Gudstjänst
med körsång

15 maj kl 17.00

Skålleruds kyrka

Besök av 
Erska kyrkokör

Sollebrunn

Gudstjänst 
med 

små och stora 
och våravslutning för 

barnverksamheten

22 maj kl 18.00

Skålleruds kyrka

Skålleruds barnkör

fika och lekar

Pilgrims-
vandring

28 mars kl 9.00

Andakt och start 
från Skålleruds 
kyrka därefter 
vandrar vi till 
Holms kyrka

Otta

Kristi 
himmelsfärds dag 

5 maj kl 8.00

Skalåsknatten

Skålleruds Brass
spelar

(Vid regn i kyrkan) 
Vi går 7.30 från Uppe-

rud vid skylten mot 
”Östebo”

Mässa
med små och 

stora

6 mars kl 11.00

Skålleruds kyrka

Skålleruds barnkör 
Internationellt 

knytkalas

Gudstjänst
13 mars
kl 17.00

Skålleruds kyrka

Sång av Sarah Olsson och 
Madde 

Pettersson
 

Kyrkkaffe med 
våfflor

”Livet 
värt att leva”

17 mars kl 18.30

Åsens bio

”Kortfilm om mod”
Moderator:

Claes Hellberg

Fruktfika
se: svenskakyrkan.se

/karlstadsstift/
livet värt att leva
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Gudstjänst
med 

små och stora

20 mars kl 15.00

Dalskogs kyrka

Örs Barnkör 

Fruktfika

Ö
R

Pilgrims-
vandring

28 mars kl 10.00

Andakt och start 
från Gunnarsnäs 
kyrka därefter 
vandrar vi till 
Holms kyrka

Påsk-
nattsmässa

Påskafton
26 mars kl 23.00

Gunnarsnäs kyrka 

Sång: 
Katarina 
Kjörling

Mässa

13 mars kl 14.00

Örs 
församlingshem

Kyrkkaffe med 
våfflor

Otta
Kristi 

himmelsfärds dag 

5 maj kl 8.00

Bore kulle

(Vid regn i 
Eds skola)

Församlings-
afton 

med temat BRÖD 
 ”Kornets väg till bröd”

 

torsdag 3 mars kl 18.00 

Örs församlingshem

Mjölnare, odlare m.fl. 
berättar

Andakt, kaffeservering 
och brödlotteri

Gudstjänst

29 maj
kl 11.00

Gunnarsnäs kyrka

Födelsedagskalas i 
Stakelund

(inbjudan skickas)
Anmälan

Örs kyrkliga 
syförenings

Vårförsäljning

Tisdagen 5 april kl 18.30

Örs församlingshem

Försäljning, lotterier, 
kaffeservering

Gåvor mottages 
tacksamt!

Vardags-
gudstjänst 

med våravslutning 
för barnverksamheten

Onsdag 25 maj kl 17.30

Gunnarsnäs kyrka

Örs Barnkör

Fika och lekar

Gudstjänst

6 mars kl 17.00

Gunnarsnäs kyrka

Flöjtmusik
med 

Almut Fock och 
Elisabette 

Emanuelsson

Gudstjänst

22 maj
kl 11.00

Örs kyrka

Sång:
Helén 

Eriksson
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Svenska kyrkans 
verksamhet för barn och familj 
tar sig många uttryck beroende 
på målgruppens ålder och sam-
mansättning. Det finns också 
stora skillnader med/för syftet 
med gruppen och förutsätt-
ningarna varierar och förändras 
ständigt så det är svårt att ge 
en enkel och enhetlig bild på hur 
verksamheten ser ut.
Barn- och familjeverksamhet 
är en del av Svenska kyrkans 
dopundervisning. Verksam-
heten skapar förutsättningar för 
möten och diskussion om livets 
olika frågor där kyrkans tro och 
tradition kan erbjuda stöd och 
svar. 

Om barn- och familje-
verksamheten i Melleruds 
pastorat 
Först och främst är barn och 
familj en stor och naturlig del i 
pastoratets verksamhet. Under 
en vecka är det i de fyra för-
samlingarna tillsammans 13 olika 
tillfällen då grupper ses nå-
gonstans. Dessa 13 tillfällen är 
fördelade så att det varje vardag 
i veckan bedrivs verksamhet på 
något ställe i pastoratet. 
Vi delar in verksamheten på olika 
sätt. Till exempel genom ålder, 
församling, när på året, typ 
av verksamhet o.s.v. De flesta 
”fasta grupper” träffas termins- 
vis och vi följer ungefär skolans 
läsårstider.
All verksamhet är kostnadsfri 
och är till för vem som helst!

Barn- och 
familjeverksamheten 
vänder sig till åldrarna 0-18 
år (samt barnens familjer) och 
innefattar allt från den öppna 
verksamheten, där ingen 
föranmälan krävs till 
ungdomsgruppen tisdax och 
barnkörerna. 
Alla fyra församlingar har varje 
vecka någon form av verksam-
het för barn i åldrarna 6-11 år. 
Under skollov bedrivs även viss 
verksamhet (öppen verksamhet, 
dagläger mm). För aktuell infor-
mation se gärna vår hemsida. 

Ung ledare
I pastoratet finns utbildning till 
unga ledare. Ungdomar som är 
konfirmerade får en inbjudan att 
vara med i bl.a. konfirmandverk-
samheten (minst!) ett år till som 
”ung ledare”. Ungdomarna får 
utbildning på hemmaplan, man 
träffas några gånger per termin. 
Ungdomarna får också möjlighet 
att träffa andra unga ledare från 
hela Karlstads stift på särskilda 
helgträffar.  Utbildningen är bred 
och vi tar upp både det rent 
praktiska ledarskapet (hur man 
gör) och den personliga utveck-
lingen. 

Vad innebär vår verksamhet?
Om man besöker någon av våra 
grupper så kommer man högst 
troligt att på något sätt få vara 
med om både sång och musik 
ibland tillsammans med kantor/
musiker, skapande i form av 
pyssel, drama och gestaltning, 
lek och bus! 
Vi har en kristen profil och 
berättar om olika saker som 
står i Bibeln. Vi arbetar ibland 
med olika teman/händelser från 
Bibeln inför specifika gudstjäns-
ter. Vi diskuterar mycket om 
hur man ska vara mot och med 
andra människor och anpassar 
såklart verksamheten utifrån 
vilken grupp vi har framför oss.

Gudstjänst
Varje termin har vi mellan två 
och fem ”Gudstjänster med små 
och stora” i varje församling. Här 
medverkar ofta församlingens 
barnkörer och andra barngrup-
per. Det är inte bara barn och 
familjer som kommer på dessa 
gudstjänster, utan de är 
uppskattade av alla åldrar. Ofta 
har vi lätt lunch eller fika efter 
gudstjänsten.
En annan form av gudstjänst 
som riktar sig främst till barn 
och familj är ”vardagsgudstjäns-
ter”. De firas oftast under 

Svenska kyrkans barn- och familjeverksamhet i Melleruds pastorat

Från daglägret 2015

Miniorpyssel
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tiden vi har någon typ av öppen 
verksamhet, som Kyrkis eller 
babycafé. En mycket uppskattad 
och välbesökt gudstjänstform där 
nästan vad som helst kan hända!

Lovverksamhet
framförallt för åldrarna 6-12 
år ordnar vi för hela pastoratet 
med gemensamma arrangemang. 
Dessa aktiviteter är öppna även 
för barn som vanligen inte är 
med i våra fasta grupper. T.ex. 
har vi något som kallas dagläger 
2-3 ggr/år. På vinterhalvåret 
är vi oftast i något av våra för-
samlingshem och på sommaren 
försöker vi vara ute, helst på vår 
lägerplats i Korshamnen. Trots 
namnet ”Dagläger”så blir det 
ibland en spännande övernattning 
i tält eller så.

Svenska kyrkans barn- och familjeverksamhet i Melleruds pastorat

Vi som arbetar med barn och familj i Melleruds pastorat är från vänster; 
Elisabette Emanuelsson, Helén Eriksson, Maria Andersson, Cecilia Gunnarsson, Anders Fredriksson, Lena 
Hildén, Majsan Andersson, Martin Niklasson, Chatarina Johansson, Viktoria Lindh (liggande). 
Saknas på bild gör Ann-Louise Andersson och Helena Magnusson. 

Diakoni
Kyrkans diakonala verksamhet 
har kontakt och träffar familjer 
med skiftande behov. Den här 
verksamheten varierar, allt efter 
behov, men den är välbehövd 
och uppskattad. 

Skolkyrka
Vi har en mycket god kontakt 
med kommunens olika skolor. 
Här är uppdraget lite annorlunda. 
Det finns många möjligheter med 
samarbetet mellan kyrka 
och skola. Det allra 
vanligaste är att vi erbjuder 
samlingar, vandringar eller besök 

efter olika teman. Vanligast är 
runt några av de stora helgerna: 
advent, jul, påsk och alla helgons 
dag. Vi är noga med att innehållet 
är sådant att det kan passa ihop 
med skolans läroplan, då vi 
informerar om traditioner. 
Samtidigt har vi elva fantastiska 
kyrkor, varav några medeltida-
kyrkor, som bjuder på rika möjlig-
heter att samarbeta med skolan. 
Det självklara ämnet 
kanske är vår lokala historia men 
det finns mycket mer att upp-
täcka där.

”Svenska kyrkan inbjuder alla 
att tillhöra trons folk och dela 

dess liv. I kristen tro intar 
barnen en särställning och de 

behöver därför särskilt 
uppmärksammas i 

Svenska kyrkans verksamhet.”

Kyrkoordningen, inledning till kap 1

Bolstads barnkör 
i Erikstads kyrka

Text familjesidor: Majsan Andersson
och Martin Niklasson.
Foto familjesidor: Majsan Andersson
Eva-Britt Snapp
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Ungdomsgrupp
I ungdomsgruppen ”Tisdax” så gör ungdomar och 
ledare tillsammans en terminsplanering. Det kan inne-
bära allt från lek till övernattning och korvgrillning. 
Ibland ser vi på film och äter popcorn, ibland spelar vi 
spel. Någon gång per termin försöker vi att göra en lite 
större utflykt och passar kanske på att se en bra film 
som just går på bio eller åker för att hälsa på någon av 
prästerna. Träffarna avslutas alltid med en andakt där 
man får varva ner, sjunga och prata tillsammans.
Tisdax: 12 år och uppåt, Grinstads församlingshem 
tisdagar 17.30-20.30

Några röster från ungdomarna om vad det har betytt 
för dem att få komma till ”Tisdax”:

Miniminiorer, miniorer och juniorer
Verksamheten för barn runt 6-12 år.  
De olika grupperna har mycket samma grundidé 
och innehåll men anpassas efter barnens ål-
der. Grupperna kan därför se lite olika ut också, 
utifrån församlingens förutsättningar. Träffarna 
innehåller oftast en samling där vi jobbar efter 
teman. Ofta följer våra teman kyrkoåret eller de 
viktigaste bibelberättelserna och med hjälp av 
dem tar vi upp sådant, som är viktigt för barn 
här och nu. I träffarna har vi också skapande/
pyssel, lek/samarbetsövningar/tävlingar, fika, 
andakt. Vi förbereder inför gudstjänster med 
små och stora, ibland jobbar vi med sång och 
musik eller drama på olika sätt.
MiniMiniorer: 5-6 år, Kyrkans Hus, 
mån. 13.30-16.00.
Miniorer: 6-8 år, Grinstads församlingshem, 
mån. 12.15-13.45.
Miniorer: 6-9 år, Kyrkans Hus, tis. 13.30-16.00. 
Miniorer: 6-9 år, Stakelund, mån. 12.15-14.00.
Juniorer: 9-11 år, Grinstads församlingshem, 
tis. 14.15-16.30.
Juniorer: 9 år och uppåt, Kyrkans Hus, 
tis. 16.15-17.45. 
Juniorer: 10-12 år, Stakelund, 
mån. 14.00-16.30. 
TorsdaxQl: 6-12 år, Skålleruds församlingshem, 
tors. 14.15-17.00 (med barnkör).

Svenska kyrkans barn- och familjeverksamhet i Melleruds pastorat

- Det 
roligaste har varit 

att träffa alla kompisar 
(både i samma ålder 

och ledare)!

- Gott att 
få leka, mysa, 

prata av sig och 
fika!

-Man 
släpper verklig-

heten och alla måsten för 
en stund och kan bara 

”vara”...

-Så skönt att komma 
dit och tänka på annat, ingen 
ser någon som dålig, som det 

ofta är i dagens samhälle.

- Att 
ta det lugnt och 

släppa skola och andra 
jobbiga saker för ett tag 

och bara vara.

Juniorer i 
Grinstads församlingshem

Miniorer i Grinstads 
församlingshem

Fyra kort från Påsken 
2015, Vardagsguds-
tjänst i Kyrkans Hus
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Barntimmar
En grupp för barn 4-5 år. Vi berättar eller läser från 
barnbibeln, ritar och målar till berättelsen. Pyssel, 
sång och lek som anpassas till barnens ålder.
Barntimmar: 4-5 år, Kyrkans Hus, ons. 9.30-11.30.

Öppen verksamhet
I våra församlingshem förekommer det lite olika ty-
per av öppen verksamhet men i Kyrkans Hus är det 
både babycafé och Kyrkis flera gånger i veckan. Det 
är mycket välbesökt och rullar på i princip hela året.
Här är familjer välkomna på olika tider utefter ålder 
på barnen. Vi har enkel fikaservering, sångstund, 
pyssel och det finns stora möjligheter till lek. Här 
träffas en underbar blandning av vuxna och barn. 
Här hittar man gamla och nya vänner att umgås 
med utan några speciella krav. Ungefär en gång i 
månaden firas vardagsgudstjänst samtidigt som 
Kyrkis är öppet.
Babycafé: Kyrkans Hus, mån. 9.30-12.30 och 
tors. 13.00-15.30. 
Kyrkis: 0-5 år med vuxen, Kyrkans Hus, fre. 
9.30-12.30, drop in - drop ut.

Barnkör
Här är det så bra att namnet säger en hel del om 
verksamheten. Det är våra kantorer som har hand 
om och leder barnen. Självklart övas det ofta och 
mycket. De förgyller våra gudstjänster men sjung-
er också i andra sammanhang ibland på stiftsnivå, 
vi sjunger då tillsammans med barnkörer från hela 
stiftet. Körerna har även gemensamma projekt bl.a. 
körresor till någon annan ort eller att öva samman 
församlingarnas barnkörer till någon speciellt hög-
tidlig gudstjänst. 
Bolstads barnkör: Grinstads församlingshem, 
tors. 14.30-15.30
Ungdomskören Mellody: 13 år och uppåt, Kyrkans 
Hus, tors. 16.00-17.00
TorsdaxQl med barnkör: 6-12 år, Skålleruds 
församlingshem, tors. 14.15-17.00 
Örs barnkör: Karolinerskolan, ons. 15.00-16.00

Svenska kyrkans barn- och familjeverksamhet i Melleruds pastorat

akut samtals- och krisstöd

 Jourhavande 

 PRÄST
telefon 112

chatt

digitalt brev

www.svenskakyrkan.se/ 
jourhavandeprast

Vi jobbar med samma perspektiv som hela 
Svenska kyrkan, alltså: mission, undervisning, 

diakoni och gudstjänst.

Våra församlingar har också kommit överens om en 
vision som vi förkortar B.R.Ö.D. Bokstäverna står för 
att barn- och familjeverksamheten ska;
• belysa att Barn är viktiga
• vara Relevant 
• präglas av Öppenhet 
• skapa Delaktighet både hos de anställda och 
   församlingsborna samt att vi ska lyfta fram Dopet.

BRÖD - som verksamheten ska dela ut både 
kroppsligt och andligt.

Samtal-hembesök-själavård.
Du vet väl om att vi präster och diakoner gärna kommer på 
hembesök. Ibland förändras livet och det kan vara gott att tala 
med någon…
Vi kan också träffas i Kyrkans hus för samtal eller själavård. 
Du vet väl också att prästen har absolut tystnadsplikt! 
På natten finns också jourhavande präst som nås via 112. 
Jourhavande präst kan man nå via telefon, via en ”chatt”
(öppen vissa kvällar) eller genom funktionen ”Digitalt brev”. 
OM  man väljer digitalt brev så får man svar inom ett dygn. 

Du når oss på följande sätt:
Diakon: Irja Lignell 0530-36205
Präster: Lena Hildén 0530-36204, 
Marit Järbel telefon 0706-181710
Christer Alvarsson 0769-414255
Kyrkoherde Pär-Åke Henriksson 0530-36201

Påsken 2015, Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus
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           EB Snapp

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, 46422 Mellerud

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

Hemsideadress:
www.svenskakyrkan.se/mellerud 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna gång letar vi efter ett psalmnummer.
De vita lodräta rutorna bildar första stofen på en psalm, vilken? 
Skriv psalmnumret på ett kort och sänd in till oss.

Lycka till! Glöm inte att skicka in 
svaret till: Melleruds pastorat Box 94, 
46422 Mellerud, senast den 25 april!

TÄVLING Fina bokpriser!

Vi säger Grattis till förra numrets vinnare: Stig och Inger Larsson, Hallebäck

Rätt svar i förra korsordet:  Julefrid i juletid

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


