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Jerusalems 
expressblad

Omöjligt! 
 

Medicinsk 
omöjlighet! 

Läs dagens ledare

 

Översteprästerna 
 och de

Skriftlärda:

Graven är tom, 
för hans 

vänner har
stulit kroppen 
och gömmer den.

TWITTER

Han var död 
– men lever!

                 Vännerna

Han var död – men lever!  
twittrar hans vänner. Och det är också detta rykte 
som sprids och delas gång på gång på sociala medi-
er. Bilder sprids på den tomma graven; där inne kan 
man endast ana de ljusare linnebindlarna mot den 
mörkare grottväggen. Varje timme sänder nyheterna 
med expertutlåtanden från olika personer; medicina-
re, teologer, soldater och mannens närmaste vänner. 
Hela tiden ställs samma frågor om och om igen. 

Vad hände?                   
Är det möjligt?                    
Vad ska vi tro?

I Uppdrag Undersökning går man ige-
nom den senaste tidens händelser.  
Mannen, han som heter Jesus har i flera år vandrat 
omkring i landet. Han har många gånger samlat stora 
folkmassor omkring sig, då han berättat om Gud, 
som han kallar Far. Det han sagt, har ofta väckt ont 
blod hos makthavarna och översteprästerna. Men 
han har hela tiden fått fler och fler efterföljare, fler 
och fler har tagit till sig hans ord om en kärleksfull 
Gud, om en Gud som älskar världen så mycket, att 
Han gett den sin ende Son. Denne Jesus har också 
gjort under och mirakel; några bröd och fiskar mät-
tade många tusen vid ett tillfälle. Han har botat sjuka 
och tröstat sorgsna.  
Därför har människor satt sin förhoppning till 
honom – att han är den som ska rädda dem!

Han är vår kung! Och vi greps av en sådan glädje. 
Ingenting kunde stoppa oss. Vi sjöng! Sjöng som 
vi aldrig sjungit tidigare. Vi klappade i händerna, 
ropade och dansade. Alla var med!  
Så tystnar kvinnan, mumlar tyst:  
Nej, alla jublade inte…
Mer vill hon inte säga till reportern, för det som 
sedan hände gör fortfarande så ont.  

På torsdagkvällen samlade Jesus sina närmaste  
vänner för att äta påskmåltiden. Och det berättas 
från denna måltid, att han frångick den vanliga 
traditionen. Istället bröt han brödet i bitar och lät 
det gå runt. – Det här är min kropp sa han. Jag ger 
den till er för att ni ska ha liv. Ät och kom ihåg mig. 
Sedan tog han bägaren med vin.  – Det här är mitt 
blod. Drick av den alla och kom ihåg mig… 

Senare den natten togs han tillfånga och dömdes 
till döden genom korsfästelse. Det var en lång, 
fruktansvärd dag för Jesus och för hans vänner.  
 

En av soldaterna berättar gärna för Uppdrag  
Undersöknings reporter: 
- Det finns de som påstår, att han inte dog. De vet 
inte, vad de pratar om. Ingen överlever en korsfäs-
telse. Men när Han dog, så mörknade hela himlen 
och jorden skakade. Det var som om hela skapelsen 
sörjde… Han var ingen vanlig man, han var en 
rättfärdig man.

Allting har eskalerat den senaste veckan.  
En anonym kvinna berättar:
-Vi var i Jerusalem för att fira påsk som vi brukar 
varje år. Jag råkade vara ute på sta´n, när HAN 
kom ridande. Han satt på en åsna och jag tror att 
vi alla som såg honom kände att nu är det dags!                 

Så här långt tycks berättarna var eniga om 
händelseförloppet. Men vad hände egentligen på 
tredje dagen? Reportern söker upp några av Jesus 
närmaste vänner. Alltsedan den långa fredagen har 
de gömt sig av rädsla för repressalier. Men nu: Nu 
ser de på varandra, de ler, de skrattar, 



Välkommen 
till våra gudstjänster!  
Kyrkoherde Marit Järbel

Vill du vara med och göra skillnad?
Kanske är internationella gruppen något för dig? 

Man gör det man kan, stort som litet är lika viktigt. Nyfiken?
Kontakta diakon Irja Lignell 0530-36205 så får du veta mer.

Så arbetar Svenska kyrkans interna-
tionella arbete för att utrota hunger:

Självhjälpsgrupper för kvinnor ger utsatta människor en 
möjlighet att tillsammans spara ihop ett kapital som de 
sedan kan låna från för att skapa försörjning. 
 

Genom att: 
◆ kvinnor kan börja föda upp djur får de en möjlighet till 
inkomst, samtidigt som djuren ger mat och extra trygghet. 
◆  ge utbildning i odlingstekniker som växelbruk, ekolo-
gisk odling och terrassodling skapas ett hållbart jordbruk.

◆  tillhandahålla nya grödor som ger bönderna möjlighet att 
öka skördarna och anpassa sig till klimatförändringarna.
◆  hjälpa till med humanitär hjälp vid akuta hunger-
katastrofer t.ex. distribution av mat och utsäde och redskap 
för att starta jordbruksproduktion.
◆  förbättra lantarbetares och småskaliga odlares villkor i 
den internationella handeln med livsmedel, påverka  
företag, främja försäljning av Fairtradeprodukter och  
därigenom få bättre betalt för sitt arbete.
◆  arbeta för att påverka beslutsfattare i Sverige, EU och 
FN så att olika politiska beslut ska främja kampen mot 
hunger och fokusera särskilt på utvecklings- och bistånds- 
politik, klimaträttvisa  jordbruk och stöd för utbyggnaden 
av sociala trygghetssystem

men de hittar inte orden. För vad 
finns det för ord att använda för 
något som aldrig tidigare hänt?! Från 
död till liv!  
Änglar i vita kläder! Inga ord räcker 
till för detta. Orden är för små och 
futtiga. Ändå måste de berätta:
-Nej,  inte hade vi förväntat oss ett 
uppståndelseunder… Vi förstår 
inte vad som hänt, men vi vet vad 
vi tror: att Gud ger löfte om ny dag 
trots mörker, nytt liv trots dödens 
verklighet, ny värld trots dess  
utsatta tillstånd. Och vi människor 

kan jubla i morgonljuset tillsam-
mans med fåglarna! 

Detta är en del av historien om 
Mannen som var död – men som 
lever. Varje påsk berättas den om 
och om igen, för hur ska vi annars 
kunna förstå påskens budskap: Vi 
ska dö, men vi ska också uppstå! 

”Kyrkloppis”
Helgen 14 - 15 mars i Bolstad församlingshem.  
Försäljning av möbler, porslin och mycket annat. 

Överskottet går till välgörande ändamål!  
Mer detaljinfo kommer i Melleruds nyheter! 



 Välkommen
Christer Alvarsson 
        vikarierande präst       

                                Född i Tisselskog, har därefter  
bott och tjänstgjort på många platser bl.a. Bengtsfors, 
Billingsfors, Åmål. Borås, Umeå, Kalix, Uppsala, 
Gävle, Karlskoga, Karlstad, Hamburg, Liverpool, 
Frankfurt Main, Berlin, Sarajevo, Karlskrona, Pristina, 
Oslo, Kabul, Phuket, Havet, Mazar-e-Sharif, Styrsö, 
Åre, Lidköping, Djibouti, Mora, Orsa och nu åter Tis-
selskog med tjänstgöring som vikarierande  
komminister i Mellerud.   

Det har varit många år i den människoälskande bran-
schen i olika befattningar, framförallt inom Svenska 
kyrkan och Försvarsmakten.  
Enligt Skattemyndigheten har undertecknad dock  
fortfarande Orsa som platsen för dygnsvila.  
Intressen: Rysk litteratur, samisk kultur, orientaliska 
mattor och hästkrafter.

Motto: Nulli Secundus! Christer Alvarsson

”Pensionärskollo”
Luthagård Dals Ed

29-31 maj
Mera information  
kommer senare.

Intresserad?
Tag kontakt med diakon 

Irja Lignell tel.0530-36205

TACK!
Stort TACK till er alla som  
på olika sätt bidrog med  

bl.a. presentkort, julklappar, 
kläder och pengar   

i julas.Många fick glädje 
av era gåvor.  

 

 Irja Lignell

Svenska Psalmboken, Bibeln
och Psalmer i 2000-talet

finns nu att köpa i  
Kyrkans Hus och i Melleruds Bokhandel

Vi säger tack och lycka till med den nya tjänsten Veronica!
I februari 2008 började jag min kantorstjänst i dåvarande Örs församling, numera Melleruds 
pastorat. Hela 7 år har gått sedan dess. Oj, vad de åren har gått fort, och vad mycket de har 
innehållit.  
Som många av er kanske vet, har jag fått en kantorstjänst i Bengtsfors (from 12 februari) 
och det känns jätteroligt och helt rätt att börja där. Men det är ändå en sorg i hjärtat att 
lämna alla er församlingsbor och kollegor. Ni har alla betytt väldigt mycket för mig. 
Jag vill nu tacka er alla.  
Tack för alla gudstjänster, körövningar, samtal, kyrkkaffe, möten, skratt....   
För mig är det ett stort privilegium att få tjänstgöra inom kyrkan och jag är jättetacksam över de här åren hos er.

Jag vill nu önska er allt gott och Guds rika välsignelse. Fil 4:7.     Veronica Munther Magnusson

Välkommen
Sara Svanbäck 

 präst/pastorsadjunkt
 

Född i Stockholm. Har bott, studerat och  
arbetat/praktiserat på andra orter: Örebro,  
Uppsala, Säffle, Kristinehamn och i  
Bengtsfors. Var tjänstebiträde i  
Bengtsfors/Ärtemarks pastorat sommaren  
2013 och därefter pastorsadjunkt efter  
prästvigningen med början av februari 2014. 
Nu utnyttjar jag det långa spannet i adjunkts-
tiden till att samla nya erfarenheter i  
Melleruds pastorat. 

Innan jag blev präst arbetade jag bland annat 
inom vården, som personlig assistent och 
inom äldreomsorgen. Jag hade också en period 
då jag studerade på gymnasielärarutbildninen, 
samhällskunskap med didaktisk inriktning. 

Intressen är musik (sång o piano) och 
konst samt i viss mån litteratur, och annat 
som är av kulturell betydelse 
(från att utforska naturen till bio). 
Jag uppskattar att samarbeta med människor i 
största allmänhet.
                                    Sara Svanbäck

PÅSKPYSSEL
för

SMÅ
 och

 STORA
Örs församlingshem

Lör. 28 mars 
kl 10.00-13.00



Föreläsning av författaren

Arkan Asaad

Kulturbruket på Dal
Lör. 7 mars kl. 18.30

Foto: Sanna Sjösw
ärd

”TVÅLAXGULD”

Föreläsning av

Dogge Doggelito

Kulturbruket på Dal 
Ons. 4 mars kl. 18.30

Fri entré men på grund av begränsat
 antal platser hämtas fribiljetter 
på exp. Kyrkans Hus Mellerud.

Dogge berättar om sitt livs 
upp- och nedgångar, 

och sin uppväxt i Botkyrka. 
Att vända det negativa till det positiva!
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I sin föreläsning berättar Arkan öppenhjärtligt och 
personligt om relationen med sin pappa, hur det 
är att växa upp i en familj med starka traditioner 
och varför han valde att följa sina egna drömmar. 
Boken ”Stjärnlösa nätter” handlar om Amàr som 
växer upp tillsammans med sin kurdiska familj i 
en svensk småstad. När han är 18 år beger sig hela 
familjen iväg på en bilsemester till släkten i Irak.
Det är första gången på många år som de reser 
dit och alla har höga förväntningar, men väl på 
plats inträffar en rad kulturkrockar. Amàr är glad 
att återse sin jämnåriga kusin Amina, men får en 
plötslig chock när han får veta att hans far bestämt 
sig för att de skall gifta sig med varandra. Han 
klarar inte av trycket från släkten och går med på 
giftermålet, men ångrar sig snart. Det leder till 
oanade konsekvenser… i uppföljaren  ”Blod  
rödare än rött” lär vi känna Casim, Amàrs far, 
som i första boken bara framstår som en grym 
och oförstående pappa. Vad gjorde honom till den 
han blivit? Det visar sig att Casims öde är minst 
lika dramatiskt som Amàrs eget. En trollbindande, 
humoristisk och gripande historia om kärlek och 
svek och rätten över sitt egna liv. 

TVÅLAXGULD 
 

Datum: onsdag 4 mars
Tid: 18.30-20.00
Plats: Kulturbruket på Dal, Mellerud
Under föreläsningen ”TVÅLAXGULD” så berättar Dogge 
om sitt livs upp- och nedgångar, om förstörelser i omgiv-
ningen där han växte upp och fortfarande lever i, Botkyrka, 
men även om ljusglimtar som berikar tillvaron, vikten med 
skolan, användningen av orden m.m.
Att vända det negativa till det positiva är inte alltid det 
lättaste, men Dogge’s personliga sätt att dela med sig gör att 
många kommer för att lyssna på honom och kanske kan ett 
frö till förändring planteras hos de närvarande.
Dogge Doggelito är en av Sveriges mest hyllade hip-hop-
artist, föredragshållare, författare och samhällsdebattör. Han 
är uppväxt i 80-talets Sverige med en svensk mamma och en 
venezuelansk pappa från Karibien. Dogge kom i tidig ålder i 
kontakt med hip-hopkulturen som blev en del av hans hjärta. 
Han började rappa 1986 och startade kritikerrosade bandet 
The Latin Kings. Genombrottet kom 1993 då han  
endast var 17 år och fick ett skivkontrakt med världens  
största skivbolag, Warner Brothers. 
 

På onsdagseftermiddagen är det rap-skola med Dogge Do-
gelito om livet väsentligheter för pastoratets konfirmander.

KÄRLEK, SVEK OCH RÄTTEN TILL SITT EGET LIV 
Datum: lördag 7 mars   Tid: 18.30-20.30   Plats: Kulturbruket på Dal, Mellerud 

 Till båda föreställningarna gäller fri entré. Men på grund av begränsade platser gäller biljetter.  
Dessa finns att hämta på Kyrkans Hus i Mellerud

Samverkanspartners: Biblioteket, Kulturbruket på Dal och Svenska kyrkan   



                Marknadskaffe i Kyrkans Hus, Mellerud lör. 28 mars kl. 10.00-13.00                    Kaffe och klengås. Lotterier, brödförsäljning till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete



                Marknadskaffe i Kyrkans Hus, Mellerud lör. 28 mars kl. 10.00-13.00                    Kaffe och klengås. Lotterier, brödförsäljning till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete







Välkomna till Bolstad församling!
Nu under våren, mellan fasta och Påsk-Pingst händer mycket i 
Bolstad församling! Under vintern och våren har vi renoverat 
Grinstads församlingshem. All verksamhet flyttas nu under 
vintern/våren till Grinstad.  

Under fastan erbjuder vi passionsandakter i Grinstad försam-
lingshem varannan vecka. Varannan vecka erbjuds Andrum 
i Klöveskog! Kom gärna och ge dig tid en stund för inre 
reflektion. Jesus levde sitt liv på jorden och han gjorde det 
för vår skull!

Vi önskar er en välsignad och fin Vår! Och välkommen till 
Bolstads församlings gudstjänster och olika verksamheter. 

               Pär-Åke Henriksson, Km Bolstad församling!

Snabbfakta om Melleruds pastorat 
Innvånare 1 jan 2015……………….…  8937
Medlemmar 1 jan 2015………   6765 (75,7%)
Kyrkoavgift 2015 ……………....…....130 öre
Antal kyrkor…………………………....….11 
Antal församlingshem………….…..….........7 
Deltagare i gudstjänster ( 2014)…….…26028
Antal körmedlemmar (2014)……….….…193
Antal syföreningsmedlemmar (2014)…......69
Antal barn/ungdomar i grupper(2014) …..196
Begravningsavgift 2015……………….50 öre
Antal kyrkogårdar…………………...…….15 
Antal gravsatta (2014)…………………  ..143

Konfirmationsinformation
Under året så har två konfirmandgrupper träffats 
kontinuerligt för konfirmandundervisning! Dels en grupp som 
träffats på vardagar-onsdagar, dels en grupp som 
träffats en helg i månaden! Samtliga grupper har träffats i 
Kyrkans hus Mellerud. Som vanligt så är det ett gäng 
härliga ungdomar, som kommer att konfirmeras under 
våren-försommaren!  

Konfirmation med mässa för onsdagsgruppen 
kommer att äga rum i 
Ör kyrka 9/5 kl 11:00
Bolstad kyrka 10/5 kl 11:00
Holms kyrka 16/5 kl 11:00
Järns kyrka 16/5 kl 15:00
Holms kyrka 17/5 kl 11:00

Konfirmation för ”Helggruppen” blir i
Skålleruds kyrka 28/6 kl 11:00.

                                                            Pär-Åke Henriksson

BARN- och UNGDOMSVERKSAMHETENS VÅRAVSLUTNINGAR
Skålleruds kyrka Skålleruds förs. 
Små och Storagudstjänst
Sön 10 maj kl 16.00 
Fika och tipspromenad

Dalaborg, Bolstads församling
Små o Storagudstjänst  
Sön 25 maj kl. 14.00 
Tag med fikakorg. Lekar m.m.
Kyrkans Hus Holms församling
Små och Storagudstjänst 
Sön 31 maj kl.11.00 
Fika och lekar

Gunnarsnäs kyrka, Örs församling
Små o Storagudstjänst  
Sön 25 maj kl. 11.00 
Fika och lekar

Insamlade medel,  
skänkta till Svenska kyrkans  
internationella arbete -  Julkampanjen 
”Fler ska få fylla fem”.  
Dessa insamlingar har skett via 
församlingarnas syföreningars och 
Internationella gruppens arbete samt 
kollekterna under advent och jul.  

Bolstads församling summa 19937 kr
Bolstads kyrka 12017 kr
Erikstads kyrka 1388 kr
Grinstads kyrka 4249 kr
Klöveskogs kyrka 2283kr

Holms församling summa 6611kr
Holm kyrka 1086 kr
Järns kyrka 2216 kr
Kyrkans Hus 3309 kr

Skålleruds församling summa 14781 kr

Örs församling summa 20095kr
Dalskogs kyrka 6626 kr
Gunnarsnäs kyrka 3581 kr
Örs kyrka 9888 kr 
 

Vi tackar för alla gåvor och för allt arbete  
som lagts ned inför detta ändamål.

 

Förmiddagskaffe med Kakfrossa
Kyrkans Hus 29 april kl.10.30 

Underhållning av två kända profiler inom dragspelsvärlden 
Hans Köllner och Hardy Wikström, 

Skövde                   Brålanda

Vårkväll i Kyrkans Hus, Mellerud tors. 12 mars kl. 18.30
Lotterier, brödförsäljning till förmån för  

Sv. kyrk.internationella arbete

Syauktion i Örs församlingshem.  
tis. 24 mars kl. 18.30   

Auktion, lotterier och kaffeservering 



1.    Vilken kör är du med i?           
2.    När började du i kören?
3.    Varför började du sjunga i kör? 
4.    Vad ger det dig att sjunga i kör?
5.    Vad tycker du bäst om att sjunga?
6.    Vilken kyrkohögtid tycker du bäst om att sjunga på?
7.    Får du ofta kommentarer (positiva eller negativa) 
       från personer som lyssnat när du sjungit?
8.    Skulle du rekommendera människor som du möter  
       att börja sjunga i kör? Varför?
9.    Något som du själv kommer på och som du vill tillägga:

Maria Carlsson
1.   Skålleruds församlingskör
2.   2007
3.   Såg ut som det var en trevlig  
      gemenskap och det stämde.

Thomas Johansson
1    Skålleruds församlingskör och  
      Skålleruds   Drängar
2.   Oktober 2007
3.   Egentligen av en tillfällighet. Musik och sång
      hade länge funnits i min närhet och efterhand 
      har jag kommit att uppskatta klassisk musik 
      alltmer. Så när tillfället kom, föll det sig   
      intressant att pröva, det krävde mycket hjälp 
      och stöd samt engagemang.
4.   Samhörighet, kamratskap, avkoppling, samt 
      tillfredsställelsen att skapa något tillsammans.

Tilde Kirkegaard 11 år
1.   Skålleruds barnkör.
2.   Hösten 2012
3.   Det verkade kul.
4.   Det förstärker vänskapsbanden 
      och lär mig samarbeta med andra.

Madeleine Pettersson
1.   Skålleruds församlingskör
2.   2008
3.   Mina föräldrar hade börjat sjunga i Skålleruds
      församlingskör och då blev det att jag hakade 
      på. Nu är vi med alla tre.
4.   Att sjunga i kör ger glädje och energi! Det är 
      så mycket runt om än att bara sjunga. T.ex.
      fika, grötkvällar och ibland konsert med 
      någon kändis… Resor är icke att förglömma.  
5.   Julsånger!

Rune Olsson, pensionär
1.    Skålleruds Drängar och Församlingskör
2.    2008, andra körer sedan 1951.
3.    Ett sén barndomen brinnande intresse 
       för sång.
4.    Själsligt och kroppsligt välbefinnande.
5.    De flesta, dock kanske en dragning åt 
       de sakrala…

4.   Glädje
5.   –
6.   Jul
7.   Ja det får jag och de är alltid positiva.
8.   Ja. Det är så kul.          9.   –

5.   Klassisk körrepertoar, framför allt 
      nationalromantisk manskör.
6    Alla har sin tjusning, men julen innehåller så
      mycket fina sånger. Dessutom har körsången 
      hjälpt mig bemästra min ”julångest”
7.   Inte så ofta, men det förekommer och då 
      är det alltid positivt.
8.   O ja! Som ovan - Samhörighet  
      - Flytta sina gränser.
9.   Tack till vår duktiga och engagerande 
       körledare och alla körmedlemmar som
       stöttat och uppmuntrat.

5.   Dopsånger
6.   Jul
7.   Ja och dom är positiva.
8.   Ja för att det är kul.
9.   Jag önskar att fler ska komma
      och vara med i våran kör.

6.    Julen den är mest stämningsfull. 
7.    Kören och vår körledare får ofta  
       kommentarer. Sjunger man solo blir det  
       kanske mer riktat till en själv.
8.    JA! Man mår ju så bra av att sjunga och
       finner nya vänner i alla åldrar.
9.    Vill passa på att ge våran fantastiska körledare 
       en ros för allt hon gör! Det är aldrig några 
       problem och hon är en klippa på att pigga upp
       oss när tonerna kanske känns lite tunga. Stor  
       kram till dig, Elisabette Emanuelsson.

6.    Alla
7.    Det har väl hänt att man fått positiva.
8.    Det ger dem mycket mer än de kan 
       föreställa sig.
9.    Skriver under på vad en sångarbroder
       sa till mig vid ett tillfälle. 
       ”Detta är livet, Rune”.

Det är roligt att sjunga i kör!
Det har man alltid hört, men varför då?

Här nedan hör vi några sångares  
röster från Skållerudskörerna.

Körledare Elisabette Emanuelsson 
har ställt frågorna.



Var hör klockstapeln hemma.  
Skriv in kyrkans namn och skicka in svaret senast den 15 april  

till: Melleruds pastorat, Box 94, 46422 Mellerud
Är det svårt? ett tips! besök våra kyrkor

T ä v l i n g :
Vi säger Grattis till förra numrets vinnare: 
Tävling: Birgitta Hellman Dals Rostock 
Utlottningen av informationsdelen vanns av: Birgitta Herbertsson Östevattnet

Fina bokpriser Fina bokpriser

Ansvarig utgivare: Marit Järbel 
Layout och övriga foton: Eva-Britt Snapp

Kontaktuppgifter
Melleruds pastorat 

Exp.  Kyrkans Hus         0530-36200
Kyrkoh. Marit Järbel   0706-181710
Kyrkorådets ordf. Anders Perme
                                       0709-162727

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

Besöksadr: Kapellg. 6, Mellerud
Postadr: Box 94, 46422 Mellerud
Pastoratets e-post: 
mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsideadress: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud


