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        PENSIONÄRSKOLLO   2015
  Under två dygn i slutet av maj tillbringade 
  elva kvinnor och en modig man några sköna  
  och avslappnande dagar på Luthagården i  
  Dals-Ed. Vädret var dock ej det bästa men vad 
  gjorde det! Humöret var ändå på topp.  
  Gun och Leif Holmqvist, som är föreståndare  
  och driver gården, bjöd på en mycket trivsam 

tillvaro. Det serverades dagligen god och vällagad mat samt nybakat bröd både till 
frukost och kaffestunder. På Luthagården finns en nybyggd kyrka med en fantastisk 
utsikt över lilla Lee, som altartavla. Där träffades vi till andakter och gudstjänst. Vi fick höra om hur den  
vackra kyrkan byggdes. En otrolig berättelse om Guds ledning som alla blev berörda av. Vi fick även 
inblick i föreningen ”Reto for Hopp” som är en privat, ideell förening, som ger stöd och gratis hjälp  

  primärt åt alla med drog-alkoholmissbruk.   
  Utflykter gjordes till Dals-Eds centrum samt till  
  omkringliggande nejder. Gun och Leif är dessutom  
  mycket musikaliska och behärskar olika slags  
  instrument. Så när lördagkvällens festmiddag var  
  över tog Gun fram dragspelet och till Kalle 
  Schewens vals kunde Pelle inte låta bli att bjuda upp 
  en av damerna. Vi hann också med trevliga frågelekar,  
  bingo, mm som gav upphov till många glada skratt.  
  En fantastisk hjälp var Kerstin Öqvist, som helt  
  ideellt ”ställde upp” för undertecknad dessa dagar.   
                                                 Irja Lignell text och foto 

Nästa års pensionärskollo är inbokat till den 13-15 juni 2016. 

Igår när jag körde hem från 
jobbet, så öste regnet ner igen. 

Himlen var mörk och pölarna på 
vägen stora. Det kändes redan som 
höst, fast det bara var sista veckan 
i juli. Regn och kall blåst har inte 
varit direkt ovanligt sommaren 
2015, men att vädret inte blir som 
vi tänkt oss, hör nog egentligen till 
våra mindre problem (även om det 
kan vara nog så irriterande med 
regn, när man drömmer om sol och 
varma vindar).

Jag har den här sommaren fått ta 
del av ”Pärlepoesi” – små korta 

böner/tankar utifrån Martin Lönne-
bos Frälsarkrans. (Det lilla armban-
det med de 18 pärlorna, som alla 
symboliserar olika delar av livet 
och Gudsgemenskapen.) Denna 
pärlepoesi är skriven av  
Elisabet Härenstam och jag har 
under sommaren många gånger 
för mig själv upprepat orden hon 
skrivit om Tystnadspärlan:

Livet blir sällan, som vi vill. Det 
blir sällan precis, som vi plane-

rar. Vi drabbas på olika sätt och olika 
hårt. Ibland p.g.a. egna val, ibland 
tvingas vi bära mer än vi tror, att vi 
orkar. Inför Allhelgonahelgen minns 
vi och tänker på dem, som gått före 
oss, dem som vi saknar och som 
fattas oss. Vi tänder ljus på gravarna 
och vi får gråta – i Guds varma hän-
der. För där finns hopp! Och jag bär 
med mig Elisabets ord för Uppstån-
delsepärlan:

Och nu står dörren 
öppen till Guds hus

Och där går Jesus 
glad och stark i solen 
och visslar som en koltrast. 
      Marit Järbel

Tyst och stilla, inte ett ljud
bara sus som från en vinge

och jag vilar mig i Gud

Jag har behövt de orden, efter ett 
beslut som jag tog i våras. Jag slutar 
som kyrkoherde i vårt pastorat 
i augusti, men stannar kvar som 
församlingspräst i Skållerud. Det var 
inget lätt beslut, det var inte vad jag 
planerat eller tänkt mig. Men livet 
går vidare – det tar bara en annan 
vändning. Och jag vilar mig i Gud.

Inför Allhelgonahelgen fastnar 
jag inför den svarta pärlan. Nat-

tens pärla, som man kan hålla i när 
sorgen och krisen drabbar. Det är en 
kort bönesuck, kanske precis bara 
det man orkar andas, när livet skaver 
och man saknar någon:

När allt är svart
och sorg och natt

då får jag gråta, Gud
i dina varma händer. 

Foto: M
artin N

iklasson



Diakoni - Vad är det?
Alla kan utöva diakoni, att stå upp för människans värde och rätt samt att ge åt den som saknar något. Detta kan vi 
alla hjälpas åt med. Men diakoni är inte alltid gränslös. Ibland kan diakonin vara en fast hand som visar att det här 
inte fungerar eller inte är okej. Diakonin innebär också, att bära Guds omsorg och kärlek till världen och att bära 
fram den brustna världen till Gud. Bön och förbön är ett viktigt redskap för diakoni.

Diakonens kännetecken.
Diakonskjortan -  är grön med frimärkskrage. 
                                Grönt är i kyrkan en färg för växande i tron
Diakonemblemet - bärs endast av vigda diakoner och är en gemensam symbol 
                                 för alla diakoner i Svenska kyrkan.
Duvan - med den friska olivkvisten påminner om duvan, som lämnade Noas ark 
              och återvände med budskap om liv.
Korset - Jesu Kristi död, uppståndelse och försoning är det centrala i 
               diakonins uppdrag.
Ringen - Du är omsluten av Gud och finns i den världsvida gemenskapen i Kristus.
Länken - är en bild av hur alla hör samman.

Frivilligarbete 
För att församlingen ska fungera behövs insatser 
av frivilliga. Vi är redan många men det finns all-
tid uppgifter, som kyrkan behöver hjälp med. Vi 
har många olika slags ideella verksamheter, man 
kan säga att vi har något för alla - både deltagare 
och medhjälpare. Det kan röra sig om att ordna 
kyrkkaffe, baka fikabröd till olika samlingar, dela 
ut kläder, hjälpa någon att komma till kyrkan, 
vara gudstjänstvärd, hjälpa flyktingar med att 
förkovra sig i svenska språket eller något som du 
kanske är bra på. Kanske har du idéer om hur en 
församlingsaktivitet skulle kunna se ut, ett speci-
alintresse du vill dela med dig av. Hör gärna av 
dig till någon av oss som arbetar i kyrkan, om du 
skulle vilja hjälpa till med något litet någon gång 
ibland eller mer regelbundet.
Vi tar också gärna emot gåvor som kommer 
hjälpsökande till del, t.ex. kläder, främst barn- 
och ungdomskläder, underkläder (nya), skor, 
tvål / schampo, bindor, blöjor, babyservetter, 
färgpennor, ritblock m.m.

Mottagningstid - 
för samtal med Diakon

Gäller från 1 september
Tisdagar: 10.00-12.00
Torsdagar 13.00-15.00

Kyrkans Hus, 
Kapellgatan 6, Mellerud
Tel: 0530-36200, 
       070-2006205

JOURHAVANDE PRÄST
Ring 112

Varje natt 21.00-06.00

En rättvisare värld - men hur?
Många församlingar har grupper, som arbetar med 
att på olika sätt samla in pengar till Svenska kyrkans 
internationella arbete. Just en sådan grupp finns i 
Holms församling. Gruppen består av nio entusiastis-
ka damer, som år efter år oförtrutet planerar och ge-
nomför olika aktiviteter som marknadskaffe, lotterier, 
höst- och vårförsäljningar eller vad helst vi bestäm-
mer oss för. Ombud finns också i de andra försam-
lingarna, Ör, Skållerud och Bolstad, där man på olika 
sätt försöker att samla in pengar till detta ändamål.   
Svenska kyrkans internationella arbete  
fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, 
jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och 
rättvisefrågor står i fokus, samt insatser vid katastrofer.  

Kom och var med - du är hjärtligt välkommen! 

Själavård/
samtal 
Svenska Kyrkans 
präster och diakon-
er erbjuder samtal 
och själavård. En 
präst har absolut 
tystnadsplikt!
All själavård erbjuds 
utan kostnad. Se 
tel.nr. sista sidan.



Information på vår Facebooksida: 

MELLERUDSHJÄLPEN är en ideell förening och 
facebookgrupp för oss, som vill hjälpa andra med-
människor i Mellerud som är i behov av hjälp oavsett 
nationalitet, religionstillhörighet eller annat.
Mellerudshjälpens mål är att:
• ge stöd till personer som av olika skäl behöver    
  hjälp för att klara sin vardag. Det kan vara att samla 
  in kläder, saker till hushållet, mat, presenter eller  
  julklappar till barn. Det stöd vi ger ska inte ersätta  
  det som är lagstadgat enligt socialtjänstlagen.  
• EU-migranter ska ha en human  
  övernattningsmöjlighet.
• sprida den kunskap vi har om EU-migranternas  
  situation och motverka falsk ryktesspridning. 
• jobba för att tillföra EU-migranterna kunskaper 
  och färdigheter de behöver för att kunna förändra 
  sin situation i hemlandet. 
• EU-migranterna ska få råd i hälso- och sjukvårds 
  frågor så som vilka rättigheter de har eller inte har  
  som EU-medborgare, förebyggande tandvård,  
  mödravård m.m.
                                    Mellerud 2015-06-15
                                                   Carina Fors

Många har frågat, om vi i kyrkan 
gör något för de utsatta romerna 

Vi ser dem sitta utanför våra affärer. Här i Mellerud 
är det fattiga romer från Rumänien. De flesta är släkt 
med varandra eller så ingår de i vänkretsen. Man 
hjälps åt och delar upp det som givits dem under da-
gen. Till oss i Kyrkans Hus kommer de för att duscha 
och tvätta kläder.
Den största insatsen för dessa människor görs av 
”Mellerudshjälpen” se artikel.

Mellerudshjälpens historia
I slutet av förra året bodde sju rumänska romer hos 
en privatperson några veckor. Under den perioden 
fanns det ganska många som ville hjälpa till med 
mat, kläder med mera. När ”våra” romer åkte hem 
kom det snart nya EU-migranter. Då sammankall-
ades representanter från alla kyrkor i kommunen 
och vår lilla ideella grupp för att hitta en lösning 
på boendefrågan. Kontakt togs med kommunen, de 
hade en lokal som Svenska kyrkan fick upplåtelse-
avtal på, utan kostnad.  
Kyrkorna blev tillsammans med vår ideella grupp 
tillsynsansvariga.
Då många var intresserade av vad vi gjorde skapa-
de vi en Facebookgrupp där intresserade kunde bli 
medlemmar.  Den kallas Mellerudshjälpen.  Intia-
tivtagarna till Mellerudshjälpen vill inte att utsatta 
grupper sätts emot varandra. Det är orsaken till att 
vi vill vara till för alla oavsett nationalitet, religi-
onstillhörighet eller annat.
I praktiken har den mesta tiden och ekonomiska 
stöttningen gått till EU-migranterna. Bland annat 
har det krävts akuta tandläkarbesök, läkarbesök 
och optikerbesök. 
När det gäller tandläkarbesök är det den akuta vår-
den vi ibland kan hjälpa till med för våra ekono-
miska förutsättningar är inte så stora.  
Vi har haft två yngre tjejer, som varit gravida och 
därför har Mellerudshjälpen ordnat besök för dem 
på mödravården.  
Våra EU-migranter känner varken till sina rät-
tigheter eller skyldigheter som EU-medborgare. 
De flesta kan läsa men bristfälligt. Det är då inte 
så lätt att ta till sig information och det gör att de 
stannar i sitt utanförskap. För att kunna ge råd och 
stöd behöver vi större tillgång till tolk men också 
tillgång till mer kunskap inom de områden där vi 
själva inte räcker till.
                                               Mellerud 2015-06-15
                                               Carina Fors

Mellerudshjälpen - en ideell förening



Skålleruds kyrkliga syförening 
Vi har sammankomster varannan ons-
dag kl. 14.00 med kaffe och fika under 
vår och höst i församlingshemmet.  
Det blir cirka 14 träffar under året. 
Vi anordnar en julförsäljning samt 
lotterier för att samla in pengar som vi 
skänker till Svenska Kyrkans interna-
tionella arbete. Dessutom skänker vi 
medel för inköp till Kyrkstugan och 
församlingshemmet. mm.
Arbetskretsen ombesörjer kaffe och sem-
lor på Fastlagssöndagen, kaffe och våfflor 
på Jungfru Marie bebådelsedag och soppa 
på Tacksägelsedagen. En gång per år 
bjuder vi på kaffe med dopp och tårta 
på Skållerudshemmet. Några gånger 
ansvarar vi för kyrkfikat.
                                    Sonja Sandberg

Melleruds kyrkliga syförening
Syföreningsdamer har i alla tider förstått givandets glädje 
och välsignelse. Stora summor har samlats in för att för-
medlas till nödställda främst i andra länder.
I det som tidigare var Holms pastorat fanns tre syförening-
ar, Holms kyrkliga arbetskrets och Järns kyrkliga syför-
ening och den nuvarande, Melleruds kyrkliga syförening. 
Melleruds kyrkliga (kvälls-)syförening bildades 1969. 
Från början bestod den till största delen av yrkesverksam-
ma damer och symötena var förlagda på kvällstid.  
Dagny Eriksson blev dess första ordförande. Stina An-
dersson valdes till kassör, en uppgift som hon hade i 20 år. 
Numera är Margareta Larsson kassör. 
Vid församlingshemmets första utbyggnad, samlingssal 
och kök var syföreningen aktiv och bidrog med välbe-
hövlig köksutrustning och textilierna ”Nattvarden” och 
”Beskåden liljorna”.
I dag fortsätter syföreningen med symöten varannan tis-
dag. Den årligen återkommande och omtyckta grötfesten 
har ersatt auktionerna. 
Insamlade medel sker genom skänkta varor, handarbeten, 
brödförsäljning och lotterier. Damerna är alltid angelägna 
om att allt som samlas in oavkortat går till att hjälpa och 
lindra nöden i världen. Gåvorna förmedlas till största delen 
av Svenska kyrkans internationella verksamhet.
Nästa år inbjuder syföreningen till kontraktets 
syföreningsdag                                   Margareta Larsson

Välkomna till våra syföreningar!
Gemenskap - Flit - Välgörenhet  

Vill du vara med, kom till våra träffar !

Rostocks kyrkliga arbetskrets
Kretsen har funnits under lång tid. Idag bor de flesta 
av arbetskretsens medlemmar på äldreboendet  
Karolinen. Kyrkvärdarna i Gunnarsnäs kyrka står för 
hembakat kaffebröd, som bjuds på under  
sammankomsterna. 
Kretsens träffar hålls på äldreboendet Karolinen  
torsdagar kl. 15.00-16.30 varannan vecka under året 
med ett uppehåll under sommaren. 
De, som vill och orkar, broderar, virkar eller  
sysselsätter sig med något annat handarbete. Samta-
len kring kaffebordet handlar om allt som kan intres-
sera de boende. Vid några tillfällen har kretsen fått 
besök av sångare, dragspelare och andra som hjälpt 
till att höja stämmningen.  
Alla deltagare betalar en liten avgift (20 kr) per sam-
mankomst. Den kassan ligger sedan till grund för de 
priser som inhandlas till ett lotteri som  
anordnas en gång om året. En del skänkta priser 
brukar också komma kretsen till del i samband med 
lotteriet. Detta lotteri har ersatt den årliga  
försäljning som kretsen haft tidigare.  
De insamlade medlen som kretsen får under året 
skänks sedan till Barncancerfonden, Hjälp Margit 
Hjälpa, Demensföreningen i Mellerud m.m.
Vår syförening skänker dubbelt innehåll och 
glädje, både till de äldre som bor på äldreboendet 
Karolinen, och till oss som bakar och hjälper  
de äldre att komma till lokalen  
vi fått tillgång till.           Maud Halvarsson

Örs kyrkliga syförening
Örs kyrkliga syförening är sedan 
många år tillbaka en samman-
slagning av syföreningar i olika 
delar av Örs gamla församling. 
Medlemsantalet har varierat 
men i dagsläget är det 14 med-
lemmar men vi ser gärna att vi 
blir flera. 

Vi träffas en gång i månaden jan-maj o aug-nov ( 24 aug, 21 
sept, 19 okt 16 nov) i Örs förslingshem kl 15.00 och har trevlig 
samvaro, ibland något tema eller gäst som berättar något in-
tressant.  
Våren brukar avslutas i maj med en utflykt till något intressant 
resmål. 2015 gick resan till Årbols skolmuseum i Ånimskog 
och Stadshotellet i Åmål .
I påskveckan har vi vår årliga försäljning för att få in pengar 
som vi sedan fördelar till olika organisationer tex Svenska 
Kyrkans Internationella arbete, Fagerlidshemmet, Karlstads 
stadsmisson och ”Hjälp Margit Hjälpa”.
Syföreningen anordnar även församlingsafton, ”De Äldres 
Dag”, hjälper till vid kyrkkaffe, sopp- o grötservering. En träff 
för alla syföreningar i nya pastoratet anordnade Örs syförening 
hösten 2014.                                 Berith Pettersson Ordf. /foto



Hösten i Holm

KAFE´ KOM  IN !
Kom när du vill 

till Kyrkans Hus: 
Torsdagar mellan 

10.30-12.00 
Mässa kl.10.00 

Från och med i höst 
utgår Kaféet 

följande torsdagar: 
24 sep, 22 okt, 

19 nov och 17 dec.
Dessa dagar är 
mässan kl.8.00

TYCKER DU OM GOD OCH VÄLLAGAD MAT ?
Om svaret är JA ! Då ska du absolut komma till våra 

onsdagsluncher, som serveras  tre onsdagar i månaden 
i Kyrkans Hus, Mellerud. Kanske är du ensam och 

tycker att det är trist att äta själv eller kanske du/ni vill 
slippa laga mat en dag i veckan.  

Alla är välkomna, ung som äldre. 
Nio ideella krafter, indelade i tre olika matlag turas om 
att förbereda och färdigställa maten. Vi tar emot högst 
50 personer, kostnad 50:- Anmälan senast förmiddag 

dagen innan till pastorsexpeditionen 0530-36200 .
Välkommen till en trevlig stund, som börjar med en 
andakt inne i kyrksalen. Start 2 september.kl 12.00 FÖRMIDDAGSKAFFE i Kyrkans hus 

En onsdag i månaden, kl.10.30.
Förmiddagskaffe eller Träff för daglediga!  
Föredrag eller underhållning ingår under 
dessa samlingar samt ett lotteri, där 
behållningen går till Svenska Kyrkans 
internationella verksamhet. 

Höstens program: 
23 september:  
Halleluja sjung om Jesus – 
Våra glada psalmer
 Margareta Larsson och Maria Andersson
21 oktober: Program ej fastställt 
18 november: ”Amerikabrev”,  
 Anneli Andersson/museét.
 Ta gärna med egna brev om du har!
9 december. Luciafirande 

Tantiorer kallas en grupp damer 
som kommer från olika länder, 
även landet Dalsland. Vi samlas 
en gång i månaden för att umgås, 
träna svenska språket, baka pyssla, 
simträna i Rådahallen eller vad vi 
tillsammans hittar på.
Höstens första träff är den 14 sep-
tember i Kyrkans Hus kl.17.30.   
                   Välkomna!   Foto: Irja Lignell

Vardagsgudstjänster i Kyrkans Hus
I samband med Kyrkis ordnas gudstjänster som passar små 

och stora. Efter gudstjänsten serveras en enklare lunch. 
Välkomna till Kyrkans Hus!

Fredagar 18 sep, 30 okt, 13 nov, kl. 11.00.

Gudstjänst 
med små och stora

 Kyrkans Hus
Tacksägelsedagen 
11 okt. kl. 11.00

Barnkör
Utdelning av 
Barnens bibel 

Kyrkfika

Rutters Requiem
Holms kyrka

Sön. e. Alla helgons dag
1 nov. kl.18.00 

Järns sångkör
Sopran: 

Anna Forsebo
Orkester 

Anders Fredriksson

Gudstjänst 
med sång av 

Elvira Olsson
Järns kyrka 

Sön. 27 sep. kl 11.00

Högmässa
med sång av 

Birgitta och Anders

Kyrkans Hus 
Sön. 4 okt. 

kl 11.00

Gudstjänst 
Kyrkans Hus Sön den 

25 okt kl 11.00
Rostocks manskör 

medverkar
Politiska partier är 

inbjudna.
Konfirmandåterträff 
för Holms konfir-
mander från 1995. 

Kyrkfika



ANDRUM – KLÖVESKOGS KYRKA

När höstrusket har satt igång är det dags att besöka And-
rum i Klöveskogs kyrka,.- en möjlighet till stillhet och 
ro. Vila för kropp och själ. Man kan göra det bekvämt 

för sig i kyrkbänken, slappna av och ta emot.
Andrum kommer att hållas tre torsdagskvällar 

den 19 nov. 3 dec. och 10 dec. 
kl. 18-19.30, 

Ansvarig: Kerstin Öqvist.

Hösten i Bolstad
Cafégudstjänster i Erikstads bygdegård. 

Den 18/10 och den 6/12 kl.15.00
Tanken är att vi på ett litet enklare och friare sätt 

samlas under några timmar på söndagseftermidda-
gen för att dela en stunds gemenskap! Vi sjunger 
psalmer och firar en enklare gudstjänst-ofta med 

söndagens tema som grund!
Samtalet är det viktiga då vi tillsammans

 får mötas och bidra med olika tankar
i gudstjänsten och runt kaffebordet.  

Välkomna!
Kerstin Öqvist och Pär-Åke Henriksson. Välkomna till  

Pensionärernas Dag i Bolstad församling!
Detta år beger vi oss med buss mot Falköping och 
besöker bla, Gökhems kyrka (förmiddagskaffe och 

guidning av kyrkan), Cesarstugan (lunch) med 
utställningen Bondens år. OM möjligt besöker vi 

kanske något trevligt inköpställe/gårdsbutik.
Avresa från Grinstads församlingshem, 

fredagen den 18/9 kl 8:00. 
Vi beräknar att vara hemma vid 17 tiden

Välkomna alla som fyllt 65 år (pensionärer i Bol-
stads församling). Anmälan till exp.0530-36200.

Eftermiddagskaffe
Grinstad församlingshem varannan onsdag. 

Start onsdagen den 2/9 kl 14:30 
Programmet kommer att varvas med samtal, 

musik och kanske en stunds högläsning 
ur en bok! 

Välkomna till en mysig stund 
med mycket gemenskap. 

Musik
 i sommarkväll 

 

Klöveskogs kyrka 
Sön 6 sep kl 18.00

 

Petra and
the Hayweeds.

Andakt

Gudstjänst med små och stora 
Erikstads kyrka, Tacksägelsedagen 11 okt kl 14.00

Bolstads barnkör medverkar.
Utdelning av Barnens bibel 

Gudstjänst med konfirmandmedverkan
Klöveskogs kyrka

Tacksägelsedagen, Sön 11 okt kl 18.00
Bolstads församlingskör

Veckomässa
Klöveskogs 

kyrka

Torsdagen 
den 22 okt 

kl.18.30

Gudstjänst 
med små och stora  

Grinstads kyrka 
Lör 31 okt kl 11.00

Tema: 
Allahelgona/Halloween
Konfirmandmedverkan

Gudstjänstverkstad
Vi förbereder mässan 

tillsammans
Grinstads församlingshem 

Sön 8 nov kl 10.00 
Lunch. Därefter 

Mässa 
kl.14.00 i 

Grinstads kyrka

Församlingseftermiddag 
med bolstads kyrkokör
Grinstads församlingshem

Sön 15 nov kl15.00
Andakt: Kerstin Öqvist

MusikQuiz
Fika

Välkomna!

Foto: Pär-Åke H
enriksson

Gudstjänst

Grinstads kyrka
Sön 4 okt  
kl 14.00 

Soppa serveras 
efter gudstjänsten



Datum Holms kyrka Kyrkans Hus Järns  
kyrka 

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

Gunnarsnäs 
kyrka 

Dalskogs 
kyrka 

6 sep 
14 e Tref 

 11 Gudstjänst 
 

  
 

9.30 Högmässa  *18 Musik i  
sommarkväll 

 11 Gudstjänst *12 Gudstjänst  
De äldres dag 

 *5/9 18 
Helgmålsbön 
Källhults bygde-
gård. Kolmilan 

13 sep 
15 e Tref 

12/9 18 
Helgmålsbön 

11 Högmässa 
Avtackning av 
Ingrid-Maria 
Bergman Fika 
*18/9 11 
Vardagsgudstjänst 

 11 Gudstjänst  16 Meditations- 
gudstjänst 
*18/9 
Pensionärsresa 
Bolstads församl 
Avresa försam.h 

 *17 Gudstjänst 
med små o stora 

 11 Högmässa  
 
 
 
17/9 18 
Förbönsmässa 

20 sep 
16 e Tref 

 18 Gudstjänst      26/9 10.00 
Pilgrimsmässa. 

   

27 sep 
17 e Tref 

 18 Meditations- 
gudstjänst 

*11 Gudstjänst 
med sång 

 9.30 Gudstjänst   18 Mässa   *11 Frälsarkrans- 
gudstjänst 

4 okt 
Den helige  
Mikaels dag 

 *11 Högmässa  
med sång         
 
18 Ungdomsgtj 

   *14 Gudstjänst 
Soppa 

 *11 Högmässa 
Kyrkfika 

 *14 Gudstjänst 
med små och stora 
Frälsarkransnallar 
Barnens bibel. 

 
 
*10/10 18.00 
Älgmålsbön 

11 okt 
Tacksägelsedagen 

18 Psaltarmässa *11 Gudstjänst 
med små och stora 
Barnens bibel 

 
 

 *14 Gudstjänst 
med små och 
stora. Barnkör 
Barnens bibel 

 *18 Gudstjänst 
Konf. medv. 
Kören 

*11 Gudstjänst 
med små och 
stora. 
Barnens bibel 
Körerna.  Soppa 

*11 Gudstjänst 
Soppa 

  

18 okt 
20 e Tref 

 *11 Gudstjänst 
Födelsedagskalas 

 11 Högmässa *15Cafégudstjänst 
Bygdegården 

 22/10  18.30 
Veckomässa 

18 Meditations- 
gudstjänst 

  9.30 Högmässa 
 

25 okt 
21 e Tref 
Sammanlyst till 
Kyrkans hus 

 11 Gudstjänst 
Politiska partierna  
inbjuds.  20-års 
Konf.jubileum 
Rostocks manskör 

         
 

30 okt 
Fredag 

*15-18 Grav- 
smyckningskaffe 
Musik 

*11 
Vardagsgudstjänst 

*16 Musik *15-17 Grav- 
smyckningskaffe 
15 Musik 

*15-17 Grav- 
smyckningskaffe 
16 Musik 

*15-17 Grav- 
smyckningskaffe 
 15 Musik 

 *11-18 Grav- 
smyckningskaffe 
även 31/8 

*13-17 Grav- 
smyckningskaffe 

  
 

31 okt 
Alla helgons dag 

*18 Minnes- 
gudstjänst 

 *16 Minnes- 
gudstjänst 

  *11 Gudstjänst 
med små o stora 
 

 *18 Minnes- 
gudstjänst. 
Sång 

*16 Minnes- 
gudstjänst 

 *18 Minnes- 
gudstjänst 
 

1 nov 
Sön e alla helgons 
dag 

*18 Rutters 
Requiem 

11 Högmässa  *15 Minnes- 
gudstjänst 
Kören 

  *18 Minnes- 
gudstjänst 

*11 Gudstjänst  
m. små och stora 
Barnkören 

 *16 Minnes- 
Gudstjänst. 
Sång 

 

8 nov 
23 e tref 

 18 Ekumenisk 
gudstjänst 
*13/11 11.00 
Vardagsgudstjänst 

   *10 Gudstjänst- 
verkstad. 
14 Mässa 

 11 Högmässa 16 Mässa   
 

15 nov 
Sön före  
Domssöndagen 

 11 Gudstjänst   11 Högmässa *15 Församlings 
Eftermiddag med 
Kören. Fika 

 
19/11 18-19.30 
Andrum 

*18 Musik- 
gudstjänst 

 *9.30 Frälsarkrans 
gudstjänst 

 
 

22 nov 
Domssöndagen 

 18 Meditations 
gudstjänst. 

11 Högmässa 14 Gudstjänst    18 Förböns- 
mässa 

 *26/11 18 
Församlingsafton 

11 Högmässa 
 

29 nov 
1 sön i  Advent 

17 Advents- 
konsert 

11 Gudstjänst med 
små o stora 

 14 Gudstjänst med 
små o stora.  
Barnkör 

 11 Gudstjänst 
Kyrkokören 
Konf. medverkan 

 11 Gudstjänst med 
små o stora. Barn- 
och Förs.kör  Fika 

14 Gudstjänst 
med små o stora. 
Barnkör Fika 

  

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

*Stiftsdag, Sammanlyst till Högsäters kyrka kl 11.00. Buss från Kyrkans Hus, Mellerud 9.30. Anmälan. 

Blå text = vardagar                                                                                                   * se annonser på församlingssidor / allahelgonahelgen i våra kyrkor



Datum Holms kyrka Kyrkans Hus Järns  
kyrka 

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

Gunnarsnäs 
kyrka 

Dalskogs 
kyrka 

6 sep 
14 e Tref 

 11 Gudstjänst 
 

  
 

9.30 Högmässa  *18 Musik i  
sommarkväll 

 11 Gudstjänst *12 Gudstjänst  
De äldres dag 

 *5/9 18 
Helgmålsbön 
Källhults bygde-
gård. Kolmilan 

13 sep 
15 e Tref 

12/9 18 
Helgmålsbön 

11 Högmässa 
Avtackning av 
Ingrid-Maria 
Bergman Fika 
*18/9 11 
Vardagsgudstjänst 

 11 Gudstjänst  16 Meditations- 
gudstjänst 
*18/9 
Pensionärsresa 
Bolstads församl 
Avresa försam.h 

 *17 Gudstjänst 
med små o stora 

 11 Högmässa  
 
 
 
17/9 18 
Förbönsmässa 

20 sep 
16 e Tref 

 18 Gudstjänst      26/9 10.00 
Pilgrimsmässa. 

   

27 sep 
17 e Tref 

 18 Meditations- 
gudstjänst 

*11 Gudstjänst 
med sång 

 9.30 Gudstjänst   18 Mässa   *11 Frälsarkrans- 
gudstjänst 

4 okt 
Den helige  
Mikaels dag 

 *11 Högmässa  
med sång         
 
18 Ungdomsgtj 

   *14 Gudstjänst 
Soppa 

 *11 Högmässa 
Kyrkfika 

 *14 Gudstjänst 
med små och stora 
Frälsarkransnallar 
Barnens bibel. 

 
 
*10/10 18.00 
Älgmålsbön 

11 okt 
Tacksägelsedagen 

18 Psaltarmässa *11 Gudstjänst 
med små och stora 
Barnens bibel 

 
 

 *14 Gudstjänst 
med små och 
stora. Barnkör 
Barnens bibel 

 *18 Gudstjänst 
Konf. medv. 
Kören 

*11 Gudstjänst 
med små och 
stora. 
Barnens bibel 
Körerna.  Soppa 

*11 Gudstjänst 
Soppa 

  

18 okt 
20 e Tref 

 *11 Gudstjänst 
Födelsedagskalas 

 11 Högmässa *15Cafégudstjänst 
Bygdegården 

 22/10  18.30 
Veckomässa 

18 Meditations- 
gudstjänst 

  9.30 Högmässa 
 

25 okt 
21 e Tref 
Sammanlyst till 
Kyrkans hus 

 11 Gudstjänst 
Politiska partierna  
inbjuds.  20-års 
Konf.jubileum 
Rostocks manskör 

         
 

30 okt 
Fredag 

*15-18 Grav- 
smyckningskaffe 
Musik 

*11 
Vardagsgudstjänst 

*16 Musik *15-17 Grav- 
smyckningskaffe 
15 Musik 

*15-17 Grav- 
smyckningskaffe 
16 Musik 

*15-17 Grav- 
smyckningskaffe 
 15 Musik 

 *11-18 Grav- 
smyckningskaffe 
även 31/8 

*13-17 Grav- 
smyckningskaffe 

  
 

31 okt 
Alla helgons dag 

*18 Minnes- 
gudstjänst 

 *16 Minnes- 
gudstjänst 

  *11 Gudstjänst 
med små o stora 
 

 *18 Minnes- 
gudstjänst. 
Sång 

*16 Minnes- 
gudstjänst 

 *18 Minnes- 
gudstjänst 
 

1 nov 
Sön e alla helgons 
dag 

*18 Rutters 
Requiem 

11 Högmässa  *15 Minnes- 
gudstjänst 
Kören 

  *18 Minnes- 
gudstjänst 

*11 Gudstjänst  
m. små och stora 
Barnkören 

 *16 Minnes- 
Gudstjänst. 
Sång 

 

8 nov 
23 e tref 

 18 Ekumenisk 
gudstjänst 
*13/11 11.00 
Vardagsgudstjänst 

   *10 Gudstjänst- 
verkstad. 
14 Mässa 

 11 Högmässa 16 Mässa   
 

15 nov 
Sön före  
Domssöndagen 

 11 Gudstjänst   11 Högmässa *15 Församlings 
Eftermiddag med 
Kören. Fika 

 
19/11 18-19.30 
Andrum 

*18 Musik- 
gudstjänst 

 *9.30 Frälsarkrans 
gudstjänst 

 
 

22 nov 
Domssöndagen 

 18 Meditations 
gudstjänst. 

11 Högmässa 14 Gudstjänst    18 Förböns- 
mässa 

 *26/11 18 
Församlingsafton 

11 Högmässa 
 

29 nov 
1 sön i  Advent 

17 Advents- 
konsert 

11 Gudstjänst med 
små o stora 

 14 Gudstjänst med 
små o stora.  
Barnkör 

 11 Gudstjänst 
Kyrkokören 
Konf. medverkan 

 11 Gudstjänst med 
små o stora. Barn- 
och Förs.kör  Fika 

14 Gudstjänst 
med små o stora. 
Barnkör Fika 

  

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

*Stiftsdag, Sammanlyst till Högsäters kyrka kl 11.00. Buss från Kyrkans Hus, Mellerud 9.30. Anmälan. 

Blå text = vardagar                                                                                                   * se annonser på församlingssidor / allahelgonahelgen i våra kyrkor



Musikgudstjänst 
Skålleruds kyrka 
15 nov kl 18.00 

Sång: 
Fredrik Johansson 

Piano/orgel:
Ann-Britt Jakobsson

Babar den lille elefanten 
och andra utflykter i barnens värld

 Gudstjänst med små och stora 

Skålleruds kyrka 13 september kl. 17.00
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 professor för piano 
undervisat vid flera musikhögskolor. Han har spelat 
med stora orkestrar och gett många pianoaftnar samt 
ofta samverkat i kammarmusikaliska ensembler.
Under semestrarna kommer han gärna till guds-
tjänster i Skålleruds kyrka. Så föddes idén; att han 
tillsammans med sin fru, en erfaren musikdirektör, 
ville bidra till församlingens 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 Brun-
hoff skulle passa bra för både barn och vuxna. His-
torien reciteras till pianomusik och berättar hur Ba-
bar efter en svår barndom till sist blir Elefantkung.”
Detta kombineras av ren pianomusik av bl.a. Ro-
bert Schumann med anknytning till barnens värld.

Hösten i Skållerud

Allhelgona
andakt

Skållerudshemmet 
31 okt kl 16.00 
Medverkande: 

Skålleruds Drängar 
Katarina Kjörling.

Högmässa 
Skålleruds kyrka
4 okt kl 11.00

Kyrkfika i 
kyrkstugan

Gudstjänst 
med små och stora 

Skålleruds kyrka. 
Tacksägelsedagen
11 okt kl 11.00

Skålleruds barnkör och 
Skålleruds församlingskör 

medverkar 
Skördealster i kyrkan

Utdelning 
av barnens bibel.

Soppa serveras i kyrk-
stugan efter gudstjänsten

Lotterier

Gudstjänst 
med små och stora 

Skålleruds kyrka. 
1 nov kl 11.00

Skålleruds barnkkör
Kyrkfika

Holms församlings
Födelsedagskalas 

Kyrkans Hus
18 okt kl 11 
Gudstjänst

TreVoces sjunger i guds-
tjänsten och på födelse-

dagskalaset. 
Lunch, kaffe och tårta

Födelsedagsfester i våra församlingar
Det år som du fyller 80, 85, 90, 95 kommer du att få en inbjudan till en födelsedagsfest som vi 
arrangerar för er i våra olika församlingshem. Lite variationer förekommer inom de olika 
församlingarna. Om du av någon anledning inte har möjlighet att komma till din födelsedagsfest, 
kan vi erbjuda uppvaktning vid ett hembesök, om det skulle vara bättre för dig.

De äldres dag och 
Födelsedagskalas 
i Örs församling

Örs kyrka Gudstjänst
6 sep kl 12.00

Lunch i församlingshemmet
80-, 85-, 90-år och äldre, 
födda juli-dec. inbjuds.

Bolstads 
Församling

Se under annonsen:
”Välkomna till pen-
sionärernas dag”
Uppvaktning sker, 

med hembesök  
och blommor.

Skålleruds  
församling 

firar alla jubilarer 
en gång per år.

I år (2015) hölls 
kalaset den 21 april.

Vi ser fram emot 2016 
och nytt kalas!



STILLA  STUND I STAKELUND
Varje onsdag med start 
2 september kl.17.00                                                                                                                                

är du välkommen till en stunds 
stillhet med sång och bön.                                                                                                   

Efteråt samvaro kring 
kaffebordet. 

Vi är i Stakelund 
vid Gunnarsnäs kyrka.

Hösten i Ör

Stiftsdag i Högsäter församling 
Söndagen den 20 sep kl 11.00
Program: 
11.00 Gudstjänst i Högsäters kyrka
12.15 Information av Biskop Esbjörn Hagberg i kyrkan
12.30 Lunch i församlingshemmet och Allégården
13.45 Seminarium 1  i kyrkan: Dela tro dela liv
14.45 Paus i kyrkan
15.00 seminarium 2 i kyrkan Gudstjänsten i framtiden
16.00 Avslutningskaffe och utställningar  
          i församlingshemmet och Allégården
Buss avgår från Kyrkans Hus 9.30 hemresa 12.15 och 16.30
Anmälan görs till expeditionen. 0530-36200 senast 8 sep.  
Anmäl i god tid för plats i buss och mat och tid för hemresa.

En dag för alla:  
Förtroendevalda, anställda, ideella 
medarbetare och övriga intresserade är 
välkomna att inspireras och dela tankar 
kring kyrkans utmaningar i denna tid. 
Inspirationspassen kommer att handla 
om satsningarna ”Dela tro, dela liv” och 
”Gudstjänsten i framtiden”.

Medverkande:
Biskop Esbjörn Hagberg 

Kontraktsprost Thomas Holmström 
Körer från församlingar i Dalsland

Alla församlingar i Dalsland 
är representerade.

Prat- och kakcafé
Örs församlingshem
2 sep, 7 okt, 4 nov 

och 2 dec
kl 15.00

Välkomna 
till en enkel samvaro 
och samtal över en 

kopp kaffe

HELGMÅLSBÖN
vid kolmilan 

Källhults bygdegård
Lör 5 sep kl 18.00

Invigning av kolmilan.

I samarbete med Skogens 
veteraners dag den 12/9.
Mer info: Lisa Niklasson 
tel 0530-32073

Frälsarkransgudstjänster
         Dalskogs kyrka 

          Sön 27 sep kl 11.00
   Temat för dessa gudstjänster 
   är inspirerade av Martin 
   Lönnebos meditationstexter 
   om Frälsarkransen

Gudstjänst med små och stora
Gunnarsnäs kyrka

Söndagen den 4 okt kl 14.00
Frälsarkransnallar flyttar in i kyrkan

Utdelning av Barnens bibel
Frälsarkransgudstjänst

Gunnarsnäs kyrka
Söndagen den 15 nov kl 9.30

Älgmålsbön

Dalskogs kyrka
Lör 10 okt kl.18.00

Tacksägelsegudstjänst
Örs kyrka Sön 11 okt. kl 11.00 

Skördealster i kyrkan
Soppa i församlingshemmet 

efter gudstjänsten

Församlingsafton med temat BRÖD - ”Kornets väg till bröd”
Stakelund, tor 26 nov. kl 18.00

Nils-Erik Hansson, mjölnare, berättar. Odlare m.fl.medverkar
Andakt och”Brödfika”

De äldres dag och Födelsedagskalas 
i Örs församling

Se: Födelsedagsfester i våra församlingar



  Dagny Eriksson 100 år

  År 1969 kom kyrkoherdeparet Bo och Dagny Eriksson med barnen 
  Gunnar, Staffan, Lars, Maria och Britta till Holms pastorat, Melle  
  rud. De kom närmast från Hjälstad, Skara stift. Dessförinnan hade  
  Bo varit komminister i Erikstad. Både Bo och Dagny härstammar 
  från Värmland. Med stort engagemang och omsorg tog de sig an 
  kyrkans verksamhet. De blev också ett uppskattat kyrkoherdepar i 
  samhället.
  Förutom ett öppet och generöst hem engagerade sig Dagny i 
  kyrkans barnverksamhet och syföreningar. 
  Församlingshemmet stod inför en utbyggnad. Här kom Dagnys  
  erfarenhet väl till pass. Enligt ritningarna fanns inget utrymme  
  för ett komplett kök. Som den kloka kvinna hon var såg hon till att 
  utbyggnaden ändrades så att det blev ett ändamålsenligt utrustat  
  kök i samma plan som kyrksalen och samlingssalarna.

Med syföreningarnas hjälp blev köket väl utrustat och har varit till stor nytta under alla år. 
När några yrkesverksamma damer ville bilda en syförening tillfrågades Dagny om hon ville vara med. Det 
ville hon gärna och blev Melleruds kyrkliga kvällssyförenings första ordförande. 
Dagny Eriksson var utbildad textil- och hemkunskapslärare. Sina kunskaper fick hon användning för som 
textillärare på Rådaskolan.
Trots att hon drabbats av en hjärnblödning med högersidig förlamning ville hon ändå med minsta möjliga 
hjälp sköta sitt eget hem. Hon bjöd gärna på kaffe och syföreningarna var självklara gäster hos henne. De 
senaste åren har hon vistats på Bergs. 
                                                                                                                    Margareta Larsson.  Foto privat

Gårdagen är förbi, morgondagen har du 
inte sett och idag hjälper Herren

Igår kanske något blev fel, lägg till handlingarna 
och glöm, det går inte att göra om. Vi minns vår 
historia, skriver protokoll och agendor; det och 
det ska bli gjort och så blir det ändå glömt.  
Stora luntor göms i arkiv. Vi skriver våra egna 
minnen från gårdagen. Mycket ville vi ha gjort 
men livets vak skrivs stundom med svarta boks-
stäver. I bland är allt rosenrött, emellanåt är det 
ljusblått. Guldskimmer mera sällan. 
Gårdagen är förbi, vi får gå vidare mot mor-
gondagen, som vi inte har sett. Det ligger dolt i 
dunkel. Stora förväntningar - det och det ska bli 
gjort. Åter skrivs agendor och protokoll som för 
minnet. Vi påminns om att tiden går fort - idag är 
idag och igår var igår.
Vi påminner varandra om skoltiden och ungdoms-
åren och nu sitter vi alla på äldre dar och minns 
hur ljuv den tiden kunde vara men gårdagen är 
förbi. Vi får hoppas på morgondagen, som vi ännu 
ej har sett. 
Idag hjälper Herren. Vilken tröst för oss att veta 
gårdagen med alla fel och tillkortakommanden 
får vi glömma. Morgondagen kan bli ljus, ty idag 
hjälper Herren.
                           Dikt av Anna-Lisa Örtenblad

Aftonsång
Musik, avslappning och bön innan det är dags att 
sova. 
Vi är många som stressar runt alldeles för mycket 
och som har dåligt samvete för att tiden inte räckte 
till när dagen är slut. Det är inget bra sätt att leva, 
vare sig för kroppen eller för själen, men samtidigt 
är det nästan omöjligt att inte påverkas av samhällets 
tempo. Vi mår väl av att aktivt försöka hitta tillfällen 
då vi kompenserar för stressen och får möjlighet att 
vila och ”ladda batterierna”. Aftonsången i Kyrkans 
hus varannan onsdag kl. 19.30-20.00 är ett sådant 
tillfälle.
Aftonsång är ett känt begrepp i den anglikanska 
kyrkan. Det är en sjungen aftonbön som helt och 
hållet bygger på texter ur bibeln. Men det är inte 
bara i England som man sjunger aftonsång. Liknade 
gudstjänster finns i andra miljöer, och sedan en tid 
tillbaka sjunger vi aftonsång även i Kyrkans hus i 
Mellerud. En ensemble ur Järns Sångkör medverkar 
vid varje tillfälle och gudstjänsten tar ungefär 30 
minuter.
När vilopauserna inte kommer naturligt får vi se till 
att skapa dem. Tanken med aftonsången är att ge 
utrymme och tid för vila, egna tankar och böner. De 
som hunnit upptäcka den tycker att den tillför något 
viktigt i livet.  
 Välkommen till aftonsången, du också. Ingrid-Maria 
Bergman, Anders Fredriksson och Järns Sångkör



Oktoberloppis
i och utanför Kyrkans hus

Lördagen den 3 okt kl 10.00-14.00
Servering: Kaffe och klengås

Lotterier - Brödförsäljning
Gåvor mottages tacksamt

LOPPIS: Ute och nere i källaren
OBS! Här har du möjlighet att hyra ett bord för 50 kr. 

och sälja det du inte behöver.
Upplysningar: Diakon Irja Lignell 0530-36200

KYRKOAVGIFTEN - VART GÅR DEN?
• Gudstjänster - av många olika slag
• Konserter, sång- och musikupplevelser i kyrkorna  
  (oftast gratis!)
• Enskilda samtal och stöd av präst eller diakon  
• Till underhåll och bevarande av våra kyrkor, som är  
  ett viktigt kulturarv.
• Att vi kan hålla våra kyrkor tillgängliga för stillhet,  
  ljuständning och enskild andakt.
• Diakonal verksamhet – dvs. kyrkligt socialt arbete, 
  kyrkans omsorg om medmänniskan.
• Körverksamhet – barn, vuxna och äldre.
• Rätt till vigsel utan kostnad, om du är medlem i  
  Svenska kyrkan
• Rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad, om du 
  är medlem i Svenska kyrkan
• Verksamhet för barn, ungdomar och familjer  
  (Kyrkis, barn- och ungdomsgrupper i alla  
   församlingarna, läger, bussresor)
• Att kyrkan finns närvarande på skolor.
• Att det finns präster på regementen.
• Att det finns präster/diakoner på kriminalanstalter  
  och häkten.
• Verksamheten Jourhavande präst  
• Konfirmandarbete.
• Sjukhuskyrkan – för sjuka, anhöriga och personal.
• Svenska kyrkan i utlandet, finns på ett 45-tal platser  
  i världen. Bedriver verksamhet för utlandssvenskar,  
  turister, au pair-ungdomar, sjömän och många andra 
  kategorier.
• Att Svenska kyrkan kan arbeta internationellt – 
  genom framförallt Hela världen – som en del av den 
  världsvida kyrkan.
• Kyrkans Familjerådgivning och Samtalsakuten.
• Församlingshemmens drift.
• Olika verksamheter i församlingshemmen –  
  för olika åldrar.
• Som medlem får du påverka hur kyrkan styrs och ut
  vecklas genom att rösta i de kyrkliga valen. Du kan
  väljas till förtroendeuppdrag i kyrkans olika val från 
  18 års ålder. Du är röstberättigad från 16 år. 

VARFÖR SKA JAG VARA MEDLEM 
I SVENSKA KYRKAN?
• Kyrkoavgiften är grunden i församlingens  
  ekonomi. Vi behöver våra medlemmar, ju fler 
  som lämnar oss, desto sämre möjligheter får  
  vi att vara kyrka.
• Vi vill ge möjlighet till tro och engagemang. 
  Vi vill ge rum för möten med Gud.
• Förändringar är i sig inte något negativt.  
  Förändring är en del av kyrkans väsen. 
  Annars hade inte Svenska kyrkan haft den 
  starka ställning som folkkyrka som den har 
  idag (ca 6,9 miljoner medlemmar).

Höstkväll
Kyrkans Hus 29 okt kl 18.30

Andakt, kaffe, lotterier, brödförsäljning.
Gåvor mottages 

tacksamt!
Arrangör:

Holms församlings internationella grupp.
Välkommen!

ÄR JAG MEDLEM REDAN?
Är du döpt är du medlem, om du inte gått ur. 
Om du är född i Sverige före år 2000 kan du 
också vara medlem utan att vara döpt. Är du 
osäker – kontakta din församling.
MÅSTE JAG TRO?
Du är välkommen som medlem oavsett om 
du tror eller inte. I centrum står Guds tro på 
människan snarare än människans tro på Gud.
HUR BLIR JAG MEDLEM?
Ta kontakt med den församling där du bor.
Eller skicka in talongen nedan till Melleruds 
pastorat Box 94, 46422 Mellerud

ALLA är välkomna 

till Svenska kyrkan

ALLA får delta i verksamheten

ALLA kan få någon 

att tala med

Ja, jag vill bli medlem i Svenska kyrkan

Namn:........................................................................

Adress:.......................................................................

Personnummer:.......................................................

Underskrift:...............................................................



Allahelgonahelgen i våra kyrkor

Alla helgons dag -  
En dubbelhelg. 
Vid allahelgonahelgen pyntar vi 
våra anhörigas gravar med kransar, 
granris och ljus. De stämningsfulla 
gravljusen på kyrkogården skapar 
eftertankar om tacksamhet, saknad 
och sorg, av människor och liv som 
har passerat. Vi minns glädje och 
sorg, kamp och förtvivlan, tacksam-
het och smärta. Minnen om svunna 
tider skymtar i ljuslågorna från 
våra gravvårdar. Här möts liv och 
död, gammalt och nytt, då och nu. 
Alla helgons dag, som firas på 
lördagen handlar om helgo-
nen. Den andra helgdagen, Sön-
dagen efter alla helgons dag, 
handlar om döden. Därför kall-
las den ofta Alla själars dag.   
Alla helgons dag  infaller egent-
ligen den 1:a november, men se-
dan 1953 firas Alla helgons dag 
på den lördag som infaller mel-
lan 31 oktober och 6 november.  
Alla helgons dag handlar om fö-
rebilder för vårt liv och livshåll-
ning, men även om efterföljelse, 
om goda exempel och om uthål-
lighet också när livet ser mörkt 
ut. Helgon är vanliga människor 
som i svåra livssituationer för-
söker likna Jesus. Ytterst hand-
lar dagen därför om Jesus själv.  
Alla själars dag är mer än en 
minnesdag över människor som 
avlidit, nära och kära, släkting-
ar och vänner. Dagen påminner 
oss också om vår egen död och 
hur vi ser på den. Därför hand-
lar dagen också om vårt eget liv.

Alla själars dag - 
minne och eftertanke 
På Söndagen efter alla hel-
gons dag/Alla själars dag mö-
ter vi smärtan och döden.  
Traditioner och ceremonier kan 
vara hjälpande och stödjande när 
vi konfronteras med minnen, som 
gör ont. Men genom att man vid 
särskilda tider kan släppa fram 
det som gör ont, kan man för-
hoppningsvis ta några steg vida-
re i livet. Alla själars dag är en 
dag som hjälper oss med detta. 
Samtidigt, som vi hedrar de döda 
och knyter banden fastare mellan 
släktens led, hjälper vi oss själva 
vidare genom smärtan. Egentli-
gen finns den väl alltid närvaran-
de i livet, eftersom nästan alla har 
förlorat någon vän eller släkting. 
Men denna dag talar vi om det svå-
ra, sjunger om det och ber för det. 
Inför helgen vill de flesta som har 
möjlighet ordna med sina anhöri-
gas gravar inför vintern. Gravljus 
tänds. I många kyrkor ordnas min-
nesgudstjänster med ljuständning 
för de som avlidit under kyrkoåret. 
Många tycker, att det är viktigt att 
hålla fast vid banden bakåt för att 
kunna veta vem man är och vilket 
ursprung man har. Högtider då vi 
hedrar, minns och uppmärksam-
mar dem som gått före oss stär-
ker vår samhörighet i släkten och 
hjälper oss till eftertanke och bön. 

Helgon  
kallar vi människor som genom 
sina liv och handlingar har gett 
oss mönster att leva efter. De är 
förebilder i tro, hopp och kärlek. 
Många av helgonen är även mar-
tyrer, alltså människor som har 
blivit mördade för sin tros skull. 

Halloween  

Kelterna firade i gammal tid en 
fest som markerade att sommaren 
var slut. Boskapen skulle föras 
hem och för att skydda dessa mot 
de onda makterna, oknytt och häx-
or, som man enligt gammal folktro 
trodde på, tände man eldar denna 
kväll. Under natten förekom också 
skämtsamma tiggerier. Den som 
vägrade att ge blev i stället utsatt 
för bus. Liknande tiggeri har ock-
så förekommit i Sverige vid flera 
av våra gamla helger.  
Halloween, kommer av engel-
skans all hallows eve, alltså alla 
helgons afton, namnet på kvällen 
före allhelgonadagen. Ursprungli-
gen kommer traditionen alltså från 
de brittiska öarna, men den spred 
sig därifrån till USA. Helgens 
färger är svart, vitt och orange.  
Under 1990-talet började Hal-
loween firas i Sverige som en helg 
där ungdomar och unga vuxna 
passade på att ordna spökfester.
Pumpafiguren, som är festens tyd-
ligaste symbol, kallas för ”Jack-o-
lantern” och påminner om sagan 
om en man vid namn Jack som för 
sin ondskas skull inte släpptes in i 
himlen. 

Källa artiklar på denna sida: Tradition och Liv Martin Modéus

Fredag 30/10
Gravsmyckningskaffe/musik 

Holms kyrka 15-18. musik 17-18
Järns kyrka musik 16.00-16.45.
Bolstads kyrka 15-17 musik 15-15.45.
Erikstads kyrka 15-17 musik 16-17.
Grinstads kyrka 15-17 musik 15.00-15.45
Skållerud kyrkstugan 11-18, Samma tid lörd! 
Röda korset bjuder på kaffe  
Örs kyrka 13-17

Minnesgudstjänster 
Söndag 1/11

 

Bolstads kyrka 15.00
Bolstads kyrkokör 
 

Klöveskogs kyrka 18.00 
 

Gunnarsnäs kyrka 16.00 
Skålleruds Drängar 
Katarina Kjörling

Minnesgudstjänster 
Lördag 31/10 

Järns kyrka 16.00
Cici Albinsson spelar horn
Holms kyrka 18.00
Cici Albinsson spelar horn
 

Skålleruds kyrka 18.00 
Skålleruds Drängar  
Katarina Kjörling 
Örs kyrka 16.00
Dalskogs kyrka 18.00



Inför en begravning
Tag kontakt med den församling 
som den döde tillhörde för att 
boka ett begravningssamtal med 
en präst och eventuellt också 
musiker.

Före begravningen
Kanske vill ni komma lite före 
begravningen. Hjälpa till att göra 
iordning eller vara nära kistan en 
stund.

1.  Klockringning  
Man kan gå in i kyrkan före 
eller under klockringningen. 

2. Inledningsmusik 
Ofta spelas den på orgel, men 
det kan vara ett annat instru-
ment eller sång. Försök att 
välja något som ni tycker om 
och som passar den avlidne. 

3. Inledningsord 
Prästen hälsar välkommen 
kanske säger han/hon: ”Vi är 
samlade här för att ta avsked 
av och för att överlämna NN 
i Guds händer. 

4. Psalmsång  
Psalmer bestämmer de anhö-
riga tillsammans med präs-
ten. Det går bra att välja ur  
Svenska kyrkans psalmböck-
er. 

5. Griftetal med bön 
Här talar prästen om livet, 
döden och om den döde.  

Men också om hoppet och 
evigheten. Här kan man ha 
med ett bibelord, en dikt eller 
ett musikinslag.

6. Överlåtelsen 
Det här är gudstjänstens cen-
trum. Den dödes kropp över-
lämnas i Guds händer. För-
samlingen står upp. Prästen 
kan låta tre skovlar mull falla 
på kistan eller göra korsteck-
net. Här finns olika ordalydel-
ser att välja mellan. 

7. Bibelläsning 
Prästen läser några texter från 
bibeln om tryggheten hos Gud 
i liv och död. Som anhörig får 
man, om man vill, vara med 
och välja texter. 

8. Eventuell psalmsång 
(eller annan musik) 
Se punkt 2 och 4. 

9. Begravningsbön 
Prästen läser eller sjunger 
någon av de föreslagna be-
gravningsbönerna. Efter det 
ber präst och församling Vår 
Fader eller den äldre översätt-
ningen Fader vår. 

10. Psalmsång 
Se punkt 4. 

11. Avsked 
Man måste inte ha defile-
ring (att gå runt kistan och ta 
avsked) eller avskedstagande. 
Många går fram till kistan en 

och en eller gruppvis under 
musik. Man kan lägga en 
blomma eller något annat på 
kistan om man vill. 

12. Slutbön 
Prästen lyser frid över den 
döde. 

13. Välsignelsen 
Prästen lyser frid över försam-
lingen med Guds välsignelse. 

14. Avslutningsmusik 
Se punkt 2. 

15. Anhöriga och vänner läm-
nar kyrkan 
De närmast anhöriga går oftast 
ut först. Övriga följer efter. 
Ibland lämnas kistan kvar i 
kyrkan, men man kan också 
bära ut den i tystnad eller till 
musik och/eller klockringning 
för att följa den avlidne till 
graven för sänkning. 

16. Klockringning.

Välja kyrka och präst
Är den avlidne medlem i Svenska 
kyrkan kan begravning ske i hem-
kyrkan eller i någon annan kyrka. 
Är den avlidne inte medlem har 
församlingen ingen skyldighet att 
tillhandahålla begravning, men 
det kan gå att lösa om skäl före-
ligger. Detta medför en kostnad. 
Ta kontakt med den dödes hem-
församling så hjälper de dig.

Källa: Livets skeden #3, Begravning. Verbum

Begravning - så kan den gå till

Foto Elisabette Emanuelsson



Vi säger Grattis till förra numrets vinnare: Lena Nellbro, Mellerud.
Rätt svar på altartavlorna är från vänster: 

Bolstad, Holm, Gunnarsnäs, Ör, Grinstad, Skållerud och Dalskog

TÄVLING:

Nu har turen kommit till våra 
dopfunter.  
I vilken kyrka  står dessa?  OBS! 
vill du inte klippa sönder tidningen 
skriv A+ kyrknamnet på ett löst 
blad och sänd in ditt svar till: 
 

Melleruds pastorat, Box 94, 
46422 Mellerud
Senast den 25 okt. 
OBS; Glöm inte skriva Namn, 
adress och tel.nr. på 
svarstalongen

a
b c

d

e
f

g

Ansvarig utgivare Marit Järbel
Layout och foto Eva-Britt Snapp

Kontaktuppgifter
Melleruds pastorat
 

Exp. Kyrkans Hus 
0530-36200
 

Öppet vardagar: 
kl.10-12, 13-15.

Tillf. ordn. Kyrkoh.  
Pär-Åke Henriksson  
0530-36201

Kyrkorådets ordf. 
Anders Perme 0709-162727  
Kamrer Ingemar Thörnström 36202
Förs. herde Marit Järbel 0706-181710

Km. Ingrid-Maria Bergman 36219
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

Fina bokpriser!


