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En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar.
Och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

Sv. Psalm 201

BILDKAVALKAD

Vårfesten 2016
Se sid 4 
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Det finns så mycket att prata om. Ofta om vädret, vänner, vad som hänt eller 
om förändringar i samhället och världen. Här möts vi och lever våra liv. Nu är 
det sommar och samtalen fortsätter. 

Det Sjöberg lyfter fram är gemensam-
heten och det gemensamma ansvaret 
i att vara kyrka. Var hamnar samtalen 
nu, jo om det är värt att vara med i 
en kyrka som vår, eller vad får jag för 
kyrkoavgiften.

Genom att vara med i Svenska kyrkan 
är vi med och bär upp platser och 
sammanhang där samtalet om vad 
det är att vara människa i relation 
till andra. För att nämna något så har 
det bara i Stenungsunds pastorat varit 
24500 deltagare vid gudstjänster, 
240 familjer kommit till Öppna för-
skolan, stöttat många barn i svåra 
situationer genom Pelikanen, 
haft musikgudstjänster och 
körsatsningar, mött ungdomar 
i fritidsgård och konfirmand- 
undervisning, språkcafé, Hos 
Marta och Maria samt 
mött anhöriga i sam-
band med dop, vigsel 
och begravning.

Alltså funnits där när det som bäst 
behövdes.

Hela detta sammanhang bärs upp 
av ca. 135 ideella medarbetare i 
unga ledare, körer, förtroendevalda, 
kyrk- och gudstjänstvärdar samt ca 
35 anställda. Så när du samtalar om 
kyrkan så kom ihåg att den är stor. I 
landet handlar det om ca 6,5 miljoner 
medlemmar som är med och bär upp 
detta. På det viset kan vi vara en ge-
menskap som bygger på relationen till 
Gud och där vi får bäras av och glädjas 
med varandra.

En god sommar önskas Dig med 
goda samtal om livet och tron!

En del ser fram emot ledighet, andra 
bävar för att det inte är som vanligt 
och att ensamheten kommer krypande. 
Samtalet kan bli det tillfälle då vi får 
känna att vi lever och betyder något 
för andra. 

När detta skrivs har just samtalet 
om de resor som några församlingar  
genomfört styrt samtalet över till 
frågan om förtroende. Förtroendet för 
kyrkan och några av dess företrädare. 
Svenska kyrkans kommunikationschef 
Gunnar Sjöberg resonerar om det som 
hände i sin blogg; 

”Svenska kyrkan har alla skäl att själv-
kritisk hämta in och bedöma det som 
framkom av förra veckans granskning 
både i Ekot och i Aftonbladet. Men det 
finns lika många skäl att nu lägga ner 
stenarna på marken och låta sanning 
möta lögn innan den slutliga domen 
faller. Allt har sin tid, nu är tid att fun-
dera över folkets förväntningar, bibelns 
etik och vad det är att vara del i en 
större kyrka än den egna församlingen.”
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ombyggnation

Årets sommarteam
Årets sommarteam består av sex ungdomar. Under perioden 13 juni – 17 juli kommer de bl.a. att arbeta med gudstjänsterna  
i våra kyrkor och på äldreboendet Tallåsen, samt ordna ungdomskvällar i kapellet på tisdagkvällar i samband med veckomässan.  
De står även för matlagning och andakt vid gemenskapsluncherna i Kristinedalkyrkan på onsdagar under sommaren.  
Du får inte missa när teamet håller i ”Musik i sommarkväll” i Stenungsunds kapell torsdagen den 14 juli. 

Välkommen att träffa dem i sommar!

Teamet fr. vänster: Karineh Julmekian, 
Sofie Carlsson, Eric Johannesson,
Filip Holmberg, Evelina Carlswärd och
Cecilia Karsberg.

Foto: Elinor Josefsson.

Under sommar/höst 
pågår ombyggnation av 
Norums församlingshem. 
För startdatum inför 
höstterminen ber vi att 
få återkomma. Se hemsida 
för mer information.

nya planteringar
Sedan mors dag, i slutet 
av maj, har planteringarna 
på våra kyrkogårdar 
stått klara med vackra 
sommarblommor.

på gång
Konsert 29 juni kl. 19.30 
i Ödsmåls kyrka.
Konsert med Sveriges 
ungdomskör. Konserten 
ingår i "Musik i midsommar" 
som kammarmusikför-
eningen i Stenungsund 
arrangerar. Entré 160kr, 
under 18 år fri entré. 

musikistenungsund.se

Vi är ju ofta på dop, väldigt ofta till och 
med, så även den 20 maj, men denna 
gången var det en mycket speciell liten 
båt. "Rotariana" kommer seglas av ung-
domar som p.g.a. funktionshinder behöver 
få sina båtar anpassade och nu har alltså 
Rotary och Stenungsunds segelsällskap 
döpt, sjösatt och provseglat sitt nyförvärv. 
Svenska kyrkan i Stenungsund är en av 
flera stolta sponsorer.

Ett annorlunda dop

Under West pride-veckan som pågick mellan 
den 8 – 12 juni hissades regnbågsflaggan vid 
Kristinedalkyrkan, Ödsmåls kyrka och Norums 
kyrka, för mångfald och tolerans.

Svenska kyrkan i Stenungsund vill uppmuntra  
till ett öppet och tolerant samhällsklimat som 
motverkar fördomar och diskriminering. 
”Regnbågsflaggan påminner oss om Guds kärlek 
till alla människor utifrån berättelsen om synda- 
floden i 1 Mos. 6 – 9. Efter det att syndafloden ägt 
rum säger Gud om regnbågen, ”Detta är tecknet 
för det förbund som jag upprättar mellan mig och 
alla varelser på jorden.” (1Mos. 9:17) Regnbågens  
färger talar om Guds kärlek till alla människor.”

Flaggar för mångfald
och tolerans
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Vårfest i Kristinedalkyrkan 2016
Onsdagen den 25 maj avrundades terminens alla verksam-
heter i Stenungsunds pastorat med en gemensam vårfest 
i Kristinedalkyrkan. Dagen startade med gemenskaps- 
lunch och under eftermiddagen bjöds det på aktiviteter 
och hamburgergrillning på gården. Kvällen avslutades 
med uppträdanden på Öppen scen. Ett stort tack till alla, 
stora som små, som var med och bidrog till denna härliga 
eftermiddag tillsammans!
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KOMMANDE GUDSTJÄNSTER:

JUNI
LÖRDAG 25 JUNI  Midsommardagen
11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka
Sammanlyst mässa för Stenungsunds pastorat till Ödsmåls 
kyrka. Medverkande: Torbjörn Lövgren - flöjt.
Gunnar Holmquist, präst.

TISDAG 28 JUNI  
19.00 · Veckomässa · Stenungsunds kapell
Eric Muhl, präst.

JULI
SÖNDAG 3 JULI  6 s. e. trefaldighet
11.00 · Mässa med konfirmation · Norums kyrka
Eric Muhl, präst.
18.00 · Mässa · Stenungsunds kapell
Eric Muhl, präst.

TISDAG 5 JULI  
19.00 · Veckomässa · Stenungsunds kapell
Gunnar Holmquist, präst.

SÖNDAG 10 JULI  Kristi förklarings dag
11.00 · Gudstjänst · Ödsmåls kyrka
Bo Eek, präst.
18.00 · Mässa · Stenungsunds kapell
Bo Eek, präst.

TISDAG 12 JULI  
19.00 · Veckomässa · Stenungsunds kapell
Maria Ribeck, präst.

TORSDAG 14 JULI  
19.00 · Musik i sommarkväll · Stenungsunds kapell
Bo Eek, präst. (För mer info se tidningens baksida)

SÖNDAG 17 JULI  8 s. e. trefaldighet
11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka
Bo Eek, präst.
18.00 · Mässa · Stenungsunds kapell
Bo Eek, präst.

Friluftsgudstjänst

söndag 26 juni kl. 11.00 Stora Askerön

Sammanlyst frilufstgtj. för Stenungsunds pastorat.
Friluftsgudstjänst vid skolhuset på Stora Askerön på 
Johannes Döparens dag, söndag i midsommarhelgen. 
Medtag kaffekorg och något att sitta på. Medverkar gör  
Sommarteamet. Lars Hjort, präst.

Buss avgår från: - Ödsmåls kyrka kl. 10.00
- Kristinedalkyrkan kl. 10.10

- Norums kyrka kl. 10.20

Med reservation för ändringar. För fler gudstjänsttider: 
se annonsering i ST-tidningen, GP och på hemsidan.

STENUNGSUNDS KAPELL:
Veckomässa, tisdagar kl. 19.00 (21 juni - 16 aug.)
Mässa, söndagar kl. 18.00 (19 juni - 21 aug.)
Musik i sommarkväll (se baksidan av detta blad!)
Under denna period är det inga gudstjänster
i Norums kyrka eller Kristinedalkyrkan!

ÖDSMÅLS KYRKA:
Gudstjänst varje söndag kl. 11.00 under hela 
sommaren. Kyrkkaffe på Humlebråten (t.o.m. 21/8)



Öppet: Måndag 17 – 19, Lördag 10 – 13 | Gärdesvägen 8 | Tfn: 0303 - 660 03

Second hand-butiken

GLAD SOMMAR ÖNSKAR VI PÅ HOS MARTA OCH MARIA!

Måndagen den 20 juni var sista  
öppetdag innan sommarstängningen.  

Vi öppnar igen för inlämning  
tisdagen den 9 augusti och öppnar för  

försäljning lördagen den 13 augusti. 

Tack alla givare, kunder och medarbetare 
som gör vår verksamhet möjlig!

BOKA IN I KALENDERN!

11/9

KICK-OFF
Söndagen den 11 september har alla verksamheter och 
grupper i Stenungsunds pastorat gemensam KICK-OFF 
vid höststarten. I år kommer kick-offen att vara i Ödsmåls 
församlingshem. Boka in datumet och håll utkik efter mer 
information och klockslag i annonseringar och på webben.

Välkommen till kyrkans. .
oppna 
forskola
. .

Under sommarmånaderna har kyrkans 
öppna förskola ändrade öppettider! 
De två förskolorna i Norums försam-
lingshem och i Ödsmål församlingshem 
har sommarstängt, med hänvisning 
till Kristinedalkyrkan istället.

Vi håller öppet vid två tillfällen till 
innan sommaruppehållet:

Måndag 27 juni
kl. 09.30 – 12.00

Måndag  4 juli
kl. 09.30 – 12.00

Varmt välkomna! För höstterminens 
startdatum - se hemsida för mer info.
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Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar 
om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, 
kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. 
Under konfirmationstiden får du en möjlighet att bli bekant 
med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om 
andakter – och vad det har med ditt liv att göra!  

Konfirmation 2016/2017
Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar bland annat 
om att diskutera små och stora frågor tillsammans med andra. Är du nyfiken 
både på dig själv och din omgivning? Välkommen att bli konfirmand!

foto: alex & martin/ikon

Mer om konfirmation och digital anmälan hittar du på:
svenskakyrkan.se/stenungsund/konfirmation

ANMÄL DIG FÖRE DEN 

24 JUNI

KONFIRMANDGRUPPER 2016/2017

ESTETKONFIRMANDER
Vilka är vi och vilka roller har vi? Vi kommer att arbeta med 
drama, musik, bild och dans för att fördjupa oss i frågor om 
livet och kristen tro.

GLOBALKONFIRMANDER
Vem tar hand om planeten? Vi kommer att ha ett särskilt fokus 
på globala frågor som demokrati, rättvisa och gemenskap. 
Hur kan vi vara en del av den värld vi lever i och bidra till det 
som är bra för alla?

SKUTSEGLINGSKONFIRMANDER
Har du tagit ut en kurs? Dagarna före midsommar åker gruppen 
på ett seglarläger med skutan Kvartsita. Vi har några träffar 
under terminen, men det mesta av konfirmandtiden är på  
sommaren, veckan före och efter midsommar.

För att kunna planera grupperna, 
vill vi gärna ha din 

ANMÄLAN FÖRE MIDSOMMAR, 
men även senare anmälan tas emot.

OBS! Om du vill konfirmera dig men inte hittar ett alternativ 
som funkar för just dig, kontakta oss! Vid funktionsnedsättning 
eller andra särskilda behov utformar vi en konfirmationstid 
tillsammans med dig som passar dina förutsättningar. 

Konfirmationens mål är att utrusta dig med goda redskap 
för att leva som människa i världen. Kyrkan vill vara en 
plats där du kan bli mer trygg i dig själv, känna gemenskap 
i gruppen och församlingen och utvecklas känslomässigt 
och andligt. Det sker genom lek och allvar, enskilt och till-
sammans i konfirmandgruppen. 

Bli vuxen i ditt dop. Dopet är en gåva där Gud lovar att gå 
med dig under alla livets dagar. Dopet är en möjlighet att se 
ditt eget liv i ljuset av Jesus, hans liv, död och uppståndelse. 
Det betyder att oavsett hur livet är så är Gud närvarande i 
ditt liv. Konfirmandtiden vill hjälpa dig att upptäcka det. 



14 JULI Sommarteamet
Från klassiska pärlor till pop och gospel med årets sommar- 
team: Cecilia Karsberg, Karineh Julmekian, Sofie Carlsson, 
Eric Johannesson, Filip Holmberg och Evelina Carlswärd.

Musik i sommarkväll
torsdagar kl. 19.00 i stenungsunds kapell

28 JULI Somrigt med Byss and Lull
Ikväll spelas musik av den legendariske spelmannen Byss-Calle 
från Älvkarleby, men även ljusa, somriga låtar av andra spelmän. 
Fredrika Borglund - Nyckelharpa. Toivo Wiskari - Nyckelharpa. 
Knut Johannessen - Gitarr.

4 AUGUSTI AWA-trion & De Stora Mästarna
AWA-trion består av André Kaufman, William Dahl och Albin Rosin. 
På kvällens program står kompositörer som bla. F. Mendehlson, 
L. van Beethoven och F. Schubert, och vi kan utlova klassisk, 
sprudlande och vacker musik från denna begåvade, unga pianotrio!

11 AUGUSTI Orgel och trumpet
Jesper Glans och Gustav Stenseke intar 
Stenungsunds kapell med en spännande blandning 
av klassisk musik, improvisation och jazz.

21 JULI ”Til Dawn comes” Just as blue
Med akustisk musik sprungen ur den amerikanska folkmusiken, bluegrass 
och country berättas historier om längtan. Om längtan bort och längtan 
hem, om att våga lita på att gryningen kommer även när natten är som 
mörkast. Ulla Tanggaard - sång och gitarr Jörgen Berg - banjo, dobro 
och mandolin. Lasse Williamsson - fiol. Axel Karlsson - kontrabas. 

“Til Dawn Comes”

Det Göteborgsbaserade americanabandet Just as Blue presenterar sitt program "Til dawn comes".  

Med akustisk musik sprungen ur den amerikanska folkmusiken, bluegrass och country berättas 
historier om längtan. Om längtan bort och längtan hem, om att våga lita på att gryningen 
kommer även när natten är som mörkast. Sångerna berättar historier som är precis lika aktuella  
idag, som för hundra år sedan då flera av sångerna skrevs.

Just as Blue blandar egenskriven musik med traditionella sånger. Sånger som känns angelägna 
och berör. Bandet består av musiker som tidigare spelat i många olika konstellationer och genrer, 
och som lärde känna varandra genom sitt arbete som pedagoger och kollegor på Högskolan 
för scen och musik och kulturskolor i Göteborg.

Kontakt:
Jörgen Berg  0736-60 13 38
Ulla Tanggaard 0736-67 76 31
justasblue@gmail.com

Länkar:
www.soundcloud.com/justasblue
www.facebook.com/justasblue

Ulla Tanggaard - sång och gitarr
Jörgen Berg - banjo, dobro och mandolin

Axel Karlsson - kontrabas
Lasse Williamsson - fiol 

För mer information se: www.svenskakyrkan.se/stenungsund


