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Det är givet!
Tänk så mycket vi brukade ta för givet för ett drygt år sedan och tänk så 
mycket som har ändrats sedan dess.

Då – för drygt ett år sedan - var det ingen som höjde på ögonbrynen om vi 
satt trångt på bussen eller i kyrkbänken. Då kunde vi, i alla fall i fantasin, 
planera internationella resor utan att oroa oss över stängda gränser. Och 
skulle vi bjuda på fest gick det fint att åka till ett köpcenter och storhandla 
med hela familjen. Inte heller behövde vi bli oroliga för att smitta någon 
med ett allvarligt virus om vi råkade nysa.
Nu – ett drygt år senare – har vi lärt oss att inget av det vi förut taget för 
givet är speciellt självklart. Vi kan inte planera våra liv med lång framför-
hållning. Vi kan inte göra som vi vill eller ”som vi alltid gjort”. Vi lever med 
begränsningar. 

På ett sätt påminner samhällets rekommendationer om den klassiska kristna 
fastan. Fasteperioden finns som en 40 dagars lång förberedelse inför påskens 
fest och den handlar om att vi inte bara skall tänka på oss själva utan också 
på andra. Vi får ändra våra vardagsrutiner så att vi blir mer givmilda, mer 
ödmjuka inför andras behov och mer fokuserade på Gud. De som fastar 
brukar vittna om att livet blir mer ”på riktigt”, mer avskalat och mer ärligt. 
Det är som att den egna lyhördheten ökar och vi har lättare att upptäcka 
Guds närvaro.

Om vi kan se denna märkliga pandemitid som vi lever i just nu som en 
gemensam fasteperiod, så tror jag att det går att upptäcka positiva erfaren-
heter, mitt i allt och trots allt. När vi flyttar fokus från våra egna behov till 
andras blir också små saker mer betydelsefulla. I och med begränsningarna 
kan tacksamheten öka för det som faktiskt fungerar. När detta skrivs, går 
det till exempel inte att fira gemensamma gudstjänster i våra kyrkorum på 
söndagarna. Men tacksamheten för att det går att fira digitala gudstjänster 
med välbekanta ansikten är mycket stor. När inte allt är möjligt kan vi glädjas 
över det som faktiskt är möjligt. För att inte tala om snödroppar som tittar 
upp i rabatten och solen som plötsligt kommer med värme. >> FORTS
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SID 8 – 9

AMEN I RUTAN
När digitala möten skapas 

och vi får mötas via skärmar.

Kyrkans livsförståelse har alltid varit att vi inte 
skall ta det goda i livet för givet – vi skall istället 
ta det som givet! 

Om vi ser livet som en gåva från Gud så får vi ett 
annat perspektiv på vår egen vardag. Tänk att vi varje 
dag ges nytt liv; närmare bestämt 86400 sekunder av 
liv. Och med dem kan vi göra vad vi vill. Vi kan till 
och med göra skillnad. Det är stort. 
Men Guds gåvor och vilja till liv stannar inte där. 
När vi slår följe med Jesus från Nasaret förstår vi 
att Guds vilja till liv också sträcker sig bortom döden. 
Det är detta påsken egentligen handlar om och det 
kan vi läsa mer om längre fram i tidningen.  
Vi är många som längtar efter ett liv där vi med 
frihet kan bjuda in till fest igen! När detta kan ske 
vet vi inte. Vi vet inte heller hur påsken kommer 
att firas i våra kyrkor men vi vet att det blir påsk 
också i år! För Guds vilja till liv är starkare än all 

sjukdom och död. Jag vill skicka med dig 
en av påskens psalmer. Själv blir jag mest 
berörd av orden i vers tre. Vilken vers är din favorit? 

Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått. 
Hoppet är framtid, nu är livet, vår möjlighet.

Herren lever, hindren sprängda, hoppet får kraft igen. 
Kärleken segrar, fyller dagen och nattens sömn. 

Herren lever, orden når oss: Se, jag gör allting nytt.
Framtiden väntar, res dig, gläd dig som människa.

Herren lever mitt ibland oss, dödas och lider här, 
uppstår och ger oss gränslös kärlek. Halleluja.

Svenska psalmboken nr 155.
Text: Göran Bexell. 

Musik: Bedrich Janacek.

svenskakyrkan.se/act

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

UNDER SAMMA
HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

FASTEAKTIONEN 2021

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter
men verkligheten ser olika ut. 

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 
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Bakgrund 

och reflektion

21  PÅSKLOVSAKTIVITETER

21  ÄGGJAKT
Håll utkik! Det är 
något spännande 
på gång...
 
 
22  ÖPPNA FÖRSKOLAN
 Att ses online! Följ "ÖF" 
 på digitala plattformar. 

23 PÅSKPYSSEL
 Pedagogerna tipsar!

24 VÅRT DAGLIGA BRÖD...
 Tips ifrån köket - 2 stycken 
 fantastiska recept i påsktid.

baksidan  VÅRFINT
på kyrkogårdarna.
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Personporträtt

Att inte få träffas i större antal och att hålla avstånd har satt käppar i 
hjulen för landets 600 000 körsångare. I Stenungsund har kyrkokörerna 
kämpat på så gott det har gått och den nya tekniken har varit till stor hjälp.

Det är bara
att köra

4 KLOCKRENT    NR 1 · 2021
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Personporträtt

Ödsmåls kyrkokör har producerat ett par 
”gilla-raketer” på Facebook där de spelat 
in sig själva en och en och sedan redigerat 
ihop de olika stämmorna till ett samman-
hållet musikstycke.
I Norum och Kristinedal har man regel-
bundet varit med i mindre konstellationer 
i de webbinspelningar av gudstjänster som 
startade för ganska exakt ett år sedan.

Sandra Ståhle som ofta sjunger med Kris-
tinedalkören Gloria tvekade inte när hon 
blev tillfrågad om att vara med och sjunga 
framför kameran.
– Det kändes som en kul och spännande 
grej. Jag gillar att prova nya saker och att 
utmana mig själv. Det var inte särskilt job-
bigt att sjunga framför kameran men man 
blir ju mer medveten om sig själv där än 
om man sjunger framför en större fysisk 
publik. Men det har funnits en trygghet 
i att vi har kunnat ta om. Det har känts 
lyxigt. Det kan man ju inte om man 
sjunger live. Och det har varit intressant 
att vi kan titta och lyssna på hur det verk-
ligen såg ut och lät när vi sjöng, det kan 
vi ju inte annars när vi är mitt uppe i det. 

>> Av de 600 000 körsångare som finns i 
Sverige återfinns 100 000 av dem i 

Svenska kyrkans mer än 5 000 körer.

Körsång i 
Norums kyrka. 

Inspelning till digital 
gudstjänst med 
Helena Hellman 

och Sandra Ståhle. 
Foto: Per Jonsson.
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Personporträtt

Helena Hellman, som ingår i Norums vokalensemble, 
håller med om omtagningarnas lugnande inverkan.
– Ja det har varit mer avslappnat att spela in än att 
sjunga live. Och det är ju ett stort tillfälle till att 
lära sig mer om hur kören funkar tillsammans och 
hur man själv funkar i kören när man faktiskt kan 
se och höra hur den färdiga produkten blir. Det har 
ju varit ett ljus i mörkret när vi inte har kunnat 
träffas allihopa och öva tillsammans. Det närmaste 
vi kom riktiga övningar var under sommarmåna-
derna när vi träffades i stora lokaler eller utomhus 
och sjöng det vi kunde. Men det blir ju annorlunda 
även när man måste stå så långt ifrån varandra. Det 
blir svårare att höra varandra och i körsång är lyss-
nandet lika viktigt som sjungandet.
– Och lyssnandet blir ju viktigare ju mindre kören 
är. Nu under inspelningarna har vi aldrig varit fler 
än fyra till sju stycken i kören och då kan det kan 
ju hända att man är själv i sin stämma och hör man 
inte då de andra stämmorna så är det svårt att sätta 
sin egen ordentligt, fyller Sandra i med.

Både Helena och Sandra har sjungit i kör sedan 
barnsben med start i Svenska kyrkans barnkörer. 
Av de 600 000 körsångare som finns i Sverige åter-
finns 100 000 av dem i Svenska kyrkans mer än 5 000 
körer.
– Att sjunga i kör är nästan som meditation för 
mig. Det är där jag slappnar av. Jag är ingen männ-
iska som gillar att gå på gymmet men mycket av 
det där får jag från körsången. Jag gillar att öva och 
att grotta ner mig i stämmor och sånt. Att få bygga 
upp ett körstycke under övningarna är nästan ro-
ligare än att framträda tycker jag. Att få göra det 
tillsammans med mina körkollegor är det fina. Jag 
älskar att göra saker tillsammans. I Norums voka-
lensemble är vi kanske 10-13 stycken och då gäller 
det att vi som kör jobbar ganska hårt. Och vi lär 
oss så mycket av varandra. Vi drar vårt egna lilla 
strå till stacken och bygger en helhet, säger Helena.
– Det är lite som meditation. Man måste fokusera 

Sandra Ståhle sjunger ofta med 
Kristinedalkören Gloria

Helena Hellman ingår i Norums vokalensemble.
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KOLLA IN PASTORATETS INSTAGRAM
@svenskakyrkanstenungsund

på sin grej och släppa allt som man går och fun-
derar på. Man måste verkligen vara i nuet. Det 
är viktigt att man håller koll på sina grejer och 
levererar annars så sabbar man ju för sina kom-
pisar. Man måste vara skärpt och koncentrerad 
och fokusera på uppgiften man har framför sig. 
Det låter kanske jobbigt men det är avslappnande. 
När man som grupp känner att man pushar var-
andra och att man utvecklas och blir bättre och 
kommer lite längre för varje övningstillfälle, det 
är härligt. När man hör hur det klingar bättre och 
bättre då får man gåshud. Det är något visst med 
det, säger Sandra.

Reaktionerna på webbinspelningarna är många 
och positiva i stor utsträckning tack vare den fina 
körsången som är med.

– Det är många som säger att det är jättefint. Jag 
delar på Facebook och får många glada tillrop där. 
Och det händer att det kommer fram församlingsbor 
och berättar att de har lyssnat och njutit så det är 
jätteroligt, säger Helena.
– Det är ju jätteroligt att webbinspelningarna når ut 
så bra som de gör, att det är fler som tar del av dem 
nu än som hade sett oss framträda i kyrkan. Och 
det är roligt att det kommer fortsätta att publi- 
ceras webbinspelningar även efter de fysiska 
gudstjänsterna kommit igång igen. Det är härligt 
att det kommit något bra ur allt det här tråkiga. 
Det finns så mycket roligt man kan göra med 
den nya tekniken, säger Sandra och de båda är 
överens om körsångens goda egenskaper.
– Vi rekommenderar alla att prova på att sjunga 
i kör. Det är god meditation och motion. Det är 
energigivande och man träffar en himla massa 
nya vänner.

TEXT & FOTO: PER JONSSON

7

Foton: Skärmdumpar på olika inlägg från
Instagram - Svenska kyrkan i Stenungsund
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Kristina Hanson och Catarina 
Holmgren Martinsson är två av 
prästerna som är med och spelar 
in webbgudstjänsterna. Även 
om att stå och prata framför en 
kamera inte är vad de helst av 
allt vill göra så är de överens om 
att de förinspelade gudstjänsterna 
fyller ett stort hål just nu.

– Till och med är det ju så att vi 
möter fler nu än vad vi normalt 
gör i kyrkan en ”vanlig” söndag, 
säger Kristina Hanson.
Och det låter likadant från flera 
församlingar runt om i landet. 
Men vad kan det bero på? Finns 
det en nyväckt andlighet ute i 
stugorna i krisens fotspår?
– Det finns absolut en stor nyfi-
kenhet därute. Att det är så lät-

tillgängligt hjälper också. Folk 
kan titta när de vill och behöver 
inte ta sig någonstans. Webb-
gudstjänsterna har nog kommit för 
att stanna, säger Kristina Hanson.

– Vi hoppas naturligtvis att de 
här goda siffrorna ska resultera 
i att fler hittar till våra fysiska 
gudstjänster i framtiden, säger 
Catarina Holmgren Martinsson.
Att gudstjänsterna är on-demand 
på nätet har även öppnat upp 
möjligheten att följa med för en 
grupp som tidigare kanske hade 
svårigheter att komma till kyrkan.

– Vi är stolta över tillgänglighets-
aspekten. Nu kan man få se på en 
lokal gudstjänst även om man har 
social fobi eller har svårt att röra 

på sig och allt är textat för de med 
hörselnedsättning.

I början av förra året diskuterades 
vikten av det lokala perspektivet 
eller om man kunde låta SVT och 
de större domkyrkorna ta hand 
om produktionen av webbsända 
gudstjänster.
– Det är bra att vi gör det själva. 
Det hade ju varit lätt att bara 
hänvisa till SVT men det är 
viktigt med det lokala samman-
hanget. Att församlingsborna 
får se ”sin” kyrka och ”sin” präst 
eller diakon även om de inte kan 
komma hit. Och jag måste säga 
att vi står oss i ”webbgudstjänst-
skonkurrensen”, jag har tittat på 
många och jag tycker vi gör det 
bra, säger Catarina.

Amen i rutan
Det senaste året har inneburit en ny verklighet för alla inklusive den guds-
tjänstfirande församlingen. De första webbgudstjänsterna 2020 spelades 
in inför Stilla veckan och tolv månader senare är ett tittargenomsnitt över 
200 i veckan ljuset i coronamörkret.

Digitala möten

Kamera och lampor riggade - inspelning pågår! 
Catarina Holmgren Martinsson spelar in 

årets bibelstudium i fastan .
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Text
– Och vi är väldigt glada för våra 
körsångare som ställer upp och är 
med och sjunger. Det skapar ett 
stort mervärde och en stor igen-
känningsfaktor, fyller Kristina i.

De förinspelade gudstjänsterna 
har kommit långt om man jämför 
med hur de såg ut i början. Både 
de framför och bakom kameran 
har lärt sig mycket på kort tid.
– Normalt är jag aldrig nervös 
inför en gudstjänst men det var 
jag när vi började filma. I en fysisk 
gudstjänst gör vi det tillsammans 
och det gör inte så mycket om  
något blir fel. Filmas det så känns 
det viktigare att det blir rätt, säger 
Catarina och Kristina fyller i:

– Möjligheten till omtag ger en 
trygghet men live så har men 
ett samspel med församlingen 
där det går att vara mer spontan 
och rätta till saker allt eftersom. 
Det går inte att rätta till något 
när man filmar, det hade sett 

konstigt ut. Då får man ta om 
istället. Man måste vara nästan 
perfekt när man spelar in, vilket 
är både positivt och negativt.

De är båda överens om att de blivit 
mycket mer bekväma framför 
kameran efter tolv månader.
– Vi har blivit bättre på att för-
medla relation genom kamera-
linsen nu.
Annars är det just det som de 
båda pekar på när det kommer 
till nackdelar med att inte kunna 
fira fysiska gudstjänster, relatio-
nen till församlingen.

– Det är ju lite av anledningen till 
att jag blev präst. Jag vill berätta 
om och sprida evangeliet. Jag vill 
lyfta fram ordet och möjliggöra 
möten och insikter. Gudstjänsten 
är något som församlingen gör 
tillsammans men det är mycket 
svårare när man inte kan se var-
andra. Det blir stumt. Så mycket 
av kommunikationen sker genom 

kroppsspråk och detaljer. Vi blir 
till i varandra genom nickar och 
blickar, säger Kristina.
Båda är överens om vad de saknar 
mest. Nattvarden.

– Nattvarden. Många längtar efter 
den och jag med dem. Men det 
har varit bra att vi har varit så 
försiktiga som vi har varit. För-
hoppningsvis kan vi göra något 
bra till skärtorsdagen där de som 
vill kan få ta emot brödet och vinet, 
säger Catarina.

TEXT & FOTO: PER JONSSON

Ruta för ruta pusslas ihop. När allt material filmats börjar efterbearbetningen med att sätta samman alla filmklipp, 
samt att lägga på text m.m. Kristina Hanson stod framför kameran vid detta filminspelningstillfälle.

Inspelning med Veronica Jonson och 
Catarina Holmgren Martinsson.
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Dopet ger kärlek och gemenskap
Vi förundras över livet och dopet är ett sätt att hylla det. Dopet är Guds 
kärleksförklaring till varje människa. Dopet visar att vi – långt innan vi 
kan prestera någonting – är älskade av Gud. Dopet är också ett högtidligt 
mottagande av en ny familjemedlem både i barnets egen familj och i kyrkans 
gemenskap. Det finns ingen åldersgräns för att bli döpt. Dopet kan ske 
när som helst i livet och genom det blir du också medlem i Svenska kyrkan.

Dopet - en kärleksförklaring

Dopet handlar om tro
Dopet vill peka på att vi är sedda och älskade av Gud. I dopet 
uttalas löftet från Jesus att han går med oss alla dagar i våra 
liv- både de ljusa och glada liksom de mörka och sorgsna. I 
dopet får vi också kallelsen att var med i Guds goda kamp på  
jorden- att leva sitt liv i ansvar och omsorg. En gång döpt gäller 
för hela livet. Gud tar inte bort sina löften och sin kallelse. 

Dopet är en tradition
I över tusen år har människor i vårt land uttryckt sin glädje, 
förundran och tacksamhet över sitt nyfödda barn men också 
kommit med sin oro inför livet till Gud. 

Dopet en fest
Tacksamheten för livet och det gemensamma sammanhanget 
är fint att få fira. Familj, släktingar, vänner och församling 
samlas i en gudstjänst för att lyfta fram detta. Vid det samtal 
man har inför dopet planerar och förbereder man tillsammans 
dopgudstjänsten- alla kan bidra med något.

FOTON: ALBIN HILLERT/IKON
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DOPdrop-in

LÖRDAG 29 MAJ
ÖDSMÅLS KYRKA

Varmt välkommen på drop-in dop! Lördagen den  
29 maj står dörrarna öppna i Ödsmåls kyrka, det är 
bara att komma förbi! För mer praktisk information 
eller om du har några funderingar, se vår hemsida.

Stenungsunds kapell

Ödsmåls kyrka

Kristinedalkyrkan Norums kyrka
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Du bokar doptid
Ring 0303-660 00 för att boka doptid, 
måndag till fredag kl. 09.00 – 12.00. 

Er präst kontaktar er
Tillsammans med prästen har ni ett 
dopsamtal. Här får ni dela era tankar 
om dopet. Ni går igenom den kom-
mande dopgudstjänsten och väljer 
bland annat psalmer. 

Dopet äger rum
Er präst, en kyrkomusiker och 
en kyrkvaktmästare hjälper er på 
dopdagen. Ni kan även boka lokal 
för dopkaffe eller hyra dopklänning.

För mer information om dopet, se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/stenungsund/dop

Så här går dopet till
Save the date

!
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Text

svenskakyrkan.se/act

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

UNDER SAMMA
HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

FASTEAKTIONEN 2021

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter
men verkligheten ser olika ut. 

Foto: Deborah Rossouw
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Fasteaktionen 2021
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men verkligheten ser olika ut. 

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

Just nu befinner sig världen i en unik och skrämmande situation. Den kräver 
globala lösningar, men den kräver också att vi hjälper varandra. Under de 
månader som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner 
över hela världen rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och 
utegångsförbud gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte 
når fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de som har minst möjlighet
att skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme. Utrymme som inte finns när åtta personer 
delar ett rum utan kök. Distansarbete är omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller att 
sälja frukt och juice vid en vägkant. Tillgång till vatten, tvål och handsprit för att hålla en god handhygien 
är omöjligt för människor som bor i fattiga områden eller i flyktingläger.

De som är extra sårbara och utsatta måste få stöd. Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna 
av coronapandemin. När samhällen slagits sönder både socialt och ekonomiskt fortsätter Act Svenska 
kyrkan tillsammans med partner att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat.

De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp ska vara mer hållbara, demokratiska,
inkluderande och bättre rustade än tidigare. Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss göra det.

Din gåva räddar liv!

Gåvor som förändrar
Prisexempel:
•  100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn.
•  200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt.
•  305 kr räcker till en veckas lön för en mentormamma.
•  330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp.
•  500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger.
•  920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt.
•  1445 kr kan stödja en hushållerska som förlorat sitt arbete 
 under coronapandemin.
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Fettisdagen är 
sista dagen innan 

den fyrtio dagar 
långa fastetiden.

Askonsdagen inleder fastan. Enligt 
gammal tradition gör prästen kors-
tecken i pannan med aska på dem som 
deltar i mässan denna dag. Det görs 
som en påminnelse om vår dödlighet. 
Människan är skapad av stoft och ska 
återvända till jord.

Midfastosöndagen är den fjärde söndagen 
i fastetiden. Symbolen för denna dag är 

oblaten – livets bröd som befriar från 
skuld. Jesus är brödet som kommit för 

att köpa mänskligheten fri.

Den femte söndagen i fastetiden markerar start för andra stadiet i fastan 
och är inledningen på passionstiden. ”Passio” är latin och betyder lidande, 
man ska tänka på Jesu kval. På 1600-talet fanns det något som hette 
”passionskompass”. Den visade olika aspekter av Jesu lidande och användes 
för att meditera just i passionstiden.

Palmsöndagen inleder Stilla veckan, dagarna precis 
före påskdagarna. På ett lugnt och stillsamt sätt 
förbereder man sig för påsken. Palmbladet är en 
symbol för seger ochhyllning. När Jesus red in i 
Jerusalem hyllade folket honom med palmgrenar.

Fastetiden betyder inte nödvändigtvis att man inte äter. I äldre tid avstod man först och främst från kött, men även från mjölkmat som exempelvis smör. Senare har det mildrats så att många väljer att inte äta kött.Några inskränker sig till ett mål mat om dagen. Det hindrade, i alla fall förr, inte alla från att ta en bägare öl på förmiddagen här i Norden och bodde man längre söderut i Europa avstod man inte heller vin. Söndagar fastar man inte alls.

Att fasta kan också innebära att man avstår från någonting annat. Kanske att gå på bio, eller att sitta vid datorn. Att tänka lite extra på sina medmänniskor kan vara en del i fastetiden.
För katoliker finns i alla fall två 
obligatoriska fastedagar: 
askonsdagen och långfredagen.

Inom Svenska kyrkan finns inga 
särskilda påbud från till exempel 
biskopen, det är mer frivilligt.
Fastetidens sista dag är påskafton.

54
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Från påsk till pingst på bara tretton steg
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Onsdagen i Stilla veckan kallas 
dymmelonsdag efter den
medeltida seden att vira tyg 
kring kyrkklockornas kläppar 
för att de skulle ljuda dovt. 
Ibland byttes kläppen ut mot en 
träkläpp, alltså en dymmel. 

På långfredagen går Jesus i döden 
för vår skull. Denna dag står korset 
i fokus. Dessutom bes särskilt ut-
förliga förböner för hela världen 
denna dag. Förr fick inte barnen 
leka denna dag och väldigt långa 
predikningar hölls. På engelska heter 
dagen ”Good Friday”, en dag för 
försoning. Korsfästelsen är sorglig 
men leder till något väldigt bra.

På påskafton låg
Jesus i graven. I kyrklig 
tradition är dagen 
stilla. På kvällen går 
man till kyrkan och 
firar påsknattsmässa, 
som symboliserar 
vakan vid Jesu grav. 
Denna mässa
kallas ”Vigiliemässa”. 
Förr döptes många
denna dag.

På påskdagen uppstod Jesus ur sin 
grav igen och gav människan tron 
på livet efter döden, det eviga livet.
Annandag påsk är dagen då lär-
jungarna såg Jesus ta en bit bröd, 
läsa tackbönen och bryta brödet. 
Då öppnades deras ögon och de 
kände igen honom.
Annandagen är en så kallad efter-
firningsdag, precis som annandag 
jul, som markerar ledighet och att 
det är en stor högtid.

Enligt legenden blev 
Kristi fotavtryck kvar på 
stenen när han lyftes upp
i höjden i lärjungarnas åsyn, 
på Kristi himmelfärdsdag. 
Då hade han varit 
återuppstånden 
i fyrtio dagar.

Tio dagar efter Kristi himmelsfärd är 
det pingst. Då firar vi att Guds ande, 
hjälparen, är hos oss. När den helige 
Ande kom till lärjungarna dånade det 
som en stormvind! Lärjungarna blev 
upprymda och pingsten kallas för hän-
ryckningens tid.

Hurra, hurra, hurra!
Pingsten är 
kyrkans 
födelsedag!

På skärtorsdagen instiftade Jesus det nya förbundets måltid, alltså 
nattvarden. Han bad oss att fira den till hans åminnelse. En gammal 
tradition som hör till denna dag är fottvagningen. Jesus tvättade 
lärjungarnas fötter innan de gick till bords, för att visa att han var 
deras tjänare. Detta görs symboliskt i en del svenska församlingar. 
Förr bjöd klostren ofta in fattiga på skärtorsdagen, de fick fottvätt 
och mat. Skärtorsdagen är en glädjens dag.

7 8
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Påsk - bakgrund

De flesta vet varför kristna firar 
påsk, det är ju för att Jesus dog 
och uppstod då. Men ibland 
glömmer vi bort att påsken 
fanns redan innan Jesus. 

Det var med anledning av den 
judiska påskhögtiden som Jesus 
och hans lärjungar befann sig i 
Jerusalem. Under påskhögtiden, 
Pesach, samlades många judar 
vid templet i Jerusalem, för att 
fira högtiden och offra påska-
lammet.

Jesus övergav aldrig sin judiska 
identitet. Tvärtom underströk 
han giltigheten i det gamla för-
bundet mellan Gud och det utval-
da folket och han gjorde ständigt 

kopplingar tillbaka till de gamla 
skrifterna och profeterna. Hela 
hans liv var en uppfyllelse av 
alla löften i det kristna kallar det 
”Gamla testamentet”. Som han 
själv uttryckte det: "Tro inte att 
jag har kommit för att upphäva 
lagen eller profeterna. Jag har inte 
kommit för att upphäva utan för 
att uppfylla." (Matt 5:17). Jesus 
kom inte med ett nytt förbund 
som skulle ersätta det gamla 
förbundet. Istället bygger han 
vidare och utvidgar löftet till att 
omfatta alla folk.

På skärtorsdagen knyts det judis-
ka folkets historia ihop med den 
kristna kyrkan som skulle kom-
ma att växa fram. Den måltid vi 

kallar nattvarden och som Jesus 
åt med sina närmaste innan li-
dandets väg mot döden på korset 
var en judisk påskmåltid. Det är 
en måltid som judar än idag firar 
till åminnelse av hur de en gång 
räddades från slaveriet i Egypten. 

Påskhögtiden kallas det osyrade 
brödets högtid eftersom man in-
för den hastiga flykten inte hade 
tid att jäsa brödet. 
Själva ordet "påsk" kommer från 
hebreiskans Pesach som betyder 
"passera" eller "gå förbi". Detta 
syftar på att Guds ängel skulle  
döda den förstfödde sonen i varje 
egyptiskt hem, men passera förbi 
de dörrar som smorts med blod 
från ett offrat lamm. Efter flykten 

FOTO:PIXABAY
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från Egypten började man offra 
djur i tabernaklet, ett tält man 
bar med sig på ökenvandringen 
och som senare kom att ersättas 
av Jerusalems tempel.

Samtidigt som Jesus döms till 
döden och avrättas på långfre-
dagen sker offret av påskalamm 
i templet. Jesus har i den krist-
na traditionen tradition blivit 
offerlammet som renar hela 
mänskligheten från synd. Så 
som påskalammets blod befri-
ar från Egyptens slaveri befriar 
Jesus från syndens slaveri. Om 
du har svårt för att förstå och ta 
till dig detta med blod, offer och 
död så är du inte ensam. Det kan 
vara svårt att få ihop vår tro på 
en kärleksfull Gud med att Jesus 
behövde lida och dö, ja till och 
med motbjudande. Idag saknar 
vi både förförståelsen med offer 
i templet och det strikt juridis-
ka tankesättet som ligger bakom 
tanken att Jesus skulle ta straffet 
för hela mänsklighetens synd 
och offras i vårt ställe.

I kyrkans historia tar man inte 
bort eller ändrar i Bibeln eller i 
budskapet när det är svårt att för-
stå. Texterna om blod och offer 
finns kvar, de är viktiga pussel-
bitar i den stora berättelsen om 
Gud och mänskligheten, det som 
kallas frälsningshistorien. Men 

kyrkan har också alltid lyft fram 
nya bilder och tolkningsmöjlig-
heter som hjälper människor att 
förstå mer av Gud vid en viss tid 
och i en viss kultur. En av våra 
lite mer moderna påskpsalmer 
ger ett annat perspektiv på Jesu 
död och uppståndelse. Att Jesus 
blev sviken, hånad, plågad, över-
given och dödad gör att han kan 
förstå vårt mänskliga lidande, 
vår sorg och att han kan känna 
med oss i våra allra mörkaste 
stunder:

Du som gick före oss 
längst in i ångesten

Hjälp oss att finna dig, 
Herre, i mörkret.

Du som bar all vår
 skuld in i förlåtelsen. 

Du är vårt hjärtas fred, 
Jesus, för evigt.

Du som med livets bröd 
går genom tid och rum, 
giv oss för varje dag, 

Kristus, det brödet

Du som går före oss 
ut i en trasig värld, 

sänd oss med fred och bröd, 
Herre, i världen.

Svenska psalmboken nr. 74
Text: Olov Hartman.

TEXT: ANDREAS HANBERGER

GUDSTJÄNST 
SKÄRTORSDAG

1 APRIL

Ödsmåls kyrka 
kl. 17.00, kl. 18.00, kl. 19.00.

Norums kyrka 
kl. 17.00, kl. 18.00, kl. 19.00.

Kristinedalkyrkan 
kl. 17.00, kl. 18.00, kl. 19.00.

Varmt välkommen till att 
vara med och fira 

gudstjänst tillsammans.

OBS! Det är anmälan till 
de olika gudstjänsterna, 

eftersom vi bara kan 
vara 8 personer i den 

deltagande församlingen 
vid varje tillfälle. 

Anmälan sker enklast 
på hemsidan. 

www.svenskakyrkan.se/
stenungsund

Det går också bra att 
ringa till expeditionen 

på tel. 0303-660 00 
senast den 31 mars.

Expeditionen är öppen 
på förmiddagarna mellan 

klockan 09.00 – 12.00.

17
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Påsk - Reflektion i tiden

Våren är en magisk tid, över bergen och åkrarna, över havets vågor och 
gatornas asfalt lyser solen nu stark och klar. De gnistrande frostnupna 
trädens grenar och markens tillsynes livlösa yta har plötsligt som av ett 
mirakel fått liv. Skapelsen gestaltar påskens skådespel på ett så härligt 
sätt i vårens underbara ankomst. Det som är helt omöjligt att förstå, att 
död blir till liv, får vi erfara i skapelsen.

Detta år är vi många som låtit naturen få bli vårt 
vardagsrum. Därför låter jag naturen vara påskens 
skådeplats just i år. Jag sitter på en stubbe vid den 
upptinade bäcken som porlar bredvid mig och lä-
ser högt ur påskens evangelium och blir ackom-
panjerad av bäckens koralspel. Min fikakorg blir 
i min ensamhet en gestaltning av skärtorsdagens 
gemenskapsmåltid. Det brutna brödet delas mellan 
vänner, när jag låter smulor falla från min smörgås 
till jäktande nyvakna myror. Jag tycker mig ana 
långfredagens död och sorg i de ännu frusna och 
skuggiga delarna under trädens tungt hängande 
stora grenar; dit inga solstrålar når, där inget liv 
syns, där döden tycks vila i skuggans mörker, där 
är hoppet långt borta i ett sorgens dunkel på lång-
fredagen.

Våren är en magisk tid som rymmer både död och 
liv, och alldeles särskilt uppståndelsens glädje. Det 
märks i bäckens dansande fröjd och på den lilla 
insekten som försiktigt klättrar upp för det tunna 
grässtrået bredvid mig, den tvekar och trevar, vågar 
den lita på solen verkligen återvänt?

Bäckens lekfulla livliga dans blir, där jag sitter på 
min stubbe, en gestaltning av Petrus som släpper 
allt och springer för att se om graven verkligen är 
tom; häpen, orolig och ivrig att se och förstå vad 
som hänt. Dropparna som faller från de ännu frus-
na grenarna är alltjämt vinterkalla, men gnistrar i 
solljuset, som tårar... De blir till kvinnornas tårar, 
kvinnorna som vågade stå kvar vid korsets fot in i det 
mörkaste mörker och som på påskdagens morgon 
fylls av rädsla i mötet med ängeln och den tomma 

graven. I de upptinade dropparna anar jag tvivlet 
och kvinnornas frågor… Vad har hänt…? Har livet 
besegrat döden…? Var är han då vår vän, Jesus?

Insekten med sina små försiktiga, men ändå raska 
steg. Den trevar efter att förstå vad som hänt, att 
vinterns död och kyla, bytts mot liv och värme i 
vårsolens sken. Den blir för mig en Thomas som 
tvivlar, som kämpar för att förstå att det omöjliga 
hänt; mannen framför honom är Jesus… Thomas, 
som likt den lilla insekten trevar sig fram, trevar 
han med sina händer för att förstå och ta in att dö-
den bytts mot liv, att kärleken övervinner allt…

På ett och samma ställe, i en och samma stund, här 
på min stubbe är påskens hela drama närvarande; 
gemenskapsmåltiden, dödens smärta och sorg, 
uppståndelsens glädje, tvivel och sprittande iver 
att förstå och ta in undret som just skett.

Våren är en magisk tid, genom hela skapelsen vi-
brerar dess uppvaknande underverk. Påsken är en 
magisk tid genom historien, genom mig, genom 
varje människa som tror, vibrerar dess mirakel. 

Jag öppnar mitt hjärta och likt bäcken, likt den lilla  
insekten på grässtrået som lever i samklang med 
skapelsens vibrerande uppvaknande, vill jag till-
sammans med lärjungarna, männen och kvinnorna, 
i varje del av mitt jag leva innesluten i den Kärlek 
som dog och uppstod för dig och mig. 

TEXT: LISA MARIA STRANDBERG
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Må din väg gå dig till mötes 
och må vinden vara din vän 

och må solen värma din kind 
och må regnet vattna själens jord 

och tills vi möts igen 
må Gud hålla, hålla dig i sin hand. 

Trad. irländsk bön, övers. Per Harling ur 
Den svenska psalmboken med tillägg, nr 730.
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KYRKANS SAMTALSMOTTAGNING erbjuder 
stödsamtal, krissamtal, själavårdssamtal och 
parsamtal. Samtalen handlar om det som är 
viktigt för dig, exempelvis relationer, kriser, 

sorg, arbete, ensamhet, stress, tro och tvivel.

Det här kan vara bra att veta!

	På samtalsmottagningen arbetar
 diakon, präst och församlingskurator.

	Vi har tystnadsplikt.

	Du är välkommen till oss oavsett tro 
 eller tillhörighet i Svenska kyrkan.

	Alla samtal här hos oss är kostnadsfria.

www.svenskakyrkan.se/stenungsund

Det här kan vara bra att veta!

 På samtalsmottagningen arbetar diakon, präst och  
 församlingskurator.

 Vi har tystnadsplikt.

 Du är välkommen till oss oavsett tro eller tillhörighet  
 i Svenska kyrkan.

 Alla samtal här hos oss är kostnadsfria.

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/STENUNGSUND

0303 - 660 22
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Det här kan vara bra att veta!
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VÄLKOMMEN TILL  
SVENSKA KYRKANS SAMTALSMOTTAGNING!

Samtalen handlar om det som är viktigt för dig, exempelvis relationer,  
kriser, sorg, arbete, ensamhet, stress, tro och tvivel.

BEHÖVER DU NÅGON ATT TALA MED?

VÄLKOMMEN TILL

SVENSKA KYRKANS 
SAMTALSMOTTAGNING!

DEN 19 SEPTEMBER ÄR DET KYRKOVAL. Svenska kyrkan är en demokratiskt upp-
byggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska satsa på. Som 
medlem i Svenska kyrkan får du vara med och rösta fram representanter till tre olika 
nivåer: Kyrkofullmäktige (Stenungsunds pastorat), Stiftsfullmäktige (Göteborgs stift) 
och Kyrkomötet (Nationellt). 

Alla medlemmar som fyllt 16 år på valdagen har rösträtt och får ett röstkort som 
skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september 
2021. På röstkortet står också när och var du kan rösta. Några veckor innan valet 
kommer också ett nummer av Klockrent där de olika nomineringsgrupperna som ställer 
upp i valet lokalt i Stenugsunds pastorat presenterar sig.

Läs mer om Kyrkovalet på: 
svenskakyrkan.se/kyrkoval
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⬛ Välkommen att bli medlem!
Som medlem är du välkommen 
att ta del av det kyrkan erbjud-
er. Du är också, genom att be-
tala kyrkoavgiften, med och tar 
ansvar för kyrkans framtida ut-
veckling och kamp för kärlek, 
människovärde och livskvalitet.
Varje år finns många av våra 
drygt  5,8 miljoner medlemmar 
med i något av kyrkans sam-
manhang. Det kan till exempel 
vara i kören, på konfirma-

tionslägret, vid en anhö-
rigs begravning eller i en 
insamling till det inter-
nationella arbetet för 
bistånd och utveckling.  

Bli medlem genom att 
kontakta expeditionen 

på tfn: 0303-660 00.

⬛ Digitalt kyrkkaffe
Varmt välkommen att delta i ett 
digitalt kyrkkaffe på söndagar 
kl. 12.30-13.00. En präst eller 
diakon finns uppkopplad och  
släpper in dig i mötet. Du hittar 
länk till mötet på vår hemsida: 

www.svenskakyrkan.se/
stenungsund

Mötet äger rum i programmet 
Zoom. Du behöver en telefon, 

surfplatta eller dator med 
mikrofon och kamera för 

att kunna delta.

21

Kom, häng på! Nu kör vi digitalt påsklovshäng 
tillsammans. Det kommer att vara allt från 
MineCraft och pyssel, till musikquiz, 
samt poängpromenad (Live IRL ute).

För mer information 
se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/stenungund

PÅSKLOVSAKTIVITETER · V.14

@facebook.com/
SvenskaKyrkanStenungsund

Nu gäller det! Du behöver hålla ögonen öppna och spana efter guldägg.
Under två dagar kommer ett antal ägg - med fina vinster - placeras ut 
i pastoratet. För ledtrådar m.m. se kommande event på vår face-
booksida. Se QR-kod nedan.

Stort lycka till! 

ÄGGJAKT! 4 APRIL
5 APRIL
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Du vet väl 

att kyrkans

öppna förskola
finns på facebook och instagram!

Kolla in Öppna förskolans sociala kanaler. Du hittar oss på facebook, instagram 
samt kyrkans hemsida. Där kan du ta del av kommande händelser, aktiviteter, 
pysseltips och annat smått och gott som är på gång. 

INSTAGRAM

@oppnaforskolanstenungsund

FACEBOOK
@OppnaForskolanStenungsund

Skanna in QR-koderna här bredvid för att komma 
direkt till sidorna. Hoppas vi ses!

KOM OCH HÄMTA DIN 

PYSSELPÅSE
Inför påskveckan finns det möjlighet att komma 

till våra församlingshem och hämta pysselpåse 

att ta med hem. Påsarna är anpassade (ungefär)

för barn i åldrarna 0 – 6 år. Se tider nedan:

Måndag 29/3 
kl. 09.00 – 12.00

Ödsmåls församlingshem

Tisdag 30/3 
kl. 09.00 – 12.00

Norums församlingshem

Onsdag 31/3 
kl. 09.00 – 12.00

Kristinedalkyrkan

Gör egna små vimplar/flaggor 
av papper eller använd washitejp 

om ni har det hemma. Fäst flaggspelet i en tråd 
som knyts fast i locket (be gärna en vuxen om hjälp)
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Påskpyssel

PEDAGOGERNA TIPSAR!

Godisgömma till påskgodiset
Nu är det påsk och vad passar inte bättre än lite roliga 
tips på påskpyssel! Här förklarar våra pedagoger hur 
du gör din egen godisgömma av en äggkartong och färg.

Fyll ägg-
kartongen med 

godis eller något 
annat kul när 

den torkat.

Måla ögon och små detaljer på 
molnen om du vill. Klipp sedan 
ut näbbar av orange papper. 
Fäst näbbarna med lite lim.

Gör egna små vimplar/flaggor 
av papper eller använd washitejp 

om ni har det hemma. Fäst flaggspelet i en tråd 
som knyts fast i locket (be gärna en vuxen om hjälp)

Måla en äggkartong med hobbyfärg, enligt bilderna. Måla blått i toppen, grönt 
i botten och de uppstickande topparna inuti, gula som blir små kycklingar. Gör 
gärna kartongens utsida i en helt annan färg, jag valde rosa.

Måla de vita detaljerna, molnen och ögonen när allting torkat.
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”Man känner sig 
aldrig så rik, 

som när man bakat 
sitt egna bröd”

Tips från köket
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Tips från köket

Visste du att?!
Traditionen att framställa bröd går 
långt tillbaka i tiden, till förhistorisk 
tid. Bakugnen lär vara ca 6000 år 
gammal. Egyptierna hade bagerier 
3000 år före Kristi födelse. Detta 
innebär att verksamheten som bagare 
har femtusenåriga anor.

Egyptierna älskade bröd och åt ca 500 gr bröd om 
dagen. Man vet att det fanns över 30 olika sorters 
bröd i alla möjliga former.
Bröd som skulle läggas i gravarna och speciellt 
vackra bröd som offrades till gudarna.
Även grekerna bakade tidigt bröd. Romarna var 
något senare. Men kunskapen spreds och snart 
fanns det flera hundra bagare i Rom. De bakade 
bröd till befolkningen, som skänktes bort för att 
hålla folket lugna. ”Bröd och skådespel” var de ro-
merska kejsarnas medel att behålla folkets gunst.
 
Kringlan blev mästarens yrkessymbol.
Att arbeta som bagare hos en mästare var både 
tungt, slitsamt och väldigt varmt vid de stora ug-
narna. I det gamla bondesamhället i Sverige, fanns 

DINKEL ELLER SPELT
Dinkel är en urgammal vetesort som tillhör de första sädesslagen på jorden. Det var den vanligaste 
vetesorten på medeltiden, men fanns redan på stenåldern. Dinkel, kallas också för Spelt, som 
betyder omslutet korn. För att få bort skalet, krävs speciella skalningsmaskiner. Skalet har en 
skyddande effekt mot miljögifter och sjukdomar. Näringsmässigt ger Dinkel många fördelar. 
Det innehåller fler nyttiga ämnen än vanligt vete, mer protein, fler nyttiga fettsyror, rikare 
mineral och B vitamininnehåll.Det har en kraftig sädessmak som ger mycket goda bröd. Dinkel 
är härdigare än vanligt vete och kräver mindre gödsling. Därför intressant för ekologisk odling.

TIPS! Byt ut hela eller delar av det vanliga vetet mot  Dinkel vid bakning av både matbröd och söta bröd. 
Pizzadeg, pannkakor, våfflor och kanelbullar blir både godare och nyttigare med Dinkel.

det inte så många bagare, eftersom de flesta bakade 
hemma. När städerna växte kom fler bagerier.
I 1500-talets Stockholm fanns det så många bagerier 
att man startade ett ”Bagarskrå”, som bestämde 
brödpriser och satte upp regler för Gesäll- och 
mästarutbildning. År 1679 bakades kringlor och 
semlor för första gången i Sverige.

TEXT: PERNILLA JARLSDOTTER

FOTO: SANDRA MATTSSON

* Källa: BRÖD, av Jan Hedh.
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Marängfrosting:
100 gram äggvita (ca 3 st)
220 gram florsocker
2 tsk vaniljsocker
Lite gul pastafärg om man vill
Vallmofrön till dekoration

Gör så här:
1. Värm äggvita och socker i  
 en skål över ett vattenbad  
 tills det når ca 60 grader.
2. Häll över i en vispskål och  
 vispa tills marängen är kall.
3. Tillsätt vanilj och ev. lite gul  
 färg och vispa i 1 minut till.
4. Spritsa på muffinsen och  
 strö över vallmofrön.

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader och klä en muffinsplåt med formar.
2. Vispa smöret i köksmaskin eller med elvisp i 5 minuter.
3. Tillsätt sockret och vispa i 5 minuter till.
4. Blanda mandelmjöl, rismjöl och maizena i en skål och ställ åt sidan.
5. Tillsätt tre ägg och vispa in dem, men bara precis tills de gått in i  
 smeten, tillsätt sedan de andra två äggen och gör på samma sätt.  
 Övervispa inte!
6. Vänd ner de torra ingredienserna i smeten tills allt är blandat.
7. Tillsätt vanilj, grädde, citronskal och saft och vallmofrön och vänd  
 försiktigt ner i smeten. Var noga med att inte blanda mer än vad  
 som behövs.
8. Fyll smeten i formarna, nästan hela vägen upp till kanten. De reser  
 sig inte supermycket i ugnen, då vi inte har något bakpulver i smeten.
9. Baka i ca 20 minuter, känns med en sticka.
10. Ta ut muffinsen ur ugnen och sedan direkt ut ur muffinsplåten 
 och låt dem svalna helt.

Citron- och vallmomuffins
Receptet ger 14-16 normalstora muffins

Det här behöver du: 
235 gram rumsvarmt smör
250 gram socker
235 gram mandelmjöl
75 gram rismjöl
1 msk maizena
5 ägg
30 ml grädde
1 tsk vaniljpulver
1 citron, rivet skal och saft
0,5 dl svarta vallmofrön

Varmt välkommen att ta del av två fantastiskt 
goda recept att göra nu inför påsk. 
Vi har fått hänga i köket med våra värdinnor, 
Pernilla Jarlsdotter och Ulla Dahlberg. 
Pernilla tipsar om ett härligt matbröd med 
solrosfrön medan Ulla bjuder på lite syrliga 
muffins med citron och vallmo. 
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Korgbröd med solrosfrön
Receptet ger 2 st bröd

Det här behöver du: 
50 gr jäst
2 ½ dl vatten
2 ½ dl mjölk
1½ dl solrosfrön
1 tsk salt
1 msk flytande honung
6 dl dinkelmjöl fullkorn
7 dl vetemjöl

Gör så här :
Smula ner jästen i degbunken.
Värm upp mjölk och vatten till bara fingervarmt och häll över jästen och lös upp den.
Tillsätt olja, solrosfrön, salt, honung, dinkelmjölet och det mesta av vetmjölet.
Arbeta samman i maskinen väl, minst 10 minuter. Låt jäsa, övertäckt i ca 30 min.

Tag upp på mjölat bakbord och dela i två lika delar.
Forma till två runda bröd och lägg i lätt mjölade jäskorgar.
Låt jäsa i ca 30 min.

Sätt ugnen på 200 grader.
Stjälp upp på plåt med bakplåtspapper 
och grädda ca 35 minuter.

Tips från köket

TIPS! Du kan med fördel använda en bunke av 
något slag om du inte har en jäskorg, allt för att få 
den runda fina formen på brödet innan du sätter in 
den på plåt i ugnen. Här har Pernilla använt korg 
med räfflor till jäsningen. Blir ett fint mönster.



FAKTA: Skötsel sker efter att avtal tecknats med kyrkogårdsförvaltningen. Dessa avtal löper årsvis. 
De kan tecknas antingen löpande (1-års), och man får då faktura på beställda articklar i början på 
varje år, eller så skriver man avtalet på 3 år i taget. Det finns även möjlighet att betala in en högre 
summa, där skötseln avräknas för varje år som då gäller så länge där finns pengar (avräkningsavtal).

Ytterligare information samt prislista kan får hos
Yvonne Brynefelt-Axelsson på tfn: 0303-660 30.

Svenska kyrkan i Stenungsund erbjuder 
sina gravrättsinnehavare hjälp med skötseln 
på de fyra kyrkogårdarna i pastoratet.

Vi tar bort vinterdekorationer och utbrunna ljus på 
gravar med skötselavtal samt minneslund askgravlund och 
askgravplats. Vill du spara något kan det vara bra att ta hem det.

Vårstädningen påbörjas 1 april under förutsättning att inte kyrko-
gårdarna är snötäckta då. Vi tar bort granris, annat organiskt material 
och utbrunna ljus. Personliga saker som inte går att kompostera 
lämnas kvar och är gravrättsinnehavarens ansvar.

Vårfint på 
kyrkogårdarna
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