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Väl värt att fira!
Vi är många som längtar efter fest! Det var så längesedan vi fick umgås och 
kanske vågar vi tro att den kommande sommaren bär med sig lättnader på 
det sociala planet? Själv när jag en försiktig förhoppning om detta. 

Det dröjer nog ännu ett tag, men när vi kan – när de flesta av oss är vaccinerade 
och pandemin är mer under kontroll - då har vi mycket att fira! Tänk så 
många födelsedagsfester och inställda släktkalas vi vill ta igen. För att inte tala 
om alla vardagsfester. Det måste inte vara så avancerat tänker jag, det viktiga 
är ju att vi får rå om varandra. Kanske med en kopp kaffe på balkongen eller 
medhavd matsäck vid strandkanten? 

Att uppmärksamma och fira en person eller en händelse är inte bara roligt 
utan också viktigt. När vi firar något så påminns vi om vårt sammanhang. 
Vi firar för att minnas vår historia. När vi firar födelsedag påminns vi om 
vilka vi är och vad vi hitintills i livet fått vara med om. En fest med kompis-
gänget påminner om hur viktiga våra vänner är. Samtidigt ger också festen 
och firandet energi att möta morgondagen. För vi behöver verkligen det 
livsbejakande och gemenskapen!  

I kyrkan är ordet ”fira” snudd på är ett favoritord. Vi firar gudstjänst, vi 
firar nattvard, vi firar dop och vi firar bröllop. Vid alla dessa fester påminns 
vi om att vi är en del av ett större sammanhang. När vi firar en gudstjänst 
gör vi det i gemenskap med dem som är i kyrkorummet men också med den 
världsvida kyrkan. Tillsammans får vi ge ord åt vår tro, vår längtan och vårt 
engagemang. Här finns också en skatt av livserfarenhet och Gudskunskap 
som är mångtusenårig. 

I det här numret av klockrent handlar det mycket om att fira dop. Svenska 
kyrkan är det samfund i Sverige som döper flest vuxna, ändå är det absolut 
vanligaste att bli döpt som liten, kanske bara några månader gammal. Och 
det ligger något fint i detta – att vi vid livets start få vara orsak till en fest! Vid 
dopet får varje människa höra att hon är oändligt värdefull och älskad av Gud. 

Eller som Christofer Sjödin, prästkollega i Umeå, lite lekfullt uttryckte det:

Dopet är som en glädjekaskad, en välkommen kavalkad, ett paradisad. Dopet 
är som ett ljus i natten, en pannlampa på hatten. Som sommarregnsvatten på 
blomsterrabatten där hoppet kan växa och livet får gro, gråtande tröstas och ordlösa 
tro. Dopet är vänskap med Jesus Guds Son, iklädd en klänning som är alldeles för 
lång. För dopet är större än vad det ser ut. Det omsluter livet och tar aldrig slut.

Ja, det är väl värt att fira!
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GUDSTJÄNSTER PÅ SÖNDAGAR
På grund av de råd och restriktioner som styr vår vardag är det osäkert att ge besked om guds-
tjänster inför sommaren. Självklart firar vi gudstjänster - Information om var, när och hur 
hittar du på pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/stenungsund

Vi följer noggrant folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

DOP, VIGSEL OCH BEGRAVNING
Det går att boka dop, vigsel och begravning. 

För mer information se vår hemsida eller ring till expeditionen, tfn: 0303 - 660 00. 
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Dopet handlar om TRO
Själva dopet är en handling som berättar att vi är 
sedda och älskade av Gud. När vi döps lovar Jesus 
att alltid vara med oss. Inte bara på själva dopdagen, 
utan alla dagar. I dopet får vi också ett uppdrag att 
vara med och göra skillnad. Vi är kallade att vara 
med i Guds kamp för ett gott liv på jorden. 

Dopet är en TRADITION
I över tusen år har föräldrar i vårt land velat döpa 
sina barn. Att vara en del av denna tradition är att 
ge uttryck för sin glädje, förundran och tacksamhet 
över det nyfödda barnet. Det är fint att få välkomna 
en ny familjemedlem, både i den egna familjen och 
släkten, men också i ett större sammanhang. När vi 
döps blir vi inlemmade i en gemenskap som stäcker 
sig över generationsgränser och geografiska gränser 
eftersom vi blir en del av den världsvida kyrkan.  

Dopet en FEST
Det är stort och fint att få börja livet med en väl-
komstfest! I vårt sammanhang är det vanligt att 
familjen, släktingar och vänner samlas i en speciell 
dopgudstjänst med det är också fint att fira dopet på 
söndagen tillsammans med den övriga församlingen. 
Oavsett vilken variant av dopgudstjänst man väljer 
så finns det nydöpta barnet med i församlingens 
tackböner! Den gåva som hör dopfesten kommer 
från Gud själv och handlar om tro och trygghet.

Dopvattnet
Vid dopet används 
dopvatten. Vatten är i 
sig självt en förutsättning för allt liv. För att 
ett frö ska kunna gro och växa behövs vatten. 
Ett foster utvecklas omslutet av fostervattnet. 
Inget levande klarar sig utan vatten. I Bibelns 
första berättelse, skapelseberättelsen, finns 
vattnet med när världen blir till. Samtidigt 
som vattnet är livsnödvändigt bär det på väl-
diga krafter och kan hota liv. I Bibelns berät-
telse om Noa och Arken, beskriver vattnet de 
makter som hotar livet. I varje människas liv 
finns både glädje och smärta. Det är därför en 
stark symbol att använda något så vardagligt, 
livsnödvändigt och farligt när vi döper. Gud 
är med oss när vi går från mörker till ljus, 
genom död till liv, från skuld till förlåtelse till 
något nytt. I våra liv handlar detta om att vi 
får löftet att Jesus är med i både lycka och sorg 
och hjälper oss att se nya möjligheter. Att dopet 
ska ske i rent vatten blir en påminnelse om att 
värna om vår miljö så att det finns rent vatten 
åt alla på jorden.

TEMA: DOP - Tro, tradition & fest

FOTO: ALBIN HILLERT/IKON
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Checklista inför dopet
Några saker som är bra att tänka på 
inför och under ett dop.

1. Försök hitta ett eller ett par datum 
som passar er och släkten.
2. Var vill ni att dopet ska äga rum? 
3. Ring församlingsexpeditionen och 
kolla om datumet passar, vilken tid 
dopet ska ske. Ring 0303-660 00 
för att boka doptid, måndag till fre-
dag kl. 09.00 – 12.00. 
4. Vilka ska bjudas till dopet? Hur 
många ska ni vara? Fundera ordent-
ligt och realistiskt. Bjud in så ni blir 
lagom många.
5. Kaffe eller middag efteråt? Eller 
ingenting? Fundera över vad ni vill, 
vilka olika alternativ som finns och 
vad de kostar.
6. Bestäm var ni ska ha festen. Om 
ni inte vill vara hemma, finns lokaler 
att hyra i församlingen.
7. Om ni vill ha knytkalas, planera noga, 
gärna tillsammans med närmast be-
rörda. Be någon annan ta ansvaret i 
köket och för att röja upp efteråt.
8. Har ni egen dopklänning? I vilket 
skick är den? Behöver den tvättas 
eller lagas? Församlingen har dop-
klänningar att låna ut.
9. Ska barnet ha faddrar? Vem/vilka? 
När ni bestämt er, ta kontakt med dem 
ni tänkt er och fråga om de vill. 
10. Vad vill ni prata med prästen om 
vid dopsamtalet? Vilka psalmer skulle 
ni vilja ha? Har ni särskilda önskemål 
om  att någon släkting eller vän ska 
läsa text, sjunga en sång etc.
11. Fotografering. Be någon ta kort.
12. Se till att det finns ett bord för 
doppresenterna och någonstans där 
ert lilla barn kan sova i lugn och ro en 
stund och gärna en vrå för leksugna 
små dopgäster.

- Och sist men inte minst… 
glöm för Guds skull

inte nappen!

Dopet kan beskrivas 
med tre symboler

Dopljuset
Vid dopet ger församlingen den som döps ett dopljus. 
Ljuset är en påminnelse om Jesus som sa att: ”den som 
följer mig ska inte leva i mörker utan ha livet ljus”. 
Jesus vill vara ett ljus i våra liv. Alla döpta får också 
en uppmaning att lysa upp livet för andra. På dopljuset 
finns ett Kristusmonogram, bokstäverna P och X. De 
är de två första bokstäverna i Kristus på grekiska. 
Att vara döpt innebär att vara en del av den kristna 
gemenskapen tillsammans med andra döpta. Att tända 
ljus, stanna upp och be för sig själv och andra är för 
många ett sätt att uttrycka tacksamhet och omsorg eller 
be en bön om hjälp vid svårigheter.

Dopklänningen
Vid dop av små barn 
brukar en lång vit dop-
klänning användas. Det 
finns inga regler för vad 
man ska ha på sig, men 
det är en gammal tradi-
tion att bära vit klädsel vid dop.  
Redan i den allra första kristna 
församlingarna var de döpta 
klädda i vita kläder. Inom den 
kristna tron är vitt festens färg. 
Den är också förknippad med 
renhet och oskuldsfullhet. Det är 
föräldrarna som valt att barnet 
ska döpas. För barnet blir dopet 
något att växa in i. Den långa 
dopklänningen blir en symbol för 
detta och för att Guds kärlek och 
nåd är större än vi kan förstå. Vid  
konfirmationen tar konfirmanderna
symboliskt på sig dopklänningen 
igen, denna gång används en kon-
firmandkåpa som är lagom lång. Vid 
konfirmationen bekräftar den unga 
människan eller den vuxne sitt dop.
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TEMA: DOP - Personligt 

Att fira sin dopdag är nog inte särskilt vanligt 
idag men en som gör det är Katarina Antonsson 
Etander. Men med så många andra saker så är det 
resan som är intressantare än målet.

− Jag firar inte bara min egen 
utan även min mans, mina barns 
och mina barnbarns dopdag. Jag 
firar med en fika och så ska det 
vara med något som har med Je-
sus att göra.

Mina två första barn lät jag döpa 
mest av tradition, det var så på 
den tiden, man skulle döpa, men 
mellan det andra och tredje barnet 
kom jag i en djupare tro och blev 
”kristen på riktigt” kan man väl 
säga så då var det givet att döpa 
barnet. Det var viktigt för mig 
att barnet fick en dopförälder 
i min svägerska som också var 
troende och att min son blev buren 
inför Gud.

Jag frågade min son igår om vad 
han tycker om att jag firar hans 
dopdag och han svarade precis 
som jag tänker, att man kan se 
dopet som sin födelsedag.
Om jag personligen skulle välja 
mellan min födelsedag och min 

Herrens vägar äro 
outgrundliga

dopdag och bara fira en skulle 
jag välja min dopdag. Det är en 
påminnelse om att jag vandrar 
med Jesus, att jag alltid har honom 
vid min sida.

Innan jag kom i tro tyckte jag det 
var lite konstigt att fira sin dop-
dag. Jag minns att min svägerska 
gjorde det och tänkte att det var 
lite märkligt men det gör jag inte 
nu längre.

Katarinas väg till tro och firande 
av dopdagar har dock inte varit 
spikrak. Ett uppbrott, en ny chans 
och ett sammanbrott satte henne 
på vägen som gick till Jesus.

− 1997 lämnade jag ett fjorton år 
långt förhållande med en alkoholist 
och när jag sedan 2000 gifte om 
mig med min nuvarande man så 
kände jag att jag kunde slappna 
av. Då var mina barn trygga och 
jag var trygg. Då kan man säga 
att jag bröt ihop. Jag kände att 

jag hade gjort mitt på jorden och 
jag bara grät och grät.
Men då var det som att någon 
knackade mig på axeln och sa, ring 
diakonen. Jag visste ju vem som 
var diakon här i församlingen då 
men jag kände ju inte människan 
så jag kunde inte riktigt förstå 
varför jag skulle ringa henne. Jag 
visste knappt att man kunde få 
komma till samtal med diakoner då.

Men jag ringde i alla fall och redan 
efter första samtalet minns jag 
att det kändes som om det var 
någon som lyfte bort det där 
oket av ledsamhet som jag gått 
och burit på. Och känslan av 
att ”Jag har rätt att må bra” kom 
över mig. Jag är övertygad om 
att jag blev träffad av Jesus där 
och då och sedan dess har han 
vandrat med mig.

Det är hemskt att man ska be-
höva vara nere på botten för att 
träffa honom egentligen men så 
var det för mig.
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Först, du går och läser nu. Hur är det?
Det är roligt! Träffarna är informationsrika och det är mycket 
som jag känner igen. Jag går till kyrkan med mina föräldrar 
då och då, i alla fall innan pandemin, så jag har hört många av 
berättelserna tidigare.
Nu ska jag precis byta grupp till SKUT-gruppen, som är pasto-
ratets seglingskonfirmander. Jag är intresserad av segling och 
så har jag fler vänner i den gruppen.

Vad tycker du om att gå i kyrkan då?
Jag gillar det. Det är skönt när man är stressad eller mår lite 
dåligt för i kyrkan kan man vara i nuet och stänga ute allt och 
be om hjälp. Det känns bra.

För att få konfirmera sig så måste man vara döpt. 
Hur känns det så här inför dopet då?
Jag är taggad. Jag blev inte döpt när jag var liten för mina för-
äldrar ville att jag skulle få välja det själv. De är från Iran och 
växte upp med att bli matade med att de måste vara muslimer 
och så ville de inte att jag skulle känna med kristendomen. De 
ville att jag skulle få hitta mina egna vägar. Men jag var nyfiken 
när jag var liten och ville alltid att de skulle ta med mig när de 
gick till kyrkan.
Om inte restriktionerna lättar så blir det bara jag och mina 
föräldrar som är med på dopet. Om det lättar så blir det fler 
släktingar och vänner. Vi har inte riktigt bestämt kyrka än. Vi bor 
närmast Kristinedal men Ödsmåls kyrka är ju väldigt fin också.TEXT & FOTO: PER JONSSON

Jag är superlycklig att jag har 
honom med mig. Folk tror väl 
inte att jag är klok men det kan 
det vara värt. Jag säger det till 
min son; om du inte känner att 
du kan prata med någon så prata 
med Gud, fast du kanske inte ska 
göra det när andra hör på för då 
tror de nog att du knäpp.

Men jag skäms inte. Jag brukar 
säga det på jobbet ibland ”nu hör 
han oss där uppe” och då frågar 
de ”menar du chefen?” och då 
svarar jag ”nej, jag menar Gud” 
och då blir folk lite rädda.

Jag vill berätta om min historia 
för jag tror att den kan vara 
intressant för många och för-
hoppningsvis är det någon som 
känner igen sig men som inte 
riktigt har kunnat sätta ord på 
sina upplevelser och inser att de 
också går med Gud.

HALLÅ DÄR 

Rahil Niknezhad, 
som ska döpa sig inför 

sin konfirmation!
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DOP 

DOPKALAS-PÅSE
Vi förbereder för dopet i kyrkan och skickar med 
en goodie-bag med dopfika att ta hem. Är vädret 
vackert är ni välkomna att ha picknick vid försam-
lingshemmet. Då serverar vi gärna en kopp kaffe.

VEM KAN BLI DÖPT?
Drop-in-dopen riktar sig denna gång till barn 
och unga under 14 år som inte redan är döpta. 
Om du önskar att döpas och är äldre än 14 år ordnar 
vi det också. Du kommer i så fall först att få träffa 
en präst för att samtala om vad kristen tro och 
vad dopet innebär och kan sedan döpas antingen 
i ett drop-in dop längre fram, eller ett förbokat dop.
Det spelar ingen roll om ni som vårdnadshavare är 
medlemmar i kyrkan eller inte. Ni är välkomna att 
döpa era barn ändå.

OM DU VILL HA EN TID
Ni behöver inte föranmäla er, det går fint att bara 
komma till kyrkan. Men vill ni, får ni gärna ringa 
expeditionen på telefon; 0303-660 00. Då kan vi 
se till att ni får en ungefärlig tid, och minskar 
väntan och underlättar vid eventuell kö.

LÅNA EN DOPDRÄKT
Vi har dopdräkter/dopklänningar att låna ut i 
kyrkan om ni vill. Dessa passar lite mindre barn, 
upp till ca 1 år.

DROP-IN-DOP I CORONATID
Vi följer alla lagar och riktlinjer när ni är här. I 
skrivande stund är det max 8 personer inklusive 
dopbarn som gäller.

DOPdrop-in

Svenska kyrkan i Stenungsund bjuder in dig som vill 
döpa ditt barn på drop-in-dop. Det betyder att vi förbereder 
det praktiska och ni kan ägna er åt varandra och högtiden.

LÖRDAG 29 MAJ · I ÖDSMÅLS KYRKA
KL. 10.00-12.00 OCH 13.00-15.00.

NU BLIR DET FEST!
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TEMA: DOP - Dopfuntar i pastoratet

Ödsmåls kyrka

Norums kyrka

Kristinedalkyrkan

Stenungsunds kapell
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Dopfunten i Ödsmåls kyrka tillverkades år 1901 
av Albert Johansson, Kärrstegen. Den är gjord av 
sjödränkt ek, vrakgods från Käringön. På det rikt 
ciselerade dopfatet av mässing läses förutom årtalet 
1712 två namn: ”Thor Sxwens” och ”Andreas Krotte”. 
Det första torde avse donatorn och det senare dåva-
rande kyrkoherden Andreas Grotte (felstavat Krotte), 
verksam i Ödsmåls pastorat 1710-1748. 

Dopfunten i Norums kyrka är en riktig kulturskatt - en av 
Sveriges allra äldsta dopfuntar, som är daterad till den första 
delen av 1100-talet. Eller, ja, just denna dopfunten är en 
fin kopia från mitten av 1940-talet, och originalet förvaras 
i Statens historiska museum i Stockholm. Originalet är tro-
ligen från 1100-talet och av täljsten. I runskrift står det: 
Sven gjorde mig, vilket torde betyda att Sven gjorde funten.  
På 1700-talet låg originalfunten slängd ute på kyrkogården 

och skulle ha använts till 
slipstenar. Den räddades 
emellertid efter ca 100 
år och kom via British 
Museum i London till 
Stockholm.

Dopfunten i Stenungsunds kapell är gjord i trä 
och är från 1926. Den är tillverkad av skulptör 
Valfrid Andersson, Forshälla.

Dopfunten i Kristinedalkyrkan är det 
senaste tillskottet i pastoratet och är 
från 2020. Den heter "Livets källa" 
och gjord av glaskonstnären Lars 
Sestervik, på Målerås glasbruk.
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TEMA: DOP - Musikinspiration

Solosånger:
Du finns inom mig – ur Tarzan (Disneyfilmen)
Kärleksvisan – Text: Sarah Dawn Finer 
Musik: Sarah Dawn Finer/Peter Hallström
Det sker ett under i världen - Sv. text Kerstin Andeby 
   Musik: Kjell Mørk Karlsen
Psalmer:
Psalm 383 – Med vår glädje över livets under
Psalm 901 – Lilla liv
Psalm 21 – Måne och sol

Kärleksvisa
Sarah Dawn Finer

”För att jag älskar dig, så som du är och jag vill ge dig all-
ting jag har, låt mig få bära dig när du är svag för du 
betyder allt för mig, var inte rädd jag går bredvid dig”
Är ord som berör mig som fått förmånen att vara 
förälder och gåvan att ta emot två barn. Dessa ord 
är också en påminnelse om den kärlek och det under  
som sker genom dopet. De visar att vi människor lever 
och finns i ett större sammanhang och i ett liv till-
sammans med Gud.  En Gud av oändlig kärlek till 
dig och mig och som bär oss genom livets alla dagar. 
Melodin är vacker i sin enkelhet och jag tycker den 
bjuder upp till dans och varma kramar. /Frida

Det sker ett under i världen
Sv. text Kerstin Andeby / Musik: Kjell Mørk Karlsen

”Det sker ett under i kyrkan, större än världen vet: 
Barnet får del i Guds rike, kärlek i evighet.”
Detta tycker jag säger allt om hur mycket Gud älskar oss människor stora som små. Melodin går i 6/8 takt 
och skapar lugn och trygghet, en perfekt sång att sjunga när det är dags för nattens vila eller en promenad 
vid havet. /Frida

Kyrkomusikerna tipsar!
Vår svenska psalmbok är en musikalisk skatt och det finns många 
sånger och musik i vår omgivning som trollbinder och berör oss. Så 
när det kommer till våra viktiga stunder i livet vill vi ofta att musiken 
får förmedla rätt känsla för vad vi står inför. Men vilken musik ska man 
välja? Pastoratets musiker tipsar om några av deras favoriter.

Elin Östlund, 
kantor.

Frida Wendelius, organist.
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Svårt att välja musik 
till dopet? Här finns 
ett urval av populära
musikstycken samlade.

Skanna in 
QR-koden nedad: 
Här finns en spotifylista 
med populära psalmer, 
sånger och musikstycken  
som kan vara till 
inspiration inför val 
av musik. Lyssna, 
fundera, känn efter och 
välj musik som känns 
bra för dig. Kanske 
spelades en psalm på 
ditt dop som du gärna 
vill ska spelas också på 
ditt barns dop? Eller vill 
du själv sjunga något till 
ditt barn? Möjligheterna 
är många. 

Lyssna på favoriter

• Det gungar så fint, ps.606
• Handens fem fingrar
• För ett barn
• Du vet väl om att 
 du är värdefull
• Isn't She Lovely
• Gud som haver barnen kär
• Det gåtfulla folket
• Sparvöga
• ...m.fl...

Spotify - playlist 
by Svenska kyrkan

Lilla liv
Psalm 901

”Gud har kallat dig vid namn ger dig trygghet i sin famn 
så att du kan växa vis av livets läxa.”
Jag tycker om psalm 901 för att den har en väldigt 
fin melodi och jag tycker att texten är en bra sam-
manfattning av vad dopet innebär, en trygghet hos 
Gud. Den är också en kärleksförklaring till barnet: 
”Lilla liv unika, vad du gör oss rika”. 
/Elin

Med vår glädje över livets under
Psalm 383

”Med vår undran står vi i din närhet. Du som bär och fyller 
universum väntar på de små och tar emot oss.”
Jag tycker att texten fångar lite av vad jag tror föräldrar 
kan känna; glädje, bävan, undran… och att texten enkelt 
uttrycker något av det som händer i dopet. Sedan tycker 
jag att melodin är mycket vacker också!
/Elinor

11

Elin Östlund, 
kantor.

Elinor Josefsson, kantor.
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Innan Jesus lämnade jorden 40 
dagar efter uppståndelsen, på Kristi 
himmelsfärds dag, berättade han 
för lärjungarna att de inte skulle 
bli övergivna. Han förklarade att  
vi människor skulle få en hjälpare, 
en sanningens ande som ska vara 
hos oss för alltid. Tio dagar efter 
Kristi himmelsfärd firar vi därför 
pingst. Då firar vi att Gud låter 
sin ande, hjälparen, vara hos oss. 

Anden i våra liv
Den heliga Anden kallas för livets 
ande, och det är ingen tillfällighet. 
Ord som andedräkt och att an-
das påminner om det allra mest 
grundläggande i livet, att andas. 
Gud är både lika osynlig och 

lika verklig som vår andedräkt. 
Ibland jämförs Anden med en 
vind, vi kan se hur träd böjer sig 
för vinden men vi ser inte själva 
vinden. På samma sätt är det 
med den heliga Anden. Vi ser 
inte Anden, men vi kan se verk-
ningarna av Anden i våra liv. 
Dopet sker i Faderns och Sonens 
och den Heliga Andens namn. 
Anden verkar på ett särskilt sätt 
i dopet och gör det till ett sakra-
ment (helig handling). Ordet för 
dop i den grekiska grundtexten 
är baptisma som betyder doppa/
dränka/nedsänka. Ursprungligen 
sänktes den som döptes helt och 
hållet ned i vattnet, och så görs 
än idag i många kyrkor. I detta 

finns en stark symbolik i att man 
i dopet liksom dränks och dör, och 
uppstår till ett nytt liv, precis som 
Jesus: ”Genom dopet har vi alltså 
dött och blivit begravda med honom 
för att också vi skall leva i ett nytt 
liv”. (Romarbrevet 6:3-5).

Anden i kyrkans liv
Pingst brukar kallas kyrkans fö-
delsedag. Vid den första pings-
ten kom Anden till de kristna på 
ett mycket påtagligt sätt och med 
tydliga tecken. I Apostlagärning-
arna, kapitel 2 beskrivs vad som 
hände: ”Då hördes plötsligt från 
himlen ett dån som av en storm-
vind, och det fyllde hela huset där 
de satt. De såg hur tungor som av 
eld fördelade sig och stannade på 
var och en av dem. Alla fylldes av 
helig ande och började tala andra 
tungomål, med de ord som Anden 
ingav dem”. 

Detta blev ett slags startskott 
för den kristna kyrkan. Nu var 
man inte geografiskt begränsad 
till Jerusalem och det heliga lan-
det utan började missionera och 
starta nya församlingar på nya 
platser, först kring medelhavet, 
sedan i hela romarriket och så 
småningom i hela världen, t.o.m. 
här uppe i Norden!

PINGSTEN – KYRKANS FÖDELSEDAG
Pingsten är den Heliga Andens högtid. En högtid där vi blir påminda om att 
Gud finns både mitt bland oss och inom oss. Den Heliga Anden är Guds 
osynliga närvaro.

TEXT : ANDREAS HANBERGER

Heliga Andens högtid
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”Anden är som vinden. Vi ser den inte, men märker av dess verkningar.”
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Konfirmation2021/2022
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Kolla här!

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 till din konfirmationstid.
Anmäl dig genom att skicka iväg ett mail till:

stenungsund.konfirmation@svenskakyrkan.se

För mer info. se hemsida:
www.svenskakyrkan.se/

stenungsund/konfirmation
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Öppen kyrka

En oas i instängdheten
När restriktionerna gjorde det svårt att ha den vanliga verksamheten fick det 
improviseras ute i församlingarna. En ny verksamhet som pågått under året är 
de öppna fikastunderna i församlingshemmen som kan beskrivas som ”Öppen 
kyrka fast i församlingshemmet”. De växte fram från förra årets ”Kaffe med 
hopp” som bjöd in till kafferep ett par dagar i veckan.

Fr.v. Britt Ankargren, Anna Blomberg - diakon, Elisabeth Hellström (sittande) och Salme Nikula.

TEXT & FOTO: PER JONSSON
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Öppen kyrka

− Det har varit ett svårt ett och ett halvt år. Man 
har blivit håglös och trött. Man går inte och handlar 
och man har inte lust att gå ut över huvud taget. 
Då har de här träffarna ändå känts jättebra att ha en 
gång i veckan, säger Elisabeth Hellström.

Anna Blomberg, diakon i Ödsmåls församling, är 
en av personerna bakom verksamheten.
− Vi är noga med åtta-gränsen, att alla som kommer 
är friska och vi är inte närmare varandra än vi behö-
ver. Vi serverar kaffe och kaka till de som kommer 
vid bordet.
Jag känner igen mycket av det som Britt och Elisabeth 
säger, många säger att kyrkan är det enda stället 
de har att gå ut till och det känns jättebra att vi 
kan erbjuda något som bryter upp den monotona 
vardagen för de äldre.
Det är ju ledsamt att vi inte kan välkomna hur 
många som helst men fördelen med åtta-gränsen 
är ju att man verkligen hinner prata med alla på ett 
djupare och mer meningsfullt sätt.

Samtalsämnena skiftar som en öppen bok i vinden. 
Det är högt och lågt, skratt och en liten tår i ögat. 
Familjen, gamla vänner och minnen från förr. Just 
den här dagen drömde besökarna sig bort till resor 
de varit med om och platser de besökt.

Den här dagen är ett antal stammisar på plats i 
Ödsmåls församlingshem. De kommer en eller två 
gånger i veckan, någon kommer alltid olika dagar 
för att träffa så många nya ansikten som möjligt, 
andra kommer alltid på samma dag i veckan. Idag 
sitter Britt Ankargren, Salme Nikula och Elisabeth 
Hellström runt fikabordet.

− Att få ha ett ställe att kunna gå till har betytt jätte-
mycket. Det har inte funnits något för oss äldre mer 
än kyrkan. Jag brukar komma hit olika dagar varje 
vecka för att träffa olika personer, det är många man 
saknar ett sådant här år, säger Britt Ankargren.

Vill du veta mer om 
öppen kyrka och 
fikastunderna?
Ring till våra diakoner 
Anna Blomberg  tfn: 0303-660 75 mobil: 0703-29 19 32 eller 
Sara Wallström  tfn: 0303-660 16 mobil: 0730-68 03 16.
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Sommarhälsning

Vi går mot 
ljusare tider

Susanne Rappmann
biskop Göteborgs stift 

Susanne Rappmann prästvigdes 
1992 för Göteborgs stift och 
vigdes till Göteborgs stifts biskop 
den 4 mars 2018. Innan hon vigdes 
till biskop arbetade hon som kyrkoherde 
i Mölndals pastorat i Göteborgs stift.
Tidigare har Susanne bland annat 
arbetat som kyrkoherde i 
Värö-Stråvalla församling och 
komminister i Stensjöns församling. 
Hon är teologie doktor och har också 
arbetat som universitetslektor vid 
Karlstads universitet samt 
vid Bräcke Diakoni. 
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Sommarhälsning

När jag skriver denna sommar-
hälsning till er som bor i Göte-
borgs stift skiner den uppgående 
vårsolen utanför fönstret. Det är 
ljust, men fortfarande kallt om 
morgonen. Jag tänker att det är en 
bild av den tid vi lever i just nu, 
när pandemin fortfarande håller 
vår värld och våra liv i sitt grepp. 
Vi begränsas av restriktioner och 
vi strävar efter att skydda oss 
själva och varandra från smittan. 
Samtidigt lyser vitsipporna vita i  
vårsolens värmande ljus och vi hör  
att fler och fler i vår omgivning 
blir vaccinerade och därmed får 
det skydd som behövs för att sakta 
kunna återgå till ett liv som liknar 
det som var före pandemin.

Det är precis som livet alltid är; 
vi bärs av hoppet och vi tyngs av 
oron. Hopp om att vi snart ska få 
mötas utan att behöva tänka på 
avstånd och oro för att vi själva, 
våra nära och kära ska drabbas av 
smittan och dess effekter. Hoppet 
värmer oss och oron kyler oss.

På vetenskapsradion Hälsa svarade 
två läkare och en professor på 
lyssnarnas frågor om vad man 
kan och får göra när man är vac-
cinerad och när det är möjligt att 
resa, handla och umgås. I slutet 
av programmet fick de själva 
frågan vad de kommer att göra 
när de blivit vaccinerade. Svaren 
kom snabbt; att få krama min 
bästa väninna, att få vara nära 
och träffa mina vuxna barn och att 
få bjuda hem svärmor på middag.

Svaren visar vad som är betydelse- 
full för oss människor, att vi får 
vara nära varandra, att vi får 
finnas i ett sammanhang och inte 
leva i isolering. I våra kyrkor och 
församlingar har vi, som övriga 
samhället, levt med begränsningar. 
Ovanligt hårda tycker många av 
oss, eftersom våra kyrkorum ofta 
är stora och rymliga.

När du läser detta vill jag tro att 
smittan gått ner och begräns-
ningarna lättats. Det hoppet bär 
jag, att vi kan få fira gudstjänst 
tillsammans igen. Och jag tänker 
också på det som under pandemin 
skjutits på framtiden, firanden av 
olika slag, familjehögtider, dop 
och bröllop. Jag hoppas det är tid 
för att få fira – Fest för livets skull!

Med dessa ord vill jag önska dig 
som bor och lever i församlingar 
i Göteborgs stift en välsignad 
sommar med bibelordet: 

”Gud har inte gett oss 
modlöshetens ande, 

utan kraftens, 
kärlekens och

självbesinningens.” 
2 Timotheosbrevet 1:7

Susanne Rappmann - biskop

Vi går mot 
ljusare tider
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Musik i sommarVarmt välkommen att ta del av årets sommarmusik från Stenungsunds 
pastorat. I år kommer våra musikaliska inslag att visas digitalt och blir 
web-musikgudstjänster, ca 30 minuter vardera.

 v.30  TORSDAG 29 JULI 

Sommarmusik med
lokala inslag

 v.28 TORSDAG 15 JULI 

Kyrkomusikerna
 v.29  TORSDAG 22 JULI 

Sommarteamet

Skanna in QR-koden för att 
komma direkt till musikinslagen.

www.svenskakyrkan.se/stenungsund 
Du kan även se dem på pastoratets 
kanaler på facebook och instagram.

18 KLOCKRENT    NR 2 · 2021
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Sommaröppet

Öppen förskola

Sommaröppen öppen förskola
Vecka 24 – 33
Kristinedal tisdagar kl. 10.00 – 12.00

Det kommer att vara utomhus, man får ha med 
sig eget fika och det finns tillgång till toalett/
skötbord. Vi tar hänsyn till varandra, är friska och 
håller avstånd. FHMs rekommendationer gäller.

Vårens schema ser ut som följer:
Ödsmål  måndagar  kl. 10.00 – 12.00  Tfn: Ulrika Kristiansson, 0705-116074
Kristinedal  torsdagar  kl. 13.00 – 15.00  Tfn: Alexandra Schollin, 0702-689726
Norum fredagar  kl. 10.00 – 12.00  Tfn: Lotta Sävenmo, 0706-966044

Vi är utomhus på våra lekplatser och leker, sjunger 
och umgås. Ha kläder efter väder och ta gärna med 
eget fika. Max 8 personer (så länge FHMs rekom-
mendationer gäller), anmälan via sms samma dag.

Varmt välkommen till kyrkans öppna förskola. 
En träffpunkt, där du som förälder, tillsammans 
med ditt barn kan knyta nya kontakter och 
dela gemenskap med andra barn och vuxna. 
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Instagram
Öppen förskola

@oppnaforskolanstenungsund

Facebook
Öppen förskola

@OppnaForskolanStenungsund

Stenungsunds pastorat i digitala kanaler

Hemsida
Svenska kyrkan 
i Stenungsund

www.svenskakyrkan.se/stenungsund

Instagram
Svenska kyrkan 
i Stenungsund

@svenskakyrkanstenungsund

Facebook
Svenska kyrkan 
i Stenungsund

@SvenskaKyrkanStenungsund

Svenska kyrkan finns representerad i 
digitala kanaler via en mängd olika sidor 

och grupper. Så även Svenska kyrkan i 
Stenungsund. Tillsammans skapar vi närvaro 

i sociala medier. Nedan hittar du länkar för 
att komma till våra plattformar. Med ett enkelt 
knapptryck kan du komma direkt in till någon 
av våra digitala kanaler. Skanna in QR-koderna 
eller sök på namnet. Vi ses online!



Öppet: Måndag 15 – 19

Gärdesvägen 8  |  Tfn: 0303 - 660 03

GLAD SOMMAR 
FRÅN OSS PÅ 

HOS MARTA OCH MARIA!

Sommarstängt hos Marta & Maria. 
Sista öppetdag före sommaren 

är måndag 21 juni.

Vi öppnar igen måndag 16 augusti. 

Gåvor mottages från och 
med tisdag 10 augusti. 

Välkommen åter!

Maria

Hos
Marta

och

Foto: Kat Palasi /Ikon

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

UNDER
SAMMA HIMMEL
Coronapandemin har tvingat miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom 
och hunger. Tillsammans med systerkyrkor och samarbetsorganisationer över 
hela världen, stödjer Act Svenska kyrkan människor att resa sig starkare.
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DET HÄR BEHÖVER DU:
Pärlplattor, runda och fyrkantiga
Hamapärlor

PEDAGOGERNA TIPSAR!

Glasunderlägg eller ”saftlock”
Denna gång tipsar våra pedagoger om hur du steg för 
steg gör dina egna glasunderlägg och "saftlock"!

GÖR SÅ HÄR:
1. Pärla med Hamapärlor på runda eller  
 fyrkantiga pärlplattor.
2. Om ni vill göra samma mönster som i 
 det här exemplet, kan ni använda bilden  
 här bredvid som mall. (Det finns många  
 fina mönster på nätet att kolla på. 
 Sök på ”pärlplattor saftlock”.)
3. Pärla en rad åt gången. Det är enklast.
4. Ta hjälp av en vuxen när ni 
 skall stryka pärlplattan.
5. Bjud på något gott att dricka och 
 invig ert nya pyssel.

Pyssel
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Köket tipsar!

KLOCKRENT    NR 2 · 2021

DET HÄR BEHÖVER DU:
·  Pärlplattor, runda 
 och fyrkantiga
·  Hamapärlor

Fantastiskt gott, lättlagat och somrigt 
recept där rabarberns syrliga strävhet  
balanseras av den söta och mjuka kladd- 
kakan. En smak av sommar helt enkelt!

Ingredienser: (10 bitar)
100g smör
100g vit choklad
2 dl strösocker
1 krm salt
2 st ägg
½ tsk hela kardemummakärnor
2 dl vetemjöl
200 g rabarber
½ msk potatismjöl

Gör så här:
1.  Sätt på ugnen på 175°C
2.  Smörj eller spänn fast ett bakplåtspapper i en 
 form med löstagbar kant, ca 24 cm i diameter.
3.  Smält smöret i en kastrull, ta av från plattan. 
 Bryt chokladen i bitar och lägg ner dem i 
 smöret och låt smälta under omrörning.
4.  Blanda i socker och salt. Rör ner ett ägg i taget 
 i smör- och chokladblandningen. 
 Mortla kardemumman, vänd ner den och 
 mjölet i smeten. 
5.  Häll den i formen. Skär rabarbern i bitar och 
 blanda med potatismjölet och strö över kakan.
6.  Grädda kakan mitt i ugnen i ca 30-35 minuter.
7.  Lossa runt kakans kant med en kniv medan 
 den fortfarande är varm. Låt kakan svalna i 
 formen på ett galler. Låt kakan bli ordentligt 
 kall innan den serveras.

Låt väl smaka! 

Rabarberkladdkaka 
med vit choklad och 
kardemumma

Till garnering: 
Florsocker



DEN 19 SEPTEMBER ÄR DET KYRKOVAL. 
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd 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 Stenungsunds pastorat presenterar sig.

Läs mer om Kyrkovalet på: 
svenskakyrkan.se/kyrkoval


