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KLOCKRENT delas ut av
Postnord som oadresserad
samällsinformation till
alla hushåll inom
Stenungsunds pastorat.
(Norums och
Ödsmåls församlingar.)

Tänk om jag faller…?
Tänk om du flyger…!
Orden illustreras av en bild på Nalle Puh som svävar några meter över marken
eftersom han håller i en heliumballong. En bisvärm närmar sig och Nalle
Puh håller krampaktigt i ballongsnöret. Hur skall det gå? Kommer han att
falla och slå sig fördärvad eller blir det tvärt om? Kommer han att flyga?
Trots den lite barnsliga illustrationen är frågan högst relevant – inte bara för
Nalle Puh utan också för dig och mig. Hur skall det gå för oss? Med allt det
vi står i? Hur skall det gå för vår värld? Kan det som först verkar vara helt
kört bjuda på nya möjligheter? Och vad får oss egentligen att våga hoppas?
Som kyrka vill vi ställa de stora frågorna. De som handlar om existentiell hälsa
och här finns plats för både tro och tvivel. Både människor och Gud. Vi vill se
livet sådant det är, utan att varken försköna eller förfula. Samtidigt bärs vi av
erfarenheter och en tro som sporrar oss att vilja vara med och göra skillnad.
I år är vi extra glada över Kristinedalkyrkan som fyller 50 år! I detta nummer av
Klockrent kan du läsa mer om vilken viktig mötesplats denna kyrka är. Här har
många människor funnit tro, gemenskap och mening. Det är verkligen hoppfullt!
Det är också gott att det äntligen är advent igen. Advent är hoppets tid i vårt
kyrkoår! Ordagrant betyder ordet advent ”ankomst” och de fyra veckor som
leder fram till jul berättar för oss att mitt i allt – mitt i livets alla sammanhang - bryter det heliga in och Jesus kommer till oss. Inte på något extra
ordinärt sätt, utan helt vardagligt. Jesus kommer för att dela livet med oss.
Han föddes av en ung mamma under de enklaste omständigheter. På samma
sätt var det när Jesus gjorde entré i Jerusalem. Då kom han inte på en pampig
häst utan med en enkel åsna. Gud kommer för att dela livet med oss sådan
den faktiskt är – inte så som vi hade önskat att det var.
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Så hur skall det gå för oss med allt? Vi som oroar oss och kämpar. Kommer
vi att flyga eller falla? Det vet jag inte, men jag övar mig i tilliten på att oavsett
allt kommer Gud oss till mötes. Sluter oss i sin famn.
Eller som det formuleras i en adventsbön:
Gud, tack för din Son Jesus Kristus,
som kommer med sanning för alla som lyssnar,
med befrielse för alla fångna, med hopp för alla uppgivna.
Du är vårt ljus i mörkret och med människor runt hela vår jord ropar vi:
Hosianna Davids Son, Hosianna i höjden!
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Tryck:
DANAGÅRD LiTHO
Omslagsbild
Kristinedalkyrkan
Foto: Tommy Hvitfeldt.
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JULLOV PÅ KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA
Vecka 50 har vi de sista träffarna för i år på öppna förskolan. Vi hälsar er varmt välkomna
vecka 2 då vi öppnar igen efter juluppehållet.
Måndag kl. 09.30 – 12.00 i Ödsmåls församlinghem.
Tisdag kl. 09.30 – 12.00 i Kristinedalkyrkan.
Fredag kl. 09.30 – 12.00 i Norums församlingshem.
Välkommen till en öppen träffpunkt, där du kan knyta nya kontakter och dela gemenskap med andra barn och vuxna. Här kan
du som förälder tillsammans med ditt barn komma till den öppna
förskolan för att pyssla, leka, sjunga eller bara vara! Öppna
förskolan finns i Kristinedalkyrkan, Norums församlingshem
och Ödsmåls församlingshem. Vi ses nästa år!
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Pysseltips i december

PEDAGOGERNA TIPSAR!

Adventskalender
Ett roligt projekt som familjen kan
göra tillsammans är en adventskalender
med 24 luckor. Något som de flesta kan
ha hemma eller ganska snabbt samla
ihop till är toarullar (hushållsrullar går
också bra att samla och dela på mitten)
Familjen kan tillsammans göra ett upplägg som passar dem bra och det finns
24 möjligheter att hitta på små pyssel,
få en liten sak, eller godisbit, göra något
roligt tillsammans eller kanske klura på
en gåta i varje rulle under december månad.
På en av bilderna kommer ni kunna se
några förslag på små saker ni kan stoppa
i er kalender som passar både för de små
och stora i familjen.

När ni väl har lagt in det som ska
vara i varje lucka är det dags att
limma på framsidan, vi har valt
att ha tapet här som ni sedan
märker upp med nummer 1-24.

Det kan vara roligt att
smycka ut själva kalendern
med ljusslingor eller glitter. Den
kan stå upp eller så gör ni en liten
anordning så att den går att hänga
upp på förslagsvis köksväggen.
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...på gång!

MATERIAL SOM BEHÖVS:
Toarullar, sax, presentpapper eller
hobbyfärg, lim, (klistermärken) och små
saker att fylla kalendern med.

GÖR SÅ HÄR:
Ni börjar med att samla 24 toarullar eller
12 hushållsrullar eller självklart blanda fritt.
Det är en trevlig idé och passande i decembertider att forma
kalendern som en gran. En liten klick lim i kanten på rullarna
och kanske en extra tejp på insidan gör granen stabil.
Nästa moment är att klä in rullarna
i förslagsvis presentpapper eller tapet men det går också att
måla rullarna i önskad färg.
För att enkelt kunna sticka
in ett finger (sax eller annat
föremål) och få ut det som
är i rullen så är det bra att
ta ett tunt papper
som enkelt går
att göra hål i.
Vi valde att ha
det på baksidan
av kalendern.

Återbrukskvällar
Välkommen till träffar
där vi får jobba med
återbruk. Du tar med
det material du har
hemma - det kan
handla om att sy,
fixa, laga m.m. Sen
jobbar vi parallellt
eller tillsammans.
Vem vet - kanske kan
vi få eller ge ett och
annat tips om hur man
kan fixa till eller skapa
kläder eller annat.
⬛

Nästa träff är tisdag
30/11 från kl. 17.30
i Kristinedalkyrkan.
För mer info kontakta:
Catarina Holmgren
Martinsson,
tfn: 0705-30 04 14
eller e-post:
catarina.h.martinsson@
svenskakyrkan.se

⬛

Gemenskapslunch

Under den sista tiden
har våra gemenskapsluncher stått på paus,
men efter nyår kommer träffarna äntligen
att starta upp igen.
Start 18/1 kl. 12.00
i Kristinedalkyrkan.

För information, se
vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/
stenungsund
KLOCKRENT
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Reflektion

FOTO:PIXABAY

Hosianna Davids son
I en av våra konfirmandgrupper pratade vi nyligen om Israels gammaltestamentliga hjältekonung David och dennes son Salomo som båda levde
ca. 1000 år f.kr. En av konfirmanderna ställde då klokt frågan: Om nu Salomo
är Davids son, och om Jesus föddes först 1000 år senare, hur kan det då
komma sig att Jesus ibland kallas för Davids son?
TEXT: PETTER ÖLMUNGER
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Refektion

Nyckeln till att förstå detta är att studera hur ordet
“son” används i Bibeln. Det kan visserligen avse
biologiskt föräldraskap i snävare mening. Men ofta
har det en djupare och vidare innebörd. Det kan
också handla om biologiskt släktskap i ett större
perspektiv. Att vara någons “son” kan betyda att
man är någons avlägsna släkting. Detta framgår
exempelvis tydligt i inledningen till Matteusevangeliet, vars första mening lyder: “Släkttavla för
Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham.”
I grundtexten framgår det inte om det ska förstås
som att Jesus är Davids son och David är Abrahams
son, eller om det kanske snarare betyder att Jesus är
både Abrahams och Davids son. Hursomhelst framgår det att det som avses är ett vidare släktskap. I
den följande släkttavlan listas Abraham som “far
till Isak” och David som “far till Salomo”. Om man
följer hela släktlistan ser man att den så småningom
(i 14x3 led) leder fram till Josef och Maria samt att “av
henne (alltså Maria) föddes Jesus som kallas Kristus”.
Eftersom vi nu vet att “son” kan betyda både biologisk
son i snäv mening och ett släktskap i ett vidare perspektiv så förstår vi också att det inte ligger någon
motsättning i att Jesus till exempel är både Marias
och Davids son.
Men för att få en ännu djupare förståelse av ordet
“son” i Bibeln räcker det inte att titta på dess biologiska innebörd i snävare eller vidare mening. En
förmodligen ännu viktigare dimension ligger i att
“son” (eller “dotter”) dessutom kan avse samhörighet
eller likhet utan direkta biologiska släktskap, beroende
på vad vi menar med “släkt” förstås. Till exempel hör
vi, lite längre fram i Matteusevangeliet (Matt 3:9), att
Johannes döparen ilsket kallar de som hävdar sitt
fina släktskap med patriarkerna, men som inte omvänder sig till goda gärningar, för “huggormsyngel”,
och han fortsätter: “tro inte att ni bara kan säga er:
Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan
uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar.” Att vara
Abrahams, Davids eller någon annan av traditionens
barn är att verka i deras anda, och på så vis ge uttryck för en djupare relation än den rent biologiska.
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Även Jesus tycks vara inne på samma linje. Han säger
(Joh. 8:39): “Är ni Abrahams barn borde ni göra
Abrahams gärningar.” I det ljuset tvekar inte Jesus att
kalla sina medmänniskor för både “son till Abraham”
(Luk. 19:9) och “Abrahams dotter” (Luk. 13:16), även
om de av många skulle anses stå utanför den heliga
gemenskapen och trots att de inte är i närheten av
att bli omnämnda i någon officiell släkttavla.
Det är också i detta ljus som vi bäst förstår varför
folkmassorna ropar “Hosianna, Davids son” när Jesus
rider in i Jerusalem på en åsna. Jesus uppenbarar på
detta sätt - och genom hela sitt livsverk - sin djupa
samhörighet och likhet med kung David. Vari ligger
likheten mellan David och Jesus? Knappast i utseende,
världsliga rikedomar eller allmänt leverne. David
och Jesus är på många sätt i själva verket mycket
olika. Deras likhet består i det enkla faktum att de
båda, fast på olika sätt, är “messias” eller “kristus”,
det vill säga “den som smorts” till kung. Kung David
var kung för det nyupprättade kungariket Israel.
Jesus är kung för det återupprättade kungariket.
David var kung för ett rike med en begränsad
geografisk utsträckning under en begränsad tid i
historien. Jesus är kung för Guds eviga rike, utan
gräns i tid och rum. David var kung för ett rike som
behövde etableras och försvaras med vapenmakt
och murar. Jesus är kung för det rike som bara kan
upprättas och försvaras genom ren kärlek, och som
står öppet för var och en som tror. Med denna insikt
om vad som förenar och åtskiljer kung David och
Jesus Kristus kan vi med glädje instämma i ropen:
“Hosianna, Davids son”.
Slutligen, kärt barn har många namn, och Jesus
kallas många saker utöver “Davids son”. Ännu
viktigare är att Jesus är “Guds son” (se t.ex. 2 Sam
7:12-14, Matt 16:16, Mark 1:1, Luk 1:35, Joh 11:27), och
att Jesus bjuder in oss alla att vara Guds älskade
barn. Det är julens glädjebud om vår djupa samhörighet med Jesus Kristus, och genom honom med
Gud och med varandra. Och för det behövs ingen
släkttavla skrivas.
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Gudstjänstliv
Välkommen att fira gudstjänst i någon av kyrkorna i Stenungsund! Gudstjänsterna är öppna för alla oavsett
ålder, tro och bakgrund! Hit är du välkommen precis som du är för att sitta ner, lyssna till en predikan, ta del
av veckans bibeltexter, sjunga en sång och be. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van
gudstjänstfirare och den som är ovan. I gudstjänsten tolkar vi livet och fyller på med ny energi.

TISDAG 30 NOVEMBER

Kyrka-Arbetsliv bjuder in till

Adventsmorgon i kapellet
Fredag 26 november kl. 07.30
Vi tänder ljuset, sjunger adventspsalmer
och lyssnar till Norums vokalensemble.
Välkommen till en stämningsfylld
början på arbetsdagen.

Kristinedalkyrkan		 kl. 18.30
Präst: Lisa Maria Strandberg.

Veckomässa

SÖNDAG 5 DECEMBER

2 s. i Advent

Ödsmåls kyrka 		 kl. 11.00
Gudstjänst
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.
Kopperskyrkan		 kl. 17.00
Julkonsert
Välkommen på julkonsert i Koppersskyrkan.
Medverkar gör Hönö Gospel. Konserten är ett
ekumeniskt arrangemang mellan Kristinedalskyrkan
och Kopperskyrkan. Pastor: Henrik Olsson.
Norums kyrka 		 kl. 18.00
Mässa
Mat i församlingshemmet från kl. 17.00.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

TISDAG 7 DECEMBER
Kristinedalkyrkan		 kl. 18.30
Präst: Kristina Hanson.

FREDAG 26 NOVEMBER
Norums kyrka 		 kl. 10.30
Gudis
Välkommen till en barngudstjänst med de allra yngsta. Vi
träffas i kyrkan tillsammans med kyrkans öppna förskola.

SÖNDAG 28 NOVEMBER

1 s. i Advent

Ödsmåls kyrka 		 kl. 11.00
Mässa
Ödsmåls kyrkokör och trumpetare medverkar.
Präst: Petter Ölmunger.
Kristinedalkyrkan		 kl. 11.00
Familjemässa
Sång med språng, kören Gloria, Snackis och
Kompisgrupperna samt trumpetare medverkar.
Präst: Kristina Hanson.
Norums kyrka 		 kl. 18.00
Musik i kyrkan
”1:a Advent” - Ny och gammal adventsmusik lyser
upp i vintermörkret. Maria Björkman, piano och orgel.
Körledare: Frida Wendelius. Mat i församlingshemmet
från kl. 17.00. Präst: Elinor Johansson.
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Veckomässa

LÖRDAG 11 DECEMBER
Kristinedalkyrkan		 kl. 10.00 Julstök i kyrkan
Välkomment till en förmiddag för liten & stor.
Vi startar med att klippa band och inviga
Kristinedalkyrkans födelsedagspresent som är
”Barnens gudstjänstrum”. Därefter kommer det
erbjudas julpyssel, lek i barnens gudstjänstrum
och grötlunch. (Se sid. 14.)
Kristinedalkyrkan		 kl. 18.00
Musik i kyrkan
"50 år av körmusik" - Kristinedalkyrkans kör Gloria
sjunger musik ifrån fem decennier. Instrumentalister
och gästsångare medverkar. Körledare: Elinor Josefsson.
Kvällens evenemang är en del av firandet av
Kristinedalkyrkan 50 år. Mingel med dryck och
tilltugg från kl. 17.00. (Se sid. 14.)
Präst: Kristina Hanson.
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Gudstjänstliv
Med reservation för ändringar.
Se hemsida och dagspress för uppdaterade predikoturer.
SÖNDAG 12 DECEMBER

3 s. i Advent

Ödsmåls kyrka 		 kl. 11.00
Mässa
Präst: Petter Ölmunger.
Kristinedalkyrkan		 kl. 11.00
Festmässa
Välkommen att fira Kristinedalkyrkan 50 år!
Präst: Elinor Johansson, Kristina Hanson.
Anmälan till lunchen krävs och görs genom att
ringa 0303- 660 00 eller skicka en e-post till:
stenungsund.pastorat@svenskakyrkan.se senast
fredagen den 3 december.
Norums kyrka 		 kl. 18.00
Mässa
Mat i församlingshemmet från kl. 17.00.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

FREDAG 17 DECEMBER
Norums kyrka 		 kl. 10.30
Gudis
Välkommen till en barngudstjänst med de allra yngsta. Vi
träffas i kyrkan tillsammans med kyrkans öppna förskola.

SÖNDAG 19 DECEMBER

4 s. i Advent

Kristinedalkyrkan		 kl. 11.00
Mässa
Präst: Lisa Maria Strandberg.
Ödsmåls kyrka 		 kl. 18.00
Julsångsgtj.
Ödsmåls kyrkokör med flera sjunger in julen,
ackompanjerade av band, flöjt och fiol.
Präst: Petter Ölmunger.
Norums kyrka 		 kl. 18.00
Mässa
Tillsammansdag med Allsång och Mariatema.
Välkommen till en eftermiddag då vi sjunger
advents- och julpsalmer tillsammans.
Medverkar gör Karin Karlsson, tidigare kyrkomusiker
i Alingsås och litteraturvetare med psalmer som
specialintresse. (Se annons på sid. 10.)
Allsång och historik kring psalmerna kl. 16.00.
Mat i församlingshemmet från kl. 17.00.
Präst: Lisa Maria Strandberg.

TISDAG 21 DECEMBER

Luciagudstjänst
Måndag 13 december
kl. 18.00 Ödsmåls kyrka
Välkommen till Luciagudstjänst i Ödsmåls kyrka.
Medverkar gör barn och unga från barnkörerna
i Ödsmål samt ungdomskören Asteria.
Körledare: Emma Blanck och Elin Östlund.
Präst: Petter Ölmunger.

TISDAG 14 DECEMBER
Kristinedalkyrkan		 kl. 18.30
Präst: Kristina Hanson.
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Veckomässa

Kristinedalkyrkan		 kl. 18.30
Präst: Lisa Maria Strandberg.

FREDAG 24 DECEMBER

Veckomässa

Julafton

Kristinedalkyrkan kl. 09.30 Samling vid krubban
Präst: Kristina Hanson.
Norums kyrka
kl. 11.00 Samling vid krubban
Barnkörerna musiklek och unga röster medverkar.
Präst: Kristina Hanson.
Ödsmåls kyrka
kl. 11.00 Samling vid krubban
Präst: Petter Ölmunger.
Ödsmåls kyrka
kl. 17.00
Julbön
Systrarna Östlund sjunger.
Präst: Gunnar Holmquist.
Kristinedalkyrkan kl. 23.30
Midnattsmässa
Medverkar gör Karin Malm – solist, midnattskören
och instrumentalister. Präst: Lisa Maria Strandberg.
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Gudstjänstliv
LÖRDAG 25 DECEMBER

Juldagen

Norums kyrka
kl. 07.00
Norums vokalensemble medverkar.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.
Ödsmåls kyrka
kl. 07.00
Ödsmåls kyrkokör medverkar.
Präst: Petter Ölmunger.
Kristinedalkyrkan kl. 11.00
Norums vokalensemble medverkar.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

SÖNDAG 26 DECEMBER

Julotta

Stenungsunds kapell kl. 15.00
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

Kristinedalkyrkan 		 kl. 11.00
Sammanlyst mässa till Kristinedalkyrkan.
Präst: Lisa Maria Strandberg.

Julotta

Mässa

Annandag jul

Kristinedalkyrkan		 kl. 11.00
Präst: Elinor Johansson.
Ödsmåls kyrka		 kl. 11.00
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.
Norums kyrka		 kl. 18.00
Präst: Elinor Johansson.

Mässa

Nyårsafton
Nyårsbön

Mässa

Sönd. efter Nyår

SÖNDAG 2 JANUARI

Stenungsunds kapell kl. 11.00
Sammanlyst mässa till Stenungsunds kapell.
Präst: Lisa Maria Strandberg.

FREDAG 31 DECEMBER

Nyårsdagen

LÖRDAG 1 JANUARI

Mässa
Gudstjänst
Mässa

Trettondedag jul

TORSDAG 6 JANUARI

Ödsmåls kyrka		 kl. 11.00
Mässa
Präst: Petter Ömunger.
Norums kyrka		 kl. 18.00
Musik i kyrkan
"Stjärnklart" - Sandra, Anna-Karin, Gabriella, Anna, Karin,
Helena och Frida bjuder på ett stjärnspäckat program
med musikaliska favoriter i olika genrer. Musikalisk
ledning: Frida Wendelius. Präst: Petter Ömunger.

MAT & MÄSSA

TILLSAMMANSDAG
En dag för olika åldrar med gemenskap, delaktighet, glädje, mat och gudstjänst! Att dela gemenskap
och göra saker tillsammans är att vara kyrka. Vi äter tillsammans och delar tankar om tro och
vardagsliv. En skön avslutning på helgen och ett avstamp inför veckan som kommer.

TILLSAMMANSDAG MED ALLSÅNG OCH MARIATEMA.
Välkommen till en eftermiddag då vi sjunger advents- och julpsalmer tillsammans. Berättelser och anekdoter
kring psalmers historia och uppkomst, och om Jesu mor Maria. Medverkande Karin Karlsson, tidigare
kyrkomusiker i Alingsås och litteraturvetare med psalmer som specialintresse.
Kl. 16.00 Allsång och historik kring psalmerna
i Norums församlingshem
Kl. 17.00 Mat i församlingshemmet
Kl. 18.00 Mässa i Norums kyrka

Anmäl dig gärna till:
Ulrica Fransson
ulrica.fransson@svenskakyrkan.se
SMS: 0703 - 16 60 25

söndag 19 december kl. 16.00 – 19.00 Norums kyrka
10
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Julf

ätter och D
irandet forts

u är välkom

men!

- en annan dag
Välkommen på en

kelt julfirande

/Barn gratis.
tser. Vuxna 40 kr
Blomberg.
Anmälan till Anna
n: 0703-29 19 32
nskakyrkan.se / Tf

Begränsat antal pla
Mejl : anna.blombe

rg@sve

Söndag 26 december
Annandag jul kl. 14.00 – 16.30
i Kristinedalkyrkan

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
FRÅN OSS PÅ HOS MARTA OCH MARIA!
Tack för allt stöd under ett minst sagt annorlunda år! Sista öppetdagen i år är måndag 13 december.
Vi öppnar igen måndag 17 januari 2022 (inlämning tisdag 11 januari).
Följ oss på Facebook för att få de senaste uppdateringarna.
www.facebook.com/MartaOchMaria

GÄRDESVÄGEN 8
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Julevangeliet

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela
världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och
den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att
skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin
härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp
till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans
med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon
födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom
i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då
stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring
dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var
inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela
folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias,
Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som
är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med
ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt."
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till
varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och
som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria
och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade
sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn.
Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt
detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka
och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var
så som det hade sagts dem.
LUKASEVANGELIET 2:1-20
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kom och fira när

KRISTINEDALKYRKAN
fyller

						
				

Välkommen att vara med och fira 50-åriga Kristinedalkyrkan
under 3:e Adventshelgen · 11–12 december

Julstök i Kristinedalkyrkan

LÖRDAG 11 DECEMBER KL. 10.00 – 12.30
Välkomment till en förmiddag för liten & stor. Vi
startar med att klippa band och inviga Kristinedalkyrkans födelsedagspresent som är ”Barnens
gudstjänstrum”. Därefter kommer det erbjudas
julpyssel, lek i barnens gudstjänstrum och för den
som önskar kan man gå en vandring i kyrkan och
lära sig mer om den och dessutom leta efter det
gömda skrinet. Vi avslutar förmiddagen med gröt,
skink- och ostsmörgås, lussebulle och pepparkakor.

MUSIK I KYRKAN

"50 år av körmusik"

LÖRDAG 11 DECEMBER KL. 18.00

Mingel med utställning från kl.17.00. Det bjuds
på bubbel med tilltugg. Därefter…
Kristinedalkyrkans kör Gloria sjunger musik från
fem decennier. Instrumentalister och gästsångare
medverkar. Körledare Elinor Josefsson.

14
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Festhögmässa i Kristinedalkyrkan
SÖNDAG12 DECEMBER KL.11.00

Under mässan lär vi oss mer om Barnens gudstjänstrum som vill förstärka barnens viktiga plats i
församlingen nu och vara en pil som skickas mot framtiden från oss alla på 50 års dagen.
Efter gudstjänsten äter vi en kyrklunch och lyssnar till fem röster om livet i Kristinedalkyrkan under
de 50 år som gått. Vi täcker också av en tavla som gjorts av Sonja Iwanow Karlsson till Kristinedalkyrkans 50 års firande och får lyssna till Sonjas tankar när tavlan växte fram denna gång.
Anmälan till lunchen krävs och görs genom att ringa 0303- 660 00 eller skicka e-post till:
stenungsund.pastorat@svenskakyrkan.se senast fredagen den 3 december.
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Kristinedalkyrkan 50 år

Tidigt 70-tal. Delen som nu mer huserar kontor och församlingsexpedition börjar ta sin form
och man anar kyrkobyggnaden bakom den röda lilla stugan. Foto: Bertil Karlsson.

Barn av sin tid – Kristinedalkyrkan 50 år
Efterkrigstiden är tillsammans med medeltiden och 1800-talet en av de tre
största kyrkobyggnadsepokerna i Svenska kyrkans historia. Mest intensivt
var byggandet på 60- och 70-talet i miljonprogrammets spår. Det är i
den tiden, fylld med expansiva drömmar men också oro inför framtiden,
som Kristinedalkyrkan är byggd.
Arbetet inleddes redan på
1960-talet men bygget av Kristinedalkyrkan stötte på många
oväntade hinder innan bandet
kunde klippas och kyrkan invigas
i december 1971.
Mellan 1965 och 1975 byggdes
en miljon bostäder i den statliga satsningen som passande nog
kallades för Miljonprogrammet.
Detta för att råda bot på bostadsbristen i det expansiva Sverige.
Och konkurrensen om arbets-

kraft och material var hög. Trots
detta byggdes det mellan 1960
och 1979 hela 39 kyrkor bara i
Göteborgs stift.
Bo Lindblad, som på den tiden,
förutom att vara med i Norums
kyrkokör, arbetade som byggnadsingenjör på Stenungsunds
kommun, satt med i den styrgrupp som ansvarade för kontakterna med arkitekten och som
såg till att bygget fortskred. Bo
Bo Lindblad i sidokapellet i kyrksalen.
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Kyrksalen. Foto: Tommy Hvitfeldt

blev även kyrkvärd i Kristinedalkyrkan efter dess invigning.
- Det var många turer innan vi
fick lov att börja bygga. Miljonprogrammet skulle ju byggas och
då kom det bestämmelser att man
inte fick lov att köra igång sådana här stora byggen utan särskilt
tillstånd. Det var många gånger vi
var precis i startgroparna att sätta igång att bygga men det blev
förskjutet flera gånger. Och det
berodde framför allt på att all
arbetskraft skulle gå till Miljonprojektet. De lade på en straffavgift om man satte igång att bygga vid fel tidpunkt. Sista gången
vi fick tillståndet avslaget så blev
det att vi började bygga trots
straffavgiften, säger Bo Lindblad.
Det var en efterlängtad kyrka.
Prosten Nils Norén hade länge
haft ögonen på den steniga skogs-
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slänten där kyrkan sedan kom att
byggas. Biskop Bo Giertz hade
också uttryckt att det vore en god
idé med en kyrka intill de nya
bostadsområdena längs Söbackevägen och Uppegårdsvägen.
Kristinedalkyrkan är ritad av den
meste kyrkoarkitekten i hela Göteborgs stift, Carl-Anders Hernek.
Han har bland annat ritat Bleketkyrkan, Kastalakyrkan och Bäve
kyrka och det går att se släktskapet
mellan kyrkorna.
Lite slarvig brukar kyrkor byggda
efter 1940 kallas för ”moderna”.
Det är egentligen missvisande då
de arkitektoniska influenserna
som rådde kom från mycket länge
sedan. Ledande stjärnor var den
fornkristna kultens förbjudna
tillvaro i enkla, dunkla utrymmen
och från den tidigkristna mäktiga

stenbasilikan som utvecklades i
Rom på 300-talet. De enkla små
tornlösa och tämligen slutna romanska landsortskyrkorna blev
idealet i Göteborgsområdet.
Kännetecken från tidens kyrkoarkitektur är tak, ljusspel och
lugn. Innertaken är tongivande
genom ansenlig höjd, olika utformning i rummets skilda delar
och ovanliga material. Ljusspelet
kontrasterar mellan flödande
ljus, dunkel, mörker, riktade
ljusinfall, kanske en plötslig utblick ur annars sluta väggar.
Fönstren är där för rummets skull,
för stämningens skull, sällan för
att själva synas eller för att besökaren ska kommunicera med
världen utanför.
Dessa arkitektoniska grepp med
dunkel och fönster, som även
finns i Kristinedal, är ju väldigt
17

Kristinedalkyrkan 50 år
fint men om man inte ser upp
kan det leda till dråpliga situationer. Bo Lindblad berättar.
- Sidofönstet är lite speciellt.
När det är mörkt ute och dunkelt
i kyrkan så speglar sig liksom
rummet i fönstret och skapar en
illusion av att rummet fortsätter
ut. En kväll när vi var här så var
min gamle far med och sprang
rakt in i rutan med näsan före.
Och det var fler än han som
gjorde likadant men som tur var
så skadade sig ingen svårt.

mycket av den allmänna sekulariseringen och sökte sig tillbaka
till fornkyrkliga källor. Församlingslivets gemenskapskaraktär var
viktig. En angloamerikansk idé
om allaktivitetskyrkor fick också
stort gehör. De många aktiviteterna krävde ett otal övriga lokaler och utrymmen. Mycket av det
som karaktäriserar en modern kyrkobyggnad är att den består av så
mycket mer än bara kyrkorummet;
församlingssalar, ungdomslokaler,
kontor, kök etc.

Typiskt är ett högt öppet mittskepp
och lägre sidoskepp där dagsljus
tas in från fönsterrader upptill
i mittskeppet eller långsmala
slitsar i väggarna.

Tanken om ett jämlikt, mer
klasslöst byggande tog överhanden. Kyrkorna skulle inte förhäva sig som den överhöghet den
tidigare representerat med höga
torn, utan integreras med omgivningen på samma villkor för
en vardagligare karaktär med
låga trösklar.

Och rummen är gjorda för att
skapa lugn, stillhet, andakt utan
distraktion. Rustika, genuina
material omger besökaren och
står stadigt som ville de säga
”Lämna all oro på murarnas utsida,
här är du trygg”.
Visst känns
Kristinedalkyrkan igen?
Den kände arkitekten Peter Celsing
som bland annat har ritat Härlanda
kyrka i Göteborg, en kyrka i rött
tegel som nog inspirerade Kristinedalkyrkan en hel del, sade:
”Basilikan är den ultimata kyrkobyggnaden och det ”svenska” representeras av byggnadsmaterialen och
den tidsenliga byggnadstekniken.”
Men det var inte bara arkitektoniska nycker som styrde kyrkobyggandet efter andra världskriget utan minst lika mycket
påverkade teologiska och liturgiska förändringar. Man oroades
18

Koren markerades allt mer sällan rumsligt, ibland dock något
förhöjt eller med endast altaret
placerat på ett podium. Sidokapell och grunda kornischer
användes i viss utsträckning.
Altaret gavs gärna bordets form
istället för sarkofagens, predikstolen ställdes på golvet och blev
mer anspråkslös och dopfunten
fick en mer varierad plats. Mer
eller mindre golvfasta bänkkvarter, alltid öppna och vanligtvis
låga och omålade. Läktare blev
ovanliga. Orgelns placering varierade. I Kristinedalkyrkan stod
först en mindre orgel inne i sidokapellet där också kören satt
under gudstjänsterna. Trä och
tegel dominerar interiörerna,
vanligtvis omålat även om teglet
kan vara slammat eller träet laserat.

Orgeln där den står idag.

Inventarierna i Kristinedalkyrkan har också spännande historier. Altarkorset uppfördes när
kyrkan byggdes och dopfunten
är ett helt nytt stycke glaskonst
men processionskorset kommer
från tiden mittemellan. Det är
nämligen skänkt av Bo Lindblad
och hans vän Gerhard Albertsson till kyrkans 25-års-jubileum
när de båda herrarna bestämde
sig för att lämna över kyrkvärdskapet till nya förmågor efter
lika många år i tjänst.
Bo Lindblad vid
Eva Spångbergs processionskors.
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Kristinedalkyrkan 50 år
- På en kyrkoresa ner till Småland och konstnärinnan Eva
Spångbergs ateljé så stannade
jag till i en kyrka och fick se ett
anslag om några kyrkvärdar som
hade skänkt något till sin kyrka
och då blev jag inspirerad och
tänkte att jag också ville göra
det. Så jag frågade helt enkelt
Spångberg när jag kom fram om
hon hade något processionskors
att sälja och jag vet inte riktigt
hur det gick till, för hon var ju
så populär och uppbokad med
kommissioner, men hon sa i alla
fall, ja, att det skulle gå bra att få
köpa ett kors, men att det skulle
ta ett litet tag. Sedan efter ett tag
så hade hon ärende till Ale och
gymnasiet där och meddelade
att jag kunde komma och hämta
ett kors, vilket jag också gjorde.
Men när jag skulle åka därifrån
dök det upp en man som frågade
hur den där affären hade gått till.
Men jag hade ju inte gjort något
fel men jag förstod nog att hon
inte alltid höll sig till kön av beställningar utan gjorde lite vad
som föll henne in ibland. Vilket
blev min lycka, och Kristinedals
kan man säga.
TEXT: PER JONSSON

Vill du veta mer om moderna
kyrkor från efterkrigstiden?
Den här texten är delvis
baserad på projektrapporten
”Moderna kyrkobyggnader
1940-1999” från 2011 av
Elisabeth Andersson. Den går
att få ut från Göteborgs stift.
Dopfunten "Livets Källa" i glas från 2020. Av glaskonstnären Lars Sestervik.
Foto: Magnus Natt och Dag.
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Foto och text: Per Jonsson.

Du målade en bild av Kristinedalkyrkan för
23 år sedan och nu ska du göra nästan likadant
till Kristinedalkyrkans 50-års-jubileum!
– Ja precis. Det var till nyinvigningen av Kristinedalkyrkan efter renoveringen av taket och ombyggnationen av det som idag är pastorsexpeditionen som
jag fick ett uppdrag att måla en minnesbild av kyrkan och
dess plats mitt i Stenungsund. Och nu ska den uppdateras.
Du har en firma där du säljer kort i olika storlekar men
du har sagt att du inte är så intresserad av att ha utställningar. Hur kommer det sig?
– Jag vill måla saker som ska användas till något, eller som passar in i ett större sammanhang som den
här bilden av kyrkan. Det ska inte bara vara fint att titta på. På det viset har jag aldrig varit intresserad
av att ha utställningar. Det är väl lite skillnaden mellan en illustratör och en konstnär.
Du är inte bara illustratör, du är även med i församlingsrådet i Norum och
med i kören Gloria i Kristinedalkyrkan.
– Ja det känns bra att engagera sig. Och att vara med i kören är jätteroligt. Jag har varit med i Kristinedalkören sedan vi flyttade hit 1990. Nu är det Elinor Josefsson som leder kören och hon gör det väldigt
bra. Vi ska vara med och sjunga på jubileumsgudstjänsten och det ska bli kul!
Det ska bli intressant att se den färdiga bilden när den avtäcks under
Kristinedalkyrkans 50-års-jubileum i december.
– Det har ju hänt en hel del i Stenungsund under de senaste 20-25 åren så det kommer var många nya
detaljer men för den uppmärksamme går det att hitta bekanta bitar och röda trådar som går från den
äldre bilden in i den nya.
20

KLOCKRENT

NR 4 · 2021

Kristinedalkyrkan 50 år

Barnens kyrkorum
Det började i en längtan att få låta barnen ta plats, i kyrkan och i gudstjänsten. En längtan att låta Jesus ord ”låt barnen komma hit till mig” på ett
tydligt sätt få bli verklighet i varje gudstjänst.
Ur Jesus ord började tanken och längtan växa fram att
få skapa ett barnens kyrkorum i Kristinedalkyrkan,
en lekkyrka. För jag tror att lek är himmelsk och
Gudomlig. Jag tror att Jesus såg barnens nyfikenhet,
frågvishet och lekfullhet som en möjlighet till nya
vägar, nya tankar och öppnade ögon.
Kommer du ihåg hur det var att leka? Hur man
uppslukades av leken och hur tid och rum liksom
försvann… Att fira gudstjänst är också just det, en
lek, en fest inför Guds ansikte.
I barnens kyrkorum finns inga rätt och fel. Lek
är barnens verktyg och i den utforskat verkligheten.
Barn har många kloka tankar kring livet och Gud. I
barnens kyrkorum får de möjlighet att på sina egna
villkor öppna dörren till tron. Och om vi vuxna
är delaktiga i leken i kyrkorummet, kan vi möta
förnyelse och glädje som smittar av sig. Kan vi fira
gudstjänst på barnens villkor, öppnar vi kyrkporten

på vid gavel, liksom Jesus sträcker vi då ut armarna
”Låt barnen komma hit till mig”.
Ja, det började som en längtan, men nu är det på
väg att bli verklighet. Det fina sidokapellet med
det vackra fönstret kommer göras till ett barnens
kapell. Det blir en passande femtioårspresent till
Kristinedalkyrkan, som i alla år rymt människors
längtan att få lära känna Gud.
Jag hoppas att fler vill vara med och delta i
arbetet och leken med barnens kyrkorum. Idag
syr Gunilla Nordin liturgiska kläder i barnstorlek,
men det är roligt om vi blir fler. Skåpen skall fyllas
med kläder och saker till dop, vigsel, begravning
och mässa. Och jag hoppas framförallt att du, vem
du än är och hur stor eller liten du än är, kommer
och leker. Det kommer jag göra! En lek och fest
inför Guds ansikte!

Idén med en lekkyrka bygger på Montessoripedagogiken som
finns i många skolor och förskolor runt om i Sverige och
världen. Maria Montessori (1870-1952) var Italiens
första kvinnliga läkare, psykolog och pedagog.
I alla hennes förskolor och skolor fanns ett
Child Chapel (barnkapell) där barnen kunde
leka de heliga handlingarna för att på ett
sensoriskt, intuitivt sätt lära sig förstå.
Maria Montessori trodde på barnets
möjligheter. Hon menade att barnets
tidiga miljö, har stor betydelse för
barnets senare utveckling. Leken
väcker frågor på barnets egen nivå
och är ett sätt att både förbereda och
bearbeta olika händelser i barnens liv.
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Kyrka-Skola arbete

Under ett år så har Stenungsunds pastorat flera olika vandringar och projekt
som riktar sig till skolorna som ligger i området. Vi kallar det vårt Kyrka-skola
arbete och det har funnits sedan flera år tillbaka men har under de två
senaste åren utökat antal projekt.
Alla vi som arbetar i kyrkan tycker att det är viktigt
att på ett pedagogiskt sätt, i enlighet med läroplanen,
komplettera och bistå skolan och lärarna i arbetet
med undervisning om normer, värden, tro, tradition
och bibelns berättelser.
Under hösten är det många klasser som fått möjligheten att komma till våra kyrkor och höra om kyrkan
och bygdens historia och innan terminen är slut så
kommer vi att både besöka skolorna, och berätta om
vad som hände den första julen, erbjuda digitala
lektioner där klasserna får ta del av julberättelsen
med olika sinnen och självklart kommer vi också
att bjuda in till adventssamlingar där vi berättar
om advent och sjunger sånger knutna till julen.

Detta är några exempel av vad vi erbjuder just nu
och det känns oerhört roligt att vi kan ha ett bra
samarbete med skolorna som ligger i vårt pastorat.
”Medvetenheten om det egna och delaktigheten i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig
för att utvecklas tillsammans med förmågan att förstå
och leva sig in i andras villkor och värderingar” Lgr 11 (s. 5)
Genom vårt Kyrka-skola arbete så önskar vi att de
elever vi möter ska få en förståelse för och upplevelser av det kristna kulturarvet och att vi som
kyrka får möjligheten att berätta de bibliska berättelserna på olika sätt så som genom drama, att vi
skapar något tillsammans, eller digitalt i klassrummet.
TEXT & FOTO: ALEXANDRA SCHOLLIN

Tyvärr har vi blivit tvungna att ställa in Julspelet i år igen
för allmänheten, på grund av restriktioner kopplade till
Covid-19. Men håll ut! Julen 2022 ser vi fram emot att ta
upp gamla traditioner och få ta del av Julspelet igen.
Det nuvarande spelet hade premiär 2008 och har de senaste tolv
åren utvecklats till en tradition för över 1500 församlingsbor.
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...se hit!

Kaffe med hopp!
NORUMS FÖRSAMLINGSHEM
Tisdagar kl. 14.00 – 15.30

MAT & MÄSSA

KRISTINEDALKYRKAN
Onsdagar kl. 13.00 – 14.30

ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM
Onsdagar kl. 10.30 – 12.00
Välkommen att dela gemenskap. Kom in, sitt ner och
prata en stund. Drick en kopp kaffe med kaka till.

Projektkör i juletid
Vill du vara med och sjunga i projektkör i jul?
Välkommen att vara med och sjunga i
Midnattskören på Kristinedalkyrkans
midnattsmässa den 24 december kl. 23.30.
Vi övar onsdag 15 och 22 december
kl. 18.00 – 19.30 i Kristinedalkyrkan.
Anmälan till körledare Elinor Josefsson:
elinor.josefsson@svenskakyrkan.se

Jullovsaktivitet
Förmiddagshäng

Tisdag 4 januari 2022
Norums församlingshem, kl. 10.00 – 13.00
Kom och ha kul med oss, vi pysslar, bakar & gör dansmovies.
Lättare lunch & fika. För dig som går i åk. F – 5.
Anmälan till: ulrica.fransson@svenskakyrkan.se
Skriv namn, ålder, ev. allergi och en kontaktperson med tfn.nummer
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MAT & MÄSSA
Gudstjänstkonceptet
"Mat & Mässa" eller
"Mat & Musik i kyrkan"
är en öppen och enkel
mötesplats i Norums
kyrka för olika åldrar.
⬛

Varje söndag är det
Mat från kl.17.00 i
församlingshemmet.
En enkel måltidsgemenskap som ordnas
med hjälp av ideella följt
av Mässa eller Musik i
kyrkan kl.18.00.
En gång i månaden är
det också "Tillsammansdag" - En dag
för olika åldrar med
gemenskap, delaktighet,
glädje, mat och
gudstjänst! Att dela
gemenskap och göra
saker tillsammans är
att vara kyrka. Vi äter
tillsammans och delar
tankar om tro och
vardagsliv. En skön
avslutning på helgen
och ett avstamp inför
veckan som kommer.

För information, se
vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/
stenungsund
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Hur gick det?

Slutgiltigt resultat för kyrkovalet 2021
Den slutgiltiga röstsammanräkningen för kyrkovalet 2021 är färdig. Liksom
kyrkovalet 2017 hade årets kyrkoval ett högt valdeltagande med 18,39%.
Det är enbart en förändring av -0,69% jämfört med kyrkovalet 2017.
Detta representerar 900 753 angivna röster i valet.
Anledningen till den stora ökningen i kyrkovalet 2017 var möjligheten till förtidsröstning. En möjlighet
som även gavs till kyrkovalet 2021. Genom möjligheten till förtidsröstningen har det höga deltagandet
hållit i sig. Även Stenungsunds deltagarantal höll sig på ungefär samma nivå som kyrkovalet 2017. I
Stenungsunds pastorat hade vi ett deltagarantal på 17,34%. Ett deltagande som är mycket likt kyrkovalet
2017 som hade 17,92%.

Mandaten i kyrkofullmäktige delades på följande vis:
ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla
10 mandat med 39,63% av rösterna
(45,38% 2017).
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
7 mandat med 25,67% av rösterna
(29,36% 2017).
Partipolitiskt obunda i Svenska kyrkan
6 mandat med 25,32% av rösterna
(25,27% 2017).

Du hittar mer information på:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Sverigedemokraterna
2 mandat med 9,38% av rösterna
(Deltog ej i valet 2017).
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Pelikanen är en gruppverksamhet som ger stöd
och råd till dig som är ung och lever i en miljö
där det finns missbruk, våld eller psykisk
ohälsa. Vi har även en grupp för
unga med skilda föräldrar.

0303-660 34
0768-36 60 34
kontakt@pelikanen.info

Har du föräldrar som har separerat?
Eller en vuxen i din närhet som har ett
missbruk eller psykisk ohälsa?
Är du rädd för någon som använder eller hotar om våld.
Kanske känner du dig ensam?

pelikanensnap
pelikanen_stenungsund
Pelikanen i Stenungsund

Pelikanen finns för dig!
I våra stödgrupper får du träffa andra
som delar samma erfarenhet.
Vi har tystnadsplikt och allt är gratis.
Kontakta oss direkt eller via sociala medier.

Det här kan vara bra att veta

KYRKANS SAMTALSMOTTAGNING
erbjuder
 På samtalsmottagningen
arbetar diakon
stödsamtal, krissamtal,
själavårdssamtal
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 Alla samtal här hos oss är kostnadsfria.

www.svenskakyrkan.se/stenungsund
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Julinsamlingen 2021

Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap.
Ett budskap handlar om att en flicka ska få säga ja till det
hon själv vill. En flicka har rätt till sin egen kropp och sitt
eget liv. Hon ska kunna skriva sin egen historia.
Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad för
att gifta sig redan som ung flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen,
straffades hon genom tortyr och sedan till ett liv på bordell. Hon uppges då ha sagt att
eftersom hon inte gav sig frivilligt skulle hennes kyskhet bestå.
Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Enligt vissa berättelser stack de ett
svärd genom hennes hals, enligt andra stack de ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon
utsattes för, så är en sak säker: Lucia straffades hårt för att hon trotsade samhällets normer.
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Julinsamlingen 2021
Julinsamlingen pågår 28 november 2021
till 6 januari 2022 och målet är att under
denna period samla in 47 miljoner kronor till
Act Svenska kyrkans livsavgörande insatser.
Flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes
för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på
vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag könsstympas över 10 000 flickor. Varje dag
gifts över 30 000 flickor bort.
Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete, vilket begränsar
deras möjligheter att utbilda sig och skaffa sig en egen försörjning. Flickors och kvinnors
kroppar ses i många fall som mäns egendom. I vissa samhällen har kvinnor ingen rätt
att äga mark eller egendom, ingen rätt att ha eget bankkonto och ingen rätt att rösta.
Beroendeställningen leder till stor ohälsa.
Act Svenska kyrkan gör skillnad
Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan ett unikt nätverk i samhällen där religiösa
ledare har stort inflytande över människors liv och vardag. Det ger möjlighet att påverka
kränkande normer och diskriminerande familjelagstiftning. När kyrkor tar ställning
emot exempelvis könsstympning och barnäktenskap, kan en förändring ske i samhället.
Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter för att långsiktigt förändra.
Det handlar om utbildning kring farorna med könsstympning, påverkan för att förbjuda
barnäktenskap och projekt för att flickor ska tillåtas gå i skolan. Det handlar om att bryta
tabun som rör jämställdhet och sexualitet och stå upp för alla människors lika värde.
Legenden om Lucia ger hopp
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin kropp och sin värdighet som gjort att
vi idag firar henne med en stor ljushögtid. Att vi låter Lucia bli en symbol för ljuset i
mörkret. Legenden om Lucia kan ses som en påminnelse om att värna alla flickors rätt
att få bestämma över sina egna kroppar och kunna göra egna val. Tillsammans genom
Act Svenska kyrkan kan vi ge fler flickor möjlighet att ta makten över sina egna liv.

Var med i kampen för alla flickors rätt
till ett värdigt liv - ge en gåva idag!
Swisha valfritt belopp till

9001223
PG. 90 01 22-3
BG: 900-1223
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MUSIK I KYRKAN
1:a Advent

Söndag 28 november kl. 18.00
i Norums kyrka
Lämna stressen och tona in julen tillsammans med
Norums vokalensemble. Ny och gammal adventsmusik
lyser upp i vintermörkret. Maria Björkman, piano och orgel.
Körledare: Frida Wendelius.
Präst: Elinor Johansson.

MAT & MUSIK I KYRKAN: Mat i församlingshemmet från kl. 17.00.

Julsångsgudstjänst

Söndag 19 december kl. 18.00
i Ödsmåls kyrka
Kom och sjung in julen!
Ödsmåls kyrkokör med flera sjunger,
ackompangerade av band, flöjt och fiol.
Präst: Petter Ölmunger.

"Stjärnklart"
Torsdag 6 januari kl. 18.00 i Norums kyrka
Sandra, Anna-Karin, Gabriella, Anna, Karin,
Helena och Frida bjuder på ett stjärnspäckat
program med musikaliska favoriter i olika genrer.
Musikalisk ledning: Frida Wendelius.
Präst: Petter Ömunger.

www.svenskakyrkan.se/stenungsund

