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Rädd och räddad
När dessa rader skrivs finns ordet ”rädd” och ordet ”räddad” i många människors 
tankar. En humanitär katastrof har drabbat Europa när Ryssland invaderade 
Ukraina. Många människor är rädda och många flyr för att rädda sina liv.  

Självklart finns Svenska kyrkan med i det humanitära hjälparbetet. Tillsammans 
med andra kyrkor och lokala aktörer finns vi på plats via ACT (Action by 
Churches Together). ACT är Svenska kyrkans arbete för fred, rättvisa och för-
sörjning och det pågår under årets alla dagar. Det är i grund och botten ett 
långsiktigt arbete där vi, som en del av den världsvida kyrkan, kan bidra till 
en bättre värld för alla människor. Men ACT bedriver också katastrofarbete 
och just nu vill jag gärna peka på möjligheten att stödja människor i kris 
via ACT. Mer information finns på sidan nio i detta nummer av Klockrent. 

Orden ”rädd” och ”räddad” är angelägna just nu, men egentligen är de all-
tid aktuella. Att vara människa är att leva med oro och rädsla men också 
att ha erfarenheter av att bli räddad och att kunna känna sig trygg. Ordet 
”räddning” är dessutom grundläggande i vår tro eftersom det beskriver en 
gemensam erfarenhet av hur det är att möta Gud. Genom historien finns 
berättelse efter berättelse som handlar om hur Gud kommer till människans 
räddning för att ge trygghet, liv och hopp. Att bli räddad (frälst) av Gud är 
en av de viktigaste erfarenheterna vi har av Gud. 

När vi firar påsk i år är det för att påminna om just detta, Gud är vår räddning. 
I gudstjänsterna kommer vi att läsa bibelberättelser som handlar om hur det 
judiska folket, som levde i fångenskap i Egypten, blev räddade undan slaveriet 
och under Moses ledning fördes till ett land i frihet. Vi kommer också att 
höra om hur Jesus delar allt mänskligt lidande när han dör på korset. Men 
berättelsen tar inte slut där. Mot alla odds uppstår Jesus och bevisar att Guds 
vilja till liv och kärlek är större än all ondska och död.    

Påskens berättelser tar inte bort vår rädsla, men de ger 
oss mod att möta framtiden med tillförsikt. Trots allt.     
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0303-660 34

0768-36 60 34

kontakt@pelikanen.info

pelikanensnap

pelikanen_stenungsund

Pelikanen i Stenungsund

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. 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.

PÅSKLOVSAKTIVITETER

19
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>> Hos Marta och 
 Maria har funnits 
 sedan 2003 och drivs 
 som en ideell förening. 
 Föreningen är en del 
 av Svenska kyrkan 
 i Stenungsund men 
 ekonomiskt och 
 organisatoriskt 
 fristående.

>> Ett stort antal 
 frivilliga arbetar 
 regelbundet i butiken. 

>> Organisationer och 
 föreningar kan söka 
 bidrag hos oss. 

>> Vi stöder 
 hjälpverksamhet 
 både lokalt, nationellt 
 och internationellt, 
 främst riktat till 
 kvinnor, ungdomar, 
 barn och familjer.

”Hos Marta & Maria” 
Den lilla secondhand-butiken på Gärdesvägen drivs enbart av ideella. Butiken 
har tre stycken butiks-ansvariga och ett 40-tal andra ideella som hjälper till 
och arbetar i butiken. 

I dagsläget är det folk på plats tre 
dagar i veckan och själva butiken är 
öppen på måndagar kl. 15.00 – 19.00. 
Innan pandemin var butiken öppen 
även på lördagar, något som de 
hoppas att de snart kommer kunna 
göra igen och även öppna upp caféet 
igen då många saknar den sociala 
mötesplatsen i butiken.

Motivationen för att driva butiken är 
en önskan om att ge tillbaka. Det är 
ett socialt arbete, både på plats och i 
form av att få ge tillbaka till samhället. 
Arbetet gynnar samhället och perso-
ner på flera olika sätt. Stenungsunds 
pastorat har ett IOP-avtal med Ste-
nungsunds kommun avseende 1-2 
personer för arbetsträning. Det finns 
ett miljösyfte med butiken, återvinna 
saker i stället för att köpa nytt. Alla 
intäkter från butiken går tillbaka till 
samhället – både utomlands och lo-
kalt i Stenungsund. En del av inkom-
sterna går till ekonomisk hjälp till 
barn, kvinnor och familjer i Stenung-
sunds pastorat. Även andra pastorat 
kan ansöka om att få ekonomiskt 
bidrag, likaså olika typer av organi-
sationer. När detta reportage skrevs 

hade ”Hos Marta & Maria” precis haft 
butiken öppen och alla intäkter gick 
till att stötta folket i Ukraina. 

”Det var väldigt uppskattat av kun-
derna. Många pratade extra med oss 
om krisen i världen och hur mycket 
de uppskattade detta initiativ. Några 
skänkte dessutom extra pengar när de 
handlade, för att kunna bidra med mer. 
Det kändes stort att få vara en del 
av att bidra till folk i nöd”, berättar  
Anna-Carin, en av de tre butiksansvariga.

För att kunna driva ”Hos Marta & Maria” 
behövs det ideella krafter och de är 
i ständigt behov av nya medarbetare. 
Butiken är även totalt beroende av 
att vänliga människor lämnar in sina 
fina saker, så att de kan säljas. 
– Många är väldigt givmilda och 
skänker oss otroligt fina saker, be-
rättar Anna-Carin.

Under 2021 kunde man känna av ef-
fekterna av pandemi men trots det 
kunde 600 000 kronor delas ut för 
att hjälpa olika människor i samhället!

TEXT: FELICIA KRANTZ-STRAND 

Många är väldigt givmilda och skänker otroligt fina saker. Foto: Anna-Carin Olander.
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Maria

Hos
Marta

och

Den go'a lilla butiken med hjärta

Vill du också bidra?
Vill du arbeta ideellt på Marta & Maria? 
Ring, skicka via FB eller kom förbi en tisdag eller torsdag.

Har du saker du vill skänka till försäljningen? 
Inlämning tisdagar kl. 15.00 – 18.00.

Öppettider:
Butiken är öppen måndagar kl. 15.00 – 19.00.
Inlämning av varor tisdagar kl. 15.00 – 18.00.

Gärdesvägen 8, 444 31 Stenungsund
Tfn: 0303 - 660 03

FÖLJ OSS 

PÅ FACEBOOK!
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Anita och Torhild, 
två av de frivilliga 
som jobbar i butiken.
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Vår världsvida kyrka

TEXT: ELINOR JOHANSSON

”Fast spridd i många länder…”
När jag var ung, i mitten på 1980-talet, var min hemförsamling värd för 
en utbytesstudent från Indien. Det kan låta märkligt idag, men för mig var 
detta stort. Fram till dess hade jag aldrig träffat någon som kom från ett 
land som låg så långt borta och jag blev djupt imponerad.

Evangelina, kom från Bangalore. 
Hon talade sju (!) språk flytande 
och lärde sig svenska på bara 
några månader. Och när hon 
berättade om sina erfarenheter 
vidgades min värld. Evangelina 
beskrev hur det var att leva som 
kristen i ett land där den kristna 
kulturen inte genomsyrade sam-
hället. Trots att det var mycket 
som var olikt när vi jämförde 
våra liv, kunde jag känna igen 
mig i hennes tro. Vi hade inte 
vuxit upp tillsammans men delade 
ändå gemensamma erfarenheter. 
Det var stort. Och det skapade 
en nyfikenhet som jag burit med 
mig sedan dess. En nyfikenhet 
på den världsvida kyrkan.

För Kyrkan, med stort K, är inte 
främst en byggnad eller en organi-
sation. Kyrkan är först och främst 
en gemenskap som sträcker sig 
genom tiden och över nations-
gränser. Hon är en gemenskap av 
människor som vill höra ihop med 
Jesus. Ser vi ut över världen idag 
finns det många olika kyrkor och 
samfund. Några är stora och väle-

tablerade, andra är unga trosrö-
relser. Och alla hör vi ihop, våra 
olikheter till trots. Dessutom har 
vi mycket att lära av varandra. 

För att underlätta samarbetet 
kyrkor emellan finns det organi-
satoriska sammanslutningar av 
olika slag. Ur ett globalt perspektiv 
är Kyrkornas världsråd den största 
träffpunkten för kyrkor i världen. 
Eftersom Svenska kyrkan är en 
evangelisk luthersk kyrka finns 
vi också med i Lutherska världs-
förbundet. Snävar vi sedan in 
geografin till Europa så finns vi 
med i Konferensen för europe-
iska kyrkor och med Anglikan-
ska kyrkan samarbetar vi i full 
gemenskap via Borgåöverens- 
kommelsen. Här hemma finns 
den viktiga träffpunkten Sveriges 
kristna råd. 

Med detta sagt, är det få saker 
som är så viktigt för den världs-
vida kyrkans enhet, som helt 
vanlig vänskap. Vänskap mellan 
församlingsbor i olika kyrko-
traditioner och vänskap mellan 

kyrkoledare och företrädare. När 
människor träffas och lär känna 
varandra händer det saker. Sådana 
vänskapsband för med automatik 
med sig både respekt och på sikt 
också fred. Här är vi alla viktiga, 
och kan göra verklig skillnad i 
världen. 

En person som har stor kunskap 
om kyrkor i världen men också 
av vänskap över kyrkogränser, 
är ärkebiskop emeritus Anders 
Wejryd. Han är europapresident 
i Kyrkornas världsråd och han 
kommer till oss en kväll i april 
för att vidga våra vyer! Mer in-
formation om den kvällen finns 
här bredvid. Jag hoppas du har 
möjlighet att vara med!    

Sv. psalm 57:2
Fast spridd i många länder 

är kyrkan endast en
och har en enda Herre 

och en bekännelse.
Av vatten född och Ande 

till ett och samma hopp
hon går till löfteslandet 

med samma resekost.



Vår världsvida kyrka

Foto: Magnus Aronson/IKON.

"Kristna blir fler och färre i
 världen. Lär det oss något?"
FÖRELÄSNING OCH FÖRSAMLINGSKVÄLL
ONSDAG 20 APRIL KL. 19.00 
I KRISTINEDALKYRKAN

Välkommen till föreläsning och församlingskväll till-
sammans med Anders Wejryd; Ärkebiskop emeritus 
och Europapresident i Kyrkorna världsråd.
Kvällen kommer att handla om hur kyrkor fungerar 
ute i världen. Vad som sker - och inte sker. Och var 
kristna kyrkor växer - och krymper. Och varför det 
är meningsfullt att bry sig om hur andra kyrkor och 
länder har det och gör.

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

Kolla här!

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

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.

Konfirmation 2022/2023
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Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

SWISHA
HALVA
MATKASSEN
Tillgång till näringsriktig mat är en mänsklig
rättighet som vi människor i hela världen delar.

45 MILJONER
MÄNNISKOR RISKERAR
NU AKUT HUNGERSNÖD*

*Källa: FN (nov 2021)

SWISHA TILL

900 1223

Dela med dig genom att swisha halva beloppet 
för något du köper. Det kan vara kostnaden 
för en halv ka� e, en halv lunch eller varför 
inte halva matkassen. En gåva som gör skillnad. 
Tillsammans gör vi världen hel. Vi delar lika 
under samma himmel. 
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Ge en gåva 
som räddar liv.

SWISHA TILL

900 1223
Skriv AKUT i meddelandefältet.

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. 
Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att orka leva 

vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum.

Genom lokala partner är Act Svenska kyrkan på plats och kan snabbt bidra med mat, 
vatten och trygghet när läget är akut. Stöd vårt katastrofarbete!

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag.
Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att orka leva

vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum.

Genom lokala partner är Act Svenska kyrkan på plats och kan snabbt bidra med mat,
vatten och trygghet när läget är akut. Stöd vårt katastrofarbete!

DET HÄR GÖR VI Act Svenska kyrkan stöttar utsatta människor runt om i världen. Genom lokala 
partner är vi på plats och kan snabbt bidra med mat, vatten och trygghet när läget är akut. De humanitära 
insatser når människor oavsett deras politiska, religiösa eller etniska tillhörighet. Act Svenska kyrkan 
är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att 
vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

NÄRA SAMARBETE ÖVER HELA VÄRLDEN Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor, 
utvecklingsorganisationer, nätverk och aktörer i civilsamhället över hela världen. Vi tror på styrkan i 
att arbeta med lokala krafter och finns alltså på plats genom våra samarbetspartners, inte med egna 
kontor. Men vi har utsända medarbetare som är representanter för Act Svenska kyrkan i en viss region 
eller ett land eller placerade hos en lokal kyrka eller partner. 

OM ACT-ALLIANSEN
- Har 137 trosbaserade organisationer som medlemmar i över 127 länder över hela världen.
- Består av kyrkor och kyrknära organisationer engagerade i utvecklings-, katastrof-, och påverkansarbete.
- Omkring tre fjärdedelar av medlemmarna finns i så kallade utvecklingsländer, en fjärdedel i i-länder.
- Har omkring 25 000 anställda, de flesta lokalanställda.

Många av ACT-medlemmarna arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete för att skapa bestående förändring 
för människor i utsatta situationer. Men när en katastrof inträffar finns goda förutsättningar att snabbt svara 
upp mot behoven. Efter katastrofens akuta fas stöder ACT-alliansen återuppbyggnad och arbetar också 
för att förebygga nya katastrofer. Vi finns helt enkelt på plats både före, under och efter katastrofen.

Läs mer på ACT-alliansens webbplats: www.svenskakyrkan.se/act
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Vill du sjunga i kör?

Kyrkomusiken i våra församlingar har till uppgift att möta varje individs unika kreativitet. All typ 
av skönhet (konst, musik, osv.) pekar på Guds härlighet. Vi förvaltar kyrkans musikaliska kulturarv 
men medverkar även till förnyelsen av densamma tillsammans med dig! Stenungsunds pastorat har 
ett brett utbud av kör- och musikverksamheter, och ett rikt musikliv som spänner över orgelmusik, 
körsång i många genrer och storlekar, kör och orkester och solistframträdanden. Är du eller någon i 
din omgivning nyfiken att prova på att sjunga i kör - välkommen att ta kontakt med någon av våra 
körledare. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Barnkörer
Gillar du att sjunga och ha kul med musik? Kom 
och var med i någon av våra barnkörer. Din röst är 
viktig för den är unik! Man blir glad i hela kroppen 
av att sjunga! Vi får dansa, spela djembetrummor 
och ägg och sångerna är toppen! 

”SÅNG MED SPRÅNG”  
Tisdagar   kl. 15.45 – 16.30  (åk. 4 – 6)
Tisdagar  kl. 16.30 – 17.30  (åk. 1 – 3) 
Kristinedalkyrkan
Kontakt: Elinor Josefsson, tfn:0303 - 660 10.

”MUSIKLEK” 
Torsdagar  kl. 16.00 – 16.35 (4 – 6 år) 
Norums församlingshem
Kontakt: Frida Wendelius, tfn: 0303 - 660 73.

”UNGA RÖSTER” 
Torsdagar kl. 17.00 – 18.00  (åk. 1 – 3) 
Norums församlingshem
Kontakt: Frida Wendelius, tfn: 0303 - 660 73.

”MELLANSTADIEKÖREN” 
Torsdagar kl. 15.00 – 16.00  (åk. 4 – 6)
Ödsmåls församlingshem
Kontakt: Ulrika Kristiansson, tfn: 0303 - 660 74

”LÅGSTADIEKÖREN”/KOMPIS  
Måndagar kl. 14.30 – 16.30  (Åk. 2 – 3)
Tisdagar kl. 14.30 – 16.30  (Åk. F – 1)
Ödsmåls församlingshem
Kontakt: Ulrika Kristiansson, tfn: 0303 - 660 74

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Foto: Gustaf Hellsing/IKON
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Vad tycker du?
Vad är bäst med att sjunga i kör?

LÄS MER PÅ
HEMSIDAN!

 Amanda, 8 år: 
Sjunga och vara med 

på gudstjänsterna.

Tobias Nordberg
Det är väldigt kul att vi 
är folk i alla åldrar som 

sjunger tillsammans! Det är 
ett sätt att umgås över generationsgränser. Jag tycker 
också om att få hålla på med musik på ett organiserat 
sätt i vuxen ålder. Vi har alltid roligt! 

Ingemar Johansson 
Det låter så bra när man 
är flera som sjunger olika 
stämmor tillsammans! Jag 
tycker också om det sociala. 
Vi kommer från  olika miljöer, några är pensionärer, 
några är mitt i arbetslivet osv. Med kören får vi ett 
sätt att umgås och sjunga ihop.

Alice, 8 år: 
Sjunga.

Ungdomskör
För dig som går i årskurs 7 och uppåt.

”ASTERIA”  
Måndagar  kl. 18.00 – 19.30
Ödsmåls församlingshem
Kontakt: Elin Östlund, tfn: 0303 - 660 53.

Vuxenkör
Körsång ger glädje, delaktighet och energi. 
Kom och sjung med oss!

”ÖDSMÅLS KYRKOKÖR” 
Ödsmåls kyrkokör är en glad fyrstämmig kör som 
sjunger blandad musik! Vi medverkar på guds-
tjänster m.m. ca 3-4 gånger per termin. 
Tisdagar  kl. 18.30 – 20.30
Ödsmåls församlingshem
Kontakt: Elin Östlund, tfn: 0303 - 660 53.

”NORUMS VOKALENSEMBLE” 
Damkör - Vi sjunger allt från klassiskt, folkligt, 
psalmer, jazz och visor. Det krävs provsjungning 
och du bör kunna läsa noter. 
Onsdagar  kl. 18.30 – 20.30
Norums församlingshem
Kontakt: Frida Wendelius, tfn: 0303 - 660 73.

”GLORIA”  
Gloria är en kör för dig som gillar att sjunga 
blandade musikstilar! 
Torsdagar  kl. 19.00 – 20.30
Kristinedalkyrkan
Kontakt: Elinor Josefsson, tfn:0303 - 660 10.

VISSTE DU ATT DETTA SKER 
NÄR DU SJUNGER:
· Blodtrycket sjunker

· Immunförsvaret stärks
· Vi blir gladare

· Stresshormonet kortisol minskar  
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Kyrkogården informerar

Vårplantering 
Våren är på intåg och nu i april är det dags
för vårplantering på våra kyrkogårdar.  
Till vårens plantering används penséer vilket är en tålig vårblomma som kan hantera temperaturer även 
lite under fryspunkten.  Risken att misslyckas med sin plantering av penséer är mycket liten! De är väldigt 
tacksamma och fungerar lika bra i en kruka som i en rabatt med välgödslad jord, men lite extra näring är inte 
fel att ge dem vid tillfälle för att få kraftiga plantor som ger mycket blommor. De trivs i både sol och halvskugga 
så de är ett lämpligt val till i princip alla gravar och platser. 

I år kommer vi plantera en sort som heter Rocky i fyra olika färgställningar: Sunny Side Up, Deep Blue, 
Hello Yellow och Blue Picotee. Det kommer alltså bli en färgkombination av blått och gult i år.  

”Eftersom rådjur och harar tycker att penséer smakar mums kommer vi att spraya med Trico Garden på Norums 
kyrkogård. I Ödsmål och på Stora Askerön brukar inte det behövas”, säger Emma Gilland, en av våra vaktmästare. 

I krukor runt våra kyrkor kommer det planteras stora påskliljor. De stora påskliljorna blommar på nytt år efter 
år, och därför kommer det även planteras en del av dessa stora påskliljor på olika ställen på kyrkogårdarna, till 
exempel i minneslundarna.  

Vill du plantera penséer? Emmas två viktiga tips: 

För att slippa att rådjur och harar äter upp dina penséer – plantera 
även påskliljor ihop med dina penséer då de inte gillar just påskliljor.  

När en blomma vissnat – nyp bort hela blomstjälken och inte bara 
blomman. Om stjälken får sitta kvar produceras färre nya blommor. 
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⬛ Utbyggnation av Norums kyrkogård 
Planområdet är beläget i den centrala delen av 
Stenungsunds kommun, mellan Hallerna och 
Kyrkenorums bostadsområde i anslutning till 
den befintliga kyrkogården. 

Vill du läsa mer om projektet 
kan du göra det på stenungsund.se. 

Medarbetare i Stenungsunds pastorat tittar på ritningar över den nya kyrkogårdsdelen 
tillsammans med planarkitekt Fabiana Tomé. Foto: Felicia Krantz-Strand.

Utbyggnation av Norums kyrkogård
Pastoratet har länge känt ett behov av en större kyrkogård i Norum och 
nu har planerna äntligen kommit i gång på allvar. 

En tydlig vision för den nya kyrkogårdsdelen är att 
det blir en lugn oas och att det är en kyrkogård som 
fungerar för alla oavsett religion och härkomst. 

Nyligen skedde ett möte med de involverade med-
arbetarna i Stenungsunds pastorat och kommunens 
planarkitekt för att pastoratet skulle få en inblick i 
hur långt de kommit i detaljplanen. Vi fick ritningar 
med det lagda förslaget, en chans att ställa frågor 

samt komma med önskemål och idéer. 
Även själva detaljplanen är i ett tidigt 
stadium och många ändringar kommer 
att ske innan detaljplanen står klar.  

Under 2021 startades arbetet med att skapa en detaljplan 
för området. Det är väldigt tidigt i stadiet och det 
kommer ännu dröja ett par år innan kyrkogården 
står klar. I dagsläget finns det några första skisser 
och ritningar på hur kyrkogården kan se ut, och 
man räknar på hur många gravar som får plats, 
samt vilken typ av gravar. Man kollar även på olika 
vägar, både på kyrkogården och i anslutning intill. 
Detaljplanen beräknas vara klar under 2024. 
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Kyrkogården informerar

KISTGRAVPLATS Kistan gravsätts på en utvald plats eller i familjens grav. Anhöriga kan deltaga vid gravsätt-
ningen. Kistgravar finns med enkel eller dubbel gravbredd och upplåtes med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan 
förlängas. Om markförhållandena tillåter kan upp till fyra kistor placeras inom en dubbelgrav. Själva gravplatsen kostar 
inget, men innehavaren ansvarar för och bekostar gravsten och anläggande och skötsel av plantering. Ansökan om 
gravsten inlämnas till kyrkogårdsförvaltningen, vissa restriktioner kan gälla. Gravskötsel kan köpas.

URNGRAVPLATS Urnan gravsätts på en utvald plats eller i en befintlig grav. Anhöriga kan deltaga vid 
gravsättningen. Urngraven upplåtes med en gravrättstid på 25 år, vilken kan förlängas. Mellan fyra till sex urnor 
kan placeras inom samma gravplats. Själva gravplatsen kostar inget, men innehavaren ansvarar för och bekostar 
gravsten och anläggande och skötsel av plantering. Ansökan om gravsten inlämnas till kyrkogårdsförvaltningen, 
vissa restriktioner kan gälla. Gravskötsel kan köpas.

MINNESLUND Minneslund är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Askan placeras inom ett gemensamt 
område och anhöriga tillåts ej deltaga vid gravsättningen. Upplåtes utan gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer 
all smyckning. Snittblommor får endast sättas i kyrkogårdsförvaltningens vaser och gravljus får sättas på anvisad 
plats. Ingen annan smyckning får placeras i anslutning till gravplatsen. Gravsättning i minneslunden kostar inget.

ASKGRAVLUND är en utveckling av minneslunden men med graverad namnplatta. Påsen med askan sätts 
ned inom ett gemensamt område och anhöriga får deltaga vid gravsättningen. Den upplåtes utan gravrätt. 
Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer namnplatta och plantering inom området i 25 år. Snittblommor får endast 
sättas i kyrkogårdsförvaltningens vaser och gravljus får sättas på anvisad plats. Ingen annan smyckning får placeras i 
anslutning till gravplatsen. En extra kostnad tas för namnplattan, för närvarande 1700 kr.

GRAVSKICK I STENUNGSUND
Gravskick är ett ord för på vilket sätt vi begraver de döda. I pastoratet finns fem olika gravskick; Kistgravar och urn-
gravar finns på samtliga våra kyrkogårdar. Minneslund finns på alla kyrkogårdar utom Ödsmåls gamla kyrkogård. Det 
finns en askgravlund på Norums kyrkogård, och askgravplatser på Norums kyrkogård och Ödsmåls nya kyrkogård.

⬛ Gravskötsel 
Svenska kyrkan i Stenungsund erbjuder sina gravrättsinnehavare 
hjälp med skötseln på de fyra kyrkogårdarna i pastoratet. 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 artiklar 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).
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ASKGRAVPLATS Askan gravsätts på utvald plats. Anhöriga kan deltaga vid gravsättningen. Upplåts med 
en gravrättstid på 25 år, vilket kan förlängas. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer namnplatta och gravsmyckning. 
Snittblommor, endast i kyrkogårdsförvaltningens vaser, och gravljus får sättas på anvisad plats. Ingen annan 
smyckning får placeras i anslutning till gravplatsen. Upp till 4 stycken askpåsar kan placeras i varje grav. Kostnad 
för namnplattan och del i plantering för 25 år är för närvarande 6600 kr.

MAT & MÄSSA

En dag för olika åldrar med gemenskap, delaktighet, glädje, mat och 
gudstjänst! En skön avslutning på helgen och ett avstamp inför veckan 
som kommer.

SÖNDAG 24 APRIL KL. 15.30 Historisk vandring i och kring Norums kyrka
Vi gör några nedslag i Norumsbygden genom århundradena. Vi får möta ett par historiska personer 
som berättar anekdoter, öden och äventyr från sin tid.  Vad berättar kyrkogården om människors 
liv och leverne och samhällets utveckling? 
Start kl. 15.30 vid Norums församlingshem. Kl. 17.00  Mat i församlingshemmet. Kl. 18.00  Mässa.             

SÖNDAG 22 MAJ KL.15.00 Vandring med pilgrimstema
Välkommen på vandring i härlig vårtid! Under vår vandring finns stationer på temat ”På väg”. 
Tillgängligt med baby i bärsele. Ta med sittunderlag och fikakorg! Barn kan gå en egen vandring 
med roliga uppdrag!
Start kl. 15.00 vid Norums församlingshem. Kl. 17.00  Mat i församlingshemmet. Kl. 18.00  Mässa.  

TILLSAMMANSDAG

ÅTERANVÄNDNING AV GRAVPLATSER
Pastoratet återanvänder sedan många år gamla återlämnade gravplatser. Gravarna kan övertagas med 
gravsten och ram. Ny inskription på gravstenen bekostas av ny gravrättsinnehavare. Dessa gravplatser 
finns på alla kyrkogårdar i pastoratet, främst på de äldre delarna. Vaktmästaren på respektive kyrkogård 
vet vilka som är lediga.

På kyrkogårdarna har vi ett antal gravplatser, s.k. kulturgravar, som bedömts som särskilt värdefulla och 
därmed också viktiga att förvalta och bevara inför framtiden. Dessa är inte tillgängliga för nyupplåtelse.
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Påsken

PALMSÖNDAGEN 
Jesus rider in i Jerusalem på en 
åsna för att fira den judiska pås-
ken med sina lärjungar och tas 
emot som kung av folket som 
jublar, viftar med palmblad av 
glädje och sjunger Ho¬sianna. 
Palmsöndagen inleder också ad-
ventstiden.

SKÄRTORSDAGEN
Jesus bryter för sista gången 
bröd tillsammans med sina lär-
jungar och instiftar nattvarden. 
Senare på natten grips Jesus av 
romerska soldater när han och 
hans lärjungar samlats i Getse-
mane trädgård. Judas har mot en 
betalning av 30 silvermynt för-
rått Jesus genom att avslöja var 
han finns och med en kyss visat 
för soldaterna vem han är.

Välkommen 
att fira påsk! 
Påsken är kyrkans 
största helg. Vi firar 
att Jesus har besegrat 
döden och med den allt 
som står livet emot.

STILLA VECKAN Veckan före 
påsk kallas stilla veckan och bör-
jar med palmsöndagen. Under 
stilla veckan följer dagarna i Jesu 
liv som leder fram till långfre-
dagens död och sedan vidare till 
påskdagen, uppståndelsedagen. 
För att följa de olika evangelis-
ternas berättelser av vad som 
hände under stilla veckan och 
påsken följer man ett av evang-
elierna varje år. I Evangelieboken 
finns en särskild ordning för vilket 
av evangelierna som användes vil-
ket år. Berättelsen om Jesu sista 
tid kallas även "passionsdramat" 
och berättas över en rad andakter 
och gudstjänster, från palmsön-
dagen till och med långfredagen.

PÅSK Berättelserna om Jesus 
och vem han är finns nedskrivna i 
ljuset av påskens drama och i lju-
set av uppståndelsen. Kristen tro 
är en tro på uppståndelsen, vänd-
punkten. Evangeliet, det glada 
budskapet, är budskapet om att 
livet och världen inte är fångad i 
dödens och förstörelsens liv.

Foton: Sandra Mattsson och 
Kristina Johansson/IKON

Kristen tro 
är en tro på 

uppståndelsen, 
vändpunkten. 
Allt det som 

tynger vår jord, 
som stänger till 

våra hjärtan 
och stänger ute livet 

rullas bort.
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Påsken

LÅNGFREDAGEN
Efter att Jesus grips på natten 
förs han till förhör hos Pontius 
Pilatus som dömer honom till 
döden för att han sägs ha gjort 
anspråk på att kallas judarnas 
kung. Han blir avrättad genom 
att hängas på avrättningsredska-
pet korset.

PÅSKDAGEN
Den tredje dagen efter att Jesus 
dött återuppstår han. När kvin-
norna kommer till graven är 
stenen bortrullad och Jesus är 
borta. Kristen tro är en tro på 
uppståndelsen, vändpunkten. 
Allt det som tynger vår jord, 
som stänger till våra hjärtan och 
stänger ute livet rullas bort.

ANNANDAG PÅSK
Jesus visar sig för lärjungarna 
på olika sätt och på annandag 
påsk hör vi berättelsen om hur 
två lärjungar är på väg bort från 
Jerusalem till byn Emmaus. De 
går och samtalar om det som 
hänt och plötsligt slår någon föl-
je med dem. De förstår inte först 
vem han är, men när han stan-
nar hos dem och äter, förstår de 
att det är Jesus.

Foto: Albin Hillert/IKON
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Gudstjänster i påsk
⬛ Gudis
En barngudstjänst för 
de allra yngsta med 
barnet i fokus och 
Jesus i centrum. Vi 
tänder ljus, sjunger och 
lyssnar till en berättelse 
ur bibeln. Barn får 
gärna var med och bära 
processionskors, tända 
ljus eller ringa i kyrk-
klockorna för att ringa 
in till gudstjänst! Gudis 
är en gång i månaden  
tillsammans med kyrkans
öppna förskola. 

Fredag 13 maj kl.10:30

⬛ Nytt om namn
Familjegudstjänst är 
en enkel gudstjänst 
där perspektivet ofta 
är barnens och tilltalet 
främst är riktat till 
barnen. Under våren 
ersätts ordet 
"Familjegudstjänst" till 
"Gudstjänst med små 
och stora"

⬛ Digitalt arkiv
Tips till påsk!
Här kan du lyssna 
till ett urval konserter
och gudstjänster under
stilla veckan och påsken.

De digitala konserterna 
och gudstjänster hittar 
du på svenskakyrkan.se

18

Palmsöndag • 10 april
11.00 ÖDSMÅLS KYRKA MÄSSA MED SMÅ & STORA 
Präst, Petter Ölmunger. Bibelutdelning för 5-åringar. Barnkörerna medverkar. 
Efter gudstjänsten är det fika i församlingshemmet, och det finns även möjlighet 
att hälsa på samt rida på åsnorna Isak och Bella från Husebacken.
11.00 KRISTINEDALKYRKAN MÄSSA 
Präst, Lisa Maria Strandberg.
18.00 NORUMS KYRKA MAT & MÄSSA
Präst, Lisa Maria Strandberg. Mat kl. 17.00 i Norums församlingshem.

Skärtorsdag • 14 april
08.30 KRISTINEDALKYRKAN MORGONMÄSSA 
19.00 ÖDSMÅLS KYRKA SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
Präst, Petter Ölmunger. 
19.00 NORUMS KYRKA SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
Präst, Catarina Holmgren Martinsson. Norums vokalensemble medverkar.
21.00 KRISTINEDALKYRKAN SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
Präst, Elinor Johansson. 

Långfredag • 15 april
11.00 ÖDSMÅLS KYRKA LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST 
Präst, Elinor Johansson. 
18.00 NORUMS KYRKA MUSIK I KYRKAN 
Präst, Catarina Holmgren Martinsson. (Se annons på sista sidan.)

Påskafton • 16 april
23.30 KRISTINEDALKYRKAN MIDNATTSMÄSSA 
Präst, Lisa Maria Strandberg. 

Påskdagen • 17 april
11.00 ÖDSMÅLS KYRKA MÄSSA 
Präst, Petter Ölmunger. Trumpetare medverkar.
11.00 KRISTINEDALKYRKAN PÅSKDAGSMÄSSA MED SMÅ & STORA
Präst, Kristina Hanson. Medverkar gör barnkörerna Sång med språng, 
barngrupperna Kompis och Snackis samt instrumentalister.
18.00 NORUMS KYRKA MAT & PÅSKDAGSMÄSSA MED MUSIK
"Han är inte här, han har uppstått!" Präst, Catarina Holmgren Martinsson. 
Påskbuffé kl. 17.00 i Norums församlingshem. Anmälan till Sofia Krantz på 
tfn: 0706 - 60 15 76 eller sofia.krantz@svenskakyrkan.se

Annandag påsk • 18 april
18.00 ÖDSMÅLS KYRKA MUSIK I KYRKAN 
Präst, Petter Ölmunger. (Se annons på sista sidan.)

PASSIONSGUDSTJÄNST KL. 19.00 I STENUNGSUNDS KAPELL
MÅNDAG 11 APRIL Präst, Petter Ölmunger.
TISDAG 12 APRIL Präst, Lisa Maria Strandberg.
ONSDAG 13 APRIL Präst, Catarina Holmgren Martinsson.

För fler gudstjänsttider – se annonsering
i ST-tidningen och på hemsidan.
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SÄTT GULDKANT PÅ LOVET
ONSDAG 13 APRIL 
KL. 13.30 – 16.00

I NORUMS FÖRSAMLINGSHEM

En extra lekfull eftermiddag med 
mycket glädje, sång och musik. 

Lekrum, pyssel, ansiktsmålning m.m. 
under eftermiddagen. 

I föreställningen LongKalsong - Live 
följer vi med Tompa & Mackan på 

sångäventyr, där alla får sjunga med 
i de trallvänliga låtarna och 

föreslå vart vi ska åka! 

13.30 – 16.00 
Lekrum, pyssel, ansiktsmålning m.m.

14.00 
Föreställning med 

Teater LongKalsong Live
14.45 

GoFika till självkostnadspris

LongKalsong är gruppen som bjuder på den 
svängiga och roliga musik de själva gjort 
och släppt på sina fem skivor. De gram-
misnominerades 2009 och 2021 för bästa 
barnskiva. Tomas Edelgård på sång, dragspel 
och simfot, samt Marcus Barck Sigvardsson 
på gitarr och sång.

Fri entré. Boka plats på nortic.se  
Arrangörer: Svenska kyrkan i Stenungsund 

och Stenungsunds kommun 

UTE-QUIZ & PÅSKPYSSEL
MÅNDAG 11 APRIL  KL. 10.00 – 13.00
I KRISTINEDALKYRKAN 
Vi börjar utomhus (kläder efter väder) och sen 
påskpysslar vi inomhus. Andakt & lättare lunch. 
För åk: F-5  Anmälan till: 
anna.refors@svenskakyrkan.se eller 0702-53 75 11
(Skriv namn, ålder, ev. allergi, kontaktperson med tfn.nr.)

BOWLA & ÄTA TILLSAMMANS
MÅNDAG 11 APRIL KL. 14.45
I KUNGÄLV
Vi träffas på Stenungsunds station och åker buss 
till Kongahälla. Efter bowlingen äter vi ihop innan 
avfärd hem med buss. Vi bjuder på kostnaderna 
för bowling och mat. Ni betalar resan dit & hem. 
För åk: 6 & uppåt. Anmälan senast 8/4 till: 
anna.refors@svenskakyrkan.se eller 0702-53 75 11

PÅSKPYSSEL OCH BAKNING
TISDAG 12 APRIL KL. 14.00 – 16.30
I ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM
Skapande och bakande. Mellanmål & andakt. 
För åk: F – 5. Anmälan till: 
ulrika.kristiansson@svenskakyrkan.se eller 0705-11 60 74
 (Skriv namn, ålder, ev. allergi, kontaktperson med tfn.nr.)

PÅSKLOVSKUL VECKA 15

Ålder: 
0– 6 år

FOTOUTSTÄLLNING
22 MAJ I ÖDSMÅLS KYRKA 
Naturbilder av Olle Arvids. För mer 
info. se pastoratets hemsida.



20 KLOCKRENT    NR 2 · 2022

Pysseltips

Beskrivning; 
Ni behöver; sugrör, plastfolie, lim eller limpistol 
och en sax. Det kan vara kul att göra färgglada 
vimplar som går att dekorera drivhuset med också. 
Sedan kompletterar ni med det ni vill odla och såjord. 

Stommen byggs av sugrören. Då är det är bra att 
hjälpas åt att hålla i de olika delarna innan limmet 
torkat och just små fingrar är perfekta till det. Klä 
sedan stommen med plastfolie och om det släpper 
så kan det vara bra att använda små tejpbitar på 
vissa ställen.

Att odla i minidrivhuset är både roligt och enkelt och 
det är bara er egen kreativitet som sätter gränserna 
för hur det kommer att se ut. 

Lycka till med bygget!

PEDAGOGERNA TIPSAR!

Bygg ett eget drivhus
Att bygga ett eget drivhus av sugrör 
och plastfolie är ett kul projekt så här 
på vårkanten. Väljer ni att odla plantor 
från frö så finns det stora valmöjligheter. 
Att börja i rätt tid ger starkare och friskare  
plantor. Det går lika bra att så sommar-
blommor, grönsaker eller varför inte 
snabbväxande ärtskott.

Genom att bygga ert eget drivhus som kan stå i 
värmen inomhus tjuvstartar ni sommaren medan det 
ännu är för kallt för att så utomhus. När plantorna 
växt upp så behöver de mer jord i en egen kruka 
och sedan är det slutligen dags att planera ut dem i 
ett land eller rabatt, en rejälare kruka på balkongen 
eller någon annanstans utomhus. 

20
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Köket tipsar!

Snabbt, gott & enkelt recept på pasta!
Ingredienser:
400g valfri pasta
2 bananschalottenlökar, finstrimlade
2 msk olivolja, att fräsa löken i
2 vitlöksklyftor, finhackade
400g romantica tomater på kvist, skurna i kvartar
½ kruka basilika, finstrimlad
400g salcicciakorv (Sprätta upp och kläm ur färsen 
ur korven) 
2,5-3 dl vispgrädde
Salt
Nymalen svartpeppar
Parmesan, riven

Gör så här:
1. Koka pastan enligt anvisningarna på paketet i 
 saltat vatten (Som en kallsup i havet!)
2. Skala och finstrimla bananschalottenlök och 
 finhacka vitlöksklyftorna.
3. Fräs chalottenlöken mjukt i oljan tills den blir 
 mjuk och glansig, vänd ner vitlöken.
4. Skär kvartar av tomaterna och vänd ner. 
 Låt rostas tills de mjuknar något.
5. Vänd i finstrimlad färsk basilika. Låt puttra samman.
6. Lägg över tomatblandningen i en tallrik medan 
 du fräser salciccian. Fräs på ordentligt i pannan. 
 Vänd sedan ned tomaterna i färsen. 
7. Låt puttra några minuter och häll sedan i grädden.
 Låt puttra ihop, reducera till en krämig sås. 
 Smaka av med salt och massa nymalen svartpeppar.
8. Häll av pastan och blanda med såsen, 
 lägg upp på tallrikar och riv över parmesan och 
 toppa med en kvist basilika.

 Redo att serveras! – Så enkelt och så gott!

Salcicciapasta
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På gång inom kort...

I KRISTINEDALKYRKAN 
ONSDAG 4 MAJ KL. 17.00 – 19.00 
Välkomna hela familjen till en vårig onsdag tillsammans i Kristinedalkyrkan. Vi kommer från olika 
håll och möts mitt i veckan för att ha roligt, fira vardagsgudstjänst och äta tillsammans. Det blir 
både pyssel ute och inne och möjlighet att testa på att spela musik. 40 kr per vuxen. Begränsat 
antal platser, anmälan krävs. 

Anmälan på mail eller sms senast 2 maj till:
Lisa Maria Strandberg. (Ange eventuella matallergier) 

E-post: lisamaria.strandberg@svenskakyrkan.se / Tfn: 0706 - 76 05 23

PÅ VARD
AGEN!

18 MAJ
ONSDAG 

Save the date!

"IRLÄNDSK AFTON" 
SÖNDAG 24 APRIL KL. 18.00 KRISTINEDALKYRKAN 

- en kväll som innehåller mässa samt eftersits med underhållning, 
allt inspirerat av Irländska ord och toner.

Medverkande: Rebecca Tuite – sång, Anders Eriksson – kontrabas m.fl. 
Efter mässan en irländsk eftersits med alkoholfri Guinness & underhållning.
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Bussresa till Nordens ark 
med kyrkans Öppna förskola

Foto: Nordens ark.

Välkommen att följa med på en spännande resa 
tillsammans med Öppna förskolan till Nordens ark. Vi 
åker iväg en heldag med buss måndagen den 30 maj.
 

Bussen går från 
Kristinedalkyrkan kl. 09.30 

och vi är hemma till ca. kl. 16.00 

Mer information kommer under våren 
men ”save the date” redan nu!

Du kan även hålla dig uppdaterad på vår 
facebooksida eller instagram

Save the date!

30 MAJ

TJEJKVÄLL 
ONSDAG 27 APRIL KL. 18.30

I KRISTINEDALKYRKAN
Tema: Vi skapar tillsammans!

Anmälan till Anna Vuori senast 21 april.
E-post: anna.vuori@svenskakyrkan.se

SOMMARLOVSKÖR 
med en musikalisk fruktsallad!

Vi sjunger Gullan Bornemarks sånger med
rim, roligheter och finurligheter.

Dagläger med körskola för barn i F-klass 
till åk 3 i Norums församlingshem.

Häng med på tre dagar i sången och 
musikens värld. Vi kommer använda 

kroppen som instrument och lära oss 
enkel musikteori med musikspel. Lära 

oss sånger skrivna av Gullan Bornemark 
som på ett urkul sätt använder ord, rytmik
och musik. Vi lyssnar och kikar på orgeln, 

dansar och har det skoj!

När?  Måndag 13 juni till onsdag 16 juni
Tid?  kl. 09.00 – 15.00 måndag och tisdag.
 Avslutningskonsert 
 ”Musikalisk fruktsallad”
  Onsdag 16 juni kl.16.00.
Var?  Norums församlingshem
Mat?  Vi bjuder på två 
 mellanmål och lunch

Anmälan? 
Anmäl dig senast 3/6 
till Frida Wendelius, 
E-post: frida.wendelius@svenskakyrkan.se 
Tfn: 0703 - 66 90 73
Ange vid anmälan om ditt barn 
har någon specialkost.

INSTAGRAM
@oppnaforskolanstenungsund

FACEBOOK

@OppnaForskolanStenungsund



”Sommarlängtan” 
SÖNDAG 5 JUNI KL. 18.00 I NORUMS KYRKA
Norums vokalensemble längtar efter sommar, sol och solkyssta 
kinder. Med varma kärleksfulla toner öppnar vi dörrarna mot 
sommarens skönhet. Musik av bl.a. Pugh Rogefeldt, Laleh, 
Johann Sebastian Bach, David Wikander m.fl. Norums voka-
lensemble under ledning av Frida Wendelius.
(MAT & MUSIK I KYRKAN - Mat kl. 17.00 i Norums församlingshem.)

Om sorg, längtan och hopp 
LÅNGFREDAGEN 15 APRIL KL. 18.00 
I NORUMS KYRKA
- Daniel Petrén, klassisk gitarr och vissång. 

Daniel Petrén uppträder och inspirerar som gitarrist och sångare 
i genrerna klassiskt, visa och pop. På långfredagen framför han 
ett stillsamt program i Norums kyrka med klassiska solostycken 
och sånger på temat sorg, längtan och hopp. 

"I dina 
vingars skugga" 

MÅNDAG 18 APRIL KL. 18.00 
I ÖDSMÅLS KYRKA

- En mässa i folkton av Erik Tilling 

Medverkar gör Gloria, Ödsmåls 
kyrkokör och ungdomskören 

Asteria samt instrumentalister. 

”Thank You For The Music”
SÖNDAG 1 MAJ KL. 18.00 I NORUMS KYRKA
Hyllningskonsert till ABBA! Nostalgitripp med många härliga 
låtar från ABBA:s stora låtskatt; b.la ”Mamma Mia, Dancing 
Queen, Waterloo, The Winner Takes It All.”
Sångkvartetten Harmony Sisters med musiker.
(MAT & MUSIK I KYRKAN - Mat kl. 17.00 i Norums församlingshem.)

SÖNDAG 22 MAJ
KL.  16.00

I ÖDSMÅLS KYRKA

Vi firar den biologiska mångfaldens 
dag, och avslutar dagen med musik 
i kyrkan kl. 16.00 då alla Ödsmåls 

körer är med och sjunger.

MUSIK I KYRKAN - Ett samarrangemang med Svenska kyrkan i Stenungsund och Sensus.

SÖNDAG 29 MAJ
KL.  18.00

I KRISTINEDALKYRKAN

Stråkorkestern Cappella Cordialis 
spelar musik av bl.a. J Haydn, 

L-E Larsson och Purcell.  
Dirigent: Finn Rosengren

Cappella Cordialis är en 
stråkorkester baserad i Göteborg.  

Den bildades 1979 och består 
av stråkpedagoger, läkare och 

andra goda amatörer.


