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I BOKEN ”KORSET OCH STILETTEN” berät-
tar David Wilkerson, amerikansk pastor 
i slutet av 50-talet, om hur han drabbas 
av en nöd för vilsna tonåringar i New 
York. Med fara för sitt liv väljer han att 
söka upp ungdomar som är fast i droger, 
kriminalitet och mörker. Han berättar om 
Guds kärlek, förlåtelsen och visar dem 
tillit. Nicky, mannen med det hårdaste 
ansikte som David sett, får ta upp kollekt 
på sin första gudstjänst. Ska han dra med 
pengarna eller lämna in dem?

DENNA PANDEMITID HAR för många varit 
en tid av mörker – en tid av oro, sjuk-
dom, sorg och ensamhet. För en del har 
det blivit en tid för reflektion; Hur vill 
jag leva mitt liv? Vad vill jag lägga tid 
på? Vilka relationer vill jag prioritera? 

Finns Gud? Vad händer när jag dör? Vad 
är meningen med livet?

LIVET ÄR FULLT AV VAL och frågor, stora 
som små. I höst är det kyrkoval. Vilken 
kyrka önskar jag? Vilken relation vill 
jag ha med församlingen och Gud? Vill 
jag att mitt barn ska döpas/konfirme-
ras? Finns det plats för mina frågor och 
tvivel? Finns det något jag kan göra för 
andra? Denna höst kan bli en nystart för 
både kyrka och samhälle. Men också för 

oss som önskar en förändring i livet, och 
mod att göra val i en ny riktning. 

HUR GICK DET DÅ för David i New York? 
Jo, trots många bakslag så händer det 
otroliga. Tusentals ungdomar tar emot 
Jesus och bryter med sina gamla liv. 
Och Nicky, han med det hårda ansiktet, 
drabbas av Guds kärlek, väljer att lämna 
in kollekten och utbildar sig till pastor! 
Det finns hopp för alla!

Att göra nya 
val i livet
Text: Frida Vikström, diakon

Informationsbladet ges ut av Svenska 
kyrkan i Stora Lundby-Östad pastorat 
och utkommer med fyra nummer per år.

För aktuell information, se webbplats
www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad 
eller Svenska kyrkans gratisapp Kyrkguiden.

Ansvarig utgivare:  
Jannica Norén
Grafisk form: Anna Carlsson
Foto på framsidan: Gustaf Hellsing/IKON 

Pastorsexpeditionen/ 
Stora Lundby församlingshem
0302-49 61 00 måndag–fredag kl 9–15
Lundbyvägen 12, 443 43  GRÅBO
storalundbyostad@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Bokning av begravning och gravadministration
0302-49 61 28 

Östad församlingshem och prästgård
Östadsvägen 381, 443 74  SJÖVIK

Jannica Norén, kyrkoherde
0302-49 61 10
jannica.noren@svenskakyrkan.se

Sybille Birkhorst, värdinna & Second hand
0302-49 61 07
sybille.birkhorst@svenskakyrkan.se

Lise-Lott Claesson, diakon
0302-49 61 24
lise-lott.claesson@svenskakyrkan.se

Alexander Dahlquist, präst
0302-49 61 21
alexander.dahlquist@svenskakyrkan.se

Magnus Eriksson, präst
0302-49 61 03
magnus.eriksson@svenskakyrkan.se

Frida Vikström, diakon
0302-49 61 12
frida.vikstrom@svenskakyrkan.se

För övrig personal, se webbplatsen.

Klaradals kloster
Lindåsvägen 22, 443 45  SJÖVIK
0760-227 327

Kyrktaxi
Beställs dagen innan hos Håkans El-taxi  
(Håkan Eriksson) 0302-400 09 

Besök oss på våra sociala kanaler:

www.facebook.com/storalundbyostad
www.facebook.com/storalundbysecondhand

www.instagram.com/storalundbyostad

Sök på Stora Lundby-Östad pastorat

Foto: Iain Taylor/Unsplash
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I HÖST ÄR DET DAGS FÖR KYRKOVAL
Svenska kyrkan har 5,8 miljoner med-
lemmar, cirka 21 600 anställda och 
tusentals och åter tusentals frivilligarbe-
tare. Vart fjärde år hålls det val då drygt 
19 400 förtroendeuppdrag ska fördelas. 
I kyrkovalet 2021 är det 5 miljoner 
personer som har rösträtt. Det är med-
lemmar som är minst 16 år gamla på 
valdagen den 19 september.

För Svenska kyrkan är medlemmarnas 
inflytande viktigt. För att kunna kalla sig 
folkkyrka måste ju folket vara med och 
styra. Det gör man på tre olika nivåer: 
lokalt, regionalt och nationellt. Parallellt 
med de nivåerna finns också ett religiöst, 
teologiskt, ledarskap i form av kyrko- 
herdar, biskopar och ärkebiskopen.

KANDIDATER & NOMINERINGSGRUPPER
Personer som ställer upp i kyrkovalet 
kallas för kandidater. De representerar 
olika nomineringsgrupper. Nominerings-
grupperna driver de frågor som de tycker 
är viktiga för Svenska kyrkan, och i kyr-
kovalet röstar man på de nominerings-
grupper och kandidater som man tycker 
bäst representerar ens egna åsikter.
 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE, LOKALT 
På den lokala nivån är det kyrkofullmäk-
tige som man väljer. Kyrkofullmäktige 
utser sedan ett kyrkoråd, som är som 
vårt pastorats styrelse. Där sitter också 
kyrkoherden med. 
Kyrkofullmäktige fattar de beslut som 
påverkar medlemmarna mest. Det hand-
lar till exempel om vad Östad och Stora 
Lundby församlingar ska erbjuda för ak-
tiviteter för barn, unga och äldre och hur 
musiklivet ska se ut. På nästa uppslag 
presenterar sig de grupper som finns att 
välja på här.

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE,  
REGIONALT 
På regional nivå väljer man ledamöter 
till stiftsfullmäktige. Vi tillhör Göteborgs 
stift, ett av Sveriges 13 stift. 
Stiftets uppgift är att stötta församling-
arnas arbete och att se till att församling-
arna följer lagar och regler som finns om 
deras verksamhet. Ska en kyrka renove-
ras kan stiftet hjälpa till med expertiskun-
skap. Finns stora behov som till exempel 
många hemlösa, kan stiftet samordna 
hjälpinsatser. 

VAL TILL KYRKOMÖTET, NATIONELLT 

Högsta beslutande organ inom Svenska 
kyrkan är Kyrkomötet med 251 leda-
möter. Här tas principiella beslut som 
är viktiga. Vilka psalmer ska finnas i 
psalmboken? Hur ska gudstjänsterna ge-
nomföras? Vilka riktlinjer ska finnas för 
Svenska kyrkans arbete för klimatet? 

SÅ HÄR RÖSTAR DU 
På valdagen röstar du i den vallokal som 
står på ditt röstkort. Du får hem röstkor-
tet i brevlådan några veckor före valet. 
Det är viktigt att du tar med dig din legi-
timation för att kunna bevisa att du är du. 

FÖRTIDSRÖSTA 
Förtidsröstning innebär att du röstar 
någon annanstans än i din vallokal.  
Församlingshemmet i Gråbo är en av 
många röstningslokaler, men du väljer 
fritt. Förtidsröstningen startar den 6 
september och pågår fram till och med 
valdagen 19 september. 

MER INFORMATION 
Du hittar mer information om var du kan 
förtidsrösta och öppettider samt grupper 
och kandidater som du kan rösta på lo-
kalt, regionalt och nationellt via kyrkans 
valwebb svenskakyrkan.se/kyrkoval. 

InfoInfo

Påverka vad Svenska 
kyrkan ska göra

Vilken är din hjärtefråga?
Vill du att kyrkans medarbetare ska stötta 
hemlösa? Fira fler gudstjänster?  
Bryta ensamheten bland äldre? 
Rusta sig för krisarbete? 
Satsa på barn och unga? 
Ska mer av kyrkoavgiften gå till att bevara 
vårt gemensamma kulturarv i form av 
kyrkor och traditioner eller till musikverk-
samheten?

Nomineringsgrupper är de grupper 
du kan rösta på i kyrkovalet. 

De lokala grupperna som ställer upp i kyr-
kofullmäktigevalet presenterar sig på nästa 
uppslag, listad i bokstavsordning.

Värna demokratin

Om demokratin ska fungera måste den 
användas! Genom personkryss kan du på-
verka så att engagerade och kloka personer 
får ansvar att styra på lokal, regional och 
nationell nivå.

Under perioden 6–19 september 
kan alla medlemmar som fyllt 16 år 
förtidsrösta i Stora Lundby försam-

lingshem, Lundbyvägen 12 i Gråbo.  
På valdagen 19/9 är Stora Lundby och 
Östad församlingshem vallokaler.  
Tag med röstkortet (kommer med posten) 
och din id-handling!

Det gör skillnad  
lokalt och globalt

Din röst gör det möjligt att forsätta vara 
en kyrka för alla, en samhällsaktör som gör 
skillnad. 
En kyrka som spelar roll i enskilda männi- 
skors liv, både i glädje och sorg. 
En kyrka som kämpar för allas lika värde, 
för fred, förståelse och en rättvisare och 
hållbarare värld – i det lokala samhället 
och genom ett internationellt engagemang.

Har du bestämt dig för att rösta? 
Uppmuntra andra att också göra 

det! Hjälp personer som inte kan ta sig till 
vallokalen att poströsta eller gå som deras 
ombud. 
Du vet väl att du är välkommen att rösta 
i vilken röstningslokal du vill – också på 
själva valdagen.

3skäl att 
rösta
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Samverkan vill utifrån en kristen grundsyn vara en kyrka där 
alla ska känna sig välkomna i våra församlingar. 
Vi vill vara en kyrka som visar omsorg, medmänsklighet och 
värnar om ett gott samarbete med övriga kyrkor i pastoratet. 
Vidare vill vi vara en aktiv röst i samhället och möta våra med-
människor i vardagen. 
Vi är en grupp personer i både yngre, medel och mogen ålder 
som är med och bidrar på olika sätt från att vara med i beslu-
tande organ till att vara ideella medarbetare. 
Med våra olika erfarenheter av Svenska kyrkan vill vi vara med 
och forma vår kyrkas framtid.

Vi vill
• verka för en ökad samverkan mellan våra två församlingar samt mellan anställda, förtroendevalda och ideella för att befrämja 

utveckling och gynna vår ekonomi.
• att fler ska beröras av evangeliet genom bl a ett mer varierat gudstjänstutbud såväl till form, innehåll som tidpunkt och plats. 

Utsändningar genom sociala medier ska fortsätta.
• prioritera arbetet med barn och unga, dop och konfirmation.
• välkomna nya människor som vill närma sig kyrkan eller vill pröva vad den kristna tron innebär. Att de ska upptäcka de olika 

aktiviteter och möjligheter pastoratet erbjuder.
• mötas för samtal, gemenskap och stöd kring vardagsaktuella ämnen som ensamhet, psykisk ohälsa, föräldraskap och integra-

tion samt kring trosfrågor.
• ge större plats för musiken i församlingarna. Komplettera sommarkonserterna med inbjudan till musikaftnar och konserter 

under hela året.

Jessica Svensson, Ingemar Hansson, Cecilia Norberg, Rolf Backegårdh, Sören Persson, Margareta Hansson, Monica Petersson, 
Lars-Erik Petersson, Anna Jutestrand, Marie-Louise Törnqvist, Alf Hansson, Per-Arne Petersson och Brita Petersson

Samverkan  
i Stora Lundby-Östad Pastorat

POSK står för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. 
Det viktiga för oss är engagemanget i församlingen. 
På vår lista finns 13 kandidater i blandade åldrar, med olika 
bakgrund och som på olika sätt är aktiva i församlingen.
Vår vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som 
speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om 
Jesus Kristus.

En fri kyrka
Vi anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Förtroendevalda från dessa grupper utformar gärna regler 
för kyrkan efter vad som gäller för stat och kommun. Svenska kyrkans beslutsfattare på stifts- och nationell nivå ska vara demo-
kratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier. 
Mångfald - en möjlighet
Det är viktigt med bredd och igenkännande i gudstjänstlivet och att det finns olika uttryckssätt. De kyrkliga traditioner och inrikt-
ningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom.
Församlingen i centrum
Att bygga levande och missionerande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör 
kyrkan. Kyrkan ska alltid vara de utsattas röst och vara redo att välkomna varje människa. Lokalt vill vi verka för ett ökat ideellt 
engagemang där människor både kan känna sig behövda och sedda. Det är viktigt med tillfällen till gemenskap, där det också finns 
möjlighet att utveckla sin tro.
En kyrka som gör skillnad
Som kristna har vi i uppdrag att förvalta skapelsen vi är givna av Gud och att leva hållbart tillsammans med varandra. POSK vill 
att Svenska kyrkan arbetar aktivt med att skapa medvetenhet kring samtida frågor som drabbar samhället och visar på ett annat 
sätt att leva. 



Östad kyrka skall vara en öppen svensk evangelisk-luthersk 
folkkyrka. Kyrkovalet är en demokratisk process där alla 
medlemmar har möjlighet att påverka. 

Röster på Östad församlingslista betyder att den  
mindre församlingen, Östad, blir representerad  
och får inflytande i det beslutande fullmäktige.

• Förutom gudstjänstfirande skall kyrkan också utföra olika förrättningar – dop, konfirmation, vigslar och begravnings- 
gudstjänster, musikverksamhet, aktiviteter för barn, ungdomar och gamla, hjälp i olika livssituationer och katastrofberedskap 
vid olyckor. 

• Kyrkan skall verka för att bevara och vårda sina kulturella traditioner och föremål. Kyrkan skall också ge plats för eftertanke.
• Vi vill att pastoratet skall ha många frivilliga medarbetare inom olika områden.
• Vi engagerar oss i kyrkans verksamhet och anser att medlemmarnas engagemang är en viktig förutsättning för en levande 

kyrka nu och i framtiden.

Erika Hallenbo, Håkan Johansson, Sven Lindberg, Kjell Hammer,  
Berit Nordström, Sven Erik Svensson, Ulla Britt Wiman

Östad
församlingslista

I kyrkofullmäktigevalet ställer även Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna upp.

Båda grupper har också haft möjlighet att skicka in en text och ett foto på de personer som är valbara till kyrkofullmäktige, men 
när det var dags för tryck av tidningen så hade vi inte fått något sådant material från dem.

Den som vill veta mer om vad de här nomineringsgrupperna står för och vilka personer som står på listan får höra av sig till 
grupperna direkt.



6

Kyrkorådet och kyrkoherden har 
tillsammans under det senaste 
året jobbat aktivt med att få  
pastoratets ekonomi i balans. 
Detta resulterar i en rad bespa-
ringar och förändringar i både 
församlingsverksamhet och antal 
tjänster, och träder i kraft vid 
årskiftet 21/22.

Besparingarna började redan förra året, 
och under 2021 har verksamheternas 
budget minskat med 10% jämfört med 
2020. Kyrkorådet har också beslutat och 
genomfört en försäljning av en skogs- 
fastighet som pastoratet ägde. 
Ytterligare besparingar väntar vid års-
skiftet då 2,65 heltidstjänster tas bort. 
Det innebär två barn- och ungdomsled-
artjänster och en diakontjänst. Dessutom 
görs ytterligare neddragningar i verksam-
hetsbudgetar inför 2022.

VARFÖR GÖRS DÅ DETTA? 
En översyn redan hösten 2018 visade att 
ekonomin skulle behöva dras åt fram- 
över. Arbetet har pågått sedan dess men 
har krävt en stabil ledning, och eftersom 
pastoratet stod utan kyrkoherde från 
augusti 2019 till mars 2020 så kom ar-
betet igång på allvar först när nuvarande 
kyrkoherde Jannica Norén kom på plats.
–Beslut som är negativa för människor 
och verksamhet är jobbiga att ta, men 

som förtroendevalda är vi ju satta att 
fatta sådana beslut också. Medlemsanta-
let går ned, och därmed också intäkterna, 
och i efterhand har vi insett att det har 
varit för hög ökning av antalet anställda 
fram till 2016. Vi behöver ta krafttag 
för att få ekonomin i balans, och med de 
här besparingarna har vi koll på läget, 
säger Hanna Hermansson, ordförande i 
kyrkorådet. 

VAD BETYDER DET HÄR FÖR DIG SOM 
FÖRSAMLINGSMEDLEM? 
Församlingarnas barn- och ungdoms-
arbete har fortsatt hög prioritet. Det är 
också verksamhet som kräver att det 
finns vuxna ledare. Samtidigt kommer 
ju antalet anställda att minska, vilket 
kommer att påverka församlingarnas 
verksamhet. 
När den här tidningen skrivs, i början av 
sommaren, så är ännu inte all verksamhet 
planerad utifrån de nya förutsättningarna. 
De anställda arbetar fortfarande med att 
analysera och planera med tanke på de 
de kommande förändringarna. Dessutom 
har ju en del grupper och aktiviteter varit 
inaktiva under pandemin, så nu plane-
ras det för vad som ska startas och när 
med tanke på att det dessutom blir färre 
anställda vid årsskiftet.
Vi kommer att uppdatera vår webbplats 
kontinuerligt med aktuell information, så 
gå in och läs där!

Klart: besparingsåtgärder gör att 2,65 tjänster  
försvinner i pastoratet från nyår

Hösten 2021
Augustinumret av den här tidningen 
brukar vanligtvis innehålla en lång lista 
med grupper, vilka datum de körs och 
vilka enstaka evenemang som planeras 
för hösten. 
Så är inte fallet den här gången. 
Som en följd av de beslutade bespa-
ringarna pågår fortfarande analyser och 
planering när den här tidningen går till 
tryck. Just nu, i slutet av juni, vet vi alltså 
inte riktigt vilka grupper, datum och tider 
som gäller.
Besparingarna och indragningar av tjäns-
ter sker till nyåret, men kan ge konse-
kvenser redan hösten 2021. 
Du kan läsa mer information på vår 
webbplats: www.svenskakyrkan.se/
storalundbyostad.
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Askgravplats, urngravplats, kist-
gravplats eller minneslund?  
Ett av de sista valen som görs för 
en person handlar om var och hur 
personen ska begravas. 
Prästerna och kyrkogårdsförvalt-
ningen får ofta frågor om gravar 
när de möter församlingsbor i 
samtal inför en kommande  
begravning. Kyrkogårdsförestån-
dare Josefine Sjögren hjälper oss 
att reda ut begreppen.

OAVSETT VAD VI KÄNNER inför det, så är 
döden en naturlig del av livet. I kyrkan 
möter vi ofta människor som har mist nå-
gon närstående, och får vara med om att 
ordna med både begravningsgudstjänsten 
och gravsättningen. Begravningsverk-
samheten sköter kyrkogårdsförvaltningen 
på uppdrag från staten.
Oavsett vilket val man gör, så kan man 
som närstående lita på att gravsättningen 
kommer att göras på ett fint och värdigt 
sätt. 

DET FINNS FYRA OLIKA VAL av gravsätt-
ning hos oss, och det som skiljer dem åt 
handlar dels om vilket ansvar man som 
närstående har när det gäller skötsel av 
graven och kostnader i samband med det, 
samt om graven finns på en specifik plats 

eller är anonym, som i en minneslund, 
där man inte vet exakt var askan är 
begravd. 

OM MAN VILL finns det också möjlighet 
att välja en s k återlämnad grav. Det är 
en grav där det var länge sedan någon 
begravdes i, och där det inte längre finns 
någon privatperson som är ansvarig 
för graven. En del av de riktigt gamla 
gravarna på Stora Lundby kyrkogård är 
extra utsmyckade, med en stenram och 
krattat grus istället för gräs och några av 
de gravplatserna finns faktiskt möjliga att 
ta över. 

ETT ANNAT SÄTT att tänka återbruk när 
det handlar om gravar är att återanvända 
en gammal gravsten. Oftast sker det när 
man redan har en grav. Man kanske väl-
jer att vända på stenen och gravera nya 
namn på baksidan, men det går också att 
slipa en gammal sten och göra om den. 
På kyrkogården är man noggrann med 
att hanteringen av gamla gravstenar är 
värdig, och i dagsläget sparas de gamla 
gravstenarna som inte längre står på en 
grav på ett särskilt ställe.
Eftersom en gravsten är relativt dyr kan 
det vara en god idé att kunna återanvända 
en gammal sten, om man tycker att det 
känns rätt.

Att välja den sista viloplatsen
Text och foto: Anna Carlsson

Kan man ha egen 
gravsten?

Kan man plantera 
egna växter?

Hur stor är grav-
platsen?

Hur länge har man 
gravrätten?

Vilka kostnader 
innebär det?

Kistgravplats Ja, den bekostar 
gravrättsinneha-
varen.

Ja, det går bra. 
Bekostas av grav-
rättsinnehavaren.

Plats för två kistor, 
1,25x2,5 meter.

25 år med möjlig-
het till förlängning

Gravsten och extra 
skötsel för den 
som väljer det.

Urngravplats Ja, den bekostar 
gravrättsinneha-
varen.

Ja, det går bra. 
Bekostas av grav-
rättsinnehavaren.

1x1 meter, plats 
för 6 urnor. Urnor 
kan också sättas i 
en kistgravplats.

25 år med möjlig-
het till förlängning

Gravsten och extra 
skötsel för den 
som väljer det.

Askgravplats Ja, den bekostar 
gravrättsinnehava-
ren. Stenen måste 
ha vissa mått och 
är mindre än en 
vanlig gravsten.

Nej, det sköter 
kyrkogårdsverk-
samheten.  
Man kan pynta 
med snittblommor 
och lykta vid ste-
nen om man vill.

Det finns plats för 
två urnor i en s k 
askgravplats, som 
är en fast yta med 
planteringar och 
plats för ett visst 
antal gravplatser.

25 år med möjlig-
het till förlängning

Gravsten, mindre 
mått än för en 
urn/kistgravplats. 
Skötselkostnad för 
gemensam plante-
ring är lägre än för 
kist/urngrav.

Minneslund Nej, graven är 
anonym. Askan 
(ej urna) begravs 
någonstans i min-
neslunden under 
värdiga former, 
utan att anhöriga 
är närvarande.

Nej. Man kan 
sätta lyktor och 
snittblommor i 
minneslundens 
fasta plats. Själva 
platsen för askan 
är ju anonym.

Det är inget fast 
antal gravar i en 
minneslund, och 
ingen specifik yta 
som hör till en viss 
grav.

Ingen gräns Inga kostnader.
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Lördagen den 21 augusti öppnas 
Stora Lundby kyrka upp för drop-
in dop mellan klockan 11 och 15. 
Det är precis vad det låter som 
– det är bara att komma när du 
vill under den här tiden, utan att 
boka tid i förväg. I kyrkan finns 
präst och musiker redo att fira 
dopgudstjänst med dig som inte är 
döpt. 

FÖR MÅNGA ÄR DOPET förknippat med 
en stor fest. Kanske har dop ställts in 
eller skjutits upp under pandemin. Eller 
så kanske dopet bara inte blivit av, av  
andra anledningar? Ett drop-in dop gör 
det möjligt att slippa stora kalas och 
förberedelser och är ändå ett vanligt dop. 
Det spelar ingen roll om den som ska 
döpas är tre månader, tre år eller 30 år – 
alla är lika välkomna. Man behöver inte 
prestera något, tro på rätt sätt eller förstå 
allting för att döpas. Genom dopet blir 
man medlem i Svenska kyrkan. 
Att döpas i Svenska kyrkan är dessutom 
alltid gratis.

–Det är något alldeles speciellt och 
underbart att få hålla ett litet barn som 

ska döpas i sina händer, säger prästen 
Magnus Eriksson. Att få se när barnet 
speglar sig i den blanka dopskålen, 
skvätter med fingrarna i det ljumma 
vattnet och att jag då som präst får ösa 
tre kupade händer med vatten på huvudet 
i Faderns och Sonens och den heliga An-
dens namn och be om en välsignad fram-
tid. Dopet är en fest för familjen, släkt 
och vänner, men också en stor stund för 
församlingen och kyrkan att få ta emot 
och välsigna ett nytt liv, en ny medlem i 
den kristna gemenskapen. 
Vi människor har ofta så fullt med krav 
och prestationer i våra liv, både som små 
och som vuxna. Men i dopet är det bara 
att öppna upp och ta emot. Guds nåd 
handlar, Gud ger till oss och han tar emot 
oss, för att han älskar oss människor, 
säger Magnus. 

SÅHÄR GÅR DET TILL PÅ DROP-IN DOP
I kyrkan kommer ni att träffa personal 
från församlingen. Vi behöver namn och 
personnummer på den som ska döpas 
samt namn och personnummer på den/
de som är vårdnadshavare. Om det är ett 
barn som ska döpas så måste båda vård-
nadshavare finnas på plats och ha med 
sig giltig legitimation. Om ni vill kan 

ni ha utsett dopfaddrar till den som ska 
döpas, men det är inget måste. Den som 
ska vara fadder ska själv var döpt.

DÄREFTER FÖLJER ETT kortare samtal om 
vad ett dop innebär, tillsammans med 
prästen. Ni väljer ut psalmer och even- 
tuellt en sång till dopgudstjänsten.
Det finns dopklänning att låna för den 
som vill, men man kan förstås också 
välja att döpas i sina egna kläder.

SJÄLVA DOPET SKER i kyrkan och inleds 
med en av psalmerna ni valt. Under do-
pet öser prästen vatten över huvudet på 
den som döps och säger: Jag döper dig i 
Faderns, Sonens och den heliga Andens 
namn. Vatten är livsviktigt för människor 
och också en symbol för livet och för att 
växa. Alla som döps får ett dopljus och 
ett tryckt vackert dopbevis. Efter dopet 
bjuder vi på fika utanför kyrkan. 

Har du frågor om dop i allmänhet eller 
just drop-in dop? Kontakta oss så svarar 
vi på dina frågor.

Droppa in och bli en del av det största som finns!


