
sommaren 2021

Informationsblad

Vi ordnar sommarlovsaktiviteter under 
juni och augusti, i Östad för barn som 
gått ur årskurs F-7, och i Gråbo för barn 
som gått ur årskurs 1-7. Det blir lek, 
pyssel och fika tillsammans med barn i 
samma ålder, på eftermiddagar under 
vecka 24-25 och 32-33.

Det är viktigt för oss att alla barn ska 
ha möjlighet att göra något roligt på sitt 
sommarlov. Därför är våra sommar-
lovsaktiviter gratis, men det krävs en 
anmälan några dagar i förväg. 
Du kan läsa mer och skicka in anmälan 
via vår webbplats. 

Promenadgrupper
Vill du ha sällskap på din promenad?
Kom, så går vi ihop! 
Vi har några olika 
promenadtider och 
platser att välja på. 
Du behöver inte an-
mäla dig i förväg. 

I Sjövik samlas vi på Bohlins torg mån-
dagar kl 14. Ta gärna med eget fika så 
kan vi ha en liten fikapaus längs vägen. 
Promenadgruppen i Sjövik pågår under 
hela sommaren 2021.

I Gråbo samlas vi utanför Stora Lundby 
församlingshem, torsdagar kl 13. 
Promenadgruppen i Gråbo pågår fram 
t o m 22 juni. 

Kaffedags!
Om restriktionerna tillåter så öppnar vi 
möjligheten att ses över en enkel fika 
utomhus. I Gråbo blir det kaffeservering 
utanför den röda kyrkstugan vid Stora 
Lundby kyrka torsdagar kl 14–15.30. 
I Östad serveras kaffet utomhus i 
prästgårdens trädgård, onsdagar kl 
14–15.30.  
Förhoppningsvis startar vi fr o m  
9 respektive 10 juni. Aktuell information 
finns på vår webbplats. 

Foto: Mostphotos

Kom och fynda!
Secondhandbutiken på Lundbyvägen 12 
har öppet alla tisdagar kl 14–16 under 
hela sommaren. Var beredd på att det 
kan bli kö för att komma in.  
Det går också att boka ett eget tillfälle 
att handla, men inte under perioden  
3 juli–8 augusti. Kontakta butiksansvarig 
Sybille Birkhorst om du vill boka en tid.
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Vad ska ditt barn göra i sommar?
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SOMMAREN ÄR HÄR med sin värme och 
sitt liv. I psalmen Den blomstertid nu 
kommer, sjunger vi: ”Med blid och livlig 
värma till allt som varit dött, sig solens 
strålar närma, och allt blir återfött.” 
Sommaren är en tid då vi kan sträcka på 
oss efter vinterns långa kurande.  
Blommorna och träden behöver solljuset 
och värmen för att växa och få nytt liv, 
och så är det även med oss människor. 

NÄR VI ÄR SMÅ växer vi så det knakar 
och det ses som något positivt. Tillväx-
ten hos det lilla barnet är livsviktig och 
måste till varje pris prioriteras och mätas, 
men hur är det när vi blir äldre?  
I tonåren stillar sig kroppens ständiga 
växande och nu börjar en ny tid. 
Som vuxen är tillväxten inte längre något 
som uppmuntras eller efterfrågas, men 
vi växer inte bara på bredden och på 

längden. Vi växer också på insidan och 
på djupet, i vårt andliga och själsliga liv.  

MÄNNISKAN OCH SKAPELSEN HÖR IHOP. 
Vi har samma Skapare och sommarens 
grönska vill påminna oss om livet som 
finns hos Gud. Allt kan bli ”återfött”  
och få nytt liv om vi öppnar oss för Ska-
parens värme och ljus. 

I KYRKAN ÄR sommaren också växandets 
tid. Våra gudstjänster har teman och 
bibeltexter som vill hjälpa oss att växa, 
som människor och i vår tro. 
Vi har en Skapare som vill att vi fortsät-
ter växa, så att vi kan blomma och spira 
av liv. Kyrkan vill vara en växtplats där 
det kan ske. Så välkommen till somma-
rens gudstjänster eller någon av våra 
andra växtplatser!

Sommar, växandets tid
Text: Jannica Norén, kyrkoherde

Informationsbladet ges ut av Svenska kyrkan 
i Stora Lundby-Östad pastorat och delas ut  
fyra gånger per år.

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

Ansvarig utgivare:  
Jannica Norén
Grafisk form: Anna Carlsson

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.

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

Bli medlem i Svenska kyrkan du också!

Klipp ut, fyll i och lämna på pastorsexpeditionen, skicka med post eller 
mejla dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.
Mejladress: storalundbyostad@svenskakyrkan.se
Adress: Stora Lundby-Östad pastorat, Lundbyvägen 12, 443 42 GRÅBO

Ja, jag vill bli medlem i Svenska kyrkan

Jag är döpt i Svenska kyrkan
Jag är döpt i annan kristen kyrka
Jag är inte döpt men villl ha mer information

Namn

Personnummer    Telefon

Underskrift

Ovanstående uppgifter behövs för att vi ska kunna registrera ditt medlemsskap. 
När det är klart får du en bekräftelse hemskickad. Dina personuppgifter behandlas enligt Svenska 
kyrkans bestämmelser, kyrkoordningen och dataskyddslagen så länge du är medlem hos oss. 

Svenska kyrkan i Stora Lundby-Östad 
betyder kyrkor, gudstjänster, körer och 
musik  , men också ett stort socialt arbete. 
Dit hör till exempel stöd till utsatta, be-
sök hos gamla och sjuka och jourhavande 
präst. Vi har grupper för barn, ungdomar 

och vuxna i alla åldrar, en förskola och 
en secondhandbutik. Det finns möjlighet 
till både enskilda samtal och samtals-
grupper för människor i sorg.
Som medlem är du med och gör allt  
detta möjligt. Tack. 

Foto: Pixabay



3

Nya tider på 
kyrkogårdarna
Text och foto: Anna Carlsson

I Östad byter vi tid för söndagens 
gudstjänst under perioden 4 juli till 15 
augusti. Gudstjänsten blir då kl 18 på 
kvällen istället för förmiddag.

Det bjuds också några tillfällen att gå 
på friluftsgudstjänst ute i Guds vackra 
natur. Ta gärna med en egen fikakorg till 
friluftsgudstjänsterna. 

Obs! Restriktionerna kan ha ändrats 
efter att den här tidningen gick i tryck. 
Aktuell information hittar du som vanligt 
på vår webbplats.

Midsommardagen 26 juni kl 15
Ekumenisk gudstjänst på Skäfthults gård.
Ta med något att sitta på. 
Vägbeskrivning finns på vår webbplats. 
Gudstjänsten ställs in vid dåligt väder.

Söndag 27 juni kl 11 
Gudstjänst vid utomhusgudstjänst- 
platsen på Stora Lundby kyrkogård.
Vid regn blir gudstjänsten inne i kyrkan. 

Onsdag 30 juni kl 19 
Ekumenisk gudstjänst vid Stora Lundby 
hembygdsstuga på Monvägen. När den-
na tidning trycks är planerna vid regn 
inte bestämda. Läs på vår webbplats.

Söndag 25 juli kl 18 
Gudstjänst i Utekyrkan i skogsbacken 
vid Östad församlingshem. 
Vid regn blir gudstjänsten inne i kyrkan. 

Söndag 15 augusti kl 11 
Gudstjänst vid utomhusgudstjänst- 
platsen på Stora Lundby kyrkogård.
Vid regn blir gudstjänsten inne i kyrkan. 

NU I SOMMAR tar Josefine Sjögren över 
som kyrkogårdsföreståndare då Krister 
Hagby slutar sin anställning som kyr-
kogårdschef. Josefine är välbekant med 
jobbet efter drygt 5 år i pastoratet. Hon 
har gått flera utbildningar och Krister 
känner sig trygg med att lämna över 
till henne. Det behövs inga visdomsord 
från mig, säger han. Josefine säger att 
hon känner att det är en ynnest att ta 
över det som Krister har hanterat. Nu 
gäller det att förvalta det till samma 
goda standard, säger hon.

DET HAR HÄNT MYCKET de senaste 20 
åren, berättar Krister. Begravningsverk-
samheten kom till när Svenska kyrkan 
skildes från staten år 2000. Det blev en 
stor omställning. Rent administrativt är 
begravningsverksamheten skiljd från 
församlingarnas egen verksamhet och 
budget och sköts på uppdrag av staten.
Det har också blivit ändringar i vilken 
typ av gravar som man väljer nuförtiden. 
Askgravplatser har blivit mer populärt 
och därför har nya askgravplatser skapats 
under våren på Stora Lundby kyrkogård.

BÅDE KRISTER OCH JOSEFINE pratar om 
miljötänket som en självklar aspekt när 
det gäller att driva verksamheten på 
kyrkogårdarna. Det kan handla om såväl 
det viktiga i att gå över från bensindrivet 
till el för maskinparken, som att se till att 
det finns blommande växter under hela 
sommaren så att insekter kan gynnas. 

DET PERSONLIGA MÖTET med försam-
lingsborna är en viktig del av jobbet på 
en kyrkogård. Det är ett diakonalt arbete, 
där de båda ofta märker hur viktigt det 
är att de finns där för någon sörjande 
som ska besöka en grav. Det ingår, säger 
Josefine. Det gäller att ta sig tiden, och 

samtidigt kunna hinna göra sina andra 
uppgifter. Kanske är det enklare och 
lättare att prata med kyrkogårdspersona-
len än att ta det där steget och ringa en 
diakon, funderar hon. Människorna be-
hövs, det går inte att låta allt bara skötas 
av maskiner. 

SOM HÄLSNING till församlingsborna 
talar båda om den sköna miljön på en 
kyrkogård. Det kan vara en riktig oas i 
stressen. Gå ett varv och bara njut, här är 
det lugnt och behagligt, hälsar de.

Lycka till och Guds rika välsignelse båda 
två på era nya jobb!

Gudstjänster i sommar
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Sommarmusik 2021
Varje år bjuder Stora Lundby och Östad församlingar på ett konsertprogram. Alla konserter har fri entré.  
När denna tidning går till tryck är det ännu inte klart om det kommer att krävas anmälan i förväg.  
Läs mer på vår webbplats. OBS att det är olika tider för sommarmusiken i Östad och Stora Lundby kyrkor.

OCH VÄRLDEN VAKNAR
Söndag 4 juli kl 19 i Stora Lundby kyrka

Katarina Josephssons Trio
Katarina Josephsson Trio spelar jazz, både eget material och 
standards. Starka melodier, texter som berör, ett självklart 
sväng – allt detta kännetecknar gruppen som sedan de bildades 
2016 har utvecklat ett eget sound. 

Katarina Josephsson, som har stark anknytning till Gråbo,  
är till vardags sångpedagog vid en musikalutbildning, samt 
producent och programledare i Sveriges Radio, där man bland 
annat kan höra henne i programmet Andliga sånger. Hon är 
dessutom sångare i världens äldsta storband, Whispering Band. 
Hon har med sig pianisten Fredrik Bertilsson och saxofonisten 
Patrick Westin. 

DU ÄR VINDEN
Söndag 11 juli kl 18 i Östad kyrka
Alma Fridolfsson kvartett
Alma Fridolfsson kvartett bjuder på ett program som varvar 
finstämda sommarsånger med nya tolkningar av kända psalmer. 
Med rötterna i såväl jazz som den svenska vistraditionen spelar 
de vacker och melodiös musik, i hopp om att både beröra och 
inspirera. Enkelt, lättillgängligt och närvarande.

Alma Fridolfsson, sång
David Eckerstein, piano
Viktor Lundin, kontrabas
Edvin Fridolfsson, trumset

ROMANSAFTON
Söndag 18 juli kl 19 i Stora Lundby kyrka
Joachim Ottosson, tenor & Bo Ericsson, pianist
En kväll med en lättsam sommarblandning av klassiska svenska 
och härliga italienska sånger. 

Joachim Ottosson är operasångare, tidigare på Malmö Opera 
och sedan 2009 på Göteborgsoperan där han även arbetat som 
biträdande regissör de senaste säsongerna. 
Pianisten Bo Ericsson har arbetat på Malmö Opera, Kungliga 
operan, Stockholm, Göteborgsoperan och finns nu på Wermland 
opera, Karlstad. 

ETT GLATT BUDSKAP SLUNGAT UT I EN 
GRÅMELERAD VÄRLD
Söndag 22 augusti kl 18 i Östad kyrka
Blue Messengers
Blue Messengers framför gladjazz, blues, spirituals, gamla 
30-talsschlagers med mera.
”Messengers är vi – budbärare av blue som i blå;  
blå som är längtans färg, blå som i blues, smärtans och tomhet-
ens trotsiga protest, blå såsom himlen, blå såsom lekfullheten.
All in a lovely mess of rythm and love!”

Thomas Wallin, trumpet 
Peter Hallgren, rörblås
Bert Slättung, saxofon
Olle Wassén, banjo
Klas Wirdemo, bastuba

Blue Messengers
Alma Fridolfssons kvartett

Katarina Josephssons trio

Joachim Ottosson


