
KYRK-
FÖNSTRET
December 2016 - Februari 2017



Kyrkoåret - Julen
I samma ögonblick som hon blåser ut de fyra ljusen 
i adventsljusstaken, slår det henne: Det är åter dags 
att plocka fram julkrubban. Hon tycker, att det är en 
högtidsstund varje år att få göra i ordning den. Hon 
gör sig ingen brådska, när hon lyfter upp det gamla 
stallet ur sin förvaringslåda. Dammar av det – 
”Fast inte var det väl så rent i det där stallet, då för 
över 2000 år sedan?! Tänk att det inte fanns någon 
annan plats för dem.” Hon ställer ner den lilla 
byggnaden på den vanliga platsen på bordet vid 
fönstret. Sedan tar hon fram figur efter figur, tittar 
på dem, tänker:
Åsnan, som bar den höggravida flickan Maria från 
Nasaret till Betlehem. Bara för att kejsaren ville veta, 
hur många undersåtar han hade. Åsnan som 
antagligen var en av de första att få se, att Gud blev 
människa.
Oxen, som kanske bodde där i stallet och som nu 
fick göra plats åt nykomlingarna. Vilken god förebild 
för oss!
Krubban med lite halm, så det nyfödda barnet får 
ligga någorlunda mjukt och varmt.
Josef, som vågade lita på Guds röst i drömmen.  För 
hur hade det gått om inte Josef funnits med, stöttat 
och tagit ansvar?  
Maria, som vågade säga ”Ja” och föda Jesus! Tänk 
vilket mod!
Fåren och herdarna - de första som fick höra det 
glada budskapet, att världens Frälsare nu hade fötts 
och låg i en krubba. 

Ängeln! ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt 
dem han har utvalt” – det var så änglarna sjöng för 
herdarna.  
Hon placerar ängeln på taket till det lilla stallet. 
Och så den viktigaste av alla: Jesusbarnet!  ”Om 
inte Gud låtit sig födas som ett barn den där 
gången – då hade vi inte vetat något om Gud! Då 
hade vi varit utlämnade åt våra egna funderingar 

Vinterns högtider

Kyrkoåret - Advent
Gud, tänd ljus för alla som är i mörker.

Äntligen är det dags! 
Att plocka fram de där sakerna som stått och väntat 
i garderoben eller förrådet.
Jag tänker på adventsstjärnan och flera andra saker, 
som gör att det blir advent i våra liv. 
Våra olika sinnen får se, smaka och känna på 
advent och den speciella stämningen. 

Advent är för mig själv en tid av förberedelse. 
En tid inför julen och det mest viktiga i vår tro.  
Att Gud blir människa genom Jesus Kristus.   
Advent betyder ankomst, ett ord som avslöjar att 
varje tillfälle är en ny möjlighet. Detta är det goda 
och glada kärleksbudskapet till oss i en tid när 
mörkret greppar tag i oss på olika sätt. 
Adventsberättelsen i Nya testamentet tolkas ofta 
på det sättet: såsom Jesus red  in i Jerusalem 
kommer Gud idag till mig i denna adventstid och vi 
väljer själva, om vi vill släppa in Gud i våra liv. 

Advent och jul är viktiga händelser under året.  
Unna dig gärna en extra stund just i år och fundera 
på vad advent betyder för just dig. Ge dig tid för 
eftertanke nu när höstmörkret omger oss. 
Glöm inte att tända ljus - tända ditt eget levande 
adventsljus! 
Kyrkan  finns där och sprider ljus bl.a. genom 
kyrkklockornas klang, genom sången och advents-
musiken, genom ordet det levande glada 
budskapet - Gud blev människa, född i Betlehem.  

Med önskan om en god och välsignad adventstid!
Pär-Åke Henriksson

Kyrkoherde Mellerud



om vem Gud är. Men Jesus är Gud själv här på 
jorden. Tänk att vi människor är så älskade!” 
Hon stryker försiktigt med fingret över den lilla 
träfiguren. Lägger honom varsamt i krubban med 
Maria och Josef nära. Hon nynnar för sig själv: ”Stilla 
natt, heliga natt, allt är frid. Stjärnan blid…” 
Stjärnan! Den får hon inte glömma. Den har 
visserligen hängt uppe hela adventstiden och lyst i 
fönstret. Men nu ägnar hon den lite extra upp-
märksamhet. Den hänger där som en påminnelse 
om stjärnan, som tändes när Jesus föddes. Stjärnan 
som sedan visade vägen för de vise männen…

Var hittar man 
texterna i Bibeln? 

Julens glädjebudskap:  

Lukasevangeliet 
2:1-20

Trettondedag jul: 

Matteusevangeliet 
2:1-12

Kyndelsmässodagen: 

Lukasevangeliet 
2:22-32 

Kyrkoåret - Trettondedag jul/
Epifania (uppenbarelse)
De vise männen – eller kungarna eller stjärntydarna 
– följde stjärnan och fann Gud, som ett fattigt och 
försvarslöst barn. 
Hon plockar upp dem från förvaringslådan. 
Av tradition är de tre, kanske för att deras gåvor var 
tre – guld, rökelse och myrra – men ingenstans i  
Bibeln står det hur många de var. Det står inte 
heller, att de hette Kaspar, Melkior och Baltasar, 
ändå kallas de ofta så. Hon tittar på dem – de är 
avbildade som om de härstammar från olika 
kontinenter och i olika åldrar; en ung, en 
medelålders och en till åren kommen. 

Hon ställer dem en bit bort från krubban.  Först till 
Trettondedag jul flyttar hon fram dem, eftersom 
den helgen handlar om just de vise männen och 
deras väg till barnet. De lämnade sina trygga liv, de 
tog risker och gav sig ut på en säkert strapatsrik 
resa för att finna det viktigaste. Och de fann det 
och föll på knä i glädje och tillbedjan!
”Gläns över sjö och strand, stjärna i fjärran, du som 
i Österland tändes av Herran… ” Tyst gnolar hon för 
sig själv, medan hon sätter på kaffe.

Kyrkoåret - Kyndelsmässodagen 
(kyndel = bloss, ljus)
Så snart kaffet är klart, slår hon sig ner vid köks-
bordet och tänder ljuset som står där. Hon håller 
händerna runt den varma muggen, ser in i ljuslågan. 
Hon tycker, att det strålar värme och trygghet från 
den lilla lågan. ”Jag är världens ljus” det var så han 
sa, Jesus, som vuxen.
Men på Kyndelsmässodagen är Jesus bara 40 dagar 
ung och bärs fram i templet.
” Men” tänker hon ”så gör ju vi också. Vi bär fram 
våra barn i kyrkan för att tacka. Lyckligtvis behöver 
vi inte offra några duvor… Men barnen döps, 
välkomnas och får ett dopljus.  Ett ljus, som 
påminner oss om honom, som är Världens ljus.”

Hanna och Symeon, som är i templet, förstår vem 
Jesus är och kallar honom ”ett ljus med uppen-
barelse”.  Ofta firar man ljusgudstjänster just den 
dagen i kyrkorna, att Gud kommer till oss som ljus 
och värme. I vårt mörker, i världens mörker lyser 
ljuset…
Hon ler för sig själv och tar en klunk av det ännu 
varma kaffet. Sjunger sedan Per Harlings ord från 
torsdagsmässan i Kyrkan hus:
”Ett ljus i mörkret, en stilla låga 
mot mörkrets makter, världens plåga.
Ett ljus för livet, ett ljus för hoppet, 
en bön i omsorg och i tro.”

                                                                                                               Marit Järbel, präst

Välkomna till 
Julens Gudstjänster



Dopet är grunden till det kristna livet
Lutherska kyrkan har barndop, precis som andra stora kyrkosamfund i världen. Om någon inte är döpt som 
barn och vill bli döpt senare i livet, är det naturligtvis också möjligt. Melleruds pastorat har konfirmander 
varje år som väljer att döpas, innan konfirmationsgudstjänsten. Konfirmation betyder ”bekräftelse” av dopet.  

Dopet är en glädjens fest, där vi tackar Gud, som gett oss livet. Då ett litet barn blir döpt gläds vi  
tillsammans över en ny människa, som vi får lära känna, vara med om hans/hennes liv och be för honom/
henne. Dopet är också utgångspunkten för tron och grunden för de andra kyrkliga förrättningarna.  
Det är ett evigt förbund mellan Gud och människan. 
 

Är man döpt i en annan kristen ordning än Svenska kyrkans ordning, döper vi inte om, utan godkänner  
dopet som det är. 
 

I den lutherska kyrkan är dopet ett sakrament - en helig handling. Det betyder att Jesus själva har sagt att 
vi ska låta döpa oss. Du kan läsa om Jesu dopbefallning i Bibeln. (Matt. 28:18–20)

I dopet blir man medlem både i sin hemorts församling och i hela den världsvida kyrkan.  Lena Hildén, präst

Församlingarnas dopklänningar finns att låna.

Livets början
Vattnet är en viktig symbol i 
dopet. Det är livets källa där 
allt en gång började. Utan 
vatten finns inget liv.

Ljuset i 
mörkret
Det stora 
dopljuset är 
en symbol för 
att du inte går 
ensam genom 
livet. Tänd det 
på årsdagen 
av dopet. När 
det tagit slut 
får du ett nytt i 
kyrkan.

Nästan alla kyrkor i Melleruds pastorat har en dopklänning att låna ut till de föräldrar 
som önskar. Foto på ett urval av församlingarnas dopklänningar. Från vänster Holm, Järn, 
Holm och Gunnarsnäs. Överst till höger Erikstad.

Dop-
klänningen
De flesta barn 
döps i en dop-
klänning som 
är vit. Det är 
glädjens och 
renhetens färg. 
Den är extra 
lång för att 
symbolisera att 
barnet växer 
i sin tro under 
hela livet. 



Vill ni döpa ert barn? 
 

Tag kontakt med expeditionen för våra  
församlingar i Melleruds pastorat 
tel. 0530-36200, mån, tis, tors, fre 
10.00-15.00 lunchstängt 12.00-13.00. 
(Onsdagar stängt) 
 

Ni kan även välja att låta döpa ert barn i en 
annan församling, tag då kontakt med den 
församlingens pastorsexpedition. 
 

Dopet i våra församlingar kan äga rum i
 söndagens gudstjänst eller en annan dag 
efter överenkommelse 
 

När dopet är inbokat hör prästen av sig för 
ett samtal om vad dopet innebär, hur 
dopgudstjänsten kan utformas, eventuella 
faddrars medverkan och annat praktiskt. 
 

Dopet är kostnadsfritt.  
 

Lokal för dopkalas kan ni boka kostnadsfritt i 
våra församlingshem. 
 

Har ni fler frågor om dopet, tro och tradition 
gå in på Svenska kyrkans hemsida/dop 

Dopfunten i Dalskogs kyrka är från 
1200-talet. Den togs med 1750 
från den gamla kyrkan. På julafton 
1968 fick dopfunten en gåva iform 
av ett dopfat i tenn, tillverkat av 
Iwan Hesselroth, Halängen, Dalskog.

      Bolstads kyrkas dopfunt är äldst av 
dopfuntarna i pastoratet. Foten huggen ur 
rödgrå sandsten är daterad från slutet av  
1100-talet och cuppan gjord av täljsten 
är från 1200-talets böjan. Dopaltaret och 
väggkorset fädigställdes 1938. Dopfatet i 
nysilver skänktes till kyrkan 1916 av sam-
manslutningen ”För kyrkans prydande”.

      Järns kyrkas äldsta
inventarie är dopfunten, gjord 
av rödgrå sandsten, från 1200 
talet. Dopfunten pryds av enkel 
repstavsornamentik.  
Den är sannolikt huggen och fors-
lad över Vänern från 
Västergötland.

    Skålleruds kyrkas dopfunt är  
från 1200-talet och därmed  
kyrkans äldsta föremål. Den är 
tillverkad av täljsten och  
placerad i koret. Enligt  
traditionen räknar man med tre 
generationer på 100 år, vilket 
innebär att 21 generationer kan 
vara döpta i denna mer än 700 år 
gamla dopfunt!

Dopfunterna
 

- ett vackert stenhuggeri och 
oftast de äldsta inventarierna 
vi har i våra kyrkor. De vittnar 
om ett heligt sakrament, som 
sträcker sig över århundraden 
och som i alla tider varit 
inträdet till kyrkan.

∆

∆

∆

∆

Dopfest
för alla barn döpta under 2016 

(gemensam för alla församlingar)

Skålleruds församlingshem
Fredagen den 27 jan kl 17.00 

Vardagsgudstjänst och dopkalas med Tacos.

Lite historik om några av dopklänningarna.
I Holm finns flera dopklänningar, bl.a. en virkad, som är gjord och 
skänkt av Mona Hermansson.
Dopklänningen i Järn är skänkt 1960 av Järns SLKF.
Gunnarsnäs dopklänning är från 1966 och är en gåva från  
Norra kyrkliga arbetskretsen.
Dalskogs dopklänning i siden och spetstyg är från 1956 och 
skänkt av fru Hildur Emrick. Sägnen säger att den är gjord av fru 
Emricks brudslöja. 1999 renoverades den av kyrkvärden Inger 
Larsson, vars barnbarn då skulle bära den.
Ör har två dopklänningar, en med virkad spets. Den andra med 
hardangersömnad är skänkt och gjord 1999 av Elly Isaksson.
Erikstads dopklänning är med broderade förgätmigej på livet 
och i kjolens nederkant. Klänningen är skänkt av ortens SLKF.
Grinstads dopklänning är från 1959 och skänkt av Grinstads 
SLKF, den var sydd och broderad av Hulda Karlsson och Kajsa 
Svensson.



Kyrkoåret - Om fastan
Vi lever i ett land där religion har blivit en privatsak. 
Kristet liv och leverne är mer fjärran oss idag än 
någonsin tidigare. Äldre människor minns, lång-
fredagen med sorgmusik på radio och att man inte 
fick leka och ha roligt. Det fanns inga söndags-
öppna affärer, utan sabbatsdagen ägnades åt 
gudstjänstbesök och samvaro i familjen.  
Fastan och dess traditioner ligger ännu längre till-
baka i tiden. Alla fredagar under året var det 
förbjudet att äta kött och alla söndagar och 
kyrkliga helgdagar var arbets- och fastefria.

Det närmaste fasta vi kommer är den muslimska 
fastemånaden Ramadan som vi berörs av och 
känner till, då det idag bor så många muslimer i 
vår närhet. Någon kanske åker på semester till ett 
katolskt land och förvånas över att religionen inte 
är en 
privatsak utan i hög grad en angelägenhet för 
samhället. Så var det även i Sverige för alls inte 
många decennier sedan.

Den kristna fastan har många bibliska förebilder. 
Jesus fastade själv i fyrtio dagar innan han började 

sin offentliga gärning. 
Fastan var i den tidiga kyrkan en förberedelse för 
dopet, om man inte var ett spädbarn. Den allra 
första fastan, som var påbjuden var från advent till 
jul. Något som i dessa tider med överflöd av mat 
och julklappshets, ter sig som väldigt främmande. 
Så småningom flyttades den viktigaste fastan till 
att bli en förberedelse för påskens stora skeende. 
Fastan var då inte en total fasta, utan att man 
avstod från kött och fet mat, godsaker och över-
flöd. Idag är fastan för de flesta ingenting som 
påverkar vår vardag, vi avstår ingenting och där-
för tänker vi inte på den. Men fastan fyller många 
goda funktioner och är värd att beakta än idag. 
Fastan finns till för självreflektion och för att 
medvetadegöra oss om det viktiga i livet. Jag har 
fastat på olika sätt själv, olika år. Ibland är det kaffe 
jag avstår, ibland nikotin, ibland sötsaker. Det gör 
mig inte till någon bättre människa. Men för varje 
gång jag kommer på mig själv med att jag måste 
avstå något, blir jag samtidigt påmind om varför 
jag fastar. För att reflektera över Jesus Kristus och 
hans väg till korset för allas vår skull.
                                      Daniel Westin, komminister



Kirkko kotiseudullasi   
elää ja hengittää tätä paikkaa ja maail-
manaikaa tuoden terveisiä ikiaikaiselta 
Luojalta. Tehtävänämme on tuoda 
evankeliumin ilosanomaa tähän hetkeen, 
niin arkeen kuin juhlaan ja pyrimme 
kohtaamaan kirkossa kaikki, jotka 
tahtovat olla osallisia toiminnassamme. 
 

Kastamme lapsia ja rippikoulunuoria, 
pidämme rippikoulua nuorille ja 
aikuisille, vihimme kaikki kirkollista 
vihkimistä toivovat pariskunnat sekä  
toimitamme kristillisiä hautaansiunaa-
misia. Viikkotoiminnassamme pidämme 
pastoraatin neljässä eri seurakunnassa 
avoimia perhekerhoja, miniori - ja 
juniorikerhoja, nuorten iltoja, 
vauvamuskareita ja vauvakahviloita. 

Kaikki pappimme ja diakoniatyönte-
kijämme tekevät myös kotikäyntejä ja 
ovat tavattavissa sielunhoitoa varten. 
Kahden kesken käydyt sielunhoito-
keskustelut ovat aina ehdottoman 
vaitiolovelvollisuuden piirissä. 

Pastoraatin neljässa seurakunnassa on 
useita eri kuoroja, eri ikäryhmille ja 
profiileille. Lisäksi kirkkomuusikkomme 
maksua vastaan antavat soitto- ja 
laulutunteja niitä toivoville.

Pastoraattimme on myös aina 
mukana paikallisissa suurissa 
tapahtumissa; markkinoilla, messuilla ja 
kylätoimikuntien yhtenä yhteistyö-
kumppanina eri vuodenaikoina.

Meillä Mellerudin pastoraatissa Sinua 
palvellaan myös suomeksi, omalla 
äidinkielelläsi. Lämpimästi tervetuloa.

Lisätietoja annetaan tarvittaessa. 

Lena Hildén komministeri 
0530-36204  

lena.hilden@svenskakyrkan.se

VUXENKÖRER  
Tisdagar:   Start 10 jan

Kören Morgonstund  9.30-11.00 Kyrkans Hus. Ledare: Anders

                       Start 17 jan
Bolstad kyrkokör 18.30-21.00 Grinstad församlingshem. Ledare: Maria

Onsdagar: Start 18 jan
Örs kyrkokör 18.30-20.00 i Stakelund. Ledare: Maria 
                      Start 11 jan
Skålleruds Drängar 17.30-19.00 ojämna veckor. Ledare: Elisabette 

Skålleruds församlingskör 19.00-21.30. Ledare: Elisabette

Torsdagar: Start 12 jan
Järns Sångkör 19.00-21.30 i Kyrkans hus Ledare: Anders  
Kontakta gärna:   Elisabette Emanuelsson 0706/181064
                               Anders Fredriksson 0530/36208
                             Maria Andersson 0530/36206

 

  HOLMS FÖRSAMLING Vi träffas i kyrkans Hus 
  Barntimmar (4 år):   Onsdag 9.30-11.30. Sångstund 11.15-11.30
  Miniminiorer (5 år): Måndag Drop-in från 13.30-14.00
                   Grupptid 14.00-16.00. Sångstund 15.45-16.00 
  Miniorer (6-9 år):   Tisdag Drop-in från 13.30-14.00
                   Grupptid 14.00-16.00. Sångstund 15.45-16.00 
  Juniorer (9-12 år)  Tisdag 16.30-18.00
  Upplysningar: Helena Magnusson 0530-362 09 Victoria Lindh 362 17

  Startar vecka 2
  Babycafé (0-2 år): Måndag  9.30-12.30
                               Torsdag  13.00-15.30. Sångstund 13.45-14.00
  Kyrkis (0-4 år):       Fredag 9.30- 12.30. Sångstund 10.15-10.30

 BOLSTADS FÖRSAMLING Vi träffas i Grinstads församlingshem 
  Babyträff (0-1 år): Måndag, ojämn vecka, 9.00- 11.00                             
  Miniorer (6-9 år):   Måndag 12.15- 13.45                           
  Juniorer (9-12 år): Tisdag 14.15- 16.30
  Ungdomsgruppen Tisdax (13-18 år): Tisdag 17.30- 20.30
  Upplysningar: Cina Grimstad 0761- 69 15 30, Helén Eriksson 076-270 71 21
 

  Bolstads barnkör Torsdagar 14.30-15.30 Start 12 jan
  Upplysningar: Maria Andersson tel:0530-36206 

  SKÅLLERUDS FÖRSAMLING Vi träffas i skålleruds församlingshem       
  TorsdagsQl med Miniorer (6-9 år) och Juniorer (9-12 år):  
  Torsdag 14.00 – 16.30. Kör 14.30-15.15
  Ungdomsgrupp och Kör (13och uppåt): Tisdag 16.00-19.00
  Kören 16.15-17.00 Elisabette Emanuelsson 0706-181064
  Upplysningar: Cecilia Gunnarsson 070- 32 04 903

 ÖRS FÖRSAMLING Vi träffas i församlingshemmet Stakelund
  Bussar går ifrån skolan. 
  Miniminiorer (6-7 år): Onsdag 12.15- 14.00 
  Miniorer (8-9 år):         Måndag 12.15- 14.00 
  Juniorer (9-12 år):       Måndag 14.15- 16.30 
  Upplysningar: Ann-Louise Andersson 070- 762 74 08
  Örs barnkör: Onsdagar 15.00-16.00 Start 11 jan  
  Karolinerskolans musiksal
  Upplysningar: Maria Andersson tel:0530-36206

UPPSTARTER FÖR KÖR OCH BARNVERKSAMHETEN
Alla barngrupper startar v.3 om inget annat anges.



Datum Holms kyrka Kyrkans Hus Järns  
kyrka 

Bolstads kyrka Erikstads kyrka Grinstads kyrka Klöveskogs 
kyrka 

Skålleruds kyrka Örs  
kyrka 

Gunnarsnäs 
kyrka 

Dalskogs 
kyrka 

27 nov 
1 sön i  Advent 

17 Advents-         * 
konsert, körer 

11 Gudstjänst  
små o stora. 
Kyrkfika 

  
 

11 Gudstjänst * 
Bolstad Barnkör 

 1/12  18-19  * 
Andrum 

11                         * 
Adventsgudstjänst   
Körerna. Kyrkfika    

 14 Gudstjänst  
små o stora.  

 

4 dec 
2 sön i Advent 

 18 Ungdomsgtj. 
 
8/12  18.30 
Aftonsång 

11 Högmässa   10 Kyrkfika i fsh  
11 Högmässa   
 9/12  18.30 Lucia i  
Grinstads kyrka  *  

6/12  18-19  * 
Andrum 

8.30 Frukost i      * 
kyrkstugan. 
9.30 Gudstjänst 

 15 Gudstjänst  
 

11 dec 
3 sön i Advent 
 

 8.30 Frukost 
9.30 Gudstjänst 
15/12 19 Julmusik     * 
16/12 17 Vardagsgtj  * 

    18 Gudstjänst. 
15/12 18-19 * 
Andrum 

16 Luciagudstjänst* 
Krubban, Körer 

 14/12 17.00      * 
Vardagsgudstjänst 

11                     * 
Luciagudstjänst. 

18 dec 
4 sön i Advent 

 11 Mariamusik       * 
gudstjänst 

 18.00 Julmusik    17/12 18.00          * 
Helgmålsbön  

11 Högmässa       * 
Kör     Gröt 

  
 

24 dec 
Julafton 

 11 Julbön              * 
Julkafé 11-15 

23.00 Julnatts-* 
gudstjänst. 

  23.00 Julnatts-   * 
gudstjänst.  

 23.00 Julnatts-       * 
gudstjänst. 

 23.00                  * 
Julnattsmässa 

21.00 Julandakt* 
 

25 dec 
Juldagen 

07 Julotta.           *   
 

 07 Julotta     *  05 Julotta.    *  07 Julotta             * 
 

  

26 dec 
Annandag Jul 

 11 Högmässa  14 Gudstjänst 
Musikmedverkan 

   17 Julkonsert.       * 
 

 12 Gudstjänst på 
Karolinen     
 Örs  kyrkokör 

 
 

31 dec 
 Nyårsafton 

 15 Nyårsbön          
 

1 jan 
Nyårsdagen 

  11 Gudstjänst    
 

15 Gudstjänst 18 Gudstjänst  15 Gudstjänst  
 

6 jan 
Trettondedag jul 

 18 Mässa  11 Gudstjänst  
små och stora 

   18 Gudstjänst        * 
Gröt 

 
 

 11 Gudstjänst   
Vi sjunger ut julen 

8 jan 
1 sön eft 
Trettondedagen 

 8.30 Frukost         * 
9.30 Gudstjänst 
Vi sjunger ut julen 

   15 Gudstjänst  11 Högmässa 18 Gudstjänst 
Vi sjunger ut julen 

   
 

15 jan 
2 sön eft Trettond 

 18 Ungdoms-
gudstjänst 
19/1 ,18.30 Aftonsång 

  11 Högmässa   
 

18 Psalmsångs-
gudstjänst 

 11 Högmässa  
 

22 jan     3 sön eft 
Trettondedagen 

 18 Ekumenisk gtj  * 
Böneveckan 

 11 Gudstjänst    11 Högmässa 
27/1 17.00 Dopfest*    

 
 

 18 Mässa 

29 jan    4 sön eft 
Trettondedagen 

 11 Högmässa 
2/2 18.30  Aftonsång 

   18                        * 
Musikgudstjänst. 

 16 Gudstjänst        * 
Lutherkväll 

11 Högmässa 1 / 2 Lutherkväll* 
Stakelund 

 

5 feb 
Kyndelsmässodagen 

 18 Meditations-
gudstjänstj 

    11 Gudstjänst 
små och stora 

11 Ljusgudstjänst* 
Kör 

 18 Gudstjänst  

12 feb 
Septuagesima 

 8.30 Frukost 
9.30 Gudstjänst 
15/2 19. Lutherkväll 
16/2 18.30 Aftonsång 

  15 Café-gudstjänst i 
Erikstads bygdegård 

  18 Frälsarkrans-   * 
mässa 

  11 Högmässa 

19 feb 
Sexagesima 

 18. Gudstjänst    11. Högmässa  11 Högmässa 18 Gudstjänst   

26 feb 
Fastlagssöndagen 

 11 Gudstjänst små * 
och stora.  Semlor 

 18 Gudstjänst    11 Gudstjänst     * 
små och stora  

 18 Mässa  

1 mars 
Askonsdagen 

 18 Askonsdagsmässa 
2/3 18.30Aftonsång 

     18 Askonsdagsmässa 10                           * 
Askonsdagsmässa 

 18Askonsdagsmässa 

5 mars 
1 sön i Fastan 

 11    18 Gudstjänst i 
församlingshemmet 

 11 Gudstjänst 18 Gudstjänst   

OBS! Reservation för ändringar, följ predikoturerna i Melleruds nyheter och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mellerud     * = se utförlig annons på församlingssidorna 
 



Datum Holms kyrka Kyrkans Hus Järns  
kyrka 

Bolstads kyrka Erikstads kyrka Grinstads kyrka Klöveskogs 
kyrka 

Skålleruds kyrka Örs  
kyrka 

Gunnarsnäs 
kyrka 

Dalskogs 
kyrka 

27 nov 
1 sön i  Advent 

17 Advents-         * 
konsert, körer 

11 Gudstjänst  
små o stora. 
Kyrkfika 

  
 

11 Gudstjänst * 
Bolstad Barnkör 

 1/12  18-19  * 
Andrum 

11                         * 
Adventsgudstjänst   
Körerna. Kyrkfika    

 14 Gudstjänst  
små o stora.  

 

4 dec 
2 sön i Advent 

 18 Ungdomsgtj. 
 
8/12  18.30 
Aftonsång 

11 Högmässa   10 Kyrkfika i fsh  
11 Högmässa   
 9/12  18.30 Lucia i  
Grinstads kyrka  *  

6/12  18-19  * 
Andrum 

8.30 Frukost i      * 
kyrkstugan. 
9.30 Gudstjänst 

 15 Gudstjänst  
 

11 dec 
3 sön i Advent 
 

 8.30 Frukost 
9.30 Gudstjänst 
15/12 19 Julmusik     * 
16/12 17 Vardagsgtj  * 

    18 Gudstjänst. 
15/12 18-19 * 
Andrum 

16 Luciagudstjänst* 
Krubban, Körer 

 14/12 17.00      * 
Vardagsgudstjänst 

11                     * 
Luciagudstjänst. 

18 dec 
4 sön i Advent 

 11 Mariamusik       * 
gudstjänst 

 18.00 Julmusik    17/12 18.00          * 
Helgmålsbön  

11 Högmässa       * 
Kör     Gröt 

  
 

24 dec 
Julafton 

 11 Julbön              * 
Julkafé 11-15 

23.00 Julnatts-* 
gudstjänst. 

  23.00 Julnatts-   * 
gudstjänst.  

 23.00 Julnatts-       * 
gudstjänst. 

 23.00                  * 
Julnattsmässa 

21.00 Julandakt* 
 

25 dec 
Juldagen 

07 Julotta.           *   
 

 07 Julotta     *  05 Julotta.    *  07 Julotta             * 
 

  

26 dec 
Annandag Jul 

 11 Högmässa  14 Gudstjänst 
Musikmedverkan 

   17 Julkonsert.       * 
 

 12 Gudstjänst på 
Karolinen     
 Örs  kyrkokör 

 
 

31 dec 
 Nyårsafton 

 15 Nyårsbön          
 

1 jan 
Nyårsdagen 

  11 Gudstjänst    
 

15 Gudstjänst 18 Gudstjänst  15 Gudstjänst  
 

6 jan 
Trettondedag jul 

 18 Mässa  11 Gudstjänst  
små och stora 

   18 Gudstjänst        * 
Gröt 

 
 

 11 Gudstjänst   
Vi sjunger ut julen 

8 jan 
1 sön eft 
Trettondedagen 

 8.30 Frukost         * 
9.30 Gudstjänst 
Vi sjunger ut julen 

   15 Gudstjänst  11 Högmässa 18 Gudstjänst 
Vi sjunger ut julen 

   
 

15 jan 
2 sön eft Trettond 

 18 Ungdoms-
gudstjänst 
19/1 ,18.30 Aftonsång 

  11 Högmässa   
 

18 Psalmsångs-
gudstjänst 

 11 Högmässa  
 

22 jan     3 sön eft 
Trettondedagen 

 18 Ekumenisk gtj  * 
Böneveckan 

 11 Gudstjänst    11 Högmässa 
27/1 17.00 Dopfest*    

 
 

 18 Mässa 

29 jan    4 sön eft 
Trettondedagen 

 11 Högmässa 
2/2 18.30  Aftonsång 

   18                        * 
Musikgudstjänst. 

 16 Gudstjänst        * 
Lutherkväll 

11 Högmässa 1 / 2 Lutherkväll* 
Stakelund 

 

5 feb 
Kyndelsmässodagen 

 18 Meditations-
gudstjänstj 

    11 Gudstjänst 
små och stora 

11 Ljusgudstjänst* 
Kör 

 18 Gudstjänst  

12 feb 
Septuagesima 

 8.30 Frukost 
9.30 Gudstjänst 
15/2 19. Lutherkväll 
16/2 18.30 Aftonsång 

  15 Café-gudstjänst i 
Erikstads bygdegård 

  18 Frälsarkrans-   * 
mässa 

  11 Högmässa 

19 feb 
Sexagesima 

 18. Gudstjänst    11. Högmässa  11 Högmässa 18 Gudstjänst   

26 feb 
Fastlagssöndagen 

 11 Gudstjänst små * 
och stora.  Semlor 

 18 Gudstjänst    11 Gudstjänst     * 
små och stora  

 18 Mässa  

1 mars 
Askonsdagen 

 18 Askonsdagsmässa 
2/3 18.30Aftonsång 

     18 Askonsdagsmässa 10                           * 
Askonsdagsmässa 

 18Askonsdagsmässa 

5 mars 
1 sön i Fastan 

 11    18 Gudstjänst i 
församlingshemmet 

 11 Gudstjänst 18 Gudstjänst   

OBS! Reservation för ändringar, följ predikoturerna i Melleruds nyheter och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mellerud     * = se utförlig annons på församlingssidorna 
 



Andrum
Klöveskogs kyrka Torsdagen den 1 decTisdagen den 6 decTorsdagen den 15 deckl 18.00-19.00

En stilla stund för eftertanke i julmånadens stress.

Adventsgudstjänst 

Erikstads kyrka 

Söndagen1.a Advent kl 11.00

Bolstads kyrkokör och 

Bolstads barnkör sjunger

Luciagudstjänst 

och avslutning för alla  

barngrupper i Bolstad 

Grinstads kyrka

Fredagen 9 dec kl 18.30
 

Julfest och julfika i församlingshemmet, 

dans kring granen

 och tomten kanske tittar in!

Julnatts-
gudstjänst

Grinstads kyrka
Julafton 

Lördagen 24 dec
 kl 23.00

Bolstads kyrkokör 

Julotta

Klöveskogs kyrka
Juldagen 

Söndagen 25 dec kl 5.00
Sång: Anders Fredrikssson 

Erikstads kyrka
Juldagen 

Söndagen 25 dec kl 7.00
Sång: Jonna Ydenius

Ekumenisk bönevecka v 3, 
16 jan-22 jan

Andakter varje dag i kyrkorna i Mellerud

Tisdag  
Smyrna kl 19:00. Bönekväll

Onsdag 
Lunchandakt kl 12:00 Kyrkans Hus.  
Anmälan till lunchen 0530-36200

Torsdag
Equmeniakyrkan kl 19:00.  Bönekväll 

Fredag
Melleruds kristna center kl 18:00 Bönekväll.

Söndag: 
 Ekumenisk gudstjänst kl 11:00 Smyrna.  

Ev. kör medverkar! 

Böneveckan avslutas i Kyrkans Hus  
Söndagen 22 jan kl 18.00

Sångmedverkan av Ensemble ur Järns sångkör.

Musikgudstjänst

 Luthertema  

Lutherpsalmtoppen

Grinstads kyrka

Söndagen 29 jan kl 18.00

Eftermiddagscafé
Grinstads församlingshemSista cafét för hösten är den 14 dec kl 14.30Vi ses igen den 11 januari.  Följ predikoturerna i Melleruds nyheter

Julmusik och Julkrubban
 

Bolstads kyrka
Söndagen 18 dec kl 18.00

Bolstad barnkör 
 Bolstad kyrkokör  

En Cellist och En Vokalist.

B
O
L
S
T
A
D

Julmarknadsresa 
En pastoratsresa tillsammans med 

Svenska Kyrkan Mellerud.

Lördagen den 10/12
VI besöker Julmarknaden i Uddevalla.  
Julbuffé i Högsäters församlingshem  

Helgmålsbön i Högsäters kyrka kl 18:00. 
I resans pris ingår: Bussresa och julbuffé. 

Medtag fikakorg! Pris: 395 kr. Först till kvarn gäller...

Avresa: Dalskog HPL 166 kl  09:50,  
Rostock HPL 166 kl 10:00, Ky-hus Mellerud kl 10:15  

Erikstad HPL 45 kl 10:30.
Anmälan via kyrkans hus 0530-36200. 



Vardagsgudstjänst 

och avslutning för alla  

barngrupper i Holm

Kyrkans hus, Mellerud

Fredagen 16 dec kl 17.00

Tema: Krubban

Julfest och julfika, dans kring granen

 och tomten kanske tittar in!

Adventskonsert med

Rostocks Manskör

Morgonstund

Järns sångkör

Holms kyrka, Mellerud

Söndagen 27 nov kl 17.00

Gudstjänst med små och stora  
Kyrkans Hus, MellerudFastlagssöndagen den 26 feb kl 11.00Fika med semlor

Julvandring 
för grupper och skolklasser

Kyrkans hus, MellerudMåndag 19 - Tisdag 20 deckl 9.30, 10.30 och 11.30Boka tid på exp. tel 0530-36200

Förmiddagskaffe med Lucia
Kyrkans Hus, MellerudOnsdagen 7 dec kl 10.30Lussekaffe och lotterier

Julbön
Kyrkans Hus, Mellerud

Julafton, lördagen den 24 dec kl 11.00
Kafe´- öppet till 15.00 - med julfika

Uppstarter i Kyrkans Hus

Tisdagen 17 januari kl.15.00  
Holms kyrkliga syförening 

Onsdagen 18 januar kl 12.00 
Lunchandakt , anmälan 0530-36200

Onsdagen 8 februari kl 10.30 
förmiddagskaffe med program och lotterier

Julmusik

med Christmas Carols 

och Järns sångkör

Kyrkans hus, Mellerud

Torsdagen 15 dec kl 19.00

Julnattsgudstjänst 

Järns kyrka
Julafton,  

Lördagen den 24 dec kl 23.00

Järns sångkör

Jubileumsupptakt
Luthertema 

Lutherpsalmtoppen
Kyrkans Hus 

15 feb kl 19.00

Julotta
Holms kyrka

Juldagen 
Söndagen 25 dec kl 7.00Sång: Anders Fredrikssson 

Frukostgudstjänst
Kyrkans Hus, Mellerud8 jan       kl 8.30 Frukost        9.30 GudstjänstVi sjunger ut julen med hjälp av dragspelsmusik.Lennart Karlsson, Gunnar Gustavsson, Anders Fredriksson och Pär-Åke Henriksson.  Följ frukostgudstjänsterna i predikoturerna i Melleruds nyheter. Det händer oftast något extra på dessa. Programmen är inte helt klara när bladet trycks.

H
O
L

M

Gudstjänst 

med Mariamusik 

Kyrkans Hus

Söndagen 18 dec kl 11.00

Sång: Katarina Kjörling



Trettondedagsgudstjänst
Skålleruds kyrkaFredagen 6 jan kl 18.00Sång av TreVoces

Grötfest  i Skålleruds församlingshem

Adventsgudstjänst  

Skålleruds kyrka

Sön 1:a Advent kl 11.00

Skålleruds församlingskör  

Skålleruds barnkör 
 

Kyrkfika

”Romantik på Kanalhemmet”

Julkonsert
 ”Här kommer nu ett änglabud” 

 

Skålleruds kyrka 
Annandag jul, måndag 26/12 kl 17.00

Vid årets julkonsert i Skållerud 
framförs denna kantat av 
Skålleruds Församlingskör,

  Skålleruds Drängar. 
Sopransolisten är Anna Forsebo, 

och som traditionen säger 
spelar Peter Söderlund tvärflöjt 

och Nils Lundström piano.

Helgmålsbön med Mariamusik

Skålleruds kyrka
Lördag 17 dec kl 18.00
Sång: Katarina Kjörling

Julbön på Skållerudshemmet

Julafton 24 dec kl 12.00
Sång av Sarah och Madde

Luciagudstjänst  med krubban och avslutning för alla  barngrupper i Skållerud
Skålleruds kyrka

Söndagen 11 dec kl 16.00
Skålleruds Barnkör, Skålleruds Drängar och Brass 

medverkar. 
Dans kring utegranen. Korv och kanske tomte!

Julnattsgudstjänst

Skålleruds kyrka

Julafton

Lördagen 24 dec kl 23.00

Sång av Sarah och Madde

Gudstjänst med 
Luthertema 

Lutherpsalmtoppen
Skålleruds kyrka 

Söndag 29 jan kl 16.00
Soppa

Ljusgudstjänst
Skålleruds kyrka

Kyndelsmäss  Söndagen 5 februari kl 11.00Skålleruds barnkör

Frälsarkransmässa
Skålleruds kyrka

Söndagen 12 februari kl 18.00
Skålleruds församlingskör

S
K
Å
L
L
E
R 
U
D

Julspex  
med  

Skålleruds körer
Skålleruds  

församlingshem
Onsdagen 7 dec 

kl 19.00

Inträde inkl. kaffe 
med dopp 50 kr

Gudstjänst  

med små och stora

Skålleruds kyrka  

Söndagen 26 februari kl 11.00

Fika med semlor

Frukost-
gudstjänst

Skållerud
Sön 4 dec

Frukost kl 8.30
 i kyrkstugan 
Gudstjänst 

kl 9.30 i kyrkan



Vardagsgudstjänst 

och avslutning för alla  

barngrupper och barnkören i Ör

Gunnarsnäs kyrka

Onsdagen 14 dec kl 17.00

Tema: Krubban

Julfest med julgröt i Stakelund, 

dans kring granen och lotterier.

 Kanske tomten tittar in!

Anmälan senast 9 dec

till exp. 0530-36200 

Julotta

Örs kyrka

Juldagen

Söndagen 25 dec 

kl 7.00 

Sång  

Anna Forsebo

 Klappjakt och julmarknad 
i Brunnsparken i Dals Rostock 

 Lördagen 10 dec
Örs församling serverar kaffe

Luciagudstjänst

Dalskogs kyrka
Söndagen 11 dec kl 11.00

Julfest i samarbete med   
Dalskogs byalag och tennisklubb

JubileumsupptaktLuthertema LutherpsalmtoppenStakelund1 feb kl 19.00

JulnattsmässaGunnarsnäs kyrka
Julafton Lördagen 24 dec kl 23.00Sång Gun-Britt Gustavsson

Högmässa
Örs kyrka

Söndagen 18 dec kl 11.00
Örs kyrkokör

 

Gröt serveras i församlingshemmetSista samlingen i församlingshemmet innan lokalen tas ur bruk.

Julandakt
Dalskogs kyrka

Julafton  
Lördagen 24 dec kl 21.00

Sång Malin Sköld

Ö
R

akut samtals- och krisstöd

 Jourhavande 

 PRÄST
telefon 112

chatt

digitalt brev

www.svenskakyrkan.se/ 
jourhavandeprast

VÄLKOMNA till 

gudstjänsterna, samlingarna 

och mötesplatserna i 

advent, jul och fastan!

Prat och kakcafé 

fortsätter till våren. 

Tid och plats se annons.

 Kontraktssyföreningsdag

Örs kyrka och Krokfors bygdegård

Onsdagen 1mars kl 10.00

Askonsdagsmässa 

Örs kyrka kl 10.00

Berättar om Örs kyrka

Därefter samling i Krokfors bygdegård

med kaffe, smörgås och kaka.

Arr: Örs Syföerning och  

Rostocks kyrkliga arbetskrets.



 

Faktaruta:
Luther föddes 1483 och dog 1546

Han gifte sig 1525 med Katharina von Bora ”Käthe”
De fick 6 barn. 

(Ättlingar till 2 av barnen lever än i dag.)
De fick det gamla Augustinerklostret i Wittenberg.

Där drev hans hustru bryggeri.
Luther fick aldrig något betalt  

för sina många böcker.

Martin Luther - Reformationen 500 år 1517-2017
Luther föddes i Möhra i Tyskland som äldst av sju syskon. Hans 
föräldrar hette Hans och Margareta. Martin växte upp på landet 
och tack vare att fadern gjorde goda affärer hade han möjlighet 
att studera. Tanken var att han skulle bli jurist. Faderns hårda 
uppfostran gjorde att Martins gudsbild bev starkt präglad av 
dom och straff. En omvändelseupplevelse 1505 gjorde att han 
övergav sina juridikstudier och blev augustinermunk. Hans bibel-
studier förde honom bort från den ledande katolska förklarings-
modellen av begreppet rättfärdighet. (Se kommande artiklar.) I 
sin önskan att dela med sig av sina tankar skrev Luther ca 350 
böcker och skrifter. Men katolska kyrkan fann sig inte i Luthers 
tankar. Särskilt eftersom han kritiserade avlaten, som var ett 
brev man fick mot kontant betalning, och som påstods 

medföra att man slapp ett antal år i skärselden. Det var en av katolska kyrkans främsta inkomstkällor. Han 
blev bannlyst och därigenom startade det vi kallar reformation. Han gifte sig med en före detta nunna, 
Katharina, som inte ville ha någon annan man än han. Luther själv var mest driven att bli av med det som 
han såg som fel inom kyrkan och inte primärt att starta en ny rörelse, men på grund av bannlysningen blev 
stridigheterna mellan katolska kyrkan och reformatörerna hårdare och skillnaderna mellan de stridande mer 
påtaglig än Luther från början tänkt. Luthers sista tio år präglades av svåra fysiska sjukdomar och depres-
sion. Han förlorade en av sina älskade döttrar och det tog också svårt på honom. Stridigheter inom de 
reformatoriska leden smärtade honom djupt och några av skrifterna från hans sista år i livet är elakare och 
skarpare än de tidigare. Efter att ha lyckats medla mellan två adelsmän, avled Martin Luther av ett slagan-
fall på sin hemresa den 18 februari 1546.

Luther var en glad prick
Det är bara svenskar som ser Luther som en tråkmåns som sit-
ter på axeln och hindrar oss från att ha roligt. Luther, trots att 
han regelbundet hade svåra depressioner, påpekade alltid att 
glädjen fanns i hela Guds skapelse. Hans uppmaningar är ofta 
att fröjda sig, jubla, vara glada. För Luther var tristess, tråkighet 
och nedstämdhet alltid Djävulens påfund och verkningar. Några 
kända Luthercitat som speglar hans humor och hans glädje i 
tron kommer här:
• ”Ingen människa är så dålig att hon inte har något gott i sig.” 

• ”Ingenting är skadligare än ett sorgset sinne.” 

• ”När du frestas av depression eller förtvivlan eller någon annan 
samvetsplåga, då skall du äta, dricka, söka sällskap. Om du kan 
glädja dig med tankar på flickor, skall du göra det.” 

• ”Hela skapelsen är som den allra underbaraste bok eller bibel, 
där Gud beskrivit och målat av sig själv.”

Det är nog många 
som minns 
konfirmationens 
lärobok: 
Martin Luthers 
lilla katekes. 
Som man skulle 
kunna utantill.

Hustrun Katharina von Bora ”Käthe”



Reformationen:
Det som så småningom kom att kallas  
reformationen började i samband med 
Luthers 95 teser, som kom till 1517.  

Tidigare försök att reformera kyrkan av 
John Wycliff och Jan Hus fick begränsad 
påverkan. Men Luthers tankar fick stor 
spridning bland annat genom att tryck-
pressen gjorde att tankar kunde 
spridas snabbare och nå fler människor. 
En trötthet och ett missnöje med 
katolska kyrkans världsliga maktbegär 
och försäljningen av avlatsbreven för 
vinnings skull var även de bidragande 
orsaker. 

Sverige var det första rike, som helt 
anammade de nya tankarna 1524. 
Många tyska furstendömen följde efter 
1530 genom att erkänna den 
Augsburgska trosbekännelsen. 

De som internationellt sett är de 
viktigaste reformatörerna är Calvin och 
Zwingli som startade den reformerta 
kyrkan. Av världens 800 miljoner 
protestanter är bara 80 miljoner 
lutheraner, återstoden är mestadels 
anglikaner och reformerta.

Luther och psalmerna:
När Luther lämnade sin far och mor för att börja skolan, så 
ordnade han mat och pengar för uppehälle genom att sjunga 
tillsammans med andra studenter på skolan. Det var ett 
vanligt sätt att skaffa pengar och mat för studenter på den 
tiden. Han lärde sig under tonåren att spela luta och många av 
Luthers psalmer är påverkade av tysk folkmusik. Om sin egna 
önskan angående tyska psalmer skriver han så här: ”Jag öns-
kar också att vi hade så många sånger som möjligt på folk-
språket som folket kunde sjunga under mässan, [...] Men 
poeter saknas ibland oss, eller är ännu inte kända, som kan 
komponera evangeliska och andliga sånger […] Jag nämner 
detta för att uppmuntra alla tyska poeter att komponera 
evangeliska sånger åt oss.”
Hans första psalm som han skrev var ”Ein neues lied wir heben an.”  
Det var efter att två munkar, som följde Luthers reformation 
blev brända på bål, som han fick inspiration att dikta.  
Samma år 1523, arbetade han med att översätta Psaltaren 
till tyska och han skrev om några av psalmerna från bibelns 
språk, till rimmade ord. Och så blev han plötsligt en etablerad 
psalmförfattare. Luther tyckte, att sången var viktig i guds-
tjänsten och överförde ett arv från katolicismen genom sina 
många översättningar av latinska sånger. Att sjunga var  
förknippat med glädje för honom. Det var viktigt att  
gudstjänsterna innehöll församlingssång.
Hans mest kända psalm i dag är nog ”Vår Gud är oss en väldig 
borg”. Han har skrivit text och musik till sju psalmer, text till 
nio och fyra ytterligare tonsättningar som finns i vår 
nuvarande psalmbok.

  Jag hade tandvärk
För några år sedan deltog jag i en förböns- och 
själavårdskurs på Åh stiftsgård. 
Men jag hade tandvärk. Alla som haft tandvärk vet 
hur det är det molar och värker, humöret är inte 
på topp.
Eftermiddagen gick över i kväll. I vår aftonbön 
bad vi för min onda tand och att värken skulle gå 
över. Otålig som jag är, hoppades jag på att värken 
skulle försvinna direkt. Jag tvivlade inte på att Gud 
kunde bota min tandvärk. Jag tvivlade inte på att 
han hörde våra böner. I Bibeln läser jag om 
åtskilliga sjukdomar som Jesus botade. Så visst 
kan han även idag. 
Nattsömn och tandvärk går sällan ihop. Tidig  
    morgon ringer jag min tandläkare i Mellerud. 

Några timmar senare är tanden utdragen. Den var 
i så uselt skick, det fanns inget alternativ.  Därmed 
var också tandvärken borta. 
Efter några timmars vila återvänder jag till kursen. 
På bilresan klarnar tankarna. Här hade jag en 
alldeles utomordentlig, av Gud begåvad och 
förstående tandläkare. Han hade kostat på sig en 
dyr utbildning och tillika skaffat sig en dyr 
tandläkarutrustning för att hjälpa mig och många 
andra. 
Tandläkaren blev svaret på våra böner! 
Det blev för mig en ”aha-upplevelse” som jag 
delade med mig av till de övriga deltagarna på  
kursen. 
                                                 Margareta Larsson
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TÄVLING!

Ansvarig utgivare Pär-Åke Henriksson
Layout och  foton Eva-Britt Snapp

Vi säger Grattis till vinnaren i förra numrets tävling om våra kyrkogårdar, 
Ella och Åke Karlsson, Blåklintsvägen 4 i Dals Rostock.
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Vad vet du om Martin Luther?
Fyll i korsordet och skicka in tillsammans med ditt namn och adress och tel.
nr till Melleruds pastorat. Box 94, 46422 Mellerud. Lycka till! 

Fina bokpriser!
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1. Vilket är det 7:de ordet i psalm 237 ? 

2. Vilken kyrka / lära är påven ledare för? 

3. Det finns två sakrament i den  
protestantiska kyrkan.  
Ett är dopet vilket är det andra? 

4. Så kallas den tid på 1500-talet då kyrkans  
makt minskade och många länder blev 
protestantiska. 

5. Vad äter vi gärna på fettisdagen? 
 
 

6. Martin Luthers skrift heter så, 95....? 

7. En tysk munk som föddes 1483,  
efternamnet. 

8. Ett dokument som Katolska kyrkan sålde, den som 
hade råd att köpa dessa fick syndernas förlåtelse. 

9. Vad kallas det att sprida en lära som strider  
mot den ”sanna” läran? 

10. I vilken stad spikade Martin Luther upp sin skrift 
innehållande 95 punkter? 
 

11. I vilken bok i Bibeln finns det Judiska folkets  
och Jesus psalmskatt? 

12. När nådde de tre vise männen fram till Betlehem 
enligt Bibeln (talspråk)? 

13. Var bor påven? 

14. Vad betyder advent? 

15. Martin Luthers name, frihetskämpe som  
mördades 1968. Hans efternamn.


