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Tryckning Risbergs 2017

Advent och jul
Nu väntar två stora helger i vår kyrka och i 
vårt land. Städerna Jerusalem och Betlehem 
kommer i vad som händer i dessa båda 
städer att stå i centrum. Första advent är 
Jerusalem i centrum där rider det en man in 
i staden på en åsna. Människor kommer ut 
från sina gränder. Pojkar och flickor klättrar 
upp i träden för att se, vad är detta? De lite 
äldre kommer ut ur sina gränder för att också 
de skall få se. Folk både unga och äldre skär 
kvistar av träden, andra breder ut sina mantlar 
på gatan. Alla ropar: Hosianna! Det är fest 
i Jerusalem. Nu kommer Han, konungen, 
hjälten, stridsmannen, befriaren, en like till 
konung David. Via Triumfalis så kommer Han. 
Vad är det för en konung och hjälte, ridande 
på en åsna, ett arbetsdjur långt ifrån en hög 
arabisk springare.
-Så kommer Gud till Jerusalem. Inget 
vapenskrammel i Hans följe, ingen 
upprorsmakare som folket var vana vid då de 
lydde under Rom, mer en fredens och fridens 
konung är det som kommer. Gud kommer 
förklädd. Det var så han skrev, Hjalmar 
Gullberg. Vi gläds åt berättelsen och den är väl 
omtalad och besjungen över hela världen.
Om fyra veckor kommer en annan stad i 
centrum, Betlehem. På julnatten så föds Gud 
som ett barn där, men i ett stall. Så har ingen 
väntat det, så enkelt och så nära. Då är det jul 
för oss!

Många av oss kommer att firar jul i familjens 
gemenskap, Vi kommer kanske att gå på 
släktkalas, ha det trevligt, vi är ombonade och 
starka. Vi sjunger om jul och julens psalmer 
och läser julens texter i Skriften och där möter 
vi inte den stämningsfulla julfriden, inte heller 
den intima gemenskapen, eller de många 
kaffekalasen eller middagarna. Vi läser om 
en Gud på flykt undan härar med vapen. Vi 
läser om att frukta för sitt liv att undangömma 
Gudsfamiljen, hitta ett flyktingläger. Det är så 
dramatiskt den första julen då Gud landar på 
jorden. Det skulle bli värre, vi kommer att få 
läsa om Gud på Hans Via Dolorosa-vandring.
Gud och världen är stora saker som följer 
oss hela livet. Ofta är det spänningar mellan 
Gud och världen, t.o.m. motsättningar, 
men Gud älskar världen och är inte rädd 
för motsättningar, varje individ, varje liten 
varelse står Hans hjärta nära. Han säger därför: 
”Kommen till mig i alla som arbetar och är 
betungade”. De orden gäller även dem som 
inte arbetar. 
Låt oss nu i advent bereda vägen för Jesu 
födelsedag. Du får vara med på ditt sätt 
i stället för att stå på avstånd och bara 
begrunda julens högtid. Kom du som bär 
på Jobs tvivel. Kom även du som bär Paulus 
trosvisshet.

Stig-Arne Jacobsson Tf. Kh. Steneby.

Steneby-Tisselskog församlingsråd som är styrelse för 
minnesfonden har beslutat att fördela erhållna gåvor: 
20 000 kr till Svenska kyrkans  arbete till förmån för Syriens barn. 
10 000 kr till församlingens barnverksamhet
10 000 kr till församlingens musikverksamhet
10 000 till Världens barn
  8 000 kr till RIA, Billingsfors

I Steneby pastorat finns en minnesfond i varje församling; 
Steneby-Tisselskogs minnesfond och Bäcke-Ödskölts minnesfond. 
Ring till expeditionen om du vill kondolera genom våra 
minnesfonder t. 0531-410 35.

Steneby-Tisselskog minnesfond
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Resultat kyrkovalet
Den 17 september 2017 var det kyr-
koval. I våra vallokaler i Billingsfors, 
Dals Långed och Bäckefors fanns duk-
tiga, glada medarbetare som såg till att 
valet genomfördes på ett korrekt sätt. 
Valdeltagandet i pastoratet ökade från 
11,23 % i 2013 års val till 14,50 % i 
årets val. Trots detta hade vårt pasto-
rat det lägsta valdeltagandet i Karlstad 
stift. 
Sammanlagt röstade 378 personer av 
våra församlingsmedlemmar. 
Till pastoratets kyrkofullmäktige val-
des följande ledamöter och ersättare 
för mandatperioden 2018-2021:

Ledamöter:
Ove Jansson
Göte Magnusson
Elisabeth Sundmark
Pernilla Larsson Vesterbakka
Kajsa Bäckmarker Brage
Bengt Svan
Ann-Sofie Magnusson
Karin Ingemansson
Ingvar Henriksson
Birgitta Jonasson
Sven Brage
Lena Falander Carlsson

Lennart Johansson
Brita Jansson
Bridget Carlsson

Ersättare:   
Marianne Ågren  1
Stig-Olov Svensson  2
Christina Wassenius  3
Märta Stenelind  4
Östen Bååt   5
Lars Ingemansson  6
Linda Johansson  7
Roger Bååt  8

För de nya fullmäktigeledamöterna börjar 
arbetet redan nu innan årsskiftet då man 
sammanträder och väljer bl.a. ett nytt kyr-
koråd, valnämnd och nya församlingsråd. 
Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta 
beslutande organ och har bl.a. som uppgift 
att ta beslut om kyrkoavgift, budget och 
årsredovisning.

Kyrkofullmäktiges möten är offentliga, så 
den som vill kan komma och lyssna!

Göte Magnusson ordförande i fullmäktige 2014-2017 och sammankal-
lande för nya fullmäktige.
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Så går ännu en hösttermin mot sitt slut och julen står 
för dörren. För barnverksamheten innebär det fullt av 
förberedelser för julavslutningar och musikalfinaler.  
Det blir julavslutning för alla grupper i Dals Långed 
den 6 december kl. 18.00. Dit hälsas alla välkomna, ung 
som gammal. Då spelar också musikalgrupperna i Dals 
Långed och Bäckefors upp sin julmusikal. För den som 
vill dansa ut julen och få en repris på julmusikalen så 
spelar barnen upp den även i Bäcke församlingshem på 
Trettondagens julgransskakning, den 6 januari. Musika-
len i år är skriven av Sara Larsson från Ånimskog och 
uruppfördes i Ånimskog för några år sedan och nu är 
det alltså Stenebys tur. Sara har man kunnat lyssna till i 
våra kyrkor där hon sjungit och spelat.  
Vi har välbesökta barn- och familjegrupper i vårt pasto-
rat och terminen har varit fylld av sång och musik och 
pyssel. Till våra öppna förskolor i Bäckefors, Billings-
fors och Dals Långed kommer föräldrar, mor- och far-
föräldrar med sina barn och barnbarn.
Vårt integrationsprojekt har också fortsatt i höst och 
vi träffar regelbundet några familjer som deltar i våra 
grupper. Som ett led i det här arbetet har vi också fått 
utbildning i asylprocessen hos Rådgivningsbyrån som 

kommer till Karlstad för att utbilda personal och idéella 
i Karlstad stift som jobbar med integrationsfrågor.
Vi önskar alla en god jul och gott nytt år! Vi ses igen i 
våra grupper vecka 3.

Helena & Tone

Det lackar mot jul!

Lilla Tuva i Bäckefors

Öppna förskolan Dals Långed, barnrytmik
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Vintern är här, snön och kylan ger oss en ny årstid att njuta av. Vi 
väljer att vara inomhus mer och mysa till det. Men varför inte 
styra fotstegen till någon av alla de olika mötesplatser och 
gudstjänster som ordnas i vårt pastorat. ”Tantlucia och stjärn-
gubbar” den 14 december som exempel.
Under hösten har vi haft glädjen att ställa till fest för alla 
de som är ideella medarbetare på olika vis. Man kan likna 
det vid cykelhjulet. Ett nav med många ekrar till fälgen gör 
att det rullar gott.
Vi gläds också åt att detta läsår ha 15 konfirmander, de läser 
en lördag/månad och genomfört sitt första läger på Luthagård 
i Dals Ed.
Det har också varit födelsedagskalas för Steneby-Tisselskogs 
jubilarer, soppluncher, stavgång, skolbesök, förmiddagsfika 
i Bäckefors och Billingsfors och mycket annat. Välkommen Du 
också att vara med! Hoppas vi ses!  /Laila Andrén, diakon

Årets konfirmander på lägret i Luthagård, Ed

Nedan; Koral- och Billingsfors seniorkör 
underhöll vid en sopplunch i oktober.
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1: a advent 3/12
kl. 11 Adventsgudstjänst i 
Steneby k:a, med Steneby 
kyrkokör under ledning av 
Lena Henriksson
kl. 15 Adventsgudstjänst 
i Bäcke församlingshem, 
Ö&B-kören under ledning av 
Morgan Hermansson
kl. 18 Adventsgudstjänst 

i Tisselskog k:a, Koral och Seniorkören under 
ledning av Lena Henriksson.

Onsdag 6/12
kl. 18 Barnens julmusikal i Dals Långeds k:a, 
servering.

Lördag 9/12
kl. 11 Luciafirande med öppna förskolan i Bäcke 
församlingshem.

2: a advent 10/12
kl. 11 Gudstjänst i Ödskölts k:a.
kl.15 och 18 Adventskonserter i 
Steneby k:a med Steneby kyrkokör 
och Bengtsfors musikkår. 

 

Torsdag 14/12
kl. 18 Luciatåg med tantlucia och stjärngubbar i 
Dals Långeds k:a. Servering och lotterier.

Fredag 15/12
kl. 19 ”Lyssna-gläd dig”, Thaliakörens konsert i 
Billingsfors k:a under ledning av Lena Henriksson 
och Gertrud Wallin. 

3:e advent 17/12
kl. 11 ”Vi sjunger in julen”, ekumenisk gudstjänst 
i Dals Långeds missionskyrka
kl. 15 Gudstjänst i Steneby k:a
kl. 18 Gudstjänst i Tisselskog k:a 
Sång i både Steneby och Tisselskog med Morgan 
Hermansson och Eva Bengtsson.

Julafton, 4:e advent 24/12 
kl. 23 Julnattsgudstjänst i Bäcke k:a, Ö&B-kören 
medverkar
kl. 23 Julnattsmässa i Dals Långeds k:a, musik 
Andrea Hammes .
Juldagen 25/12
kl. 06.30 Julotta i Tisselskog k:a, sång Helena 
Olsson och Lena Henriksson
kl. 07 Julotta i Ödskölt k:a, sång Morgan 
Hermansson och Eva Bengtsson.
kl. 08 Julotta i Steneby kyrka, Steneby kyrkokör 
under ledning av Lena Henriksson
Annandag jul 26/12
kl. 16 ”Vi sjunger julens sånger” i Billingsfors 
k:a, Billingsfors seniorkör under ledning av Lena 
Henriksson.
Nyårsafton 31/12
kl. 15 Nyårsbön i Ödskölts k:a
Nyårsdagen 1/1
kl. 15 Gudstjänst i Steneby k:a
Trettondedag jul 6/1
kl. 15 Julfest och barnens julmusikal i Bäcke 
församlingshem, servering.

www.svenskakyrkan.se/stenebypastorat 
eller följ oss på facebook

Musik och gudstjänster

För mer information om alla gudstjänster 
se hemsidan eller Dalslänningen
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OPD

Familjehändelser i Steneby pastorat

IGSLARV
Steneby kyrka
10 juni Malin Kjellin och 
 Marcus Lind
1 juli  Jessica Löfgren och 
 Håvard Bjerke
8 juli Hilda Andersson och 
 Adrian Halvordsson
5 aug Malin Bååt och 
 Arnar Andrésson
5 aug Julia Smith och 
 Mats Hobbel

Tisselskog kyrka
19 aug Ida Pettersson och 
 Christoffer Hiding

På Mallorca
28 sept Charlotta Eriksson och 
 Lars Hellman

Steneby kyrka
22 jul Per Elvin Jörgen son till 
 Maria Bergendal och 
 Alexander Halvordsson
19 aug  Johnny Charlie Rune son
 till Sara Erlandsson och 
 Jonas Jakobsson
23 sep  Jemina Theodora dotter till 
 Tammie och Peter Hultman
24 sep Eva Melanie dotter till 
 Anna Stenelind och 
 Claes Svensson
21 okt Karl Birger Vilgot son till 
 Julia Andersson och 
 Niklas Fredriksson

Billingsfors kyrka
3 jun  Birgitta Isabell Sofia dotter 
 till Matilda Eriksson och 
 Markus Ågren
28 okt Kathryn Engla Irmeli 
 dotter till 
 Josephine Deglum 
 och Christian Johansson

Tisselskogs kyrka
6 aug Gustav Elis Evald son till 
 Erika och Karl Martinsson

Bäcke kyrka
24 jun  Linnea Ingrid Maria dotter 
 till Eva Jacobsson och 
 Bengt Forslund
1 jul  Tuva Siri dotter till 
 Evelina Tangen och 
 Sebastian Johansson

Ödskölts kyrka
9 sep Maja Linnea Irene 
 dotter till Sofia Storm och 
 Kim Patrik Gustavsson

Steneby kyrka 
17 maj Märta Andersson
05 jun Gösta Wånggren
28 jun Maj Roll
20 jul Gunvor Johansson
21 jul Rune Bryngelsson
30 jul Helga Andersson
08 aug Christina Thulin
15 aug Mick Helland
16 aug Frank Johansson
19 aug Karin Liljegren
20 aug Lilly Dagmar Erlandsson
24 sep Gunnar Stenegren
08 okt Ragnar Balder
28 okt  Elsie Lindstrand

Billingsfors kyrka 
23 maj Astrid Sjöberg
02 jul Gudrun Eriksson
27 jul Maj Stål
19 aug Bernt Lindell
12 sep Sven Folke Lennart Kämpe
19 sep Rune Stål
 
Tisselskog kyrka 
24 sep Linnea Moe
09 okt Berith Vernby Engelbri

Bäcke kyrka 
12 jul Elvy Johansson
24 aug Katarina Johannesson
20 sep Lars Zackrisson

Steneby kyrkokör med solister under led-
ning av Lena Henriksson, sjöng vid min-
nesgudstjänster på  Alla helgons dag i Bil-
lingsfors och Steneby kyrka.



Gruppreklam till hushåll

Pastorsexpeditionen Dals Långed t. 0531-410 35 Kyrkogårdsförvaltningen t. 0531-330 96
Öppettider: mån, tis, tors 9-12.   Kh Stig-Arne Jacobsson  t. 070-570 35 87 
E-post: steneby.pastorat@svenskakyrkan.se             
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stenebypastorat

Födelsedagskalas för jubilarer i Steneby församlingshem.

Jubilarer: Pentti Backström, Ove Eliasson, Carl-Gustav Johannesson, Barbro Halvordsson, Rolf 
Holmedahl.  Daga Båld, Anna-Lisa Dahlén, Eva Pettersson, Ulf Henriksson, John Axelsson, Eila 
Kainualainen, Linnéa Gustavsson och Majlis Waldemarsson.


