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”Körsången ger energi”

Från mörker till ljus 
med Sebastian Stakset

Nu invigs prästgården
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Informationsbladet ges ut av Svenska 
kyrkan i Stora Lundby-Östad pastorat 
och utkommer med fyra nummer per år.
För aktuell information, se hemsidan
www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad
eller Svenska kyrkans gratisapp Kyrkguiden.

Ansvarig utgivare: Mattias Algotson
Grafisk form: Anna Carlsson

Pastorsexpeditionen/ 
Stora Lundby församlingshem
0302-49 61 00 tisdag–fredag 9–15
Lundbyvägen 12, 443 43  GRÅBO
stora.lundby-ostad.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Bokning av begravning och gravadministration
0302-49 61 32 

Östad församlingshem
Östadsvägen 381, 443 74  SJÖVIK

Klaradals kloster
Lindåsvägen 22, 443 45  SJÖVIK
0302-432 60

Kyrktaxi
Beställs dagen innan hos Håkans El-taxi  
(Håkan Eriksson) 0302-400 09. 
Kostnad 20 kr/enkel resa. 

Marie Ahlgren, kantor
0302-49 61 25
marie.ahlgren@svenskakyrkan.se

Per Abrahamsson, präst
0302-49 61 21
per.abrahamsson@svenskakyrkan.se

Andreas Andersson, ungdomsledare
0302-49 61 15
andreas.k.andersson@svenskakyrkan.se

Sofia Andersson, barn- & ungdomsledare
0302-49 61 16
sofia.c.andersson@svenskakyrkan.se

Lennart Backlund, tf kyrkoherde
0302-49 61 10

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

Hanna Engström, organist
0302-49 61 13
hanna.engstrom@svenskakyrkan.se

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

Mirjam Johansson, församlingspedagog
0302-49 61 08
mirjam.johansson@svenskakyrkan.se

Hannah Magnesköld, pedagog
0302-49 61 22
hannah.magneskold@svenskakyrkan.se

Sofia Oltéus, pedagog/kantor
0302-49 61 23
sofia.olteus@svenskakyrkan.se

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

För övrig personal, se hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad

Höst!
När jag skriver de här raderna har sommarlovet precis bör-
jat. Jordgubbarna börjar mogna, fjärilarna fladdrar runt i min 
rabatt. Jag har ännu inte hunnit doppa mig i sjön. 
När du läser de här raderna är sommarlovet nästan slut, 
och det är dags att börja tänka på höstens alla aktiviteter 
igen. Tiden går fort!

Vad händer då i Svenska kyrkan i Gråbo och Sjövik?
En av de stora händelserna är att prästgården i Östad börjar 
bli klar, och att alla aktiviteter som brukar ske i församlings-
hemmet nu flyttar till prästgården denna höst. Under tiden 
ska Östad församlingshem renoveras.
 En annan sak som kommer påverka oss är att vi, när 
detta blad trycks, inte vet vem som kommer att bli nästa 
kyrkoherde, och när denne kan komma att börja sin tjänst 
här hos oss. En kyrkoherde är ju mer än bara präst. Det är 
den person som har huvudansvaret för verksamheten i pas-
toratet, som har lednings- och chefsansvar och som sitter 
med i kyrkorådet. En viktig person. I höst kommer vi att 
få hjälp med den rollen av Lennart Backlund, pensionerad 
präst, bosatt i Lerum. Han kommer att finnas till hands på 
en deltidstjänst. 
 I oktober kommer Sebastian Stakset till Gråbo. En kille 
med en fantastisk berättelse om sitt liv. Läs mer om honom 
på sista sidan i bladet!
Här i bladet kan du också läsa en intervju med två av alla 
de körsångare som finns i Stora Lundby och Östad körer. 
Kanske blir du själv inspirerad och vill sjunga? Kontakta i så 
fall våra två musiker Hanna och Marie!
Håll till godo, och #visesikyrkan!

Anna Carlsson, informatör

3 Varje tråd är vald

4 Barn & förälder

5 Konfirmander och ungdomar

6 Tema: körsång (skriv om titeln)

8 Vuxen i Östad församling

9 Vuxen i Östad församling

10 Vuxen i Stora Lundby församling

12 Från mörker till ljus

Innehåll
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Vid sidan av de oändliga skulpturerna, målningarna och 
gobelängerna på Vatikanmuseerna finns de som konser-
verar och restaurerar dessa skatter av konstverk. 

I ateljén där man tar hand om gobelängerna sitter en 
grupp kvinnor runt ett stort bord. De arbetar koncentre-
rat och noggrant med varsitt litet område av en enorm 
gobeläng. Omkring dem, längs väggarna står trådrullar 
uppradade i tusentals nyanser. De fortsätter ett arbete 
som den italienske konstnären Rafael började för fem-
hundra år sedan när han designade vad som skulle bli tolv 
väldiga konstverk med berättelser ur Jesu liv. Vävare i 
Bryssel arbetade under fem år med att färdigställa Ra-
faels verk. Med en speciell teknik vävde de fram optiska 
illusioner som gör att gobelängerna ser ut att anpassa sig 
efter betraktarens perspektiv. 
När besökaren ser in i Jesu ögon och går längs det stora 
galleriet följer han med, med blicken. Alla dessa trådar av 
silke, ull, silver och guld vävdes från baksidan. Ett mäs-
terverk från avigan.

Min mormor gick gärna på auktion i missionshuset som 
hon och morfar besökte om söndagarna. Hon ropade 
in handarbetade alster som jag sedan fick vid jular och 

födelsedagar. Trettio år senare började jag uppskatta 
gåvorna. Broderade dukar som någon ägnat timmar av 
omsorg lägger jag på mitt bord. Ibland med avigsidan 
upp. Arbetena är så noggrant utförda att baksidan ibland 
kan tas för framsidan.

Kanske är det så att vi i förtätade ögonblick får se fram-
sidan av konstverket vi är en del av? I ett samtal med 
någon, där vi tillåter oss att vara fullständigt närvarande. 
Eller när vi lyssnar till ett körverk där medlemmarnas 
röster smälter samman till en. I förtätade ögonblick, där 
vi anar framsidan av konstverket. 
Vi är trådarna. Vi vävs samman i Mästarens konstverk. 
Vi skönjer verkligheten av en värld, sammansmält med 
den värld vi befinner oss i. Konstnären följer oss med sin 
goda blick. Konstnären som behöver alla färger i sitt verk 
och som valt varje tråd med omsorg.

Ulrika Nätterdal

Ulrika Nätterdal, sångerska och låtskrivare, bor i Sjövik. Hon sjunger 
och predikar ofta i våra församlingar. Hon har gjort flera föreställ-
ningar, bl a Stå upp i smyg, och filmen om henne, Vid sidan av vägen 
har visats i SVT.

Varje tråd är vald
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Gråbo
Babyrytmik
Onsdagar kl 10–12 (ny dag)
Stora Lundby församlingshem
För dig och din bebis. Vi börjar med en sångstund och därefter är 
det lek och fika till självkostnadspris. Ingen anmälan krävs. 
Terminsstart 4 september.
Kontakt: Hannah Magnesköld

Sång & lek 
Fredagar kl 10-12
Stora Lundby församlingshem
Sång, lek och fika för barn 1-5 år i sällskap med förälder. Vi börjar 
med en sångstund kl 10 och sedan finns det möjlighet till lek och 
fika. Kostnad: 20 kr för fika. Ingen anmälan krävs. 
Terminsstart 6 september.
Kontakt: Sofia Oltéus

Söndagsskola 
Söndagar under gudstjänsten
Stora Lundby kyrkstuga
Söndagsskolan startar i kyrkan och går sedan iväg på egna  
aktiviteter. Ingen anmälan krävs. Terminsstart i september,  
se hemsidan. 
Kontakt: Magnus Eriksson

Miniorer 
Onsdagar kl 15–16.30 
Stora Lundby församlingshem
Fika, lek, pyssel och andakt för både tjejer och killar i skolår 1–3. 
Vi erbjuder hämtning från fritids på alla tre skolor.  
Terminsstart 4 september.
Anmälan till Sofia Andersson senast 2 september

Barnkör
Onsdagar kl 16.30–17 (direkt efter Miniorerna)
Stora Lundby församlingshem
Sång och musik för dig i skolår 1-3
Terminsstart 4 september.
Anmälan till Marie Ahlgren senast 2 september

Juniorer 
Tisdagar kl 15–16.30 (ny dag)
Stora Lundby församlingshem
Lekar, tävlingar, bak, film och annat kul för både killar och tjejer i 
skolår 4-6. Fika och andakt varje gång.  
Terminsstart 3 september
Anmälan till Sofia Andersson senast 2 september

Barn och föräldrar

Östad
Eftersom församlingshemmet renoveras i höst så håller alla grup-
per (utom scouterna) till i Östad prästgård.

Sång & lek
Tisdagar kl 10-12
Östad prästgård (ny plats)
För barn 0-5 år tillsammans med en vuxen. Vi börjar med en 
sångstund och sedan är det lek och fika till självkostnadspris. 
Ingen anmälan krävs.
Terminsstart 17 september.
Kontakt: Marie Ahlgren

Barnkör
Tisdagar kl 15.30–16 (skolår F–3), 
15.30–16.30 (skolår 3–5)
Östad prästgård (ny plats)
Sångglädje och gemenskap. Välkommen att vara med! Vi sjunger 
på gudstjänst i Östad kyrka tre gånger/termin. Varje termin sätter 
vi upp en liten musikal. Terminsstart 3 september.
Nya sångare anmäler sig till Sofia Oltéus senast 2 september

Miniorer
Torsdagar kl 13.45–15.15
Östad prästgård (ny plats) 
Fika, lek, pyssel och andakt för både tjejer och killar i skolår 1-3. 
Begränsat antal platser. Terminsstart 19 september.
Anmälan till Sofia Andersson senast 17 september

Scouter
Tisdagar kl 18–19.30
Equmeniakyrkan Sjövik
Traditionell scoutverksamhet för barn från skolår 2 och uppåt. 
Scouterna är ett samarbete mellan Östad församling och  
Equmeniakyrkan i Sjövik. 
Terminsstart i september, se hemsidan.
Kontakt: Hannah Magnesköld

Juniorer
Onsdagar kl 14.30–16
Östad prästgård (ny plats)
Fika, lek, pyssel, andakt och annat kul för både killar och tjejer i 
skolår 4-5. Fika och andakt varje gång. 
Terminsstart 18 september.
Anmälan till Sofia Oltéus senast 17 september

Foton: IKON/Svenska kyrkan
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Ungdomar

Östad
Äldrejuniorer
Varannan fredag kl 16.15–18
Östad prästgård (ny plats)
För alla i skolår 6,7 och 8. 
Fika, andakt och något kul program; lekar, tävlingar, 
baka… En övernattning eller läger varje termin.
Terminsstart 13 september
Anmälan till Sofia Oltéus senast 12 september

Ungdomskör
Varannan fredag kl 15.30–16.15
Östad prästgård (ny plats)
För dig i skolår 6 och uppåt.
Terminsstart 13 september
Nya sångare anmäler sig till Sofia Oltéus senast  
12 september

Gråbo
KU - Kyrkans Ungdom
Fredagar kl 19–22 
Stora Lundby församlingshem
För dig som fyllt 14 och uppåt 
Vill du ha go’ gemenskap och få lära känna Jesus 
bättre? Då är KU något för dig!  
Vi umgås, har kul, leker, fikar, samtalar, läser bibeln, 
lyssnar på gästtalare, åker på läger och har andak-
ter där vi sjunger mycket lovsång. 
Kom och testa någon kväll! 
Alla är välkomna! Ingen anmälan krävs. 
Terminsstart 6 september

Kontakt:  
Mirjam Johansson, Sofia Andersson och  
Andreas Andersson  

FeteLAN 8  
26 oktober kl 12 till 29 oktober kl 13
Stora Lundby församlingshem
Under höstlovet är det dags igen! Fetelan är ett LAN-party med 
Jesus i centrum som bland annat bjuder på spel, lek, god mat, täv-
lingar och härliga andakter.

Ålder 13 och uppåt, pris 250kr. 
Anmälan senast onsdag 16 oktober. Det går även att dyka upp 
som dagsbesökare.
All information samt hur du anmäler dig hittar du på fetelan.com
Kontakt: Andreas Andersson

Konfa i Östad
Onsdagar kl 16.30–18.30
Östad församlingshem
Terminsstart 4 september.
Kontakt: Sofia Oltéus

Veckokonfa i Gråbo
Torsdagar kl 15.45–17.45
Stora Lundby församlingshem
Terminsstart 5 september.
Kontakt: Magnus Eriksson

Äventyrskonfa
En lördag/månad kl 10-15
Stora Lundby församlingshem
Terminsstart 7 september.
Kontakt: Magnus Eriksson

Läs mer och anmäl dig till grupperna via 
www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad/konfirmation

QRkoden går direkt till konfirmationssidan på vår webbplats.
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JAG STÄMMER MÖTE över en kopp kaffe med två av körsångar-
na från Stora Lundby kyrkokör, Jenny Nävås och Ingegerd Chris-
tiansson, för att prata om körsång. Det är två engagerade och 
erfarna sångare jag möter, som har sjungit i kör från barnsben. Det 
skiljer en hel del i ålder mellan dem, men de är samstämda när det 
gäller att berätta om hur de upplever det är att sjunga i kör.

-JAG BÖRJADE I BARNKÖREN här i Stora Lundby 1954, be-
rättar Ingegerd, som nu är pensionär. Vi var 9 stycken och sjöng 
tvåstämmigt för körledaren Einar Persson. 1971 började jag i 
kyrkokören, och här har jag varit med 
sedan dess, med lite uppehåll när barnen 
var små.
Jenny är 33 år och började också sjunga 
som barn, i 6-årsåldern. Sedan har hon 
varit med av och till i olika körer, bland 
annat flerstämmig tjejkör i pingstkyr-
kan där hon växte upp. I Stora Lundby 
kyrkokör började hon för tre år sedan, 
när hon och hennes familj flyttat hit och 
hon hade hunnit landa på ny ort och nytt 
jobb. Körsång är roligt, det understryker de båda. Man kan vara 
trött och seg när man går iväg till kören. Men så kommer man dit, 
gör uppsjungningsövningar och kommer igång med sången. Man 
hör att det blir musik av det man gör, och energin och humöret 
höjs. När man kommer hem är man glad och pigg.

NÄR DE SKA PRATA OM vad som är roligt med att sjunga i kör 
bubblar det fram en massa saker. Det är veckans höjdpunkt, 

säger de. En energikick. Det är många olika åldrar i kören, men 
det spelar ingen roll när man sjunger ihop. Inget av det som skiljer 
personerna åt spelar roll när sången är den gemensamma faktorn, 
säger Jenny. De pratar om att det är en härlig gemenskap i kören 
som får växa, inte minst tack vare de gemensamma fikastunderna 
i samband med övningarna.  Fikat efteråt är halva nöjet, säger de. 
Det gör att det blir roligare på övningarna också. Kanske är den 
gemenskapen en anledning till att kören funnits kvar i alla dessa 
år, funderar Ingegerd.

INGEGERD SOM HAR VARIT med länge 
i kören räknar upp en del av de körleda-
re som hon haft genom åren: Ingegerd, 
Johan, Kerstin, Henrik, Marianne, Gunilla 
och Bertil. Nu är det Hanna Engström 
som är körledare för kyrkokören. 

VAD ÄR DET BÄSTA med Hanna som 
körledare, frågar jag. 
Hon är inte så snäll, blir svaret, följt 
av skratt från de båda. Jenny känner 

sig sedan tvungen att förklara: Alltså, hon är ju jättetrevlig och 
uppmuntrar oss, men hon är inte mesig, liksom. Hon vet hur hon 
vill att det ska låta, säger till när hon inte är nöjd, och får oss att 
jobba. Hon utmanar oss, och det är bra.

VI PRATAR LITE om musikens roll i gudstjänsten. Det skulle 
kännas fattigt om det inte var musik i kyrkan på söndagen, säger 
Ingegerd. Redan som barn var det sångerna och psalmerna som 

Ingegerd Christiansson har varit 
sopran i Stora Lundby kyrkokör 
sedan sjuttiotalet.

Hanna Engström dirigerar här 
både Stora Lundby kyrkokör och 
Ekumeniska kören i Östad.

”Man kan vara trött och seg när man går 
iväg till kören. Men så kommer man dit, 
gör uppsjungningsövningar och kommer 
igång med sången. Man hör att det blir 
musik av det man gör, och energin och 

humöret höjs. När man kommer hem 
efteråt är man glad och pigg.”

”Det skulle kännas fattigt utan musik”
Text och foto: Anna Carlsson
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gjorde att jag hängde med i gudstjänsten. Båda pratar om hur 
musiken förstärker budskapet i predikan och texter och hur den 
kan ge andra perspektiv på gudstjänstens tema. Det kan bli som 
en ledstång att hålla i genom gudstjänsten, säger de. Jenny pratar 
om hur musiken kan tränga in på djupare plan än vad enbart ord 
förmår, väcka känslor och minnen djupt inom oss.

ÄR DET NÅGOT ni vill hälsa den som är vuxen och skulle vilja, 
men aldrig har sjungit i kör, frågar jag. Prova, säger de båda. Det 
är aldrig försent att börja sjunga. De funderar på hur många i 
kören som kan läsa noter, men kan inte säga vilka som gör det och 
vilka som lär sig sångerna på annat sätt. Det märks faktiskt inte 
på körövningarna, kommer de fram till. 

JENNY PRATAR OCKSÅ om känslan när man övat intensivt på 
något i kören och sedan får framföra det, hur fantastiskt det kan 
kännas. Förra hösten gjorde kören musik från TV- och dataspel 
och det upplevde de som en höjdpunkt. Det var så häftigt! säger 
Jenny. 
Har man väl övat in något stycke så man kan det och allt fungerar 
bra, så spelar genren inte så stor roll, tycker Ingegerd. Då är det 
roligt, bara att få musicera tillsammans. 

I höst fyller Stora Lundby kyrkokör 80 år. Då blir det dags att 
framföra folkmusikmässan I välsignan och fröjd, tillsammans med 
musiker i Stora Lundby kyrka. Det ser de båda fram emot. 
Men först väntar lite välförtjänt sommarledighet. v

Stora Lundby kyrkokör
Torsdagar 19–20.30
Stora Lundby församlingshem
Kyrkokören består av både män och kvinnor. Musiken skiftar: 
klassiskt, gospel, folkmusik, visa, eller svängig 2000-talslåt! 
Vi medverkar i gudstjänster några gånger per termin och har 
en traditionsenlig advents- och julkonsert. 
Kontakt: Hanna Engström

Ekumeniska kören
Tisdagar kl 19–20.30
Östad prästgård
Kom och sjung tillsammans med oss! I nuläget är vi en damkör 
men välkomnar gärna herrar som vill sjunga! Blandad reperto-
ar. Vi sjunger i gudstjänst ungefär en gång i månaden.
Terminsstart 3 september
Kontakt: Marie Ahlgren 

Psalmorkestern
Ett par tillfällen per termin
Stora Lundby kyrka
Spelar till psalmer med mera i gudstjänsterna. Orkestern är 
både för dig som är van vid att spela instrument och för dig 
som inte känner dig så duktig!
Kontakt: Hanna Engström

Sång för barn och ungdomar
Pastoratet har också tre barn- och ungdomskörer. Dessutom 
finns det tre grupper där småbarn tillsammans med sin föräld-
er vara med på sångstunder. Läs om dem på sida 4–5.

Fakta om musik i Göteborgs stift
I Göteborgs stift finns det 702 körer. Av dessa körer är 
370 vuxenkörer med 8 641 medlemmar, 55 ungdomskö-
rer med 693 medlemmar och 277 barnkörer med 4 088 
medlemmar.

Under 2018 anordnades 437 konserter och 2 502  
musikgudstjänster i Göteborgs stift. Sett till antalet besök 
så gjordes 83 940 besök vid konserter och 261 404 vid 
musikgudstjänster.

Källa: Svenska kyrkans verksamhetsstatistik

Det händer i kroppen när du sjunger
Inte sällan berättar korister hur de gått iväg trötta och 
småsura till körrepet för att, en stund senare, återvända 
hem som nya människor, glada och fulla av energi. Varför 
då? Forskarna har svaret.

• Halter av hormonet oxytocin ökar. Du blir mer har-
monisk och upplever lugn och ro.

• Blodtrycket sjunker.
• Immunförsvaret stärks.
• Testosteronhalten ökar vilket har en uppbyggande 

effekt på vävnaderna i kroppen.
• Mängden fibrinogen, det protein som gör att blodet 

levrar sig, minskar.
• Psyket påverkas så att du känner dig stark, glad och 

full av energi.

Källa: vardagspuls.se som i sin tur hänvisar till Boken ”Music, Health and 
Wellbeing” skriven av den tyske forskaren Gunter Kreutz, Christina Grapes 
studier ”Does Singing Promote Well-Being” och ”Magmunnarna – körsång 
för IBS-patienter ”.

Kom och lyssna!
Söndagen den 6 oktober kl 11 
framförs Alf Hambes och Hans 
Kennemarks folkmusikmässa 

”I välsignan och fröjd”. 
80-årsjubilerande Stora Lund-
by kyrkokör tillsammans med 

musiker.

Hanna Engström dirigerar här 
både Stora Lundby kyrkokör och 
Ekumeniska kören i Östad.

”Det skulle kännas fattigt utan musik”
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ÖSTAD

Andlig vägledning genom  
söndagens text
Torsdag 26 september och 24 oktober kl 11–12
Östad prästgård
Samtal om kommande söndags text och gudstjänst
Kontakt: Per Abrahamsson

Trädgårdsdiakoni
Måndagar kl 12.30–15.30 
Östad prästgård och växthus 
En grupp för dig som vill återhämta dig genom att vara ute i  
naturen. Vi odlar, skapar och vilar. 
Terminsstart den 9 september
Kontakt: Lise-Lott Claesson

Bön för församling och bygd
Fredagar kl 9–10
Östad kyrka
Vi samlas till bön för vår församling och bygd. Som profeten  
Jeremia säger: Gör allt för att den stad jag har fört er till skall 
blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. 
Kontakt: Per Abrahamsson

Bibelstudium och bön
Måndagar kl 19 hemma hos Lars-Åke Eriksson på Östad byväg 2
Kontakt: Lars Åke Eriksson 0302-433 59

Hantverksgrupp
Vill du vara med i en hantverksgrupp till förmån för vår vän- 
församling i Lettland?
Kontakt: Marianne Sundin 0709-70 59 43.

Klaradals kloster
Varje helgfri tisdag firas mässa kl 18.30. Efter mässan finns möj-
lighet att stanna på te och smörgås hos systrarna. Varje helgfri 
torsdag och fredag firas mässa kl 8. 
Kontakt Klaradals kloster, 0302-432 60.

Grabbgänget i Sjövik
Vi samlas en gång i månaden för att prata män emellan, oftast 
torsdagar kl 19. Träffen sker i olika hem och den som är husfar 
bjuder på en enkel måltid och bestämmer ett samtalsämne för 
kvällen. Det kan handla om alltifrån vetenskapliga och andliga 
genombrott till ekologiska och psykologiska sammanbrott. 
Kontakt: Per Abrahamsson 

Invigning av Östad prästgård
Söndag 29 september  
efter den ekumeniska gudstjänsten i Östad kyrka

Efter tio år av uthyrning kommer Östad prästgård att tas i bruk av 
församlingens verksamhet. Orsaken är att verksamheten har växt 
och utvecklats och därför behövs både församlingshem, kyrka 
och prästgård för att få det att gå ihop. 
Under våren och sommaren har prästgården renoverats och i  
slutet av september är det dags för invigning och husvälsignelse. 
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Pilgrimsvandring
Lördag 7 september kl 10
Samling vid Östad kyrka
Med inspiration från Franciskus gör vi en 
vandring på ca 8 km i närkontakt med 
Risvedens skogar, sjöar, dalar och utsikts-
platser. 
Ta med rejäl matsäck. Kläder efter väder. 
Samarrangemang med Franciskus Tredje 
Orden inom Svenska kyrkan.
Kontakt: Per Abrahamsson

Pilgrimsmässa
Onsdag 16 oktober kl 18
Nya kapellet inne i Östad prästgård
Tillsammans med årets konfirmander firar 
vi nattvard utifrån Psaltaren 23 ”Herren är 
min herde, ingenting skall fattas mig”.
Kontakt: Per Abrahamsson

Östad

Öppen kyrka i Allhelgonatid
Under allhelgonahelgen är du som besöker kyrkogårdarna  
välkommen in i Östad och Stora Lundby kyrkor för en stilla stund. 

Välkommen också att dricka en kopp kaffe. Det ordnas kaffe-
servering i Östad prästgård och Stora Lundby kyrkstuga enligt 
följande: 

Östad prästgård
fredag 1 november kl 14-18
lördag 2 november kl 10-15

Stora Lundby kyrkstuga
torsdag 31 oktober kl 10-16
fredag 1 november kl 10-18
lördag 2 november kl 12.30–17

Min pappas blåa stol
Musikgudstjänst
Söndag den 27 oktober kl 18 
Östad kyrka 

Cecilia Luther delar med sig av dikt, bild 
och musik kring tankar om sjukdom, död, 
men också ömhet och hopp. Hon utgår 
från den lilla stol hennes pappa en gång 
satt på som treåring i krigets Finland och 
vad som sedan bär när allt i livet är kaos. 
Musiken vill ge tid och känslor till efter-
tanke. 
Bilder och texter kommer från hennes ny-
utgivna bok ”RUMTID, tankar från stigen”.

Skapelsetid
1 september–15 oktober

Den här perioden har av kyrkorna i Europa 
utlysts till Skapelsetid. 
En tid då vi får fundera över hur vi förval-
tar den skapelse Gud gett oss. Vi behöver 
gå lite lättare fram på jorden, och vi som 
lever i den rika delen av världen behöver 
särskilt tänka på vårt ansvar. 
Under denna tid firas också den helige 
Franciskus. Han var en människa med 
utvecklad känsla för samhörigheten med 
allt skapat. 
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Stora Lundby
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Tisdag 3 september 
”Sång och spel”
Frälsningsarmén Östra kåren gästar oss.

Tisdag 1 oktober
”Sydafrika - ett land med kontraster och mångfald” 
Ingemar och Carina Hansson visar bilder och berättar. 

Tisdag 5 november
”Toner och stjärnstoft” 
Cecilia Luther delar tankar kring livet och skapelsen samt bjuder 
på fiolspel - klassiskt, klezmer, folkmusik och visor.

Tisdag 3 december
Adventsfest med soppa och god kaka. 
Sång av förskolebarnen. Allsång med Hanna Engström.  

Gemenskapsträffar 
Första tisdagen varje månad kl 12–14 i Stora Lundby 
församlingshem
Sopplunch 40 kr. Därefter något program, andakt och lotterier.
Kontakt: Frida Vikström

Sopplunch med tisdagskvarten 
Tisdagar kl 12–13 (då det inte är Gemenskapsträff)
Stora Lundby församlingshem
Välkommen på lunch! God hemlagad soppa, smörgås från nybakt 
bröd, kaffe och kaka: 40 kr. Mot slutet av lunchen blir det ett kort 
program på 15 minuter med musik eller berättande.
Terminsstart 10 september.

Böneupptakt
Onsdagen 11 september kl 18–19
Stora Lundby församlingshem
Vi ber för vår församling och hösten som ligger framför oss! 

Ekumenisk bönehelg
20-22 september
Stora Lundby församlingshem
Vi ber tillsammans för vårt samhälle och alla som bor här. Under 
helgen gästas vi av en kvinna från Indien som delar sin livshistoria 
och vittnesbörd med oss och inspirerar till bön. Start på fredag 
kväll och avslutning på söndag kväll. Mer information finns på vår 
webbplats. Helgen arrangeras av kyrkorna i Gråbo.

Gudstjänster på Parasollen
Tisdagar, ojämna veckor kl 14
Vi firar gudstjänst tillsammans och delar gemenskap kring kaffe-
bordet. (Obs! Inställt den 27 augusti)
Kontakt: Lise-Lott Claesson

Språkcafé 
Lördagar kl 10.30–12
Stora Lundby församlingshem
Behöver du träna svenska språket? Studerar du på SFI eller Kom-
vux och vill ha extra stöd? Eller skulle du själv vilja hjälpa någon att 
bli bättre på svenska? Välkommen på Språkcafé, öppet i samband 
med Secondhandbutikens öppettider på lördagar.
Terminsstart 24 augusti.
Kontakt: Frida Vikström 
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Läs Bibeln, hur då? 
25 september kl 18.30-20
Stora Lundby församlingshem

Olof Brandt, Bibelsällskapet
En timme med inspirerade tips på hur man kan berika sin bibelläsning enskilt  och  
i grupp, tillsammans med Bibelinspiratör Olof Brandt från Svenska Bibelsällskapet.

Bibelskola med Frank
Lyssna, fundera och diskutera! 

Onsdagskvällar kl 18.30-21  
(fika kl 18.30, föredrag från kl 19)
Stora Lundby församlingshem

Under hösten kommer får vi under tre  
onsdagskvällar lyssna till Frank Lorentzon, 
präst i Partille församling. 
Frank har även arbetat som lärare och  
forskare på Filosofiska institutionen vid  
Göteborgs universitet.

Leva vidare-grupp
Start under oktober månad
Leva vidare-gruppen erbjuds dig som mist en nära anhörig och 
vill träffa andra i samma situation. Vi samtalar om livet som varit, 
nuet och framtiden samt fikar tillsammans. 
Var och en väljer själv vad man vill dela. Det finns också möjlighet 
till enskilda samtal med präst eller diakon.
Kontakt: Magnus Eriksson och Lise-Lott Claesson

Tikva och te för kvinnor

Torsdagar kl 13.15–14.30
Stora Lundby församlingshem
Tikva är enkla avslappningsövningar för kroppen som går att göra 
både sittande på stol och på matta, med ord hämtade ur Bibeln 
som ger näring åt själen. Efter avslappningen, som tar ca 30 mi-
nuter, finns möjlighet att stanna på en kopp te och samtal. 
Du som känner av värk, trötthet eller stress är särskilt välkom-
men. Terminsstart 5 september.
Kontakt: Frida Vikström 

Målarsamling i stillhet
Ett förvandlat liv

Måndagar kl 14-17
Stora Lundby församlingshem
Välkommen till tre måndagar under hösten där vi målar i kravlös-
het och tystnad utifrån Bibelns berättelser om hur Jesus möter 
människor och förvandlar deras liv. 

16 september  Idag skall jag gästa ditt hem
21 oktober  En man som sagt mig allt jag har gjort 
11 november  Ett bländande ljussken från himlen

Det finns plats för max 10 personer. Anmälan senast torsdagen 
före målningstillfället. 
Kontakt: Mirjam Johansson 

Bibelgrupper 
Varannan onsdag/tisdag, jämna veckor
Stora Lundby församlingshem
Vi läser Bibeln och samtalar om det vi läser och om vad det be-
tyder för våra liv idag. Terminsstart: 3 och 4 september 

Tisdagsgruppen tisdag 10.30–12
Johannesgruppen  onsdag 19–20.30 
Kate och Henrys grupp onsdag 18.30–21
Beta-bibelgruppen onsdag 18.30–20 

Det kommer att starta en ny Betagrupp. Läs mer om det på vår 
webbplats.
Kontakt: Mirjam Johansson och Magnus Eriksson

23 Oktober Skapelsen
Hur blev allting till och vad är meningen med alltihop? 

6 November Ondskan
Var kommer ondskan ifrån och vem bär ansvaret för den? 

20 November Döden
Är detta livet allt, eller väntar en fortsättning?



I oktober kommer Sebastian Stakset med musiker till Gråbo för en 
kväll i Hjällsnäshallen. Sebastian har personligen gått från mörker 
till ljus, från kriminalitet, droger och brott, till att ha brutit 
med sin kriminella bakgrund och blivit fri från droger. 
Nu åker han runt och berättar om hur hans liv blivit 
förändrat. 

Sebastian Stakset var tidigare frontfigur 
under artistnamnet Sebbe Staxx i gan-
gsterrap-gruppen Kartellen, en grupp 
som kritiserats för att ha glorifierat det 
kriminella livet. I februari 2016 lämnade 
Sebastian gruppen efter ha sagt att han 
”inte längre har det hatet som behövs för 
att fronta Kartellen”, och han berättade 
om sin nuvunna kristna tro, och hur hans 
liv förvandlats i och med att han mött Je-
sus.  Kartellen upplöstes sedan som grupp.

På sin Facebooksida skriver Sebastian: 
Förlåt till mina fans för allt hat som 
jag har hjälpt till att spri-
da. Till deras föräldrar, till 
Socialtjänsten, till polisen, 
brandmännen, skolorna, 
ambulanspersonalen, 
mamma och pappa 
och min bror, min 
fru och mina barn – 
till alla människor i 
samhället som har 
berörts av allt jag 

har gjort och sagt. 
Jag trodde jag visste allt. Men jag visste ingenting. 

Jag har gjort så många fel i mitt liv och varit så blind i 
mörkret att jag inte förstått hur mina handlingar 

påverkat människor negativt. Till alla som är i 
samma situation som jag var, vill jag säga: vill 

du ha ett nytt liv så finns det ett att få. 

Den här kvällen medverkar också ett lov-
sångsband från Gråbo.

Arrangörer: Centrumkyrkan, Svenska 
kyrkan och Equmeniakyrkan.

Från mörker till ljus
11 oktober kl 20 i Hjällsnäshallen

”Jag vill säga förlåt. Jag har gått från missbruk, brott, och en kamp fylld av hat och  
lämnat mitt förflutna bakom mig. Jag har mött Gud och börjat ett nytt liv.”


