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Håll kärleken levande

Pilgrimsvandra i höst

LAN i kyrkan
Höst-
special

Välkommen Marie!
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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. 

Mattias Algotson, kyrkoherde
0302-49 61 10
mattias.algotson@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

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.engström@svenskakyrkan.se

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

Kerstin Eknor Gelotte, kantor
0302-49 61 25
kerstin.eknor-gelotte@svenskakyrkan.se

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

Sven Lindberg, präst
0302-49 61 11
sven.lindberg@svenskakyrkan.se 

Malin Nygren, pedagog
0302-49 61 14
malin.nygren@svenskakyrkan.se 

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

Camilla Sundberg, vaktmästare
0302-49 61 40
camilla.sundberg@svenskakyrkan.se

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

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

Men vad nu?
Kanske undrar du som får tidningen i lådan vad som hänt. 
Det brukar ju bara vara fyra sidor från Svenska kyrkan, och 
nu är det en tidning på tolv sidor.
 Sanningen är enkel - det händer helt enkelt så mycket i 
Stora Lundby och Östad församlingar i höst att det inte fick 
plats. Inte på fyra sidor, och faktiskt inte heller på åtta.  
Så, för en gångs skull (för vi planerar inte att bygga ut 
Informationsbladet) blir det hela tolv sidor att läsa.

Vad händer då i höst? Förutom de ”vanliga” gruppernas 
terminsstarter så kommer det en del föredragshållare. 
Missa inte Tomas Sjödin, sommar/vinterpratare i P1, förfat-
tare och pastor som kommer till Gråbo. Och inte heller Alf 
B Svensson som kommer till Sjöviksgården och riktar sig 
speciellt till föräldrar.

Dessutom finns det möjlighet att göra som många nuför-
tiden - prova på pilgrimsvandring. Det är inte 80 mil som 
till Santiago de Compostela, men väl 14 km längs Mjörn i 
september. Ett sätt att hitta stillhet. 

I oktober blir det dags att kombinera kyrka och tv/dataspel. 
Dels i LAN:et som även i år hålls i Gråbo på höstlovet, dels 
med möjlighet att få sjunga musik från tv- & dataspel i 
projektkören. 

Håll till godo, och #visesikyrkan!

Anna Carlsson, informatör

Innehåll
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9 Vuxen i Östad församling
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10 Vuxen i Stora Lundby församling
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»Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större. 
Denna devis av filosofen och skalden Thomas Thorild, har 
satt myror i huvudet på studenter sedan 1877. Minst.  
 Det var i alla fall då den höggs in i sten ovanför porten 
till Uppsala universitet. Men fritänkaren Thorild hade 
myntat orden långt tidigare, år 1794, i skriften »Rätt 
eller alla samhällens eviga lag«. 
Thorild var inspirerad av franska revolutionen, men blev 
betänksam när terrorn tog över. Den totala friheten ska-
pade våld. Alltså borde rätten sökas på annat håll, kanske 
i Guds rike, eller hos de visa få.
 Att tänka fritt är alltid stort. Men tänka rätt är större, 
antagligen för att det är så mycket svårare.«

Så här skrev Ulrika Knutson i tidningen Fokus i maj 
2012. Att tänka fritt och tänka rätt. Ett valår kanske det 
kan överföras på att välja fritt och välja rätt. 
 Vilket samhälle vill vi ha, vilka prioriteringar vill vi göra, 
vilka krav och förväntningar har vi på enskild frihet kon-
tra gemensamt ansvar, hur vill vi att Sverige skall se ut 
imorgon och hur vill vi ta oss dit?

Fritt är stort. Rätt är större, men finns det något som är 
rätt för alla? Går det att komma bortom kompromisserna 
när vi väljer färdväg framåt, eller ligger det rätta just i de 
rätta kompromisserna?

I Bibeln finns en hel del skrivet om val. Men det är val 
där det sällan finns utrymme för kompromisser. Valet 
mellan liv och död som det återges i femte Mosebok till 
exempel: 

Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag 
har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förban-

nelse. Du skall välja livet, så att du och dina efter-
kommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, 
lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta 
ger dig liv… 
(5 Mos 31:19-20) 

 Eller det val som Jesus ställer den rike ynglingen inför, 
han som ansåg att han redan hade uppfyllt alla bud som 
fanns: 
Jesus såg på honom med kärlek och sade:

”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de 
fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och 
följ mig.” 
(Mark 10:21) 

Du och jag är fria medborgare med frihet att välja, både 
i de allmänna valen och i de val vi ställs inför i våra egna 
liv. Med stor frihet följer stort ansvar. Gud hjälpe oss att 
ta det ansvaret! 

Med Tore Littmarks uppmuntrande ord i psalm 752: 

Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund 
ur hans hand. Minns att rätt och frid i vår egen tid 
ska få spegla Guds kärleks lag.

Mattias Algotson, 
kyrkoherde

I valet och 
kvalet
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Gråbo
Babyrytmik
Tisdagar kl 10–12
Stora Lundby församlingshem
För barn 0-1 år i sällskap med förälder. Vi börjar med en 
sångstund och sedan har vi lek och fika till självkostnadspris. 
Ingen anmälan krävs.
Terminsstart 11 september
Kontakt: Malin Nygren

Sång & lek 
Fredagar kl 10-12
Stora Lundby församlingshem
För barn 0-5 år i sällskap med förälder. Vi börjar med en 
sångstund och sedan har vi lek och fika till självkostnadspris. 
Ingen anmälan krävs.
Terminsstart 14 september
Kontakt: Malin Nygren

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: Malin Nygren.

Miniorer 
Onsdagar kl 15.30-17
Stora Lundby församlingshem
Fika, lek, pyssel och andakt för både tjejer och killar i skolår F-3. 
Terminsstart 12 september 
Anmälan till Sofia Andersson senast 11 september

Juniorer 
Fredagar kl 15–16.30
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 14 september
Anmälan till Sofia Andersson senast 11 september

Barn och föräldrar

Östad
Sång & lek
Tisdagar kl 10-12
Östad församlingshem
För barn 0-5 år i sällskap med förälder. Vi börjar med en 
sångstund och sedan har vi lek och fika till självkostnadspris. 
Ingen anmälan krävs.
Terminsstart 4 september
Kontakt: Sofia Oltéus

Barnkör
Tisdagar kl 15.30
Östad församlingshem
Sång, rytmik, sånglekar och härlig gemenskap för dig i skolår F-5. 
Terminsstart 4 september 
Anmälan (nya sångare) till Sofia Oltéus senast 3 september

Miniorer
Torsdagar kl 13.45–15.15
Östad församlingshem 
Fika, lek/pyssel och andakt för både tjejer och killar i skolår 1-3. 
Terminsstart 6 september 
Anmälan till Sofia Andersson senast 4 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: Camilla Sundberg

Juniorer
Onsdagar kl 14.30–16
Östad församlingshem
Lekar, tävlingar, bakning, film och annat kul för både killar och 
tjejer i skolår 4-5. Fika och andakt varje gång. 
Terminsstart 5 september
Anmälan till Sofia Oltéus senast 4 september

Foton: Ikon/Svenska kyrkan
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Ungdomar

Östad
Äldrejuniorer
Varannan fredag kl 16.15–18
Östad församlingshem
För dig som går i 6:an, 7:an och 8:an. Vi fikar, umgås, har andakt 
och hittar på nåt kul varannan fredag (ojämna veckor)
Terminsstart 14 september
Kontakt: Sofia Oltéus

Ungdomskör
Varannan fredag kl 15.30–16.15
Östad församlingshem 
Kör för dig som går i skolår 6 och uppåt.
Vi övar varannan fredag (ojämna veckor). Efter 
kören finns det möjlighet att stanna på äldre-
juniorerna.
Terminsstart 14 september
Anmälan till Sofia Oltéus senast 13 september

Ungdomscafé
Varannan torsdag kl 18 
Östad församlingshem
Välkommen på ungdomscafé, du som är i konfa- 
ålder och uppåt. Här kan man fika, spela spel, tv-
spel, pingis, umgås, snacka djupa saker och ha en 
trevlig kväll helt enkelt. Någon gång under kvällen 
blir det en go’ andakt med lovsång. 
Terminsstart 6 september
Kontakt: Andreas Andersson

Konfirmander
Onsdagar kl 16.30–18.30
Östad församlingshem
Nu börjar konfaläsningen för dig som är född 2004 eller tidigare! 
Terminsstart 5 september
Anmälan till Sofia Oltéus, Sven Lindberg eller via hemsidan.

Gråbo
KU - Kyrkans Ungdom
Fredagar kl 19
Stora Lundby församlingshem
Fika, lekar, andakt och en riktigt go’ kväll. Ingen anmälan krävs. 
Terminsstart 7 september
Kontakt: Sofia Andersson, Sven Lindberg och Mirjam Johansson

Veckokonfirmationsgrupper
Tisdagsgrupp, tisdagar kl 15.45–17.45
Stora Lundby församlingshem
Terminsstart 4 september kl 16

Torsdagsgrupp, torsdagar kl 15.45–17.45
Stora Lundby församlingshem 
Terminsstart 6 september kl 16 

Anmälan till Magnus Eriksson, Mirjam Johansson 
eller via hemsidan.

Sommarkonfirmationsgrupp
Vi träffas några gånger under höst och vår. Sedan 
är den mesta av konfatiden på sommaren 2019. 
Start 11 november i samband med guds-
tjänsten kl 11 i Stora Lundby kyrka.
Anmälan till Sven Lindberg eller via hemsidan.

Våga vara förälder &  
Håll kärleken levande
Lördag 22 september kl 15 på Sjöviksgården

Hur skall vi få tid för våra barn? Hur ger jag mina barn en bra självkänsla?
Sätta gränser - men vilka och hur? Hur hanterar man konflikter utan att gräla?
Kärlek livet ut utan att lusten tar slut? 

Är det här ämnen som du som förälder och partner kan känna igen dig i?  
I så fall, välkommen till en spännande eftermiddag! 
Med humorn som vapen och med stor erfarenhet av samlevnadsfrågor i bagaget kommer 
leg psykologen och författaren Alf B Svensson till Sjöviksgården. Du får konkreta råd, ny 
inspiration och många glada skratt. Alf B Svensson är författare till en lång rad böcker, bland 
annat böckerna Håll kärleken levande, Våga vara förälder och Leva och älska livet ut, utan 
att lusten tar slut. Fri entré. Fika 40 kr. Ingen anmälan krävs.

Arrangörer är Östad församling och Equmeniakyrkan i Sjövik.
Kontakt: Per Abrahamsson
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Pilgrimsvandring 
utmed Mjörn
Lördag 8 september
Samling kl 13.30 i 
Stora Lundby församlingshem 

Välkommen med på en pilgrims-
vandring längs Mjörn. Under vand-
ringen reflekterar vi över några av 
pilgrimens nyckelord. 

Vi vandrar delvis i tystnad och 
avslutar med en mässa på Klaradals 
kloster i Sjövik kl 17.30. 
Ta med egen matsäck.  
Vandringen är ca 14 km lång.
Kontakt: Per Abrahamsson

Pilgrimsvandringar blir allt vanligare i 
vår tid. Allt fler tar på sig en ryggsäck, tar 
tag i en vandringsstav och ger sig ut på 
vandring i den natur som ligger och väntar. 
En del går ensamma. En del vill vandra i ge-
menskap med andra. Motiven är olika. En 
del vill bryta upp från ett stressande ekorr-
hjul för att hitta ett hållbart tempo i livet. 
Andra söker nya perspektiv, vidgade vyer 
och nya erfarenheter. Många vill fördjupa 
det inre livet med Gud och hitta en djupare 
mening med sitt liv.
Pilgrimsvandring och vallfärd har alltid 
varit kännetecken på en levande kyrka. 
Stillastående betyder stagnation. Det ser vi 
tillräckligt av i vår tid. För såväl kyrka som 
varje enskild pilgrim står vandringen för 
det livsviktiga uppbrottet från det alltför 
stillastående och etablerade. 

Pilgrim betyder egentligen främling. En 
som finns på en annan plats än hemma. En 
som brutit upp från det invanda, för att 
ta emot det som kommer till mötes. Det 
handlar om ett val, en ansträngning, en 
satsning.  
 Vandringen pekar också mot att livet 
och världen är ett provisorium. Pilgrimen 
har fått vittring på ett högre mål som hon 
nu söker. Det måste inte vara en vandring, 
men långsamhetens princip finns där. 

Att låta resan ta tid, inte i första hand 
söka det mest effektiva sättet att kom-
ma från punkt A till punkt B. Att vara i sin 
kropp och låta den hinna med resan. Resan 
ger en särskild frihet när bara det nödvän-
digaste får plats i packningen. Och man 
kan till sin förvåning uppleva att det går 
rätt bra. Samtidigt ser man väldigt konkret 
sitt beroende av andra, både medvandrare 
och dem man möter. 

En längre vandring ger tillfälle att gå sig 
trött, komma in i en rytm, efterhand mer 
och mer i tystnad och känna hur stillhe-
ten tar form i en. Att påtagligt få gå ut ur 
sin rastlöshet. Det finns plötsligt tid och 
tillfälle att betrakta naturen, att se och ta 
emot skapelsens skönhet – Guds kärleks-
förklaring till oss.  

Herre, visa mig Din väg och gör mig 
villig att vandra den

Den heliga Birgittas bön och alla pilgrimers bön

Pilgrimens 7 nyckelord
(efter Hans-Erik Lindström Pilgrimsliv, Verbum)

långsamhet 
I vandringens stilla tempo får vi ta del av 
långsamheten, som ger oss möjlighet att 
sakta ner och få syn på oss själva. 

frihet 
Att få vandra utan almanacka och måsten ger 
en känsla av yttre och inre frihet från stress 
och krav. 

Enkelhet 
Under en pilgrimsvandring skalar man av allt 
som är onödigt. Man bär med sig endast det 
allra nödvändigaste. 

Bekymmerslöshet 
Att ta dagen som den kommer och inte 
bekymra sig för morgondagen. Enda uppgif-
ten är att vandra ett steg i taget och komma 
fram till rastplatserna. 

Tystnaden 
I vandringen får vi ta del av stillhet, lugn 
och tystnad. Det är som att befinna sig i en 
stunds retreat. 

Delande 
Under vandringen delar alla med sig av det 
yttre, till exempel plåster, dryck, nötter och 
russin. Genom samtal och möten med andra 
under vandringen så blir det även ett inre 
delande. 

Andlighet 
Pilgrimsvandringens innehåll och rytm öppnar 
upp för andlighet. Samtal, möten, mässan, 
tystnaden, delandet och att vistas i naturens 
sakrala kyrkorum. 

Att vandra som pilgrim
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Finn stillheten i höst

Retreat för män
19-20 oktober
Klaradals kloster, Sjövik

Du som vill dra dig undan för att vara stilla i 
bön och meditation under ett dygn är 
välkommen att delta i en retreat på Klara-
dals kloster. Det finns möjlighet att stanna 
kvar till söndag. Vi möts i huvudbyggna-
den på fredagen kl 17 för information och 
inkvartering. Tag med egna lakan. 
Kostnad 300 kr. 

Anmälan senast 12 oktober till  
Per Abrahamsson

Stilla dag/retreat
lördag 27 oktober kl 9.30–15.30
Klaradals kloster, Sjövik

Välkommen till en retreatdag på Klaradals 
kloster med god soppa och fika, still-
het och tillfälle till samtal för den som så 
önskar.
Retreat är
• Att stanna till, dra sig undan för att 

kunna urskilja det viktiga i tillvaron
• Att få vila i en läkande frihet från prat
• Att i stillheten ge rum för det inre 

samtalet och lyssnandet till Gud
Kostnad 100 kr

Anmälan senast den 19 oktober till  
Lise-Lott Claesson

En öppen famn - 
Målarsamlingar i stillhet
tre måndagar kl 14–17
Stora Lundby församlingshem

Välkommen till tre måndagar under hösten 
då vi målar med utgångspunkt från Bibeln.

Teman för måndagarnas målning:
1 oktober  En öppen famn
5 november  Namnet över alla namn
26 november  Som av en stormvind

Anmälan senast torsdagen veckan före 
respektive samling till Mirjam Johansson

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 
minuter finns det möjlighet att stanna på 
en kopp te och samtal. Du som känner 
av värk, trötthet eller stress är särskilt 
välkommen. 

Kontakta Frida Vikström för startdatum

Trädgårdsdiakoni
måndagar kl 12.30–15.30 
Östad Församlingshem och växthus 

En öppen grupp för dig som vill få mer 
kraft genom att vara ute i trädgården.  
Vi odlar, skapar och vilar. 

Terminsstart 20 augusti
Kontakt: Camilla Sundberg

Lugn av naturen
onsdagar kl 11–13.15
Östad Församlingshem och växthus 

Visste du att det finns forskning som bevi-
sar det vi kanske redan visste rent intuitivt 
- att man varvar ner när man får vistas 
i naturen. Välkommen till en åttaveckors 
kurs för dig som vill lära dig mer om vila 
och återhämtning i naturen. 

Start 22 augusti
Anmälan till Camilla Sundberg
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Sopplunch i Östad
En plats för gemenskap
Soppan serveras kl 13 och följs av  
program. Kostnad 40 kr.

Onsdag 19 september,  
Östad församlingshem

”Fiol, färger och frimodiga 
funderingar”

Cecilia Luther visar sina 
akvareller, läser dikter och 
spelar fiol. Kom och låt dig 
inspireras!

Onsdag 17 oktober,  
Östad församlingshem

”Att bygga skola i  
Colombia”

Anne-Marie och Kjell Hel-
gesson berättar och visar 
bilder från sitt arbete med 
Ankarstiftelsen.

Onsdag 14 november,  
Equmeniakyrkan i Sjövik

”Den helige Fransiskus och 
den heliga Klaras liv och 
tro”

Syster Hanna från Klaradal 
och en franciskanbroder 
från Jonsered berättar.

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

Ekumeniska kören
Tisdagar kl 19
Östad församlingshem.
Ekumeniska kören börjar tisdag 4 septem-
ber kl 19. Nya och gamla sångare hälsas 
välkomna! 
Kontakt: Kerstin Eknor Gelotte

Fredagsblomman
Fredagar kl 13–14.30
Östad Församlingshem och växthus
För dig som vill odla blommor och lära dig 
skapa buketter till altarbordet.
Start 24 augusti
Kontakt: Camilla Sundberg

Vill du vara med i en 
hantverksgrupp?
Vi samlas en gång i månaden till  
kreativ verksamhet i Östad församlings-
hem. Ingen anmälan. Ta med eget material. 
För frågor, kontakta Marianne Sundin 
0709-70 59 43.

Mässa på klostret
Varje helgfri tisdag firas mässa på Klaradals 
kloster kl 18.30. Efter mässan finns oftast 
möjlighet att stanna på te och smörgås hos 
systrarna. Varje helgfri torsdag och fredag 
firas mässa kl 8.00. 

Bio Östad
25 oktober kl 18.30
Östad församlingshem
Vill du se en bra film och sedan diskutera 
den över en kopp te och fika? Bio Östad 
visar filmer som väcker tankar om livets 
stora frågor. Ingen entré. Fika 20 kr. Vid 
detta blads tryckning är höstens filmpro-
gram ännu inte helt klart.
Kontakt: Per Abrahamsson

 

SAMTAL OM GUDSTJÄNSTLIVET

Söndagarna 2 september och 21 
oktober efter gudstjänsten
Torsdagarna 13 september, 27 sep-
tember och 11 oktober kl 18.30
Östad församlingshem

Varför firar vi gudstjänst som vi gör i 
Svenska kyrkan?  
Vi går igenom gudstjänstens olika delar och 
samtalar om vad de innebär för oss. 
Vad är viktigt? Vad betyder det? Vad kan 
man utveckla?

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 kaffeservering i Östad försam-
lingshem och Stora Lundby kyrkstuga enligt 
följande:

Östad församlingshem
fredag 2 november kl 14-18
lördag 3 november kl 10-15

Stora Lundby kyrkstuga
torsdag 1 november kl 10-16
fredag 2 november kl 10-18
lördag 3 november kl 12.30–17

Välkommen Marie!
Kerstin Eknor Gelotte avgår med pension i 
höst. Ny kantor är Marie Ahlgren från Vår-
gårda pastorat. Vi tackar Kerstin för hen-
nes tid hos oss och hälsar Marie hjärtligt 
välkommen! Marie kommer att musicera i 
gudstjänster och med ekumeniska kören i 
Östad, med konfirmanderna i Stora Lund-
by, på äldreboendena och på dop, vigslar 
och begravningar i båda församlingarna.
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Bönedag  
för församlingen
Onsdag 12 september 
Vi inleder dagen med att fira morgonmässa 
i Stora Lundby församlingshem kl 8.30 och 
äter därefter frukost. Bönedagen är öppen 
hela dagen för alla som vill komma in och 
be för församlingen. Vi har gemensam bön 
kl 12. Dagen avslutas med en bön- och 
lovsångskväll kl 18.30 där vi speciellt ber 
för vår församling och hösten som ligger 
framför.

Församlingsläger 
till Åh stiftsgård
14-16 september 

Vid havet, vackert beläget utanför Ljungs- 
kile ligger Åh stiftsgård och dit går årets 
församlingsresa med övernattning. 
Bussen avgår från församlingshemmet i 
Gråbo på fredag kväll och är tillbaka igen 
på söndag eftermiddag. Resan riktar sig 
till alla åldrar. Helgen kommer att bjuda på 
såväl lek som fördjupade samtal. 
Mer information inklusive uppgift om 
kostnad och anmälan finns på hemsidan.

Kontakt: Magnus Eriksson

Ekumeniska lovsångskvällar

Under tre söndagskvällar samlas kyrkorna i 
Gråbo för att tillbe och lovsjunga Jesus 
tillsammans.
30 september kl 19, Stora Lundby 
församlingshem
28 oktober kl 19, Equmeniakyrkan
25 november kl 19, Centrumkyrkan

Gudstjänster på 
Parasollen
tisdagar, ojämna veckor kl 14
Vi firar gudstjänst tillsammans och delar 
gemenskap kring kaffebordet. 
Terminsstart den 14 augusti 
(obs! inställt den 28 augusti)

Kontakt: Lise-Lott Claesson

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

Stora Lundby

Undervisningskvällar
Den treenige Guden 
onsdagar kl 18.30-20.30  
Stora Lundby församlingshem
Vi samlas tre onsdagskvällar för att lyssna på fördjupande undervisning, med samtal och 
fika efteråt. Det blir lovsång och avslutande andakt. I höst blir temat vår treenige Gud, 
med Far, Son och Ande varsin kväll. 
Kontakt: Mirjam Johansson och Magnus Eriksson

26 september
Gud – vår Far 
Amanda Göransson
Amanda har varit engagerad i mission och i tjänst 
för ungdomar och kvinnor, Hon är författare och 
bosatt utanför Göteborg

17 oktober
Jesus – vår Herre
Martin Jonsson, präst i Varberg

21 november
Anden – vår Livgivare
Sven Lindberg, präst i Stora Lundby församling

Språkcafé 

Lördagar kl 10.30–12
Stora Lundby församlingshem
Behöver du träna svenska? Studerar du på 
SFI eller Komvux och behöver extra stöd? 
Eller skulle du själv vilja hjälpa någon att bli 
bättre på svenska?
Terminsstart 1 september
Kontakt: Frida Vikström, diakon 

Säsongstart 18 augusti

Second Hand
församlingshemmet, 

Lundbyvägen 12

Tisdag & fredag 11.30–12
Helgfria lördagar 10–13

Foto: Shutterstock

Foto: istock
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Tisdag 4 september 
Country och läsarsånger 

Alf Källström med band från Gråbotrakten 
spelar countrymusik med kristet budskap.

Tisdag 2 oktober
Fiol, färger och frimodiga  
funderingar.

Cecilia Luther från Sjövik visar sina akva-
reller, läser dikter och spelar fiol. Kom och 
låt dig inspireras!

Tisdag 6 november
Diakoni - då och nu. 

Britta Dahlberg berättar utifrån sina egna 
erfarenheter i diakonins tjänst.

Tisdag 4 december
Adventsfest med julgröt 
Allsång ledd av organist Hanna Engström, 
Vi får också besök av vår församlingsherde 
Magnus Eriksson

Sopplunch 
med tisdagskvarten 

Tisdagar kl 12–13
Stora Lundby församlingshem
Soppa, smörgås, kaffe och kaka: 40 kr. 
Mot slutet av lunchen presenteras ett kort 

VÅR FADER ERSÄTTER FADER VÅR

I höst övergår Stora Lundby och Östad 
församlingar till den ekumeniska översätt-
ningen av Herrens bön.
Den har varit i omlopp sedan 2000-ta-
lets början och många församlingar har 
redan anammat den. I Svenska kyrkans nya 
kyrkohandbok, som togs i bruk i maj i år, är 
Vår fader det enda alternativet som anges 
i gudstjänstordningarna. Fader vår kan 
dock användas om så kallade pastorala skäl 
föreligger. 
 I övrigt, med hänsyn tagen till det upp-
växande släktet, finns goda pastorala skäl 
att använda Vår Fader, som är den över-
sättning som nu är den allmänt förekom-
mande i hela Sverige. 

Ekumenisk bönehelg
9-11 november
Equmeniakyrkan, Gråbo

Alla tre församlingarna i Gråbo möts och 
ber tillsammans - för vårt samhälle, värl-
den och varandra. Mer information med 
tidpunkter kommer. 
Kontakt: Sven Lindberg

en kväll med  
Tomas Sjödin
Söndag 21 oktober kl 18
Equmeniakyrkan, Gråbo

Tomas Sjödin - författare, krönikör, sommarpratare och pas-
tor inom pingströrelsen gästar oss! Sjödins skrivande är ofta 
självbiografiskt och har en tonvikt på vardagen. Som en röd 
tråd genom hans böcker och föreläsningar finns livet med de 
båda sönerna med svåra hjärnskador och förlusten av dem. 
Tomas har en förmåga att beröra människor – både innanför 
och utanför kyrkans väggar. Genom sina berättelser ur livet 
och sitt bildspråk förmedlar han tröst och hopp till många. 
Det finns någon som bär genom allt. 

Fri entré. Kom i tid, det brukar bli fullsatt!

Arrangeras gemensamt av Svenska kyrkan, Centrumkyrkan 
och Equmeniakyrkan.

Kontakt: Sven Lindberg

program på ca 15 minuter, med musik eller 
någon som berättar något.  
(Första tisdagen varje månad är det  
Gemenskapsträff, se separat rubrik.) 

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

Foto: Rikard Liljeros Eriksson

Foto: Ulrika Ljungblahd



 LAN + kyrkan = sant 
I månadsskiftet oktober-november flyttar dataspelen och dess musik in i kyrkan. LAN:et som äger rum på höst-
lovet i Gråbo kommer i år att kombineras med ett körprojekt som vid den helgen kommer att framföra musik från 
tv- och dataspel. 

Text: Anna Carlsson

Nuförtiden är det inte bara tonåringar som 
ägnar sig åt dataspel. Och när det gäller 
spel är det helhetsintrycket som är viktigt! 
Spelupplevelsen är inte bara det visuella, 
utan även ljudet. I just dataspel finns det 
ofta musik som fungerar lika bra att lyssna 
på separat, och inte sällan är detta musik 
av hög kvalitet. I många fall är musiken 
klassisk, framförd av kända symfoniorkest-
rar och körer.

Musiken i tv-spel och även filmer spelar en 
viktig roll, faktiskt inte helt annorlunda än 
hur musiken spelar en roll i gudstjänsten, 
säger organist Hanna Engström när vi dis-
kuterar höstens projekt. I de fall det finns 
körmusik med vanlig, och inte påhittad, 
text i spelmusiken så är texten inte sällan 
hämtad just från gudstjänstens liturgis-
ka musik, som till exempel lacrimosa och 
Agnus Dei. Ibland hör man att musiken är 
inspirerad av gregoriansk musik som brukar 
framföras av munkar. Musiken till spelet 
Halo är ett sådant typiskt exempel där man 

hör att kompositören hämtat inspiration 
från gregoriansk sång.

För att välja musik till höstens körprojekt 
har Hanna tagit hjälp av ungdomsledarna 
Andreas och Oliver. Det är de som har 
mest erfarenhet av att lyssna på spelmu-
siken, men Hanna som kan se om den är 
möjlig för oss själva att framföra.

Körprojektet är en spännande utveckling 
av det LAN som de senaste åren har ägt 
rum i Gråbo under höstlovet. Andreas och 
hans team fyller en viktig funktion i att 
möta ungdomar som kanske annars inte 
brukar komma till kyrkan. Förra året kom 
ett femtiotal ungdomar till församlings-
hemmet under fyra dygn av spelande, 
gemensamma andakter, måltider och 
övernattning. I år kan de och alla andra 
intresserade få pausa från spelandet en 
stund och lyssna på föredrag om spel- 
musik.

Spelmusik!
Körprojekt under oktober
Om du fortfarande inte upptäckt vilken 
fantastisk musik det finns i dator- och tv-
spel så har du chansen nu! 
I höstens körprojekt kommer vi nämligen 
att sjunga musik därifrån, och det blir bland 
annat Christopher Tins Baba yetu (”Vår 
fader” på swahili) från strategispelet Civili-
zation IV och musik ur Halo. 

Finalen för projektet är i gudstjänsten 
söndagen den 28 oktober, i samband med 
församlingens LAN-läger. Övar till det gör 
vi under några torsdagskvällar före det. 

Välkommen med alla som är sångsugna, 
oavsett om du har sjungit i kör tidigare 
eller ej! 

För anmälan och mer information,  
kontakta Hanna Engström.

Spelmusikseminarie
Från Mozart till Halo: Vad 
lyssnar vi på egentligen 
medan vi spelar?
27 oktober kl 16–16.30
Stora Lundby församlingshem

Seminarie med Hanna Engström om spel-
musik. Detta är en del av Fetelan 7. Alla är 
välkomna!

Kontakt: Andreas Andersson

Fetelan 7
27 oktober kl 12 till 30 oktober kl 13
Stora Lundby församlingshem

Fetelan är ett LAN-party med Jesus i centrum som bland annat bjuder på spel, lek, god 
mat, tävlingar och en gudstjänst med tv- & dataspelsmusik. 

Nyhet för i år: Från och med måndag kväll kör vi VIP-tid! Endast anmälda deltagare, en 
riktigt skön långkörarkväll utlovas!

Ålder: 13 och uppåt, pris: 250kr, anmälan senast lördag 17 oktober. Det går även att 
dyka upp som dagsbesökare.
All information samt hur du anmäler dig hittar du på www.fetelan.com

Kontakt: Andreas Andersson.
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