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Fira nationaldagen!
Mjörnbotorget 6 juni kl 11-13

Stora Lundby församling är tillsammans 
med andra församlingar och föreningar i 
Gråbo arrangörer för nationaldagsfirandet. 
I programmet ingår flagghissning, bön för 
Sverige, tal, försäljning, musik, mingel och 
fika. Kom och var med! 

Dags för sommarcafé
Sommar, sol, gott fika och musik- 
underhållning. Välkommen till 2018 
års sommarcaféer i Östad & Gråbo.

I DEN RÖDA KYRKSTUGAN vid Stora Lund-
by kyrka blir det sommarcafé tisdagarna 
den 12, 19, 26 juni och 3 juli kl 14–17. 
Förutom gott hembakat fika och möjlighet 
att spela sällskapsspel så blir det musik- 
underhållning och andakt. Den 12 och 
19 juni blir det dessutom en kyrkogårds-
vandring med Iréne Johansson från Stora 
Lundby hembygdsförening som cicéron. 
Kontakta kyrktaxi en dag i förväg om du 
behöver skjuts till kyrkstugan.

I ÖSTAD BLIR DET café utomhus i  
Torins trädgård onsdagarna 4 och 11 juli 
kl 15–17.30. Torins trädgård är den 
vackra trädgården med växthus, belägen 
vid Östad församlingshem. Även här blir 
det musikunderhållning, den 4 juli kl 15.30 
med Sjöviks egen sångerska Ulrika Nätter-
dal och pianisten David Törnebäck, och den 
11 juli kl 15.30 med Stig Götborg under 
temat ”Det ska va’ gamla låtar”. Vid båda 
tillfällena bjuds det in till en guidad träd-
gårdsvisning kl 17.
Vid regn flyttar caféet in i växthuset.

Stora Lundby-Östad pastorat anordnar 
varje sommar två bussresor för alla barn-
familjer som bor i Gråbo och Sjövik med 
omnejd. Anmälan krävs till båda resorna.

Onsdag 20 juni åker vi till Nolhaga park i 
Alingsås. Vill du gå på bussen i Östad eller 
Sjövik så går det att ordna. Lunch ingår. 
Vi reser kl 10 från Gråbo och kommer 
tillbaka ca kl 13.30. Kostnad: 60 kr för 
vuxna, barn gratis. 

Onsdag 27 juni går resan till Tropikhuset 
i Borås. Här finns många spännande djur 
att titta på! Bussresan utgår från försam-
lingshemmet i Gråbo. Lunch och inträde 
ingår. Vi reser kl 10 och kommer tillbaka 
ca kl 15. Kostnad: 60 kr för vuxna, 30 kr 
för barn, max 150 kr för en familj.

Läs mer och anmäl er på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/storalund-
byostad/familjeutflykter

Sommarens utflykter för hela familjen
Foto: Freeimages.com

Sedan några månader tillbaka har 
Svenska kyrkans församlingar inom 
Lerums kommun (Stora Lundby, 
Östad, Skallsjö och Lerum) startat 
en gemensam podcast. 
 Podden heter My God - en pod! och 
är till sitt innehåll en blandning av kyrkligt 
och profant. Det är kommunikatörerna i 
församlingarna som bjuder in olika gäster 
i avsnitten. Hittills har lyssnaren bland 
annat kunnat följa med till ett hönshus 
i en trädgård i Stenkullen, fått reda på 
varför vi firar påsk och hängt med ut i 
skogen i Östad för att bli lugn av naturen 
tillsammans med kyrkvaktmästare Camilla 
Sundberg, som håller i studiecirklar i just 
det ämnet. 
 Det blir ytterligare avsnitt i sommar, så 
gå in och lyssna.

Podcastsamarbete mellan församlingar
Podcasten finns att lyssna på direkt via 
https://mygodenpod.podbean.com/, 
via appen Podbean och även via länk på 
församlingarnas hemsidor. 
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FÖR TVÅ HUNDRA år sedan möttes man i 
kyrkan en gång i veckan. Där förmedlades 
Guds ord och allmänna nyheter och påbud 
från predikstolen. På kyrkbacken möttes 
man från gårdarna och byarna. För många 
ett av få tillfällen i veckan då man träffades 
och pratade med varandra. Man diskute-
rade vad som hänt och vad man trodde 
hade hänt. Verkliga nyheter blandades med 
rykten och skvaller. Fake News var stort på 
den här tiden. 

FÖR HUNDRA år sedan hade informations-
förmedlingen tagits över av massmedia via 
tryckta publikationer. Journalister samla-
de upp, sorterade och valde ut vad som 
återgavs. I bästa fall garanterades på så 
vis att det som skrevs var rätt och riktigt. 
Auktoritet och fakta var länge framgångs-
faktorer för att kunna övertyga. 

Verkliga nyheter blandades med 
rykten och skvaller. Fake News var 

stort på den här tiden.

HUNDRA ÅR SENARE är kyrkbacken åter-
införd. Men nu stavas den sociala medier 
(Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, 
LinkedIn etc.). Där rör sig de flesta och 
inte bara en gång i veckan utan varje dag. 
Massmedia är inte längre självklar kun-
skapskälla. Auktoritet och fakta är inte 
givna framgångsfaktorer. Det är i stället 
relationer. Möjligheten att påverka ligger 
inte i en titel utan i vilken grad du lyckas 
skapa relationer, och med dem förtroende. 
Det gäller såväl för din person som för din 
organisation eller ditt företag. 

LÄSKIGT KAN MAN TYCKA. Som upplagt 
för populism och kappvändarpolitik kan 
man tänka. Den senaste tidens avslöjanden 
visar med all önskvärd tydlighet att det 
finns stora risker med den nya kyrkbacken. 
Men är det inte i grunden något väldigt bra 
det här? Allas möjlighet att göra sig hörda. 
Allas möjlighet att delta i samtalet. Allas 
möjlighet att bidra med sin syn på saken 
oavsett formella meriter och positioner. 

HUR HADE JESUS GJORT om han kommit 
idag kan man också fundera? Hade han 
skaffat sig ett Facebook-konto och fått 
2 miljarder följare? Hade han postat en 
groupie med sina lärjungar och fått galet 
många likes? Hade han twittrat ut Bergs-
predikan 200 tecken i taget? 

Fördelar med det? Nackdelar? Hur gör du?

Mattias Algotson, 
kyrkoherde

DEN NYA KYRKBACKEN eller 
Jesus på Facebook?

Sommarkul
25–29 juni
Östad församlingshem

Sommarkul är Svenska kyrkans aktiviteter 
för dig som är sommarlovsledig, är 10–13 
år och bor i eller i närheten av Gråbo och 
Sjövik. På Sommarkul händer allt möjligt - 
bad, utflykter, spel och lekar. Och förstås 
en chans att träffa nya kompisar!
Vi vill att alla barn ska ha möjlighet att 
göra något kul på sommaren, och därför är 
Sommarkul gratis. 
 
Vid detta blads tryckläggning kan det 
finnas platser kvar. Kontakta barn- och 
ungdomsledare Sofia Andersson (kontakt-
information på nästa sida) för mer infor-
mation och anmälan.

Kyrkguiden i din smartphone

Kyrkguiden är Svenska kyrkans gratisapp 
där du alltid kan se vad som händer i kyr-
kor och församlingshem nära dig. 
Du kan spara dina favoritplatser och hålla 
koll på just dem. Du kan också se vad som 
händer i de kyrkor du befinner dig i närhe-
ten av just nu, var som helst i Sverige.

Du laddar ner appen från Google Play eller 
AppStore.

Kollo för stora och små
25-26 augusti
Sjöviksgården i Sjövik  

Stora Lundby-Östad pastorat bjuder in till 
en helg för alla åldrar på Sjöviksgården, 
med tid för bad, gemenskap vid dukat bord 
och andakter. Kollot är för dig som familj 
eller enskild som längtar efter ett par da-
gars semester, gemenskap och vila. Priset 
är starkt subventionerat för att alla, obe-
roende av ekonomi, ska ha en möjlighet att 
kunna åka. Anmälan senast 9 augusti. 

Mer information finns att hämta hos dia-
kon Frida Vikström. 

Klaradagen
Den 11 augusti bjuder systrarna på Klara-
dals kloster in till att fira Klaradagen med 
dem. Dagen inleds med mässa kl 11 och 
därefter blir det knytkalas i klosterträdgår-
den. Ta gärna med något att bjuda på!

Helige Franciskus systraskap är en av de 
kommuniteter som finns i Svenska kyrkan. 
Den här dagen uppmärksammas helgonet 
Klara av Assisi, en av inspirationskällorna 
för systrarna på klostret. 

Kontakt: Klaradals kloster, 0302-432 60
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Gudstjänster i sommar

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 tis–fre 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

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

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

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

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

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

Veckomässa i gråbo
På onsdagsmorgnarna fram till och med 11 
juli firas det en kortare veckomässa i Stora 
Lundby församlingshem kl 8.30. 

Gudstjänst på Parasollen
Sista gudstjänsten för vårterminen är 
tisdag 5 juni kl 14. Gudstjänsterna startar 
igen tisdag 14 augusti.

Gudstjänsttider i Östad
Under perioden 1 juli till och med 19 
augusti firas söndagsgudsjänsten i Östad 
kyrka kl 9.30 istället för 11.

Mässa på Klaradal
Varje helgfri tisdag firas det mässa på Kla-
radals kloster kl 18.30. Efter mässan finns 
det oftast möjlighet att stanna på te och 
smörgås hos systrarna.

Bibelstudium och bön
Bibelstudierna i Östad församling fortsät-
ter måndagar kl 19 hela sommaren hemma 
hos Lars-Åke Eriksson på Östad byväg 2.
Kontakt: Lars-Åke 0302-433 59

Friluftsgudstjänster 
Ekumenisk gudstjänst i Skäfthult, 
midsommardagen 23 juni kl 15

Stora Lundby och Östad församlingar firar 
gemensam gudstjänst på midsommar- 
dagen på Skäfthults gård, Risveden, 5 km 
från Östad kyrka. Se vägbeskrivning på 
vår hemsida. Ta med eget fika och något 
att sitta på. Vid regn blir samlingen i kåtan 
300 m från Skäfthult.

Gudstjänst vid utomhusgudstjänst-
platsen på Stora Lundby kyrkogård
Söndag 24 juni kl 11
Vid otjänligt väder är vi inne i kyrkan. 
Medtag kaffekorg. 

Ekumenisk gudstjänst vid Stora 
Lundby hembygdsstuga
Onsdag 27 juni kl 19 
Vid otjänligt väder är vi inne i hembygds-
stugan. Medtag kaffekorg.

Foto: Jessica Svensson

Anmälningsdax för konfa
Finns Gud? Vad händer när jag dör? 
Varför händer det onda saker i världen? 

Dina frågor är viktiga för oss. Vi hoppas att 
du är nyfiken och har frågor om Gud, livet 
och kyrkan, för det pratar vi mycket om 
under konfirmationstiden. 
Du måste inte redan tro eller kalla dig kris-
ten, men vi vill ge dig en chans att ta reda 

på vem du är, vem Gud är och vad kristen tro innebär.
30 juni är sista anmälningsdag för dig som vill vara med i försam-
lingarnas konfirmationsgrupper under läsåret 2018-2019. 
Det finns 4 olika grupper att välja bland. 
Nytt för i år är att det förutom de vanliga veckogrupperna i Gråbo 
och Sjövik även finns en sommarkonfirmationsgrupp, där det 
mesta av tiden läggs på sommaren 2019. 

Läs mer och anmäl dig via hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad/konfirmation.
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JOHANNES LANDGREN, ORGEL OCH 
DANIEL BERG, MARIMBA
Söndag 24 juni kl 19 i Stora Lundby kyrka

Johannes Landgren är verksam som 
prodekan och forskare vid den konstnär-
liga fakulteten vid Göteborgs Universitet, 
professor i orgel och orgelimprovisation vid 
Högskolan för scen och musik i Göteborg, 
gästprofessor i orgel vid Kungliga Musik-
högskolan i Stockholm samt som frilansan-
de musiker. Han har turnerat i merparten 
av Europa, Ryssland och USA. 

Daniel Berg, marimbasolist och kammar-
musiker, kombinerar en stor konsertverk-
samhet med undervisning. Han undervisar 
i solistiskt slagverk och kammarmusik 
och är lektor i musikalisk gestaltning vid 
Högskolan för scen och musik i Göteborg, 
Kungliga musikhögskolan i Stockholm och 
Musikhögskolan i Örebro. Som solist med-
verkar han ofta vid internationella festiva-
ler och har spelat in ett stort antal skivor.

MUSIKALISKT FYRVERKERI • 
FAMILJEN HELLGREN
Söndag 1 juli kl 19 i Equmeniakyrkan i 
Sjövik

Familjen Hellgren blev kända för svenska 
folket när de var med i TV4:s Talang och de 
turnerar landet runt på somrarna. De sex 
familjemedlemmarna spelar 37 instru-
ment tillsammans - allt från klassiker som 
fiol, piano, tuba och flöjt till några lite mer 
ovanliga speldon som duschslang, näsflöjt 
och kohorn. Stilmässigt blir det allt från 
klassiska verk till mer underhållningsmusik.

DU ÄR VINDEN • 
ALMA FRIDOLFSSONS KVARTETT
Söndag 8 juli kl 19 i Stora Lundby kyrka

Alma Fridolfsson, sång, David Eckerstein, 
piano, Jon Henriksson, kontrabas, Edvin 
Fridolfsson, trumset

Alma Fridolfsson kvartett bjuder på ett 
program som varvar finstämda som-
marsånger med nya tolkningar av kända 
psalmer. Med rötterna i såväl jazz som den 

svenska vistraditionen spelar de vacker 
och melodiös musik, i hopp om att både 
beröra och inspirera. 
Enkelt, lättillgängligt och närvarande.

CASH • EN MUSIKGUDSTJÄNST OM 
JOHNNY CASH
Söndag 15 juli kl 19 i Stora Lundby kyrka

Musikerna Michael Ardenheim, Gugge 
Hultman och Olof Andersson tillsammans 
med prästen Andreas Thalenius

Vi får följa Johnny Cash liv från födelse till 
graven; musiken och tron som formade 
honom, den enorma framgången och det 
stora personliga mörkret med drogerna. 
Omvändelsen och den starka Gudstron, 
men också att få leva med sår och miss-
lyckanden.
Musiken varvas med ord och liturgi. Hans 
sångtexter och vandring genom livet med 
Gud får möta vår vandring genom livet. 
Musikgudstjänsten illustreras med bildspel.

EN KLASSISK BUKETT • 
EMMA NYMAN TRIO
Söndag 22 juli kl 19 i Östad kyrka

Emma Nyman, violin, känner sig hemma 
både i barockmusik, folkmusik och pop. 
Hon har tagit masterexamen på violin i 
Prag och studerat barockviolin i Barcelona. 
Emma har spelat med många av Sveriges 
främsta orkestrar och ensembler och några 
av de största popartisterna. 

Johannes Rostamo, cello, är solocellist 
i Kungl. Filharmonikerna i Stockholm, 
grundare och konstnärlig ledare för Orfeus 
Barockensemble och medlem i Stockholm 
Syndrome Ensemble. 

Erik Nyman, piano, känner sig hemma både 
i den klassiska repertoaren och i jazzens 
improvisation. Han har fått sin musikut-
bildning i Stockholm och Göteborg och har 
spelat med många av Sveriges främsta 
kammarmusiker.  

ALINGSÅS BRASSKVARTETT
Söndag 19 augusti kl 19 i Östad kyrka

Anders Lindström och Jörgen Svensson, 
trumpet, Johan Ivarson, tenortrombon, 
Kjell Wigander, bastrombon

Alingsås relativt nybildade brasskvartett 
bjuder på ett varierat program med såväl 
andligt, klassiskt som jazz. Allt i en salig 
blandning.

Sommarmusik 2018
Varje år bjuder Stora Lundby och Östad församling på ett konsertprogram med stor variation vad gäller medver-
kande och musikgenrer. Alla konserter har fri entré. Det finns möjlighet att ge ett ekonomiskt bidrag till de olika 
projekt som församlingarna samlar in pengar till under året. 

Johannes Landgren & Daniel Berg Emma Nyman trio

Alma Fridolfssons kvartett

Alingsås brasskvartett

Michael Ardenheim, Andreas 
Thalenius, Gugge Hultman och 
Olof Andersson

Familjen Hellgren


