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Hej Jannica!
Den 1 mars börjar vår nya kyrkoherde Jannica Norén. Vi 
har ställt några frågor för att höra mer om vem hon är. 

Vem är Jannica?
Ja, vem är jag? Jag är mamma till fyra barn. Alma fyller 18 i 
år, Joel 16, Elias 12 och Isak 10. Jag är gift med Johan som 
också är präst. Vi bor i Alingsås och har två katter som heter 
Mose och Ester. 
Min tro är viktig och har såklart format vem jag är. Jag fick 
min kallelse till präst när jag konfirmerade mig, men det tog 
lång tid innan jag vågade säga ja. Idag är det en så stor del av 
mig och mitt liv att det är svårt att säga vem jag är utan den. 

Det är alltid svårt att beskriva sig själv men humor är viktigt 
och jag är känd för mitt höga skratt. Jag är kreativ och tycker 
om när det är liv och rörelse, men jag värdesätter också tyst-
naden och stillheten. Kanske att jag är orädd och lite modig? 
Jag tycker om samtal och gemenskap där man delar det som 
är på riktigt. För mig handlar livet som kristen nog mycket om 
detta – att kunna vara sann och den man är, men också att få 
växa i sin tro och som människa. Inte för att bli duktigare eller 
bättre, utan friare och mer hel och det är möjligt tillsammans 
med Jesus. 

Var har du jobbat tidigare?
Innan jag blev präst arbetade jag med många olika saker. 
Jag städade t ex på Räddningstjänsten i Gårda, arbetade som 
personlig assistent och sålde biljetter och popcorn på biogra-
fen Sandrews i Lund. 
Min första tjänst som präst var i Skallsjö församling och där 
var jag i tio år. Jag kom dit 2005 och de första åren hade jag 
konfirmander och ungdomar, men sedan arbetade jag mest 
med vuxna. Det var fantastiska år och jag lärde mig mycket. 
Man skulle kunna säga att det var där jag blev präst. 
2015 började jag som församlingsherde i Sävedalen, Partille 
pastorat. Om jag blev präst i Skallsjö, blev jag herde och chef 
i Sävedalen. Som församlingsherde har jag haft ansvar för 
personal, verksamhet och budget. Utan mina år i Sävedalen 
hade jag nog inte vågat söka kyrkoherdetjänsten i Stora Lund-
by-Östad. Jag har lärt mig mycket, både om mig själv och vad 
som är viktigt när man bygger församling. 

Vad ägnar du dig åt på fritiden?
Med fyra barn har man inte så mycket fritid, men jag älskar 
att sjunga och att vara kreativ på olika sätt. Just nu virkar jag 
mycket, men jag tycker också om att sy, skriva texter, inreda, 
laga mat och vara med vänner. Familjen är viktig för mig, men 
också mitt arbete och att gå till kyrkan. I kyrkan känner jag 
mig hemma och därför går arbete och fritid ihop. 
Etiopien, eller de människor jag lärt känna där är också vik-
tiga för mig. Man kan kanske inte säga att det är ett fritidsin-
tresse men jag har varit där tre gånger på drygt ett år. Jag är 
med och stöttar en organisation i Addis Abeba som arbetar 
med gatubarn och det är ett fantastiskt land att vara i. De har 
dessutom världens bästa kaffe och god mat!
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Kom och var med på mottagande!
Söndagen 22 mars kl 11 blir det en extra festlig mässa i 
Stora Lundby kyrka. Då blir det Kyrkoherdemottagande 
när Jannica Norén välkomnas som kyrkoherde av  
Göteborgs stifts biskop Susanne Rappmann. 
I mässan medverkar, förutom biskopen och nya kyrko- 
herden, även våra övriga präster 
och diakoner samt kontraktsprost 
Mattias Algotson. 
Stora Lundby kyrkokör och  
Ekumeniska kören sjunger.

Efter gudstjänsten blir det lunch 
i Stora Lundby församlingshem. 
Lunchen är öppen för alla, 
och ingen anmälan krävs. 
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Bara en del...
Det här bladet innehåller ett smakprov av allt det som händer  
i Stora Lundby och Östad församlingar under våren 2020. 
Om du vill veta mer om grupper för barn, ungdomar och vuxna, 
om arrangemang tillsammans med Centrum- och Equmenia- 
kyrkan, om gudstjänster och konserter, besök vår webbplats:  
www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad. 
Gudstjänster och evenemang listas även i Svenska kyrkans 
gratisapp Kyrkguiden, som kan laddas ner från App Store och 
Google Play. Vi annonserar dessutom i Lerums tidning.



östad

Informationsbladet ges ut av Svenska 
kyrkan i Stora Lundby-Östad pastorat 
och utkommer med fyra nummer per år.

För aktuell information, se vår webbplats:
www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad 
eller Svenska kyrkans gratisapp Kyrkguiden.

Ansvarig utgivare:  
kontraktsprost 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 

Lennart Backlund, vik kyrkoherde 
(t o m 29/2)
Jannica Norén, ny kyrkoherde fr o m 1/3
0302-49 61 10

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

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

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

Berit Nordström, värdinna
0302-49 61 26
berit.nordstrom@svenskakyrkan.se

Sofia Oltéus, barn- och ungdomsledare
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

www.facebook.com/storalundbyostad

www.instagram.com/storalundbyostad

Församlingsfest
22 februari kl 17
Östad församlingshem

Årets församlingsfest blir ett knytkalas. 
Med gemensamma krafter ordnar vi mat 
och övrigt innehåll inför den stundande 
fastetiden. En ”karneval” för alla åldrar.
Kontakt: Ulla Britt Wiman

Damfrukost med herrar 
Gäst Mats Löwing
21 mars kl 10–12
Östad församlingshem

Den populäre kåsören kommer även i år till 
Östad, i år med temat ”Mjölkbordet”. 
Kostnad: 100 kr inklusive stor frukost. 
Anmälan senast 18/3 till Berit Nordström 
eller Ulla-Britt Wiman, 0705-43 56 10

Bibelskola med Frank
Torsdagar kl 18.30
Östad prästgård

Föreläsningar och diskussion om Bibeln och kristen tro med Frank Lorentzon, präst och 
filosof. Ingen anmälan krävs. Kvällen inleds med gemensam fika innan föredraget.

27 februari Inkarnation & försoning
Vad betyder det att Jesus var helt och hållet människa och helt och hållet Gud?  
Och varför blev Gud alls människa? Var offret på korset nödvändigt – och i så fall varför?

12 mars Guds närvaro idag: Anden
Vad betyder det att Gud är Ande och hur verkar Anden idag, i vår tid? Hur förhåller sig 
Guds Ande till Jesus och hur förhåller han sig till vår ande? 
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KNYTKALAS!

Påskmusikal
19 april kl 11 i Östad kyrka 

Barnkören i Östad framför musikalen 
Det största påskÄgget
Hur hänger Jesus ihop med ägg, pyssel 
och påskmat?! Musikalen ger oss svar 
på de frågorna och handlar om Jesu sista 
dagar på jorden.



stora lundby

Secondhandbutiken
Stora Lundby församlingshem

Butiken är öppen tisdagar och fredagar  
kl 11.15–12 samt lördagar kl 10–13. 
Påsklovsstängt hela vecka 15. 
Du kan lämna in hela och rena varor 
vardagar kl 9–17 och lördagar kl 10–13. 
Ställ sakerna innanför stora entrén i 
församlingshemmet.

Undervisningskvällar
”Att höra Gud”
Onsdagar kl 19–20.30
Stora Lundby församlingshem 

Fyra kvällar med fördjupande undervis-
ning, lovsång och möjlighet till personlig 
förbön. Fika från 18.30. Ingen anmälan.

5 februari 
Att höra Gud i Ordet
Anna Sophia Bonde, präst i Stensjöns 
församling, fri skribent och författare

11 mars 
Att höra Gud genom skapelsen
Per Abrahamsson, präst 

22 april 
Att höra Gud i bönen
syster Inger, Klaradals kloster

20 maj
Att höra Gud i gudstjänsten
Sven Lindberg, präst 

Vårens två målarsamlingar har som tema 
”En ström av frid”, där varje samling har 
olika bibeltexter som utgångspunkt om 
när Gud talar. Träffarna inleds med en kort 
introduktion följt av målning i tystnad, bön 
och kravlöshet. 

24 februari: Ljudet av en svag susning
16 mars: Då skulle frid flyta till dig som en 
ström

Kostnad inklusive fika och material: 40 kr.
Det finns plats för max 10 personer.

Anmälan till Mirjam Johansson, senast 
torsdagen före varje tillfälle. 

Ny Alpha-kurs

Tisdagskvällar 18.30–21,  
start 18 februari
Stora Lundby församlingshem

Vad är meningen med livet? Finns Gud? 
Hur ber man? 
Det är några av de frågor vi tar upp i kur-
sen som över 100 000 svenskar har gått.

Vi börjar med att äta tillsammans, sedan 
lyssnar vi på ett föredrag om något i den 
kristna tron, därefter fikar vi och samtalar 
i en liten grupp. 
Alla frågor är välkomna. 
Du behöver inte hålla med om något, men 
du har en möjlighet att upptäcka vad kris-
ten tro är.

Anmälan senast 12 februari till Mirjam 
Johansson, eller via vår webbplats. 
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Målarsamling i stillhet 
två måndagar kl 14–17 
Stora Lundby församlingshem

4 februari
Musik för själ och hjärta. 
Hans-Lennart Raask, piano, 
och Håkan Tengberg, cello

3 mars
Vad gör en mentormamma? 
Act, Svenska kyrkans internationella  
arbete i södra Afrika. 
Ing-Marie Svenning, ordförande i Act 
Göteborgs stift. 

31 mars (obs, ingen träff i april)
Shema Israel, min resa till Israel
Sven Lindberg berättar. 

5 maj Vårresa till Lysekil 
Mer information kommer senare. 

Gemenskapsträffar 
Första tisdagen varje månad kl 12–14 i Stora Lundby församlingshem
Sopplunch 40 kr. Därefter något program, andakt och lotterier.
Kontakt: Frida Vikström
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julklappar delades ut under 
december till människor i 
Gråbo och Sjövik via Jul-
klappsgranen, där lokalbor 
uppfyllde medmänniskors 
julönskningar.

personer i alla åldrar firade 
jul tillsammans i försam-
lingshemmet i Gråbo på 
julafton.

tusen kronor blev summan 
av intäkter från Second-
handbutiken under 2019, 
en ökning med 14% från 
året innan.
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Skidläger för alla åldrar
Svenska kyrkan anordnar gemensam skidresa 27 februari–1 mars, med 
boende i Vägsjöfors och skidåkning i Hovfjället.

Gillar du att åka skidor? Häng då med på 
skidresan till Värmland i slutet av februari!
Vi tänker få tre hela skiddagar i Hovfjället 
(fredag, lördag och söndag) och därför 
åker vi redan torsdag kväll från Gråbo. 
Liftarna stänger kl 16 så vi får en hel dag 
i backen även på söndagen. Boendet blir 
med helpension på Vägsjöfors Herrgård, 
som drivs av Equmeniakyrkan. Matsäck 
för skiddagarna ingår alltså i priset.

Praktisk information
Avfärd i gemensam buss från Gråbo 
torsdag 27 februari kl 18.30. Hemkomst 
söndag kväll ca kl 20. Exakta priser för 
boende, skidhyra och liftkort finns på vår 
hemsida, och beror på hur man vill bo, 
och om man önskar hyra skidor. Boende 
kan variera från vandrarhemsstandard 

med gemensam toa och dusch till hotell-
standard i herrgårdsbyggnaden. Ange vid 
anmälan om du vill hyra skidor för att få 
del av grupprabatt. För barn upp till 6 år är 
liftkort i Hovfjället gratis.
 Exempelpris för resa, boende i vandrar-
hemsstandard, skidhyra och liftkort:
Barn (4-6 år) 1 490 kr, Ungdom (7-15 
år) 2 190 kr, Vuxen 2 970 kr. Barn 0-3 
år behöver bara betala skidhyra, övrigt är 
gratis. Anmäl dig på vår webbplats.

TACK FÖR 2019!

Behöver du vila och 
återhämtning?
Stilla dag i Östad prästgård
lördag 21 mars kl 9.30–15.30

När fick du själv en hel dag i lugn och 
ro senast? I dagens samhälle är still-
het, vila och tid för reflektion alltför 
sällsynt, och behovet av lugn och ro 
är stort. 

Därför inbjuder vi till en dags retreat i  
Östads nyrenoverade prästgård. Det finns 
även möjlighet att vila i trädgården intill 
eller vara en stund i kyrkan.
Förutom stillhet kommer dagen att bjuda på 
soppa och fika, möjlighet till enskilt samtal, 
bibelmeditation och nattvard. 
Kostnad 100 kronor.

Anmälan senast fredagen den 13 mars 
till diakon Lise-Lott Claesson eller via vår 
webbplats.

% fler följare fick pastora-
tets Facebooksida under 
2019. Fantastisk ökning! 
Följ oss du också, om du 
inte redan gör det! 
@storalundbyostad
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Bio Östad
26 mars kl 18.30
Östad församlingshem

Vill du se en bra film och sedan disku-
tera den över en kopp te och fika? Bio 
Östad visar filmer som väcker tankar 
om livets stora frågor.
Ingen entré eller anmälan. Fika 20 kr. 

På vår webbplats kan du läsa mer om 
de filmer som visas.


