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Alla våra verksamheter!
Hos oss finns något för alla. 
Läs mer på s. 4-7

Drop-in-
vigsel

Alla hjärtans dag 14/2
i Stenungsunds kapell.

Läs mer på s. 13
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Omslagsbild
Skynda till drop-in-vigsel!
Foto: Svenska kyrkan/IKON

KLOCKRENT delas ut av 
Posten som oadresserad 
samällsinformation till 
alla hushåll inom 
Stenungsunds pastorat. 
(Norums och 
Ödsmåls församlingar.)

En himmelsk karamell
Som präst är det lätt att ha en förkärlek till ord. Språket är ett viktigt  
arbetsredskap. Men jag måste erkänna att för mig är orden mer än så.  
De är som godisbitar i en påse med blandat smågodis. Olika ord ger olika 
eftersmak. Vissa ord är söta. De är vänliga och uppmuntrande och 
lätta att ta till sig. Ofta är de så milda till sin karaktär att de går obemärkt 
förbi. Andra ord är salta. De har en förmåga att sticka ut och skärpa 
mina sinnen. De ger koncentration och reflektion. Det finns också sura 
ord. Uttalanden som får hela ansiktet att skrynkla ihop sig i protest. Om 
jag får välja, vill jag helst undvika de sura orden.

Men så ibland kommer det ett ord, eller en mening, som är av en helt annan  
karaktär. Lite som en karamell man kan suga länge på utan att den 
tappar i smak. Det är ord som öppnar nya perspektiv. Ord som ger liv. 

När vi nu går in i ett nytt årtionde så vill jag ge er ett av mina favoritcitat. 
Det är inget bibelcitat utan mer som en parafras. Jag har smakat på 
dessa ord i 20 år och de är fortfarande goda! Orden kommer från filmen 
Lejonkungen. När huvudpersonen Simba blivit medelålders drabbas han 
av en slags tristess. Allt är tråkigt och meningslöst. Han undrar vad han 
skall göra med sitt liv, för det har inte riktigt blivit som han tänkt. Så 
sitter han en stjärnklar natt och tittar upp emot himlen. Då får han höra 
sin pappa Mufasas röst klingande genom himlarymden: ”Du har glömt 
vem du är, och på så vis glömt mig. Titta in i ditt inre, Simba! Du är mer 
än vad du har blivit.”

Det är som en himmelsk karamell! Du är mer än vad du blivit. 

Dessa ord ger mig liv. Särskilt när kraven på självförverkliganden  
kulminerar. Varje år vid den här tiden uppmuntras vi att skapa det  
perfekta livet med den perfekta kroppen. Vi möts av den ena ”gör-om-
mig-kuren” efter den andra. Vi köper träningskort och önskar oss ny-
starter. Nu är det verkligen inget fel på träningskort. Träning är kul! 
Men det är gott att veta att vi är mer än vad vi blivit. Vi behöver inte 
jaga efter vårt värde. Vi är inte vad vi gör och vi är inte vårt utseende. 
Eller för att tala med Bibeln: att vara människa är att vara Guds älskade 
barn. Skapade på ett sådant sätt att vi liknar Gud själv. Bättre än så blir 
det inte. 

Så glöm inte vem du är. Du är mer än vad du blivit. 

Med önskan om ett välsignat nytt år!
Elinor
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Verksamheter

Verksamheter
Barn
ÖPPEN FÖRSKOLA | 0 – 6 ÅR
Mötesplats för barn och föräldrar.

Ödsmåls församlingshem, start vecka 3
Måndag kl. 09.30 – 12.00.

Kristinedalkyrkan, start fredag vecka 2
Tisdag & fredag kl. 09.30 – 12.00.

Norums församlingshem, start fredag vecka 2
Onsdag & fredag kl. 09.30 – 12.00.

KOMPIS-GRUPPER  | 6 – 13 ÅR
För dig som gillar att pyssla, leka, sjunga, baka, 
träffa nya kompisar och mycket mer...! 
OBS! Obligatorisk anmälan av vårdnadshavare!

Ödsmåls församlingshem
Kompis 1 (åk. F – 1): Onsdag kl. 14.30 – 16.30.
Kompis 2 (åk. 2 – 3): Torsdag kl. 14.30 – 16.30.
Kompis 3 (åk. 4– 6): Måndag kl. 14.30 – 16.30.

Kristinedalkyrkan
Kompis 1 (åk. F – 1): Måndag kl. 15.00 – 16.30.
Kompis 2 (åk. 2 – 3): Tisdag kl. 14.30 – 16.00.
Kompis 3 (åk. 4 – 5): Torsdag kl. 15.00 – 16.30.

Norums församlingshem
Kompis 1 (åk. F – 2): Tisdag kl. 15.00 – 16.30.
Kompis 2 (åk. 3 – 5): Onsdag kl. 15.00 – 16.30.

Kontakta oss för mer information och anmälan:

vt 2020!

Ödsmål
Ulrika Kristiansson
ulrika.kristiansson@svenskakyrkan.se
0303-660 74

Kristinedal
Alexandra Schollin
alexandra.schollin@svenskakyrkan.se
0303-660 26

Norum
Lotta Sävenmo
lotta.savenmo@svenskakyrkan.se
0303-660 44

Hämtning vid Kyrkenorumsskolan 

kl. 14.30 och Hallerna kl. 15.00 

för Kompis 1.

Hämtning vid Ekenässkolan kl. 14.30 

för Kompis 1 och 2.
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Ungdomar
PELIKANENS ÖPPNA VERKSAMHET
Fritidsgården har återuppstått som Pelikanens öppna verksamhet 
på Kyrkvägen 7A!

Öppna (åk. 6 - 3:an i gymnasiet): Onsdag 15.00-20.00.

www.pelikanen.se
www.facebook.com/PelikanenStenungsund

Något  för alla!

Musik för barn & unga
BARNKÖRER
Gillar du att sjunga och ha kul med musik? Kom och var 
med i någon av våra barn- och ungdomskörer.

Ödsmåls församlingshem, start vecka 4
Sångverksta'n (åk. 4 – 6): Måndag 15.30 – 16.30.
Ungdomskören (åk. 7 – 9): Måndag kl. 17.00 – 18.00.

Kristinedalkyrkan, start vecka 4
Sång med språng (åk. F – 2): Tisdag kl. 16.00 – 17.00.
Sång med språng (åk. 3 – 5): Tisdag kl. 15.30 – 16.30.

Norums församlingshem, start vecka 5
Unga röster (åk. F – 3): Onsdag kl. 17.00 – 17.45.

Kontakta oss för mer information och anmälan:

Ödsmål/Pelikanen
Margaretha Tovetjärn
margaretha.tovetjarn@svenskakyrkan.se
0303-660 23

Kristinedal
Elinor Josefsson
elinor.josefsson@svenskakyrkan.se
0303-660 10

Norum
Frida Wendelius
frida.wendelius@svenskakyrkan.se
0303-660 73

Under vårterminen kommer 

ungdomskören Devotion att 

göra comeback!

Håll utkik!



6 KLOCKRENT    NR 1 · 2020

Något för alla!

Musik för lite äldre

Projektkör

VUXENKÖRER 
Välkommen till kyrkomusiken och 
våra körer i Stenungsund! 

Ödsmåls församlingshem, start vecka 4
Ödsmåls kyrkokör: Tisdag kl. 19.00 – 20.30

Kristinedalkyrkan, start vecka 4
Kören Gloria: Torsdag kl. 19.00 - 20.30

Norums församlingshem, start vecka 5
Norums vokalensemble (Damkör): Onsdag kl. 18.30 – 20.30

PSALM AD LIB 
Söndagen den 15 mars kl. 18.00 sjunger Ödsmåls projektkör 
tillsammans med körprofessorn Gunnar Eriksson.
Vill du vara med och sjunga? Kören övar 18/2, 25/2, 3/3 och 10/3
kl. 19.00-20.30 i Ödsmåls församlingshem.
Välkomna att vara med!

Kontakta oss för mer information och anmälan:

Ödsmål
Margaretha Tovetjärn
margaretha.tovetjarn@svenskakyrkan.se
0303-660 23

Kristinedal
Elinor Josefsson
elinor.josefsson@svenskakyrkan.se
0303-660 10

Norum
Frida Wendelius
frida.wendelius@svenskakyrkan.se
0303-660 73
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Verksamheter

Mötesplatser för vuxna
GEMENSKAPSLUNCH
Gemenskap är matens bästa krydda, därför möts vi 
varje onsdag till gemenskapslunch. Pris: 40 kronor. 
Anmälan till tfn: 0303 - 66 000 senast kl. 12.00 
dagen före!

Onsdag kl. 12.00. Gemensam lunchandakt kl.12.00.

Gemenskapslunch
29/1  Kristinedalkyrkan
5/2  Norums församlingshem
12/2  Kristinedalkyrkan
19/2  Kristinedalkyrkan
26/2  Ödsmåls församlingshem
4/3  Norums församlingshem
11/3  Kristinedalkyrkan
18/3  Kristinedalkyrkan
25/3  Kristinedalkyrkan
1/4  Norums församlingshem
8/4  Kristinedalkyrkan
15/4  Kristinedalkyrkan
22/4  Kristinedalkyrkan
29/4  Kristinedalkyrkan
6/5 Norums församlingshem
13/5  Kristinedalkyrkan
20/5 Kristinedalkyrkan
27/5 Ödsmåls församlingshem
3/6 Norums församlingshem
10/6 Kristinedalkyrkan
17/6 Kristinedalkyrkan
24/6 Kristinedalkyrkan
1/7 Kristinedalkyrkan
8/7 Kristinedalkyrkan
15/7 Kristinedalkyrkan

SOPPLUNCH
Varmt välkommen att dela gemenskapen! Kom och 
njut av hemlagad soppa och ha samtidigt en trevlig 
samvaro med andra. Pris: 30 kr.

Ödsmåls församlingshem, start vecka 6
Måndag kl. 12.30. 

SYFÖRENINGEN
Ödsmåls församlingshem, start vecka 6
Varannan tisdag (jämn vecka), kl. 16.00 – 18.30.

STAVGÅNG
Ödsmåls församlingshem, start vecka 7
Fredag kl. 10.00 – 12.00.
Ta med en smörgås till fikat efteråt.

SAMTALSGRUPPER OM KRISTEN TRO
För dig som söker en andlig gemenskap och lite 
andlig näring. 

Bibelsamtalsgrupp med Gunnar och Petter
Vi fortsätter den populära Bibelsamtalsgruppen 
med Gunnar och Petter. I Kristinedal och Norum 
leder Gunnar gruppen. I Ödsmål är det Petter.

Torsdag kl. 18.30-20.00

30/1 Kristinedalkyrkan, Duvan
13/2 Norums församlingshem
27/2 Kristinedalkyrkan, Duvan
5/3 Ödsmåls församlingshem
12/3 Ödsmåls församlingshem
19/3 Ödsmåls församlingshem
26/3 Ödsmåls församlingshem
23/4 Norums församlingshem
7/5 Kristinedalkyrkan, Duvan

Se hemsidan för fler grupper!

Kontakta oss för mer information:

Anna Blomberg
anna.blomberg@svenskakyrkan.se
0303-660 75

Sara Wallström
sara.wallstrom@svenskakyrkan.se
0303-660 16

Gunnar Holmquist
gunnar.holmquist@svenskakyrkan.se
0303-660 27
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Intervjun

Erik Alpner, 25 och präst

– Jag får ofta kommentaren att jag är en ”ung” 
präst. Visserligen är jag yngre än de flesta andra 
präster men det borde inte vara uppseende- 
väckande kan jag tycka. Vi borde ställa oss 
den frågan; ”Varför är det så få unga som blir  
präster?”.  Hur kan vi fånga upp unga människors 
intresse för ett yrkesliv inom kyrkan? Hur kan vi 

Erik Alpner har varit pastorsadjunkt i Stenungsunds 
pastorat sedan mitten av 2019. Det är första 
tjänsten efter det att han vigdes till präst.
Och med sina 25 år är han yngre än de flesta.

TEXT & FOTO: PER JONSSON

inspirera unga människor till att stanna upp och 
lyssna till sitt kall? Det är frågor för reflektion. 
Det är vanligare idag att nya präster kommer 
från en annan karriär och sadlar om till präst än 
att man som jag väljer att läsa till präst direkt 
efter gymnasiet.
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Intervjun
Erik är född och uppvuxen i Romelanda utanför 
Kungälv och kommer från en stor familj. Trots 
det är han den förste i släkten som valt att bli 
präst.

– Jag och mina syskon växte upp i en kyrko- 
positiv miljö. Våra föräldrar tyckte att det var  
viktigt för oss att få uppleva kyrkan och guds- 
tjänster när vi var små. Det var familjeguds- 
tjänster, barngrupper och barnkörer fram till att 
jag konfirmerade mig och sedan fortsatte jag 
som ungdomsledare och fick hjälpa till under 
gudstjänster i kyrkan. Det skapade en fantastisk 
grund för mig att stå på.
Länge tänkte jag att jag skulle bli läkare. Jag  
gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och 
planen var fortfarande att bli läkare även efter 
studenten. Men först ville jag gå bibelskola, så 
det gjorde jag i ett år. Men under julen, halvvägs 
in i bibelskoleåret frågade min storasyster mig 
något som kom att förändra allt. Hon såg mig i 
ögonen och frågade; ”Är det så att du verkligen 
vill bli läkare eller har du sagt det så länge att du 
fortsätter säga det?”. När hon sa det så kände 
jag att det stack till i hjärtat och jag visste inom-
bords att hon nog ändå hade rätt.
Några dagar senare satt jag och bad och fick till 
mig att jag skulle bli präst, och det kändes som 
om det var Gud som sa det.

Det här med kall kan kännas ogreppbart för 
många men för Erik är det något naturligt om 
än något han tar på stort allvar.
– Kallet är tvådelat, det finns ett yttre kall, att 
Svenska kyrkan har kallat mig till att bli präst, 
och det finns ett inre kall, att Gud har kallat mig 
till att bli präst. 
Vissa dagar känns det lite läskigt och jag tänker; 
”Varför jag?” men för det mesta är jag glad och 
lycklig över att ha fått det här ansvaret.
Jag tänker att det inte bara är präster som blir 
kallade till sitt värv utan även att civilingenjörer 
och sjuksköterskor och alla andra också blir 
kallade av Gud även om alla inte känner av det.

Att utbilda sig till präst är i sig ett stort åtagande.  
Inte nog med att man ska bli antagen av 
biskopen i sitt stift för att få bli präst så om-
fattar utbildningen hela 11 terminer, även om 
många klarar av den snabbare. Utbildningen 
avslutas sedan med att man blir prästvigd  
under pompa och ståt i stiftets domkyrka.  

Därefter kommer adjunktsåret som fungerar  
både som fortsatt utbildningsmöjlighet och som 
välkommen arbetskraft för pastorat och för- 
samlingar. Det är här Erik är nu.

– Även om man får leda gudstjänster och predika 
efter att man blivit antagen av biskopen, något 
som sker efter att man påbörjat utbildningen, så 
känner jag stor skillnad nu efter att jag är präst-
vigd. Nu bär jag ansvaret själv.
Och om jag får välja något med tiden här i  
Stenungsund som särkilt sticker ut så är det just 
att fira gudstjänst. Att få leda församlingen i bön 
och tillbedjan till Gud är väldigt speciellt.
Det är fortfarande lite nervöst att leda guds-
tjänst precis som det var första gången jag gjorde 
det men nu har jag blivit mer varm i kläderna 
så att säga.

Erik har en lång bana i kyrkan framför sig och 
det finns vissa utmaningar han ser fram emot att 
få ta itu med.
– Vi lever i en föränderlig tid och då måste vi som 
kyrka, församling och som enskilda människor 
vara villiga att förändra våra former. Om vi gör 
något bra med former som fungerar väl och sen 
tiderna förändras så betyder inte det att det vi 
gör kommer att fortsätta vara bra. Så vi behöver 
hela tiden vara medvetna om var vi har varit, var 
vi är nu men även vart vi är på väg.
Och det hänger kanske lite ihop med varför det 
inte är så vanligt med "unga" präster. Intresset 
för kyrkan i stort har minskat de senaste åren, 
och kanske har den inte har varit så attraktiv och 
engagerande som den kunde vara för människor.
Engagemang är viktigt för att få upp intresset. 
Att man som församlingsmedlem känner att 
man är en del av något, att man har del av ett 
ansvar för församlingen och att man har en roll 
att fylla. Det vill jag jobba med.

"det kändes som 
om det var Gud 

som sa det"
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I samarbete med

Torsdag 30 januari
kl. 18.30 i Kristinedalkyrkan

– en kväll för dig som är tonårsförälder 
eller annan vuxen som möter unga

Välkommen till en föreläsning med sociono-
men och inspiratören Mia Börjesson – om ideal, 

självbild och självförtroende! Kvällen riktar sig till 
dig som är tonårsförälder eller annan vuxen som 

möter unga människor i din vardag. Mia Börjesson 
är utbildad socionom och har arbetat i 20 år som 

klinisk socionom inom kommunal verksamhet. Idag 
arbetar hon med handledning och

samtalsmottagning.

Fri entré! Ingen föranmälan krävs.

I huvudet på en tonåring Tre träffar mitt i livet

”Tre träffar mitt i livet” är tre tillfällen där du som 
tonårsförälder får dela och få stöd i hur du som 

förälder kan hjälpa och coacha din tonåring genom 
livet. Vi träffas vid tre torsdagar i februari,
den 6 februari, 20 februari och 27 februari 

kl.19.00-21.00 i Kristinedalkyrkan.

Vi vill ha din anmälan senast den 30 januari,
vid föreläsningen.

– för dig som är tonårsförälder

Torsdag den 6 februari, 20 februari,
27 februari kl.19.00-21.00

i Kristinedalkyrkan
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När livet brister - En dag för dig som sörjer

Leva vidare - Sorgegrupp

När man drabbas av en förlust kan det kännas som 
att livet brister. Ingenting blir sig likt igen, men ändå 
behöver livet gå vidare. Stenungsunds pastorat bjuder 
in dig till att delta i "En dag för dig som sörjer".

Söndag 9 februari 
kl. 13.00-17.00 i Kristinedalkyrkan

Programmet innehåller "När livet brister", föredrag 
med Marie Pervik, socionom och leg. psykoterapeut 
på sjukhuskyrkan i Kungälv. Samtal i smågrupper 
tillsammans med andra i liknande situation.
Mat och fika.

Kostnad: 40 kronor.
Anmälan senast 3 februari till:
Sara Wallström, tfn. 0303-660 16 eller 
Anna Blomberg, tfn. 0303-660 75.

Att bli tvungen att lära sig att leva under nya 
förhållanden efter en stor sorg kan vara ett tungt 
arbete. Många upplever det som värdefullt att tala 
med och reflektera över den nya livssituationen 
med andra. Stenungsunds pastorat erbjuder dig 
som har förlorat en livskamrat möjligheten att vara 
med i en Leva vidare-grupp.

Gruppstart måndag 10 februari 
kl. 13.30 i Kristinedalkyrkan

Vi träffas vid fem tillfällen där vi utgår ifrån olika teman.

För mer information eller för frågor och anmälan, 
kontakta:
Sara Wallström, tfn. 0730-68 03 16 eller
Åsa Wulfsberg, tfn. 0765-01 06 15.

Anmälan senast 3 februari. Begränsat antal platser!
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Varje år gifter sig lite över 50 000 par i Sverige. Majoriteten gifter sig 
borgerligt och ca. en tredjedel i Svenska kyrkan. Att gifta sig borgerligt 
eller kyrkligt har samma värde inför lagen och äktenskapet ger, oavsett 
vilken slags vigsel man väljer, alla par möjligheten att få sin relation 
bekräftad av släkt, vänner och av samhället. Det ger ramar och trygghet 
och är ett stöd i livet tillsammans.

En vigsel i kyrkan är mer än bara en högtidlig och en vacker tradition. 
Vigseln i kyrkan är en gudstjänst som lyfter fram det viktiga budskapet 
om att all äkta och sann kärlek har sitt ursprung i Gud, och att äkten-
skapets mening är att ta emot och ge vidare den kärlek som är av Gud, 
som det uttrycks i ett av inledningsorden i vigselgudstjänsten. I den 
kyrkliga vigseln ber man att Gud ska vara med och välsigna och stödja 
paret i deras gemensamma liv. I Guds och vittnens närvaro lovar man 
varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. 

Alla är välkomna att ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Som regel  
behöver minst en vara eller bli medlem i Svenska kyrkan i samband 
med vigseln, det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka 
 eller religion. Om man redan har vigts borgerligt eller i en annan 
kyrka eller kanske i ett annat land, kan man få en kyrklig välsignelse. 
Ceremonin är lik vigselgudstjänsten, men den har ingen betydelse i 
lagens mening. En vigsel eller kyrklig välsignelse i Svenska kyrkan är 

alltid utan kostnad. Sedan 2009 kan även samkönade par ingå 
äktenskap såväl borgerligt som i Svenska kyrkan.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer 
om att gifta sig i Svenska kyrkan! 
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Vigsel & äktenskap

Lär dig mer om



Drop  in  vigsel
Störst av allt är kärleken och att fira den behöver varken kosta 

särskilt mycket tid eller pengar. Fria till din partner, få ett JA, beställ 
hindersprövning och kom till Stenungsunds kapell på alla hjärtans 

dag med ringar den 14 februari.
Svårare är det inte.

Alla hjärtans dag
Fredag 14 februari 

kl. 13.00-18.00 i Stenungsunds kapell

Anmäl intresse till pastorsexpeditionen (0303-660 00) senast den 12 februari för att 
boka en särkild tid under eftermiddagen.

Ni älskar varandra och vill gifta er. Nu behöver ni bara bestämma hur ni vill att 
ert bröllop ska vara. Att välja servetter, göra gästlista och skriva inbjudningskort 
känns säkert jättekul för vissa, men kanske inte för er. Ni kanske hellre vill hålla 

bröllopet enkelt och fokusera på varandra. Det kan hända att ni planerar en resa 
eller har en annan gemensam dröm som ni vill lägga undan pengar till.

I så fall kan drop-in-vigsel vara något för er. Vi ordnar präst, musik, vittnen och till 
och med tårta! Gäster, bukett, högtidliga kläder är alla valfria och ni 

bestämmer själva hur ni vill göra.

Det enda ni behöver tänka på är att beställa hindersprövning från Skatteverket i 
god tid och ta med er den godkända hindersprövningen, legitimationer och ringar 

till kapellet. Kom ihåg att minst en av er ska vara medlem i Svenska kyrkan.

1 1

Alla hjärtans dag 

Fredag 14 februari

kl. 13.00-18.00 

i Stenungsunds kapell
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GRUPPSTART TORSDAG KL. 18.30-20.00
I ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM

En möjlighet att pröva en tanke, sätta ord på dina funderingar och kanske lära dig något 
nytt tillsammans med andra. Välkommen att samtala om tro och liv under våren.

Vi ses tolv gånger under terminen med start torsdag 6 februari. 
Ledare är Anna Blomberg och Andreas Hanberger.

För mer information och anmälan, kontakta:  
Anna Blomberg anna.blomberg@svenskakyrkan.se / 0303-660 75 

ONSDAG 22 JANUARI KL. 17.00-19.00
I NORUMS FÖRSAMLINGSHEM

TEMA: ”Det omöjliga möjligt"

Välkommen hela familjen! Vi möts mitt i veckan för att äta och ha det kul 
tillsammans! Vi kryddar med tacos, en kort vandring utomhus och annat skoj.

Kostnad 40 kronor (gratis för barn). 
Anmäl dig senast 19/1 till: 

Lotta: lotta.savenmo@svenskakyrkan.se / SMS: 0706-96 60 44
Frida: frida.wendelius@svenskakyrkan.se / SMS: 0703-66 90 73

KRYDDASÄ
T

T 

PÅ VARDA
GEN!

d is c o
Kyrk

ONSDAG 12 FEBRUARI KL. 18.00 –19.30
I NORUMS FÖRSAMLINGSHEM

DANS · LEKAR · GODISREGN · KIOSK

För dig i årskurs F – 2

INTRÄDE
10:–

Godis finns att köpa i kiosken! För de föräldrar som vill, 
finns möjlighet att stanna kvar. Kaffe utlovas! Barn i 

andra åldrar än F – 2 får vara med sina föräldrar och kan 
tyvärr inte vara med på discot.

OBS! Begränsat antal 
dansande barn i lokalerna. 
Kom i god tid. LOPPIS &

ÖPPEN SCEN
Välkommen på loppis i Kristinedalkyrkan!

Här kan du hitta begagnade kläder, leksaker, böcker, 
husgeråd och massor av annat.

Vill du hyra ett bord och sälja dina saker?
Kostnad 100 kr/bord. Pengarna går till Svenska kyrkans 

fasteinsamling för fred, jämställdhet, rättvisa och 
hållbarhet.

Fika finns att köpa.

Kontakta: Anna Vuori, anna.vuori@svenskakyrkan.se 
/ 0702-11 01 97

29/2
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VISSTE DU ATT...

100
000

personer sjunger i någon 

av Svenska kyrkans 

över 5000 körer varje år?

VISSTE DU ATT…

180
000
000

kronor samlas in av 

Act Svenska kyrkan 

till katastrofhjälp och 

utvecklingsarbete 

världen över varje år?

HEMMET SOM 
LADDNINGSSTATION

KRYDDASÄ
T

T 

PÅ VARDA
GEN!

Allt för många hem är platsen för urladdning. Det är där man låter all sin 
frustration komma ut och det är väl bra till viss del.

Frågan är bara hur vi får våra hem att bli platsen där vi först och främst 
hämtar kraft och laddar om. Är det ens möjligt?

Mats Linde, föräldrautbildare och föreläsare, kommer och samtalar kring 
detta tema

Anmälan senast 22 mars till: 
Anna Vuori, anna.vuori@svenskakyrkan.se / 0702-11 01 97

11/3

KOM OCH LÄR DIG

– en nybörjarkurs ledd av 
    ikonmålaren Inga-Lill Berglund!

Ikonmåleri

Kostnad: 1 125 kr
I priset ingår kostnad för övrigt material.

Penslar, blandhår eller helhår, i storlekarna 
1, 3 och 5 tar varje deltagare med sig själv.

OBS! Det är begränsat antal platser.

Anmälan (senast den 24 januari) till:
Petter Ölmunger, petter.olmunger@svenskakyrkan.se / 0303-660 72

FREDAG-SÖNDAG 6-8 MARS
KL.09.00-17.00
ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM

FAMILJEKVÄLL ONSDAG 25 MARS KL. 18.30
I KRISTINEDALKYRKAN



Söndag 15 mars
kl. 18.00 i Ödsmåls kyrka

"Psalm ad Lib"

Musik i kyrkan

Körprofessorn Gunnar Eriksson tillsammans med 
Ödsmåls projektkör.

Vill du vara med och sjunga? Projektkören övar 
18/2, 25/2, 3/3 och 10/3 kl. 19.00-20.30 i 

Ödsmåls församlingshem.
Välkommen att vara med!

Torsdag 8 mars
kl. 18.00 i Kristinedalkyrkan

Musik i kyrkan

På internationella kvinnodagen låter vi kvinnors 
text, musik och livsberättelser få sjunka in, och 
kanske inspirera och förändra oss?
Musik och ord från Robyn, Carole King, 
Py Bäckman, Laleh, Maria Gustin, 
Hildegard av Bingen och 
Eva Dahlgren.
Med kören Gloria och solister.
Teresa Indebetou - piano
Tove Brandt - kontrabas
Martina Almgren - trummor
Elinor Josefsson - dirigent

I samarbete med

Söndag 1 mars
kl. 18.00 i Norums kyrka

CordaKvartetten med kapellmästare 
Jessica Colliander framför Stabat Mater 

av Giovanni Battista Pergolesi tillsammans med 
Norums Vokalensemble och solister.

Söndag 2 februari
kl. 18.00 i Norums kyrka

”Tröst på vägen 
med Jaerv”

”Kvinnors avtryck”

”Pergolesis 
Stabat Mater”

Musik i kyrkan Musik i kyrkan

Jaerv är en Göteborgsbaserad kvintett som 
sjunger och spelar utåtriktad, energifull och  

innerlig folkmusik med influenser från pop och jazz.
Markus Gustavsson – fiol

Joel Hagen – sopransax och flöjt
Harald Nilsson – gitarr

Anders Bergsten – kontrabas och nyckelharpa
Tobias Hedlund – slagverk


