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

Min plats på jorden!
Var någonstans ligger hemma? 

Det sägs att hemma är, där hjärtat är. Hemma är den plats vi återvänder 
till och längtar till. Men också en plats där vi kan slappna av och vara 
de vi är. På det sättet kan ett hem vara både en plats, en bostad eller ett 
sammanhang. 

Många av oss som läser denna tidning har erfarenheter av att flytta. 
Kanske är vi födda och uppvuxna någon annanstans än här i Stenung-
sund, men så har livet fört oss vidare och vi har valt att flytta hit. Kanske 
var det kärleken som drev oss? Eller jobbet? Eller längtan efter att få 
börja ett nytt liv, utan krig? Kommunens prognoser över inflyttning de 
närmaste åren säger att vi är många som vill att detta skall vara vår plats 
på jorden. Det är spännande och berikande att det är så. 

Som kyrka vill vi vara med och skapa en hemkänsla för både nyinflytta-
de och väletablerade. För det är viktigt att känna sig hemma i livet. Att 
få bli sedd och älskad hur man än har det. Så vill vi att det skall vara i 
alla våra olika kyrkor i Stenungsund. 

Samtidigt är kyrkans hem alltid större än vår lokala gemenskap. Hela 
världen är Guds och kyrkan är till sitt väsen ett globalt sammanhang 
som sträcker sig över nationsgränser. Därför vill vi aktivt vara med och 
bygga broar mellan människor. Vi vill verka för mänskliga rättigheter 
och goda förutsättningar för liv på alla platser i världen.    

I detta nummer av Klockrent blickar vi därför utanför Sveriges gränser 
för att se hur vårt internationella arbete kan se ut. Varje år flyttar cirka 
50 000 personer från Sverige och de flesta flyttar till länder där Svenska 
kyrkan i utlandet finns. Vi får läsa om utlandsförsamlingarnas verksam-
het och vi får höra Erics berättelse från London. Vi får också träffa 
Bengt från Ödsmål vars engagemang fört honom till både Afrika och 
Sydamerika. Dessutom uppmuntras vi att göra skillnad och agera genom 
ACT – Svenska kyrkans internationella nätverk.  

När detta skrivs närmar sig sommaren med stormsteg och var din plats 
på jorden än är i sommartid, så vill jag önska dig Guds välsignelse och 
välkommen hem till en kyrka nära dig!
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Fr.o.m. 18 juni

Tisdag och fredag kl. 09.30 – 12.00 
i Kristinedalkyrkan - Hela sommaren!

(dock ej midsommarafton!)

Följ pastoratets öppna förskolor på Facebook 
för senaste nytt!

www.facebook.com/OppnaForskolanStenungsund/

ÖPPEN FÖRSKOLA
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25 JULI ”Per-Ivar Östmann med band”
Per-Ivar släppte sitt första album i september 2018, där han blandar 
skandinaviskt vemod med amerikansk singer/songwriter-tradition. 
Texterna och musiken är nära och utlämnande. 
Inspirationen är livet i stort och smått, småstaden, kärleken och rättvisan. 
Per-Ivar och bandet framför både låtar från albumet och nyskrivet material.
Per-Ivar Östmann – sång, gitarr  Christofer Nilsson – bas, sång
Peter Johansson – klaviatur   Magnus Sjöqvist – gitarr
Peder Jonsson – trummor   Jörgen Berg – lapsteel, gitarr

15 AUGUSTI ”Guldkorn i augusti”
Sångare och musikanter från trakten gräver i sina musikaliska 
skattkistor och bjuder på glädje, vemod och allt däremellan!
Alexander Eriksson, Anders Eriksson, Jenny Bjerke, Elinor Josefsson
och Sandra Ståhle.

18 JULI ”Konsert med Sommarteamet”
Musikaliska favoriter med årets Sommarteam; Johanna Karlberg, Klara Strandh, 
Agnes Nilsson, Vilma Tikka, Alva Stenman Hansson och Ida Bark.

1 AUGUSTI ”Och världen vaknar”
Katarina Josephsson Trio spelar både egenskrivet material och 
enstaka standards. Genren är jazz med tydliga melodier och texter som berör.
Nyskrivna psalmer av Anders Frostensson-stipendiaten Anders Josephsson, 
tonsatta av  Katarina Josephsson och Karl Magnus Andersson.
Katarina Josephsson – sång  Patrick Westin – saxofon
Rasmus H Thomsen – piano

8 AUGUSTI ”Sommarkväll med harpa”
Renate Strahlhofer, harpist, ursprungligen från Österrike, framför musik av bl.a Debussy,
Saint-Saëns och Bach. Vi får höra både originalkompostioner för harpa, samt 
bearbetningar av kända melodier.

Musik i sommarkväll
torsdagar kl. 19.00 i stenungsunds kapell

›

I samarbete med
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Årets sommarteam
Sommaren är här igen och lika så är sommarteamet! 
Årets upplaga består av en blandning av nya och 
gamla ansikten. Mellan 17 juni och 21 juli underhåller 
de på gemenskapsluncher och gudstjänster.

Sommarteamet

I arbetsuppgifterna ingår allt 
ifrån matlagning och bakning 
till sällskapande på äldreboen-
den och musicerande.

Höjdpunkten blir när teamet 
håller i "Musik i sommarkväll" 
i Stenungsunds kapell torsdagen 
den 18 juli. Då blir det en kväll 
fylld med ljus, glädje och fina 
sommartoner.

För en del i teamet är sång och 
musik något som de sysslar 

med varje dag. Johanna Karl-
berg, Klara Strandh och Ida 
Bark ingår i ungdomskören 
Devotion och har vanan inne 
att uppträda på gudstjänster 
och andra konserter.
– Tänk att få ha det som som-
marjobb att sjunga med mina 
vänner, säger Klara Strand och 
Johanna Karlberg fyller i.
– Det är alltid roligt att få 
sjunga och att få sjunga och 
spela med nya människor. Även 
om vi känner till varandra i 

teamet så har vi inte alla sjung-
it tillsammans tidigare. Det ska 
blir spännande.

Men sommaren kommer 
inte bara att bestå av musik. 
Det blir även matlagning till 
gemenskapsluncherna och med- 
verkan i gudstjänsterna i 
kapellet och på äldreboendena 
i pastoratet.

– Det är så många fler upp-
gifter än att bara sjunga och 
spela. Vi kommer att få prova 
på det mesta tror jag och den 
variationen ser jag fram emot, 
säger Agnes Nilsson.
– Uppläget är mycket eget an-
svar och samtidigt som vi lär 
känna varandra ska vi lägga 
upp vårt arbete, bestämma 
meny för luncherna och plane-
ra en hel konsert. Det är väldigt 
utvecklande för oss som perso-
ner, säger Johanna Karlberg.

På frågan om vad de mest ser 
fram emot med sommaren är 
de rörande överens.
– Att få spendera sommaren 
med gamla och nya vänner!

›
"Det är väldigt 
utvecklande för 

oss som personer"
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Act Svenska kyrkan

– Det nya namnet ska göra det 
lättare för människor att förstå 
vilka vi är, vad vi gör och vad 
vi står för. Under de kommande 
åren behöver vi arbeta inten-
sivt för att det viktiga arbete 
som vi gör ska bli mer känt. 
Det behövs för att öka engage-
mang, kunskap och insamling, 
så att vi kan utveckla part-
nerrelationer och tillsammans 
försvara människors värdighet 
och rättigheter runt om i värl-
den, säger Erik Lysén, chef för 
det internationella arbete som 
5 maj får namnet Act Svenska 
kyrkan.

Tillsammans med kyrkor och 
organisationer arbetar Act 
Svenska kyrkan mot fattig-
dom, förtryck och orättvisor 
samt långsiktigt med att stödja 
kyrkliga ledare.

Foto: Kat Palasi

Nytt namn
samma viktiga arbete
Den 5 maj byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act 
Svenska kyrkan. Dagen blir startskottet för en långsiktig satsning på att 
göra det internationella arbetet mer känt. En satsning där engagerade 
runt om i landets församlingar är avgörande för att nå framgång.

– Vår inspiration är en livsbeja-
kande tro, som sätter människ-
ors lika värde och rättigheter i 
centrum för allt arbete, säger 
Erik Lysén.

I slutet av maj kommer Act 
Svenska kyrkan att synas i 
form av reklam i tv, print och 
sociala medier. Huvudbudska-
pet är att vi alla lever under 
samma himmel och har samma 
rättigheter. Men att verklighe-
ten tyvärr inte alltid ser ut så. 
Därför behövs Act Svenska 
kyrkan.

Att vara kyrka är en styrka i 
sammanhanget. Samarbetet 
med ACT-alliansen, ett nät-
verk med över 150 kyrkor och 
trosbaserade utvecklingsaktö-
rer, gör det möjligt att arbeta  
effektivt och långsiktigt med 

utvecklingssamarbeten samt 
att ha en stark påverkansröst 
i exempelvis jämställdhets- 
frågor.
– På många platser är kyrkan 
en viktig normbildare och på-
verkar bland annat synen på 
kvinnors och mäns roll i sam-
hället. Därför har kyrkor en 
unik möjlighet att driva frågor 
för jämställdhet och mänskliga 
rättigheter. Det är en styrka att 
vara kyrka, säger Erik Lysén.

Erik Lysén, internationell chef. 
Foto: Magnus Aronson.
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Vi är inne i en tid då vi kan påverka 
för att göra namnet och verksam-
heten som är Act Svenska kyrkan, 
ännu mer känt så att vi tillsammans 
kan, med tron som drivkraft sätta 
människors lika värde och rättighe-
ter i centrum.

Vill du vara med och göra skillnad? Är du in-
tresserad av internationella rättvisefrågor? Det 
finns många sätt att engagera sig. Här listar vi 
tre olika sätt där du kan göra skillnad på riktigt.

Internationella gruppen i församlingen
I Stenungsunds pastorat finns en internatio-
nell grupp, som du som är intresserad av inter- 
nationella frågor kan vara med i.

Ageravolontärerna
Ageravolontärerna är unga vuxna som agerar  
för förändring och vill göra skillnad – här 
i Sverige och runt omkring i världen. Bland  
annat genom kampanjen "Fri att förändra" med 
en slogan som lyder ”Together we can change 
that”, i sina aktioner och i sociala medier. 
Ageravolontärerna  visar med sitt engagemang 
varför Svenska kyrkans internationella arbete 
behöver bli Act Svenska kyrkan. Man behöver 
bli kända och få större synlighet och då passar 
just "Togethet we can change that" väldigt bra, 
för tillsammans kan vi förändra!

Bli månadsgivare
Du kan också bli månadsgivare för Act Svenska 
kyrkan. Genom din månadsgåva ger du 
människor möjlighet att själva skapa sig en  
bättre framtid.

Läs mer på;
www.svenskakyrkan.se/stenungsund
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Du kan
göra skillnad!
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Internationellt arbete

Bengt brinner 
för Brasilien
Mer eller mindre av en slump fick 
Bengt Carlsson ett förtroende- 
uppdrag som Lutherhjälpsombud i 
Ödsmåls församling. Av det lilla fröet 
växer nu regnskog.

För trettio år sedan fick Bengt Carlsson en fråga 
som kom att förändra hans och många andras liv. 
Kan du tänka dig att vara Lutherhjälpsombud 
för Ödsmåls församlings räkning?
Mannen som frågade var Gunnar Svensson, då-
varande ordförande i kyrkorådet i Ödsmål. 
Efter en kort betänketid svarade Bengt ja, och 
det har han aldrig ångrat.
– Med facit i hand så var det ett väldigt stort ja. 
Det förstod jag inte då men det är utan tvekan så 
nu, säger Bengt som tänker tillbaka på hur hans 
engagemang i internationella frågor startade då 
den 10 januari 1989.

Bengt tog sitt nya uppdrag på största allvar och 
deltog redan samma år i olika utbildningar. På en 
av utbildningarna berättades det om det arbete 
som Lutherhjälpen bidrog till i Brasilien och där 
tändes en låga.

Tillbaka i Ödsmål så funderade han på hur han 
kunde dela med sig av det han fått veta. Hans 
son gick då i fjärde klass på Ekenässkolan och 
Bengt besökte klassen och berättade om Luther-
hjälpens arbete. Engagemanget smittade av sig 
och barnen ville genast starta en insamling till 
ett barnhem i, just det, Brasilien.
– Jag förstod vikten av information, hur viktigt 
det var att berätta om hur det står till i världen. 
Vi vet väldigt lite om hur det egentligen står 
till på många platser. Innan jag började mitt 
engagemang hade jag inte rest särskilt mycket. 
Vi höll oss mest på hemmaplan med familjen. 
Men det här uppdraget öppnade både mina 
ögon och många dörrar. Det har inneburit stora 
 möjligheter att förstå mer av världen. Att förstå 
vilka orättvisor men också vilka möjligheter att 
förändra till det bättre det finns.

1993 erbjöds alla Lutherhjälpsombud att för 
egen räkning åka till Brasilien på studieresa. 
Bengt fick med hjälp av församlingen och stiftet 
i Göteborg chansen att besöka det land som han 
intresserat sig särskilt i.

Svenska kyrkan samarbetade med Diaconia, en 
brasiliansk kristen hjälporganisation, som bland 
andra platser fanns närvarande i nordöstra  
Brasilien där förutsättningarna var, och är,  
mycket svåra för jordbrukare att försörja sig. 
Det är fattigt och dessutom klassat som ett 
halvökenområde. 

TEXT & FOTO: PER JONSSON
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Internationellt arbete

Besökarna från Sverige fick se hur 
det arbetades med vattenfrågan, 
ett arbete som var livsavgörande. 

Projektet gick ut på att ge varje 
familj i området en regnvatten- 
cistern på 16 000 liter.
Från en blygsam början med några 
hundra cisterner växte projektet 
under åren och 2017 nåddes målet 
på över en miljon vattencisterner.
– Det arbetet jag fick bevittna 
där var väldigt inspirerande. Hur 
mycket det går att förändra med 
små medel, motivation och samar-
bete. Det viktigaste jag lärde mig 
var kanske vikten av att involvera 
människorna på plats. Viljan och 
handkraften kom underifrån. Det 
som sköts till var information och 
inspiration. Lite pengar när det  
behövdes.
De som bodde i området gick ihop 
i föreningar och grävde och mura-
de upp de första cisternerna och 
när det sedan var bevisat att det 
fungerade spred det sig som ringar  
på vatten och fler och fler ville 
vara med.

Efter tiden i Brasilien höll Bengt 
kontakten med dem han träffat.
En person som han särskilt vill  
lyfta fram är Mário Farias Junior  
som första gången de träffades  
arbetade för Diaconia och som har 
kommit att bli en mångårig samar-
betspartner.
  
Mellan 2012-2014 var Bengt 
Diaconias officielle representant i 
Sverige och det var på ytterligare  
ett besök i nordöstra Brasilien 
2012 som nästa projekt dök upp.
– Vi fick upp ögonen för en bio-
förgasare där man blandar gödsel 
och vatten som bildar biogas som 
man sedan kan driva ett kök med 
till exempel. Det kändes som ett 
perfekt projekt. Det låter träden 
stå kvar i jorden, där man tidigare 
eldat med ved, och det ger mer tid 

över till annat då man inte längre 
behöver spendera lika mycket tid 
på att samla ved för att överleva.
Det blev mycket lyckat och efter 
några år kunde vi börja fundera 
på att expandera till andra platser. 
Genom kyrkliga kontakter har vi 
kommit i kontakt med personer i 
Etiopien, Sydafrika och Swaziland.

– Ett begrepp som har blivit 
centralt i mitt engagemang är  
”utvecklingssamarbete”. Det är 
samarbetet som är det centrala. Det 
är inte bara den som har mindre  
ekonomiska medel som ska ut-
vecklas utan det är även vi som 
kommer från tryggare förhållan-
den. Det är så man skapar varaktig 
förändring.
Första reaktionen folk här i Sverige  
får när de hör om hur illa ställt 
det kan vara på andra platser i  
världen är att samla in pengar, 
och det är väl inte så konstigt 
men pengar räcker bara så långt. 
Jag känner att det är information 
och förändring från grunden som 
är de långsiktiga lösningarna. In-
samlingar till katastrofer är ju 
bra naturligtvis men att arbeta 
mer förebyggande är det som gör 
skillnad i det långa loppet. Och de 
här projekten i Brasilien visar att 
det inte behöver handla om några  
stora summor för att göra stora 
förändringar i människors vardag 
och det är det som driver mig. Att 
få vara med och se hur människor 
blir uppmuntrade och skapar  
något med sina egna händer.

"Det är inte bara den som 
har mindre ekonomiska medel 
som ska utvecklas utan det är 

även vi som kommer från 
tryggare förhållanden." 
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22 MAJ
ONSDAG 

12.00 ANDAKT OCH VÅRLUNCH
Anmälan till lunchen senast tisdagen innan kl. 12.00! 
Tfn: 0303 - 660 00.

16.00  INLEDNING I KYRKAN
• Hoppborg • Café • Grillning • 
• Ansiktsmålning • Ballongvridning •
• Kaninklappning • Ponnyridning •

18.30  ÖPPEN SCEN 
Uppträdanden. Anmälan! 
Senast 17 maj till Elinor Josefsson, tfn: 0727-25 97 70
e-post: elinor.josefsson@svenskakyrkan.se

Under vårfesten samlar vi in pengar till 
Act Svenska kyrkan. Din gåva behövs!
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STENUNGSUNDS KAPELL:
Veckomässa, tisdagar kl. 19.00 
(18 juni - 13 augusti.)
Mässa, söndagar kl. 18.00 
(30 juni - 11 augusti.)
Musik i sommarkväll, torsd. kl. 19.00
(18 juli - 15 augusti)

ÖDSMÅLS KYRKA:
Gudstjänst varje söndag kl. 11.00 
under hela sommaren. 
Med efterföljande kyrkkaffe på  Humlebråten.

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER
Under sommaren, med start i slutet av juni är det ändrade gudstjänsttider. 

Under denna period är det inga gudstjänster 
i Norums kyrka  eller i Kristinedalkyrkan!

Sommarkyrka
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London tur & retur
Efter två år som kyrkoherde i London vänder nu 
Eric Muhl åter till Sverige. Med erfarenheten att 
leda en utlandsförsamling rikare ser han fram emot 
en avslappnad sommar i Stenungsund.

Saker och ting blir inte alltid som man har tänkt 
sig. Att flytta utomlands är inte enkelt och det är 
mycket som ska klaffa.
– Vi har tagit ett gemensamt beslut i familjen 
att flytta hem till Stenungsund igen. Det är stora 
avstånd här. Det är långt till jobb och skola för 
min fru och min dotter. Och det är inte lätt att 
bygga långvariga relationer för någon när det är 
så stor omsättning på folk som det blir när man 
rör sig i dessa ganska små kretsar som det blir 
för utlandssvenskar här.

– Mitt jobb som kyrkoherde har jag trivts  
jättebra med. Det har varit en tjänst som passat 
mig bra. Men det är stor skillnad mot hemma. 
Där är man präst i ett samhälle och man träffar 
folk man känner när man går och handlar och 
man knyter an till varandra på ett annat sätt. 
En del blir man vän med privat och så vidare. 
Här är det inte så. De som kommer till kyrkan 
träffar jag bara när de är här, aldrig när jag går  
utanför dörren. Det har varit en omställning.
Sen så bor vi ju i kyrkan också.  Jag har ett steg 

TEXT & FOTO: PER JONSSON
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London

till jobbet. På det viset känns det 
aldrig som att man lägger jobbet 
åt sidan. Man brukar ju säga att 
man inte ska ta arbetet med sig 
hem men det är ju lite svårt här.

Svenska kyrkan i London, eller  
Ulrika Eleonora svenska för-
samling i London, är en av de  
tidigaste utlandsförsamlingarna  
och bildades redan 1710. 1911 
flyttade verksamheten in i den då 
nybyggda kyrkan där man firar 
gudstjänst idag.
Den tidiga verksamheten riktade 
sig främst till svenska sjömän men 
är nu öppen för alla.
Under kyrkoherden finns cirka 
10 anställda och två volontärer. 

Om det främst var sjömän för 300 
år sedan ser besökarna helt annor-
lunda ut idag.
Den återkommande gudstjänst- 
firande församlingen består av 
60-70 personer med olika bak-
grund och åldrar och under 
veckorna besöker flerdubbelt så 
många kyrkan för den öppna 
verksamheten som öppen för-
skola eller gemenskapsluncher. 
Det är också mycket socialt  
arbete som gäller. Att finnas till för 
de utlandssvenskar eller turister 
som har hamnat i knipa på olika 
sätt.

Förutom den ordinarie verksam-
heten i kyrkan i London ingår det i 
uppdraget att besöka olika platser 
ute i hela Storbritannien och fira 
gudstjänst.
– När vi åker runt så brukar vi 
samla 40-50 personer på varje 
plats. Att få be på sitt eget språk är 
det många som längtar efter. Och 
att få träffa andra i samma situa-
tion som en själv.
Vi har tre eller fyra gudstjänster 
om året på engelska också i kyrkan  
i London men då brukar det inte 

komma så många. Språket är lite 
av poängen med utlandsförsam-
lingar. Skulle vi släppa svenskan 
skulle vi släppa vårt skäl att finnas 
för det är därför folk vill komma. 
De vill höra svenska och de vill 
tala svenska. Det är en trygghet 
att vi finns och att de kan få kom-
ma hit och vara lite svenska för en 
stund.

Nu väntar alltså en sommar  
hemma i Stenungsund.
– Nu får vi se vad som händer när 
vi kommit hem. Jag har inget nytt 
jobb klart men dyker det inte upp 
något intressant så tänker jag ta 
ett sabbatsår och kanske studera.

Ulrika Eleonora kyrka på  
Harcourt Street i centrala London.
I London bor det 50 000-60 000 

svenskar och lika många i resten 
av Storbritannien.
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Svenska kyrkan i utlandet

9

8

6

5
4

3

2

1

1 Toronto
2 San Francisco
3 Los Angeles
4 New York
5 Washington
6 Florida
7 São Paulo
8 Buenos Aires
9 Mobil präst i Chile 
och Peru

Din boj i bukten
Har du flyttat utomlands och har 
svårt att hitta din plats? Turistar du 
och olyckan är framme?

Chansen är stor att det finns en 
svensk församling i närheten som kan 
hjälpa dig.

Men det är inte bara krisberedskap  
som gäller. Församlingarna utom- 
lands arbetar på samma sätt som i 
Sverige.

Gudstjänster och andakter är viktiga liksom 
självklart vår omsorg om varandra. 
Församlingarna är mötesplatser där vi kan dela 
både glädje och sorg.

För den som sörjer, är ensam eller tappat fotfästet 
kan samtalet med en svensk präst eller diakon 
vara det man behöver för att orka vidare. 

För den som ligger på sjukhus eller sitter i fäng-
else långt hemifrån kan besöket från kyrkans 
medarbetare vara en livlina. 

Det är svårt att vara människa. När dödsfall och 
olyckor drabbar oss utomlands är vi extra sår-
bara. För den som har fysisk eller psykisk ohälsa 
följer den tyvärr med på resan utomlands. Svens-
ka kyrkan försöker ge stöd.

Svenska kyrkan i utlandet har en speciella kom-
petens när det gäller att hjälpa drabbade och 
anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör 
svenskar utomlands. 

Du kan nå alla utlandsförsamlingar genom  
växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala.  
Telefonnummer dit är 018-16 95 00.
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Svenska kyrkan i utlandet
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10 London
11 Rotterdam
12 Bryssel
13 Paris
14 Nice
15 Mallorca
16 Torrevieja
17 Fuengirola
18 Teneriffa
19 Gran Canaria

20 Oslo
21 Köpenhamn
22 Hamburg
23 Frankfurt
24 Berlin
25 Bayern
26 Lausanne
27 Zürich
28 Rom
29 Wien

30 Aten
31 Cypern
32 Jerusalem
33 Dubai
34 Mobil präst i Indien 
och Sri Lanka
35 Phuket
36 Bangkok
37 Singapore
38 Hongkong

39 Mobil präst i Kina
40 Mobil präst i Japan 
och Sydkorea
41 Mobil präst i 
Sydostasien
42 Mobil präst i 
sydöstra Afrika
43 Brisbane
44 Sydney
45 Melbourne
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Konfirmation

KONFASTUND#
2019/2020

Anmälan till höstens konfirmandgrupper öppnar den 
1 juni. Sista chansen att anmäla sig är 25 augusti.

Efter den 1 juni kan du anmäla dig genom att skicka 
iväg ett mejl till:
stenungsund.konfirmation@svenskakyrkan.se
och läsa mer om vad grupperna erbjuder på 
www.svenskakyrkan.se/stenungsund

För frågor och funderingar hör av dig till:
Sofia Stensby: 0703-61 88 54 eller 
sofia.stensby.stensby@svenskakyrkan.se

Till hösten erbjuder vi tre konfirmandgrupper:
Två stycken IRL-grupper som träffas på kortare 
regelbundna träffar under hela året och en  
SKUT-grupp för dig som är intresserad av havet 
och båtliv. SKUT-gruppens träffar är förlagda 
främst till vårtermin/sommar.

Alla tre grupperna har ett antal gemensamma akti-
viteter tillsammans. Allt startar med en gemensam 
kick-off i september. 

Nytt för i år är att du kommer ha stor möjlighet att 
påverka och välja vissa delar av ditt konfirmandår 
efter hur det passar dig och dina intressen. 
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Söndag 26 maj
kl. 18.00 i Ödsmåls kyrka

”Visst ska våren komma”
Musik i kyrkan

Med Stenungsunds musikkår.

Tisdag 11 juni kl. 18.30
i Stenungsunds kapell

”Musik i försommarkvällen”

I samarbete med

Följ med på Stenungsunds pastorats resa till

Göra skillnad 2019 6-8 september i Uppsala
En helg om Svenska kyrkans internationella arbete

• Vad innebär det att vi är kyrka i vårt  
   internationella arbete? 
• Varför gör vi det vi gör? 

• Vad pågår inom den ekumeniska rörelsen  
   som Act Svenska kyrkan är en del av?
• Varför är jämställdhet så viktigt? 

Läs mer om konferensen på:
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/gora-skillnad

Läs mer om hur du anmäler dig:
www.svenskakyrkan.se/stenungsund/gora-skillnad-2019
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Second hand-butiken

Öppet: Måndag 17 – 19, Lördag 10 – 13

Gärdesvägen 8  |  Tfn: 0303 - 660 03

GLAD SOMMAR 
FRÅN OSS PÅ 

HOS MARTA OCH MARIA!

Sommarstängt hos Marta & Maria. 
Sista öppetdag före sommaren 

är lördag 15 juni.

Vi öppnar igen lördag 17 augusti. 

Gåvor mottages från och 
med tisdag 13 augusti. 

Välkommen åter!

Maria

Hos
Marta

och

VISSTE DU ATT...

800
barn deltog i våra 

verksamheter förra året?

VISSTE DU ATT…
Hos Marta & Maria skänkte 

till välgörenhet förra året?

VISSTE DU ATT…

127 

gudstjänster firades på äldre-
boenden under förra året?

920 506
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Dagens ’Tips från köket’ serverades på en av våra 
gemenskapsluncher i pastoratet. Du kan läsa mer om 
verksamheten på: www.svenskakyrkan.se/stenungund

Hallonmoussetårta
Vit kladdkakebotten toppad med  
hallonmousse. En sommartårta som är 
en änglasång i munnen.

 1 timme  8 portioner

Botten:
100 g smör
75 g vit choklad
2 ägg
2 dl socker
2 dl mjöl
1 nypa salt
1 tsk vaniljsocker

Gör så här:
Botten: Smält smöret och ta av kastrullen från 
värmen, smält chokladen i smöret och blanda ner 
övriga ingredienser.
Spänn fast ett bakplåtspapper i botten på en spring-
form. Häll i smeten och grädda i 175 grader i cirka 
25 minuter. Ta ut och låt svalna.

Moussen: Lägg gelatinbladen i kallt vatten i cirka 
5 minuter. Vispa grädden fast. Blanda hallonpurén 
(spara lite att smälta gelatinet med) med florsocker 
och yoghurt och rör ner i grädden.
Krama vattnet ur gelatinet och smält i en kastrull 
tillsammans med den sparade hallonpurén. Vispa 
ner i gräddsmeten.

Häll moussen över den svalnade kladdkakebotten 
och ställ kallt i minst fyra timmar.
Klappa in kokos runt kakan, lägg på färska hallon 
och hyvla över vit choklad.

Tips från köket!

Moussen:
5 gelatinblad
3 dl vispgrädde
2 dl florsocker
2 dl passerad hallonpuré
1 dl rysk yoghurt
Hallon till garnering

VISSTE DU ATT...

2000
luncher serverades under 

förra året?

VISSTE DU ATT…
våra diakoner hade

själavårdssamtal förra året?

VISSTE DU ATT…

1402 

besök gjordes på vår fritids-
gård förra året?

762



Elinor Johansson predikar

Söndag 19 maj kl. 10.30
i Kopperskyrkan

Ekumenisk gudstjänst

Gunnar Holmquist

Söndag 16 juni kl. 11.00
på Humlebråten

Friluftsgudstjänst

Sammanlyst mässa
Catarina Holmgren Martinsson

Lördag 22 juni kl. 11.00
i Norums kyrka

Midsommardagen

Mässa med blåsorkester
Gunnar Holmquist

Torsdag 30 maj kl. 11.00
i Stenungsunds kapell

Kristi himmelsfärd

Ekumenisk 
friluftsgudstjänst

Måndag 10 juni kl. 18.00
på Kvarnberget

Annandag pingst

Sammanlyst gudstjänst för 
Stenungsunds pastorat.

Välkommen till friluftsgudstjänst vid 
skolhuset på Stora Askerön. 

Medtag kaffekorg och något att sitta 
på. Sommarteamet medverkar.

Söndag 23 juni kl. 11.00
på Stora Askerön

Friluftsgudstjänst

Buss avgår från: 
Ödsmåls kyrka kl. 10.00.

Kristinedalkyrkan kl. 10.10.
Norums kyrka kl. 10.20.


