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Sommarhälsning i svåra tider
Biskop Susanne inleder detta nummer av Klockrent. Tidningen ser inte ut som
vanligt, eftersom livet är så annorlunda nu. Borta är alla inbjudningar till
sommarträffar, konserter och gudstjänster, eftersom vi i skrivandets stund inte vet när
vi kan umgås socialt igen. Men fram till dess är kyrkorna öppna och de anställda finns
till för den av er som vill! Läs gärna mer om detta i tidningen. Dessutom ringer våra
kyrkklockor och påminner om att vi alltid är älskade av Gud. Oavsett allt!
/Kyrkoherde Elinor Johansson
Häromdagen hörde jag om en fyra kilometer lång kö för att få ett matpaket.
Fyra kilometer! Långsamt förstår jag vilka enorma konsekvenser som
följer av den pågående pandemin. Ingen är opåverkad och ett dödsfall är en
svår händelse oavsett var i världen det händer. Pandemin förstärker världens
orättvisor på ett alarmerande sätt. Rapporterna om hungersnöd och växande
fattigdom är nedslående.
Tacksamheten över att leva i ett land med fungerande sjukvård, rent vatten och
frånvaro av korruption är stor.
Jag vill gärna skicka en sommarhälsning till er som bor i Göteborgs stift. Den
kommer i en tid som inte liknar någon de flesta av oss upplevt. Hälsningen har
en dov bakgrundsfärg för situationen är allvarlig. Den oro som många känner är
värd att ta på stort allvar. Samtidigt rymmer min hälsning också ljusare färger.
På mycket kort tid har vårt samhälle förmått ställa om på ett imponerande sätt.
Antalet intensivvårdsplatser i landet har mer än fördubblats. Enskilda och organisationer hittar samarbeten som leder till kreativa lösningar på nya problem.
I Svenska kyrkan har vi uppmanat enskilda och församlingar att ställa om och
att ställa upp snarare än att ställa in! Jag är stolt över att höra om allt som sker
i denna anda.
Klätt i kyrkans traditionella språkbruk ser jag många tecken på tro, kärlekshandlingar i mängd och en värld som mobiliserar hopp. Tro, hopp och kärlek – gåvor
från Gud – tas verkligen emot och används i medmänniskans och samhällets
tjänst (1 Korintierbrevet 13).
Samtidigt ringlar sig den orättfärdigt långa matkön fram. Den visar tydligt att vi
lever i en brusten värld. Att någon ändå organiserar kön är ett tecken på Guds
närvaro. Vår Gud bär sår – det är mitt valspråk och vår tro.
Vår Gud går med också i dödsskuggans dal.
Vi är inte den första generation som drabbats av en pandemi. Kanske kan två
andliga övningar som burit kristna före oss vara till hjälp. De är enkla och kan
utföras var som helst: Uppmärksamma det goda i tillvaron. Till exempel solen
som värmer och blommornas skönhet. Och uttryck tacksamhet för detsamma.
Men önskan om Guds rika välsignelse!
Susanne Rappmann. Biskop i Göteborgs stift
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KYRKANS SAMTALSMOTTAGN

Någon att prata med

Gott att få prata med någon
Det är mycket som är förändrat i samhället nu. Kyrkans samtalsmottagning finns här för dig när du behöver någon att prata med. Oavsett vad
du vill prata om och vem du är.
– Jag upplever att många känner att de blir tagna på
allvar, säger Åsa Wulfsberg som är diakon och jobbar
med kyrkans samtalsmottagning.
I sitt arbete märker Åsa hur uppskattad kyrkans samtalsmottagning är för många. Här finns det möjlighet
till både ett och flera samtalstillfällen för dig som vill
och behöver prata med någon.
På kyrkans samtalsmottagning arbetar diakon, präst
och församlingskurator och tillsammans har man bred
kunskap av socialt arbete och samtal med människor.
När du tar kontakt med samtalsmottagningen kan du
vara trygg i att det som sägs i rummet stannar där.
Hit är du välkommen oavsett tro eller tillhörighet i
Svenska kyrkan och du får prata om det som är viktigt
i just ditt liv, vare sig det handlar om relationer, sorg,
stress, tro, tvivel, ensamhet, kriser eller något annat.
Inom kyrkans samtalsmottagning finns lång erfarenhet av existentiella frågor och samtal.
Det pågår förändringar i samhället just nu och ibland
kan det kanske vara svårt att greppa allt som sker.
Kyrkans samtalsmottagning erbjuder också samtal
via telefon, för dig som inte vill eller kan träffas.
Vill du komma i kontakt med kyrkans samtalsmottagning? Då ringer du bara telefonnumret och talar in
ett meddelande. Du blir sedan kontaktat av någon av
våra medarbetare. Du behöver inte vänta länge på att
bli uppringd och samtalen kostar ingenting.
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KYRKANS SAM
Vi erbjuder st
själavårdssam

0303 - 660 22
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/STENUNGSUND

Det här kan vara bra att veta!
 På samtalsmottagningen arbetar
diakon, präst och församlingskurator.
 Vi har tystnadsplikt.
 Du är välkommen till oss
oavsett tro eller
tillhörighet
i Svenska kyrkan.
KYRKANS SAMTALSMOTTAGNING


Vi erbjuder stödsamtal, krissamtal,
och oss
parsamtal.
Allasjälavårdssamtal
samtal här hos
är

kostnadsfria.
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Någon att prata med

Kyrka-Arbetsliv i Stenungsund
Kyrka-Arbetsliv i Stenungsund samarbetar med arbetsplatser och företag i
Stenungsund. Vi vill erbjuda tillfällen för inspiration och eftertanke på de sätt
som passar era anställda.

Genom detta samarbete mellan Svenska kyrkan och
arbetsplatser och företag i Stenungsund, finns kyrkans
personal tillgängliga för samtal inom ert företag, vare sig
det sker enskilt eller i grupp. Vi är många gånger även ett
stöd i företagens krisarbete.
Vet du någon arbetsgivare som kan ha glädje av detta,
hör gärna av dig till Åsa Wulfsberg.
Se kontaktuppgifter nedan.

K YRK A-ARBE TSLIV I S TENUNGSUND
Nyhetsbrev, november 2019

• Kyrka-Arbetsliv
vill finnas
som en extra tillgång på arbetsplatserna
i Stenungsund är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och ett flertal företag och arbetsplatser i Stenungsund.
i Stenungsund.
Kyrka-arbetsliv är till för dig som är i arbetslivet. Vi vill erbjuda tillfällen för inspiration, eftertanke och utblick
tider ocharbeta
i former som skabåde
passa dig som
arbetar i Stenungsund.
• påkan
med
enskilda samtal och i
I samarbete med ett flertal arbetsplatser finns vi tillgängliga för samtal, enskilt eller i grupp och är ofta ett stöd
grupper.
i företagens krisarbete. Vi vill gärna sprida vårt nyhetsbrev till så många som möjligt. Vet du någon som kan
ha glädje av informationen, mejla in personens/arbetsplatsens namn och e-postadress till:
•kan vara ett stöd i företagens
krisarbete.
margaretha.tovetjarn@svenskakyrkan.se
oss gärna om du har tankar, idéer eller synpunkter!
• står fria gentemot Kontakta
företagen
och har tystnadsplikt.
Vi jobbar med Kyrka-Arbetsliv:

Åsa Wulfsberg, diakon
Tfn: 0303-660 15, 0765-01 06 15
asa.wulfsberg@svenskakyrkan.se

Anna Blomberg, diakon
Tfn: 0303-660 75, 0703-29 19 32
anna.blomberg@svenskakyrkan.se

Margaretha Tovetjärn, diakon/socionom
Tfn: 0303-660 23, 0705-70 15 45
margaretha.tovetjarn@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenungsund/kyrkaarbetsliv

Kontakta oss:

Kyrka-Arbetsliv bjuder in till

Adventsmorgon
i kapellet
Fredag 29 november kl. 07.30

AnnaochBlomberg,
diakon
Åsa Wulfsberg, diakon
Vi tänder ljuset, sjunger adventspsalmer,
lyssnar
till Norums vokalensemble.
fralla innan du fortsätter
till jobbet,
0303-660
75 / 0703-29 19 32
0303-660 15 / 0765-01Kaffe/te
06och15
återvänder hem eller någon annanstans.
Välkommen till en stämningsfull
början
anna.blomberg@svenskakyrkan.se
asa.wulfsberg@svenskakyrkan.se
på arbetsdagen!
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Margaretha Tovetjärn, diakon
0303-660 23 / 0705-70 15 45
margaretha.tovetjarn@svenskakyrkan.se
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Handlingshjälpen

Handlingshjälpen
Även i tider av förändring finns kyrkan här. När många äldre stannar
hemma öppnar vi upp möjligheten till hjälp och stöd med inköp av livsmedel. Häng med under en dag med Handlingshjälpen!
TEXT & FOTO: TONE WESTERLUND
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Det är en solig onsdag i slutet av april och diakon
Anna Vuori och pedagog Elinda Martinsson ska precis påbörja sitt inköp av varor till en kvinna som tagit
hjälp av kyrkans och kommunens handlingshjälp. En
hjälp som i tider som dessa finns för att ge äldre möjligheten att få livsmedel och medicin levererade hem
till sig när de inte själva kan eller vill lämna hemmet.
För att inköpet ska bli så bra som möjligt bestämmer
Elinda och Anna att de ska ta en del av inköpslistan
var, innan de tar med sig varsin vagn och fortsätter
in i affären. Det är mycket som ska handlas och det är
fullt fokus på uppgiften.

"Det blir många trevliga möten
och det finns alltid möjlighet till
en liten pratstund..."

Sedan i mars har samhället sett förändringar på flera håll. Stora evenemang ställs in, äldre människor
rekommenderas att stanna hemma och ta hjälp vid
inköp av livsmedel och annat. Allt för minska smittspridningen av det nya coronaviruset covid-19.
Svenska kyrkan i Stenungsund har gått samman med
Stenungsunds kommun och erbjuder äldre hjälp med
inköp av livsmedel och uthämtning av mediciner. Det
är en insats som snabbt visat sig uppskattat av många.
Det märker Anna Vuori som har kontakt med de som
hör av sig om hjälp via kommunens digitala tjänst eller telefonväxel.
När alla varor är samlade i kundkorgarna och betalda
i kassan, packas dem i papperskassar och bärs sedan
ut för leverans till beställarens dörr.
– Det blir många trevliga möten och det finns alltid
möjlighet till en liten pratstund i telefon och vid leverans för den som vill, säger Anna Vuori.

Handlingshjälpen
För att beställa handlingshjälp, ring
till kommunen, 0303-73 00 00,
eller gå in på deras hemsida
www.stenungsund.se.

KLOCKRENT
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Hallå där!

Hallå där, Mona Karlsson!
Senare i år firar Mona Karlsson 50 år som stenungsundsbo. Lägg där till
15 år som kyrkligt förtroendevald och 13 år som kyrkvärd och Mona blir
en grundpelare i Norums församling.
TEXT: ÅSA WULFSBERG & PER JONSSON FOTO: PER JONSSON

Hur kom det sig att du flyttade till Stenungsund?
När det blev dags att flytta ihop med min blivande
man så valde vi någonstans mittemellan våra utgångspunkter. Han arbetade på Tjörn och jag i Göteborg så
då fick det bli Stenungsund.
Pendlade du till Göteborg då?
Så småningom startade jag ett gruppboende på
Hällebäck här i Stenungsund. Jag var utbildad inom
vården, liknande en undersköterskeutbildning
kan man säga. Jag arbetade med olika funktionsvariationer, fast det hette det förstås inte på den tiden.
8

Var växte du upp?
Jag är född på Donsö utanför Göteborg och växte
upp med Missionskyrkan. Där gick jag i söndagsskola
och barngrupper. Där fanns många barn i slutet av
40-talet. Jag gick en termin i Svenska kyrkans
söndagsskola men det var ganska tråkigt ärligt
talat. Strängare. Mycket har förändrats sedan dess.
Men när det sedan blev dags att konfirmera mig så
gjorde jag det i Svenska kyrkan och efter det blev
jag kvar där och var aktiv i några år. Sedan när jag
flyttade och började arbeta kom jag ifrån det lite och
besökte bara kyrkan sporadiskt fram till 2005.
KLOCKRENT
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Hallå där!
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Vad hände 2005?
Det skulle vara kyrkoval och jag blev tillfrågad om
att stå med på en lista. Då hade jag känt en längtan
tillbaka till kyrkan en tid men inte riktigt tagit steget
än. Sedan kom frågan och då föll allt på plats.
Två år senare blev sedan kyrkvärd.
Jag är fortfarande med i kyrkofullmäktige och församlingsrådet i Norum. När jag började satt jag med
i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och kyrkonämnden
som det hette då.
Något som har varit fint med tiden som förtroendevald har varit att se församlingen utvecklas och att
få träffa alla människor, både nya som har kommit
och sådana som har varit med tidigare men som har
rört sig vidare. Det har varit inspirerande att få ha
varit med om all denna utveckling. Kyrkan har varit
en klippa att hålla sig till när det har hänt så mycket
annat i livet.
Jag har alltid haft en tro. Den har funnits med mig
hela livet, även när jag inte regelbundet gick i kyrkan.
Jag kan alltid hitta glädje och tröst i min tro i vilket
fall som helst. Det är gott att ha när det svajar.
Ja, nu svajar det kan man säga. Restriktioner för
70-plus och inställda gudstjänster. Hur känns det?
Jag tycker att det är mycket ledsamt att inte kunna gå
på gudstjänst nu. Jag saknar det verkligen. Jag tittar
på gudstjänsterna på tv men det blir inte alls det samma.
Jag saknar gemenskapen med församlingen som den
fysiska gudstjänsten ger. Nu sitter alla hemma hos sig
KLOCKRENT
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och tittar var för sig. Och så har jag ingen dator heller.
Det kan jag sakna nu.
Och det är mycket rädsla som gror i isolationen. Jag
kan inte träffa någon av de människorna som jag
brukar när jag går till kyrkan. Det är många i den
gruppen som är över 70 år. Det mesta av mitt umgänge har jag genom kyrkan och det är tråkigt att det
är pausat nu.
Jag ser fram emot när det blir varmt och soligt. Då
kanske det går att ha någon samling ute? Kanske med
musik? Till midsommar brukar vi alltid fira friluftsgudstjänst på Stora Askerön. Något sådant ser jag
fram emot.
Visst kan jag ta mig ut och sätta mig någonstans men
det är inte som det var förut när man kunde ta sig ner
till torget och göra sina ärenden där och gå runt och
fika men det vågar jag nästan inte nu.
Många är oroliga för att bli sjuka naturligtvis men
också för att det här ska bli ännu mer långdraget.
Samtidigt vet jag inte om restriktionerna ska släppas
på för tidigt heller för då gäller det att se upp.
Ska man se något positivt som förhoppningsvis
kommer ut av det här är väl att människor kanske
reflekterar lite mer över sina liv och vad det betyder
att leva. Att det finns något mer i livet än bara det
materiella.
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Pyssel och lek

Veckans tips från pedagogerna!
Här hittar du bra tips på lekar och pyssel som du kan göra tillsammans
med en kompis, en vuxen eller själv. Varje vecka kommer det ut nya tips
på hemsidan. Håll utkik!

NATURBINGO
Utmana en kompis, familjemedlem eller dig själv! Ge dig ut
och försök att hitta det som finns på bingobrickan.
Allt du behöver göra är att:
• Skriva ut bingobrickan, som du hittar på hemsidan
• Klä dig efter väder och ta med dig en penna
• Kryssa för det du hittar
När du fått 4 i rad vinner du.
Vill du utmana dig lite extra? Försök att fylla hela brickan.

GLASUNDERLÄGG OCH "SAFTLOCK"
Det här behöver du:
• Pärlplattor, runda och fyrkantiga
• Hamapärlor
Gör så här:
Pärla med hamapärlor på runda eller fyrkantiga pärlplattor. Pärla en rad åt gången, det är lättast. Ta hjälp
av en vuxen när ni ska stryka pärlplattan. Bjud på något gott att dricka och invig ert nya pyssel. Lycka till!
Om du vill göra samma mönster som i bilden, finns
det en färdig bild på hemsidan som du kan använda som mall och om du vill göra saftlock, finns det
många fina mönster på nätet att kolla på. Sök på
”pärlplattor saftlock".
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BOLLSKOLA

– träna själv eller tävla mot en kompis
Kasta en boll på olika sätt och se hur många poäng
du kan få! Träna själv eller tävla mot en kompis. Välj
några kast eller gör alla i tur och ordning. Tappar
man bollen är det den andres tur. Det går självklart
att hitta på flera egna kast och sätta poäng själva.
Lämplig plats: Någonstans med platt underlag, t.ex.
grus eller asfalt. Inga fönster i närheten.
Antal deltagare: En eller flera personer.
Utrustning: Tennisboll eller studsboll.

POÄNG I BOLLUTMANINGEN!
1 poäng: Kasta bollen under ena knät och fånga den sedan med båda händerna.
2 poäng: Kasta bollen under andra knät och fånga den sedan med båda händerna.
3 poäng: Kasta bollen bakom ryggen från sidan.
4 poäng: Kasta bollen bakom ryggen från andra sidan.
5 poäng: Kasta bollen framifrån över huvudet och fånga bakom ryggen.
6 poäng: Håll bollen med båda händerna bakom ryggen och kasta den över huvudet.
7 poäng: Kasta bollen framifrån, in mellan benen, bakom ryggen, över huvudet och fånga
framför kroppen.

GÖR DIN EGEN MODELLERA
Det här behöver du:
4 dl mjöl
2 dl salt
2 msk citronsyra
4 dl kokande vatten
2 msk olja
Karamellfärg
Gör så här:
Blanda ihop alla ingredienser och färga leran med karamellfärg i den eller de färger du vill. Kom ihåg att
vara försiktig om inte degen hunnit svalna ordentligt
innan. Ta hjälp av en vuxen om du kan och behöver
hjälp! Modelleran går utmärkt att återanvända. Lägg
den i en plastpåse och förvara i kylskåp, då håller den
sig i några veckor.
Om du behöver hjälp, finns det bra videor på t.ex. YouTube
som du kan ta hjälp av. Sök på ”gör din egen modellera”.
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Korsord
79 1
Ingen annan

JOHANSSON
SOM ÄR
KYRKOHERDE

...

TILLFÖRA
NÅGOT
KLOCKARM

LIGGER
TVÅAN I

LISTVERKET

HAR
TOFSÖRON

EFTER
OLE
LI VSMEDEL

GOTTGÖRA

ARKEIKUM

PURKEN

BUMS
LEVER
VI I

EN
FRÅGA
OM TID

ORDS 17:17
EN VÄN VISAR
ALLTI D ...

ANDRUM

KURT SOM HAR
SMYCKAT KRISTINEDALKYRKAN

ÄMNAR

NÄMNER
SALO

KAN VÄL
HELIG
BIRMA

OFFENSIV
SKA TE

NÄSSELDJUR

SAMTYCKE

VÄXTDEL

OVÄSEN
SLIPPER
ORDNINGSAM?

GÖRA
HYSS
POÄNGTERAR
REGNSKYDD

MARGINAL

FÖR
ELITEN
RYMDVARELSE

HÖRS
DAMMALLERGI KER

GULLIGA

GE HALS
HAR
FLYTTATS
FRAM

BRÅDSKANDE
GÖR
BARNMAT

V EN PÅ DANSKA, ÖMHETSYSTÄVÄ PÅ FINSKA BETYGELSE
OCH ... PÅ LATIN?

ISAKS
MAMMA

Namn:
Telefon:
Mejladress:
Märk ditt kuvert med "Korsord" och skicka till:
Stenungsunds pastorat
Kristinedalsvägen 2
444 47 Stenungsund
* Kontaktuppgifterna används endast för att kunna utse en vinnare.
Vinnaren kontaktas via mejl eller telefon.
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Lär dig mer om

Kyrkorna i pastoratet
– Bildgåta
Känner du igen dig i din kyrka?
Bilderna på sidan är detaljer från kyrkorna i Stenungsunds pastorat: Norums
kyrka, Kristinedalkyrkan, Ödsmåls kyrka och Stenungsunds kapell. Kan du placera bilderna i rätt kyrka? Rätt svar finns längst ner på sidan, klarar du det utan
att tjuvkika?

1

2

3

4

5

6

7

8

Rätt svar: 1. Altartavlan i Stenungsunds kapell. 2. Kors till vänster om koret i Ödsmåls kyrka. 3. Fönster i Kristinedalkyrkan.
4. Skepp i Norums kyrka. 5. Träkorset i Kristinedalkkyrkan. 6. Skylt ovanför södra porten i Norums kyrka.
7. Skeppet på psalmtavlan i kapellet. 8. Taket i koret i Ödsmåls kyrka.
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Webbandakter

Ett inrutat gudstjänstliv
Utan möjlighet till fysiska gudstjänster lägger pastoratet ut kortare
andakter eller "tankar inför helgen" på webben varje fredag.
TEXT & FOTO: ANDREAS HANBERGER

Varje vecka är det mellan 150-200 personer som
klickar in och tittar på den nya andakten. Klippen
som är mellan 7-10 minuter långa spelas in under
veckan, klipps och redigeras, och läggs sedan ut på
svenskakyrkan.se/stenungsund/andakt under fredagen.
De innehåller bön, ljuständning, reflektion, textläsning och musik. Allt det där som behövs för att stå
rustad för helgen och veckan som kommer.
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Andakterna roterar mellan kyrkorna, präster och
musiker för att alla ska få en hälsning från "sin" kyrka
eller "sin" präst.
– Gemenskap är ju vår grej så även om det känns konstigt att inte kunna möta församlingen som vanligt så
får vi hitta nya kreativa vägar, säger Kristina Hanson,
präst.
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Webbandakter

Fr. v. 1. Kommunikatör Per Jonsson och kyrkoherde Elinor Johansson, spelar in en kommande andakt.
2. Ljuständning och bön spelas in av diakon Anna Vuori och kommunikatör Tone Westerlund.
3. Präst Kristina Hanson reflekterar över en kruka basilika. Alla andakter är textade för tillgänglighetens skull.

Juli och augustis andakter spelas in i förväg under
maj och juni och i slutet av sommaren kommer årets
Sommarteam att spela in ett antal andakter ämnade
till förhösten.

– De första kanske var lite svajiga rent tekniskt men
vi lär oss mer och mer för varje gång. Nu börjar det
både låta och se respektabelt ut, säger kommunikatör
Per Jonsson.

– Även om vi längtar efter att kunna starta med fysiska
gudstjänster igen så tror jag att de här webbsända
andakterna eller tankarna inför helgen är här för att
stanna i Stenungsund. Vi ser att det är många som
tar del av dem och det tycker vi är jätteroligt, säger
kyrkoherde Elinor Johansson.

– Det känns märkligt att stå och predika framför en
kamera istället för framför församlingen. Det är svårt
att få ögonkontakt med en kamera. Men jag tycker att
jag blir säkrare för varje gång, säger Kristina Hanson.

Den första andakten spelades in och publicerades till
palmsöndagen. Därefter följde närmast dagliga andakter under stilla veckan och påskhelgen. Och andakter går från klarhet till klarhet.
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Något som man inte får missa är musiken i andakterna. Det har bjudits på allt från instrumentala pianoeller gitarrstycken till solo- och körsång.
Andakterna ligger kvar på hemsidan så det går utmärkt att titta, och lyssna, i efterhand.
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Digitala konfirmandträffar

Gud har kommit in i chatten
Hur kan man ha konfirmandundervisning om man inte får träffa
konfirmanderna? Stenungsunds pastorat flyttade ut på nätet.
TEXT & FOTO: PER JONSSON

När pastoratet beslutade att inga större fysiska träffar
kunde hållas var alternativet ganska självklart.
Konfirmandundervisningen flyttade omedelbart ut
på nätet med hjälp av ett videokonferensverktyg.
– Jag hade varit med i videokonferenser online i flera
sammanhang tidigare och har alltid tyckt att det
fungerar bra så det fanns väl inget som sa att det inte
skulle fungera för konfirmandundervisning också,
säger Petter Ölmunger, präst och konfirmandledare.
En perfekt konfirmandundervisning kännetecknas
av det goda mötet mellan ledare och ungdomar men
också mellan ungdomarna sinsemellan. Ett gott sam-
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tal med frågor och svar som går åt båda håll. En god
dialog som i bästa fall väcker tankar om en relation
till Gud.
– Undervisningen fungerar bra men utan det fysiska
mötet är det svårt att få till den där närvaron i gruppen som man eftersträvar. Man förlorar de små
detaljerna, ansiktsuttryck, kroppsspråk, lite av givandet och tagandet. Det blir inte samma lekfullhet utan
den kontakten. Men vi lär oss lite mer för varje gång
och det blir bättre och bättre.
Jag gillar att sjunga med konfirmanderna också men
det är svårt att göra över nätet.
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Digitala konfirmandträffar
Samtidigt finns det stora möjligheter med videokonferenserna. Vi
kan nå ut till så många fler och prata
med människor över hela världen.
Integrationen med olika presentationsverktyg underlättar också.
Det kan vara roligare än att sitta
och titta på mig framför en whiteboard som det kan bli ibland annars, säger Petter Ölmunger.
Att målgruppen är ungdomar är
också tacksamt. Även den mest
teknikointresserade vet numera
hur en dator fungerar.
– Ungdomarna är väldigt trötta på
hela grejen med Corona-situationen så de kan vara lite dämpade
ibland men jag tycker att de löser
det här föredömligt. Jag är stolt
över dem, säger Petter Ölmunger.
Framåt sommaren är det dags för
själva "examen" i och med konfirmandgudstjänsterna för de olika
grupperna.
Eftersom kyrkorna vanligtvis är
smockfulla av stolta föräldrar och
andra släktingar så blir även dessa
stunder annorlunda. De kommer
nämligen att direktsändas, eller
livestreamas som det heter online,
på YouTube.
När det närmar sig kommer de
som är intresserade att kunna få
en länk för att följa gudstjänsten
direkt i datorn hemifrån.
Jesus och hans lärjungar jobbade
också mycket med nät.
Fiskenät visserligen men 2020
blir den uppdaterade varianten
internet.
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Förutom konfirmandledarna; Viktoria Hasslöv, Petter Ölmunger och Klara
Malmeling finns också ett antal "unga ledare" behjälpliga. Det är tidigare
konfirmander som fungerar lite som faddrar för de nya.

Tillsammans med videokonferensverktyget går det att använda flera
olika presentationsprogram för att göra undervisningen mer interaktiv
och engagerande.
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Kärlek i Coronans tid
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 Norums kyrka den 13 juni.
Svårare är det inte.
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 kyrkan. Kom ihåg att minst en av er ska vara medlem i Svenska kyrkan.

Lördag 13 juni kl. 13.00-16.00 i Norums kyrka

Anmäl intresse till pastorsexpeditionen (0303-660 00) senast dagen innan för
att boka en särkild tid under eftermiddagen.
18
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Tips från köket!

VISSTE DU ATT…

2300

portioner serverades på
gemenskapsluncherna
under förra året?

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


1 timme

Botten:

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



8 portioner

Moussen:

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

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 springform. Häll i smeten och grädda i 175 grader i cirka 25
minuter. Ta ut och låt svalna.

VISSTE DU ATT…

3800

besök registrerades av
pastoratets öppna
förskolor under förra året?
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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.
Eftersom gemenskapluncherna är pausade för tillfället
publicerar vi här en "favorit i repris" från förra året.
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Kyrkorna är öppna för dig
Vi håller våra kyrkor öppna, välkommen in för att sitta ner en stund
i stillhet och tända ett ljus. Ofta finns det också någon att tala med
då kyrkorna är öppna.

NU TILL OCH MED 26/6:

ÖPPNA KYRKOR I SOMMAR!

KRISTINEDALKYRKAN ÄR ÖPPEN

Från och med 26 juni (söndagen
efter midsommar) är gäller
följande tider:

vardagar 8.30-15 och helger 12.00-15.00.

ÖDSMÅLS OCH NORUMS KYRKA ÄR ÖPPNA
alla dagar 12.00-15.00.

Välkommen in!

Ödsmåls kyrka och Norums kyrka
varje söndag kl. 12-15.

