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Omslagsbild
T/S Kvartsita

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

DIY (Do it yourself/Gör det själv)
Det sägs att vi svenskar är ett av de mest renoverande folken i världen. 
Tillsammans med våra grannar i Danmark toppar vi världsstatistiken i 
att göra om hemma. Många av oss tycker dessutom om att fixa själva. Vi 
tapetserar, målar, bygger ut eller sätter upp nya speglar i hallen. 

Det är något tillfredställande med att renovera. Kanske är det helt enkelt 
roligt att få vara kreativ en stund? Själv gillar jag när man kan åter- 
använda något gammalt. Som när en stol får nytt liv med hjälp av lite 
färg och tyg. Eller när ett gammalt bänkskåp blir basen till en köksö. 
Och jag tror mig vara i gott sällskap. Det är en del av livet att fundera 
över sitt hem. Vi vill inreda och skräddarsy så att det blir precis så som 
just vi vill ha det. 

På ett djupare plan undrar jag om denna iver inte handlar om att vi 
egentligen försöker bygga och designa våra egna liv. ”Ett hus” är ju en 
vedertagen bild för det egna livet. Det är också en pedagogisk bild för 
självreflektion. Vilka är egentligen de bärande väggarna i våra liv? Vilka 
sanningar håller oss upprätta? Och vad har vi för skydd mot oväder och 
elände? Vad är vår fasad gjord av? Och grunden, hur är det med den? 

På flera ställen i Bibeln beskrivs våra liv ur ett hus-perspektiv och inte 
sällan betonas hur viktigt det är med grunden. Om huset står på en stabil 
grund kan det storma och bli översvämningar utan att huset rasar. 
Dessutom påstår bibeln att ingen av oss själva kan lägga grunden för 
våra liv. Visst är det en spännande tanke? Mycket kan vi göra; bygga, re-
novera och designa. Men själva grunden kan vi inte lägga. Den finns där 
redan, given av Gud. Livet i sig självt är en gåva och grunden är Guds 
kärlek till oss. En kärlek som vi bäst lär känna i Jesus från Nasaret. Eller 
som aposteln Paulus uttrycker det: Ingen kan lägga en annan grund än 
den som redan finns, och den är Jesus Kristus. (1 Kor 3: 11)
Så även om det är roligt och kreativt med DIY så inser jag att det har 
sina brister. I alla fall i överförd bemärkelse. Vi klarar inte allt själva. 
Och det är helt i sin ordning. När vi bygger våra liv behöver vi både Gud 
och varandra. 

Med detta nummer av Klockrent presenteras många olika grupper och 
aktiviteter som startar i och med höstterminen. Alla har det gemensamt 
att de är verksamheter där vi bygger liv och gemenskap tillsammans. Du 
är därför mycket välkommen med just dina renoveringsdrömmar och 
ditt bidrag till det bygge som är Svenska kyrkan i Stenungsund.

Ps. I slutet på sommaren renoverar vi fasaden till Stenungsunds kapell. 
Välkommen att se hur fint det blir!
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Innehåll
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Segling och konfirmaton
SID 4
Häng med till Taizé!

SID 6
Höstens verksamheter

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.

	Alla samtal här hos oss är kostnadsfria.

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/STENUNGSUND

0303 - 660 22

KYRKANS SAMTALSMOTTAGNING
Vi erbjuder stödsamtal, krissamtal, 

själavårdssamtal och parsamtal.

KYRKANS SAMTALSMOTTAGNING
Vi erbjuder stödsamtal, krissamtal, 

själavårdssamtal och parsamtal.

KYRKANS SAMTALSMOTTAGNING
Vi erbjuder stödsamtal, krissamtal, 

själavårdssamtal och parsamtal.

KYRKANS SAMTALSMOTTAGNING
Vi erbjuder stödsamtal, krissamtal, 

själavårdssamtal och parsamtal.

BEHÖVER DU NÅGON ATT TALA MED?

VÄLKOMMEN TILL  
SVENSKA KYRKANS

SAMTALSMOTTAGNING!

Samtalen handlar om det som är viktigt för dig,
 exempelvis relationer, kriser, sorg, arbete, 

ensamhet, stress, tro och tvivel.
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Taizé är ett kloster i centrala 
Frankrike mitt emellan Lyon 
och Dijon. Klostret grundades  
av broder Roger Schutz under  
andra världskriget, som ett 
flyktingläger. Nu är det en pil-
grimsort för ungdomar och 
unga vuxna.

I Taizé följer varje dag samma 
schema vad gäller måltider,  
arbetspass, bön och samtals-
grupper. 
Schemat ser annorlunda ut  
beroende på om man är äldre 
eller yngre än 16 år.

För de som är 16 år eller yngre 
kan en vanlig dag se ut så här:
Dagen börjar med morgonbön. 
Därefter serveras frukost. Efter 
att ha borstat tänderna är det 
dags för bibelsamtal fram till 
lunch.

Lunchtiden inleds med en bön 
och fortsätter med mat. 
Eftersom det kan vara runt 
4000 ungdomar på plats sam-
tidigt med olika preferenser 
och allt vad det kan betyda kan 
maten inte vara några större 
kulinariska utsvävningar utan 
består oftast av olika varia- 
tioner av ris, pasta och bröd.

Efter lunch fortsätter bibel-
samtalen.
När samtalen är över är det 
fritid fram till arbetsuppgifter 
med antingen eftermiddagstéet 
eller utdelning av middagen. 
När arbetsuppgiften och mid-
dagen är avklarad är det mid-
dagsbön och därefter fritid.
Kvällarna kan spenderas på 
olika sätt, bland annat finns det 
ett cafeteriaområde som kallas 
Oyak där man kan sitta uppe 

lite längre på kvällarna för att 
prata och umgås med nya och 
gamla vänner innan det är dags 
att sova.

För de över 16 år ser dagen 
snarlik ut med några olikheter.
Beroende på vilken arbetsupp-
gift man fått sig tilldelad börjar 
dagen olika tidigt.
Efter frukost består förmid-
dagen antingen av arbete eller  
bibelstudium.
Efter lunch är det körövning 
och mer bibelstudium. Ung-
domarna blandas och delas in 
i mindre grupper som håller 
ihop under hela veckan de är 
i Taizé.
Bibelsamtalen varar fram till 
eftermiddagstéet som följs av 
fritid fram till middagen och 
middagsbönen.
Några ungdomar har som upp-

Varje år besöker flera tiotusentals unga 
Taizé för att lära sig om tro, finna sin inre 
ro och träffa nya kompisar.

Besök Taizé

Lilla bilden: Årets Taizéresenärer från Stenungsund. Theodor Helleberg, Emma Karlsson Snällman, Sofia Stensby, Klara Malmeling, Emma Blomberg.
Agnes Nilsson, Manne Sjöholm, Louise Luthman, Carl Kilbo Fagerberg och Elinda Martinsson.
Stora bilden: Inifrån kyrkan i Taizé.
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Präst: 
Catarina Holmgren Martinsson

Söndag 29 september
kl. 18.00

i Kristinedalkyrkan

Taizégudstjänst

gift att se till att det är tyst på 
området efter middagsbönen 
och på cafeteriaområdet senast 
klockan halv tolv.

Vad får ungdomarna att åter-
vända till Taizé gång efter gång 
då? Svaret blir snarlikt från 
alla man frågar.
– Det finns ett gemensamt lugn 
och en gemensam rytm som 
inte finns i vardagen hemma. 
Alla ber, alla sjunger och alla 
äter tillsammans och samtidigt. 
Alla har en arbetsuppgift som 
är en del av den gemensamma 
rytmen.
– Det är gemenskapen, trygg- 

heten, lugnet och glädjen som 
gör att vi vill åka tillbaka 
till Taizé. Det är en plats för  
reflektion där vi får diskutera 
frågor om livet som inte får 
plats i vardagen hemma. Man 
kommer folk nära, ingen är  
dömande och det finns plats 
för alla.
– Det finns en stillhet som jag 
gärna skulle vilja ta med mig 
hem. Det finns få distraktioner 
här och man kan koncentrera 
sig på sig själv och de man har 
runt omkring sig. Det är det 
som får oss att komma tillbaka 
till Taizé igen.

Under veckan som Stenungsundsgänget besökte Taizé samlades över 4 000 från ungdomar från hela världen det lilla klostret i Frankrike.
De samtalar, ber, äter och arbetar sida vid sida hela veckan.

Läs mer om Taizé på webben:
www.svenskakyrkan.se/stenungsund
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Verksamheter

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

Ödsmåls församlingshem, start vecka 36
Måndag kl. 09.30 – 12.00.

Kristinedalkyrkan, start fredag vecka 35
Tisdag & fredag kl. 09.30 – 12.00.

Norums församlingshem, start fredag vecka 36
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, start vecka 37
Hämtning vid Ekenässkolan kl. 14.30.
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, start vecka 37
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, start vecka 37
Kompis 1 (åk. F – 2): Tisdag kl. 15.00 – 16.30.
Kompis 2 (åk. 3 – 5): Onsdag kl. 15.00 – 16.30.

FRITIDSGÅRD
Fritidsgården kommer att återuppstå i ny form och 
på ny plats under hösten.
Håll utkik på hemsidan och Facebook.

www.svenskakyrkan.se/stenungsund
www.facebook.com/svenskakyrkanstenungsund

Kontakta oss för mer information och anmälan:

ht 2019!

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
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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 37
Sångverksta'n (åk. 4 – 6): Måndag 15.30 – 16.30.
Ungdomskören (åk. 7 – 9): Måndag kl. 17.00 – 18.00.

Kristinedalkyrkan, start vecka 37
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 37
Unga röster (åk. F – 3): Onsdag kl. 17.00 – 17.45.

Kontakta oss för mer information 
och anmälan:

Kontakta oss för mer information 
och anmälan:

Ödsmål
Emma Blanck
emma.blanck@utb.orust.se
0735-54 48 84

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

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

Ödsmål
Samuel Johansson
samuel.johansson2@svenskakyrkan.se
0736-82 40 99

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

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

Musik för lite äldre
VUXENKÖRER 
Välkommen till kyrkomusiken och 
våra körer i Stenungsund! 

Ödsmåls församlingshem, start vecka 37
Ödsmåls kyrkokör: Tisdag kl. 19.00 – 20.30

Kristinedalkyrkan, start vecka 36
Kören Gloria: Torsdag kl. 19.00 - 20.30

Norums församlingshem, start vecka 37
Norums vokalensemble (Damkör): 
Onsdag kl. 18.30 – 20.30
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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
11/9  Kristinedalkyrkan
18/9  Kristinedalkyrkan
25/9  Kristinedalkyrkan
2/10  Norums församlingshem
9/10  Kristinedalkyrkan
16/10  Kristinedalkyrkan
23/10  Ödsmåls församlingshem
30/10  Kristinedalkyrkan
6/11  Norums församlingshem
13/11  Kristinedalkyrkan
20/11  Kristinedalkyrkan
27/11  Kristinedalkyrkan
4/12  Norums församlingshem
11/12  Ödsmåls församlingshem
18/12  Kristinedalkyrkan

SOPPLUNCH
Varmt välkommen att dela gemenskapen! Kom och 
njut av hemlagad soppa och ha samtidigt en trevlig 
samvaro med andra. Pris: 25 kr.

Ödsmåls församlingshem, start vecka 38
Måndag kl. 12.30. 

SYFÖRENINGEN
Ödsmåls församlingshem, start vecka 36
Varannan tisdag (jämn vecka), kl. 16.00 – 18.30.

STAVGÅNG
Ödsmåls församlingshem, start vecka 36
Fredag kl. 10.00 – 12.00.

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

Bibelsamtalsgrupp med Gunnar Holmquist
Vi fortsätter att gå igenom Jesu Bergspredikan och 
återupptar samtalen, där vi slutade i våras, med 
evangelisten Matteus 6:e kapitel  9:e vers, där 
Jesus lär oss Herrens bön: Vår Fader, du som är i 
himlen.

Torsdag kl. 18.30-20.00

19/9 Norums församlingshem
3/10 Kristinedalkyrkan
17/10 Ödsmåls församlingshem
31/10 Norums församlingshem
14/11 Kristinedalkyrkan
 5/12 Norums församlingshem

Se hemsidan för fler grupper!

VÄLKOMMEN IN - diakonicentral
Kristinedalkyrkan, start vecka 36
Tisdag kl. 09.00 - 12.00
Onsdag kl. 10.00 - 16.00

Kontakta oss för mer information:

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

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

Veronica Jonsson
veronica.jonsson@svenskakyrkan.se
0303-660 33

Gunnar Holmquist
gunnar.holmquist@svenskakyrkan.se
0303-660 27
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Att drabbas av sorg och bli tvungen att lära sig 
leva under nya förhållanden kan vara ett tungt  
arbete. Många upplever att det är värdefullt att 
tala med andra som också har förlorat en nära  
anhörig samt att få reflektera över den nya livs-
situationen.

Stenungsunds pastorat erbjuder dig som har  
förlorat en livskamrat möjligheten att vara med i 
en Leva vidare-grupp. Vi träffas vid fem tillfällen 
där vi utgår från olika samtalsteman. 

Nästa gruppstart är 16 september kl 9.30  
i Kristinedalkyrkan.

Sista anmälningsdag är 9 september.  
Obs! Begränsat antal platser. 

För mer information eller för frågor och anmälan, 
kontakta någon av oss ledare. 

Åsa Wulfsberg, diakon Tfn: 0303-660 15
Sara Wallström, diakon Tfn: 0303-660 16

FÖRÄLDRAGRUPP 

En ny grupp där föräldrar får träffas och utbyta 
erfarenheter.
Fem träffar under hösten med start torsdag 
26 september kl. 18.30 i Kristinedalkyrkan.

Anna Vuori, diakon Tfn: 0303-660 45
Åsa Wulfsberg, diakon Tfn: 0303-660 15

TRÄD IN - EN KVÄLL OM  
FN:S HÅLLBARHETSMÅL - AGENDA 2030

Internationella gruppen och STO:s FN-förening 
bjuder in till en kväll i ekologins tecken.
Föredrag, samtal och musik.

Måndag 23 september kl. 18.00-20.30
Kulturhuset Fregatten. Fritt inträde.

LEVA VIDARE-GRUPP 
- EN STÖDGRUPP FÖR DIG SOM HAR FÖRLORAT EN LIVSKAMRAT
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Med fulla segel mot konfirmation
Varje år spenderar en av våra 
konfirmandgrupper en vecka 
längs bohuskusten på segel- 
båten T/S Kvartsita.

Här får de hjälpa till med allt 
vad det innebär att vara ute 

med en stor segelbåt samtidigt 
som de konfirmationsläser.

Veckan efter spenderade den 
här gruppen tillsammans i Öd-
småls församlingshem där de 
bland annat förberedde sina 

presentationer till mässan som 
hölls den 30 juni.

Seglingskonfirmationen är 
återkommande vår populäraste  
konfirmationsform.

En vacker vecka i juni seglade de blivande konfirmanderna upp och ner längs bohuskusten.



Dagens ’Tips från köket’ serverades av och till 
konfirmander på båten här intill.

Kikärts- &
auberginegryta
Mustig och mättande. Perfekt efter en 
dag på havet.

 1 timme  4 portioner

Ingredienser:
1 aubergine
1 zucchini
1 gul lök
1 lime
2 vitlöksklyftor
1 burk (400 g) kikärtor (sköljda)
1 msk curry
1 tsk spiskummin
1 tärning grönsaksbuljong
3 dl vatten
1 dl grädde
1 knippe mynta (grovhackad)
salt
olivolja

Gör så här:
Skär auberginen i 2x2 cm stora bitar och krydda 
med salt. Hetta upp olja i en rymlig stekpanna och 
fräs auberginen i cirka 6-7 minuter.
Klyfta gul lök och grovhacka zucchini. Fräs i stek-
gryta i 4-5 minuter.
Tillsätt pressade vitlöksklyftor, curry, spiskummin, 
aubergine, vatten, buljongtärning, kikärtor och 
grädde. Sjud i 5-6 minuter.
Pressa saften av en lime över grytan och rör om.
Toppa med mynta.
Servera med bröd eller ris.

Tips från köket!

#KONFASTUND 19/20
TERMINSGRUPP UTAN ÖVERNATTNING:

#WEEKENDKONFA20
Vi träffas utvalda söndagar kl. 13.00 – 17.00.
Läger: 29–30 oktober 2019 
           och 13–14 mars 2020.
Konfirmation: Helgen runt den 31 maj 2020.

TERMINSGRUPP MED ÖVERNATTNING:

#IRLKONFA20
Vi träffas tisdagar kl. 16.30 – 19.00.
Läger: 22–24 november 2019 
           och 13–15 mars 2020.
Konfirmation: helgen runt den 17 maj 2020.

SOMMARGRUPP:

#SKUTKONFA20
Seglingskonfirmationen är redan fullbokad!

TERMINSGRUPP:

#PÄRLKONFA20
För dig med intellektuell funktionsvariation.
Träffar: Tio träffar efter skolan under läsåret.
Läger: Två lördagar, en på hösten och en på våren.
Konfirmation: Söndag 26 april 2020

Gemensam kick-off: 
Söndag den 6 oktober i Kristinedalkyrkan.

Anmälan skickas till:
stenungsund.konfirmation@svenskakyrkan.se

Läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/stenungsund/konfirmation



I samarbete med

Söndag 1 september
kl. 18.00 i Kristinedalkyrkan

Söndag 15 september
kl. 11.00 på Råön

Söndag 8 september
kl. 18.00 i Norums kyrka

Söndag 22 september
kl. 15.00 i Norums kyrka

”Take me to the cross” ”Visskatten och nya pärlor”

”Vi gör det tillsammans”

Musik i kyrkan

Friluftsgudstjänst Familjedag & familjemässa

Präst: Petter Ölmunger

Take me to the cross är en gospelmässa som rör sig 
mellan allt från ösig gospel till vackra ballader.
Mässa med nattvard med sånggruppen Embraced från 
Uddevalla.
Musiker: Martin Frennberg –trummor,
Niclas Geidvik – keyboard, Kristofer Johansson – bas,
Magnus Sjökvist – gitarr, Lasse Svernling – piano

Daniel Petrén, vissångare och gitarrist framför 
favoriter från svenska visskatten blandat med nyare 
sånger och eget material.

En samling i kyrkan för de allra yngsta 
med barnet i fokus och Jesus i centrum. 
Vi tänder ljus, ber, sjunger och lyssnar på 
en berättelse från Bibeln.

Fredag 6 september 
kl. 10. 30 i Norums kyrka.

Tillsammans med öppna förskolan.

Kom och var med, gör vår dag! 
I olika verkstäder bygger vi söndagens gudstjänst 
under eftermiddagen.
Gemensam start i Norums kyrka kl. 15.00.
Middag kl. 17.00 med tacos.
Dagen avslutas med familjemässa kl. 18.00.

GUDIS
Onsdag 19 november 

kl. 10.00 i Norums kyrka 
tillsammans med Öppen förskola. 

Varmt välkomna!

Barngudstjänsten är för de allra yngsta 
och är max 25 minuter.

BARNGUDSTJÄNST I NORUM


