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Alternativ
julkalender

En uppmaning varje dag
fram till jul.
Läs mer på sidan 10.

Julspel i Kristinedalkyrkan
– Den 14 och 15 december. Läs mer på s.8-9

Julens gudstjänster
Tider, platser och teman!
Läs mer på sidan 4.

Intro
ELINOR JOHANSSON, KYRKOHERDE
E-post: elinor.johansson@svenskakyrkan.se
Tfn: 0303 - 660 02

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

Vad är din spaning?
Vid den här tiden på året händer det att jag drömmer om den perfekta julen, så
som den brukar beskrivas i matlagningsprogram och heminredningstidningar.
Det skall vara hemlagad julmat enligt konstens alla regler och julklappar som är
valda med omsorg och helst av allt hemgjorda. I min fantasi förgylls allt detta av
ett vackert julpyntat hem där allt är fridfullt och harmoniskt och där det ligger
ett skimmer av förväntan i luften.
Nu blir det ju sällan så. Visst äter vi julmat hemma hos oss och det händer att
vi skrattar hejdlöst när vi spelar julklappsspelet! Men skall jag vara ärlig blir
det aldrig någon perfekt jul, i alla fall inte ur ett heminrednings- och matlagningsperspektiv.
Och man kan ju undra om den ”perfekta julen” någonsin funnits? Egentligen
tror jag inte det.

Församlingsexpedition
Kritinedalsvägen 2
444 47 Stenungsund
www.svenskakyrkan.se/
stenungsund
0303 - 660 00 vxl
Ansvarig utgivare
Elinor Johansson
elinor.johansson
@svenskakyrkan.se
0303 - 660 02

Ett som är säkert är att det inte var någon vidare julstämning den första julen.
När Jesus föddes var förutsättningarna allt annat än bekväma. Maria och Josef
var ute på en krävande resa till Betlehem. Myndigheterna hade beslutat att de
skulle registrera sig just där inför skattebetalningen. Det var också i Betlehem
Jesus föddes och omständigheterna blev traumatiska. Maria och Josef fick inte
tag på något vanligt övernattningsställe utan de fick ta sin tillflykt till ett djurstall för att över huvud taget få tak över huvudet. Och det var där Jesus kom till
världen. Kort efter förlossningen fick den lilla familjen fly för livet till grannlandet Egypten. Och som om inte detta var nog kämpade Maria och Josef med
sin egen relation, eftersom Josef trodde att Maria hade haft en annan man.

Redaktion
Andreas Hanberger
andreas.hanberger
@svenskakyrkan.se
0303 - 660 14

Kanske är det en tröst att veta allt detta för oss som också kämpar med livet i
juletid. För inte heller vi är ju befriade från stress, från krävande relationer eller
från oro inför framtiden.

Tone Westerlund
tone.westerlund
@svenskakyrkan.se
0303 - 660 52

Den första julen var inte någon idyll och den var inte perfekt. Ändå var den
helt enkelt gudomlig! För in i det vanliga och vardagliga föddes Gud själv. Det
är en så underbar tanke att den är svår att greppa. Tänk att universums skapare
blivit en av oss! Vill du, så kan du läsa mer om detta inkarnationens mysterium
på sidan 16.

Per Jonsson
per.s.jonsson
@svenskakyrkan.se
0303 - 660 54

En sak är dock tydlig. När Gud föds till jorden väljer Gud det enkla före det
bekväma. Det tåls att funderas på. Kanske borde också vi öva oss i att drömma
om en julhelg i enkelhetens tecken, där närvaron och relationen är viktigare än
ett överflöd av mat och saker? Det är en utmanade tanke. Men jag tror att den
är gudomlig i all sin enkelhet!

Tryck:
DANAGÅRD LiTHO
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Omslagsbild
Första ljuset tänds till advent.
Foto: Svenska kyrkan/IKON
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LÄGERSTIPENDIER
Vill du gå på en kurs eller kanske göra Skicka in din ansökan till:
en resa för att lära dig mer om kyrkan stenungsund.pastorat@svenskakyrkan.se
och kristen tro?
eller
Svenska kyrkan i Stenungsund
Då kan du ansöka om ett läger- Kristinedalsvägen 2
stipendium hos Svenska kyrkan i 444 47 Stenungsund
Stenungsund.
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Julens gudstjänster

FOTO: JOSEFIN CASTERYD/IKON

Välkommen att fira jul!
Julen är den högtid då vi firar att Gud blev människa i Jesus, född av Maria i ett
stall i Betlehem för 2000 år sedan.
Advent

Advent är julens förberedelsetid. Advent betyder
"ankomst” och är en väntan på Kristus.
FÖRSTA ADVENT – SÖNDAG 1 DECEMBER
Första söndagen i advent är kyrkans nyårsdag, när ett
nytt kyrkoår börjar.

Norums kyrka
18.00
Musik i kyrkan
”Första advent.” Lämna stressen och tona in julen
tillsammans med Norums vokalensemble. Ny och
gammal adventsmusik lyser upp i vintermörkret.
Stefan Rahkonen – trumpet.
Samuel Johansson – orgel.
Frida Wendelius – dirigent.
Präst: Erik Alpner.

Kristinedalkyrkan
11.00
Familjemässa
Sång med språng, Kompisgrupperna, kören Gloria
och blåskvartett medverkar. Präst: Kristina Hanson,
Catarina Holmgren Martinsson.
Efter gudstjänsten blir det försäljning och lotteri till
förmån för ACT Svenska kyrkans julinsamling för alla
flickors rätt till ett värdigt liv.
Om du vill bidra med något bakverk till försäljningen,
kan du lämna in det före mässan. (OBS! Inga jordnötter i bakverken.)
Ödsmåls kyrka
11.00
Gudstjänst
Ödsmåls kyrkokör och elever från Stenungsunds
kulturskola medverkar. Fredrik Daun – trumpet.
Präst: Petter Ölmunger.
Kompisgruppen i Kristinedal förbereder sockerkyrkan som de gjort tillsammans, till familjegudstjänsten på första advent. Foto: Tone Westerlund.
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Julens gudstjänster
ANDRA ADVENT – SÖNDAG 8 DECEMBER
Andra advent handlar om vad Guds rike är. ”Guds
rike” är inte som andra riken, länder, som är synliga
för våra ögon. Guds rike är gränslöst. Det är ett osynligt rike som finns inom oss och vår omvärld. När
människor tar till våld för att försvara landgränser
och åsikter, så talar Guds rike om kärleken som blir
större ju mer vi delar den med varandra.

Se hemsida och dagspress för
fullständiga och uppdaterade
predikoturer.

Norums kyrka
11.00
Familjemässa
Unga röster, Kompisgrupperna med flera medverkar.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.
Ödsmåls kyrka
16.00 Familjegudstjänst
Luciatåg med barn från Kompisgrupper och
Sångverksta'n. Efter gudstjänsten är det lussefika i
församlingshemmet. Präst: Petter Ölmunger.
Kopperskyrkan
17.00
Ekum. gudstjänst
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.
TREDJE ADVENT – SÖNDAG 15 DECEMBER
Tredje advent handlar om någon som visar vägen.
Bibeltexterna den här söndagen handlar om Johannes Döparen, som var Jesus kusin. Johannes ville att
människor skulle omvända sig, döpas och förändras som människor. Johannes banade väg för Jesus.
Ibland behöver vi någon som går före och visar vägen
för andra. En sådan människa var Johannes.
Ödsmåls kyrka

11.00

Mässa

Norums kyrka
18.00
Präst: Elinor Johansson.

Mässa

FJÄRDE ADVENT – SÖNDAG 22 DECEMBER
Fjärde advent handlar om hur Maria får uppdraget
att bli mamma till Guds son. Maria var en ung
kvinna som fick besök av ängeln Gabriel, som berättade för henne att hon skulle bli mamma till Jesus,
Guds son. Här börjar ett nytt kapitel för mänskligheten, när Gud blir människa och föds in i vår värld,
som ett litet barn.
Ödsmåls kyrka
11.00
Präst: Petter Ölmunger.

Gudstjänst

Norums kyrka
18.00
Mässa
Sånggrupp medverkar. Präst: Petter Ölmunger.

KLOCKRENT
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Musik i kyrkan
Torsdag 19 december
kl. 19.00 i Ödsmåls kyrka
Kom och sjung in julen med
Ödsmåls kyrkokör, kören
Gloria och musiker med flera!

FOTO: GUSTAF HELLSING/IKON
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FOTO: KRISTINA JOHANSSON/IKON
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Julhelgen
Maria och Josef var två unga människor från Nasaret
i Judéen, som tillhörade det dåvarande Romarriket.
Både Maria och Josef fick var sitt besök av en ängel
som berättade för dem att Maria skulle få ett barn,
ett barn som skulle vara Guds son och att de skulle
ge honom namnet Jesus. Det är detta som är julens
huvudbudskap – att Gud kommer till mänskligheten
som Jesus.

JULAFTON – TISDAG 24 DECEMBER

Enligt den gamla tidräkningen börjar helgen klockan sex kvällen före helgdagen. Det är därför som vårt
julfirandet i Sverige påbörjas redan på julafton den
24 december.
Norums kyrka 11.00 Samling kring krubban
Unga röster med flera medverkar.
Präst: Erik Alpner.
Ödsmåls kyrka 11.00 Samling kring krubban
Präst: Petter Ölmunger.
Norums kyrka
17.00
Präst: Kristina Hanson.

Julbön

Ödsmåls kyrka
17.00
Präst: Gunnar Holmquist.

Julbön

ANNANDAG JUL – TORSDAG 26 DECEMBER

Annandag jul fokuserar på martyrerna och kallas
även för den helige Stefanos dag.
Norums kyrka
18.00
Präst: Gunnar Holmquist.

Mässa

SÖNDAG E JUL – SÖNDAG 29 DECEMBER

Söndagen efter jul går under temat Guds barn.
Först och främst är det Jesus som är Guds barn,
men även de som blivit en del av den kristna
gemenskapen genom dopet kallas Guds barn. I
en vidare mening är också alla barn Guds barn,
skapade till Guds avbild.
Kristinedalkyrkan
11.00
Stenungsunds musikkår medverkar.
Präst: Elinor Johansson.

Mässa

NYÅRSAFTON – TISDAG 31 DECEMBER
Stenungsunds kapell
Präst: Erik Alpner.

15.00

Nyårsbön

NYÅRSDAGEN – ONSDAG 1 JANUARI
Temat är I Jesu namn.

Kristinedalkyrkan 23.30
Midnattsmässa
Midnattskören, solister och musiker medverkar.
Präst: Elinor Johansson.

JULDAGEN – ONSDAG 25 DECEMBER

Juldagen är Jesu födelses fest. Det är idag Gud blir
människa och "inkarneras" (= blir kött) i Sonen Jesus
Kristus. Det är julens huvudsakliga budskap.

Ödsmåls kyrka 18.00
Präst: Petter Ölmunger.

Mässa

SÖNDAG E NYÅR – SÖNDAG 5 JANUARI
Temat är Guds hus.

Norums kyrka
11.00
Präst: Kristina Hanson.

Mässa

Ödsmåls kyrka
11.00
Gudstjänst
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

Norums kyrka
07.00
Norums vokalensemble medverkar.
Präst: Gunnar Holmquist.

Julotta

Ödsmåls kyrka
07.00
Präst: Petter Ölmunger.

Julotta

TRETTONDE DAG JUL – MÅNDAG 6 JANUARI

Kristinedalkyrkan
11.00
Norums vokalensemble medverkar.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

Mässa

Ödsmåls kyrka 11.00
Präst: Kristina Hanson.

Mässa

Norums kyrka
18.00
Präst: Kristina Hanson.

Musik i kyrkan

KLOCKRENT
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Kristinedalkyrkan
18.00
Präst: Kristina Hanson.

Mässa

Temat är Guds härlighet i Kristus.
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I Betlehem och vidare...

Lördag 14/12 kl. 15.00 & 18.00
Söndag 15/12 kl. 15.00 & 18.00

I KRISTINEDALKYRKAN
8
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Julspel

>> Julspelet börjar utanför kyrkan,
tänk på att välja kläder efter väder!
Kom i god tid om du vill se djuren
och träffa herdarna på sin
äng innan spelet börjar.

Julspel
Helgen efter att skolbarnen fått se julspelet är alla välkomna till att komma
och uppleva julspelet i Kristinedalkyrkan. Det har blivit en fin jultradition
för många och de fyra föreställningarna brukar vara välbesökta. Spelet
börjar i vanlig ordning utanför kyrkan på herdarnas äng och fortsätter
sedan inne i kyrkan som gjorts om till Betlehem. Som publik i julspelet får
du vara med om både drama och sånger, du får både smaka, lukta och
röra på dig, och du får även sjunga med i några av julens kända psalmer.
Varmt välkommen!
KLOCKRENT
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FOTON: SANDRA MATTSSON/PER JONSSON

Varje år bjuds skolklasser från skolorna i Stenungsund och Ödsmål in
till julspel i Kristinedalkyrkan. Under vecka 50 kommer ett tusental barn
att få möta herdarna och deras får, änglar, stjärntydare från Östern med
sina kameler, den grymme kung Herodes och hans soldater, Josef, Maria
och naturligtvis huvudpersonen, det nyfödda Jesusbarnet.
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Alternativ julkalender 2019
– VAR EN SUPERHJÄLTE I VARDAGEN!

1. 1:a advent! Tänd ett ljus och be en bön
för någon du bryr dig om.

5. Fråga någon hur
hen mår. Lyssna
på svaret.

3. Skriv en uppmuntrande
kommentar på nätet.
6. Sortera ut något som du
kan ge vidare.
10. Ge en gåva
till någon
som behöver den.

12. Hjälp någon att skotta
snö eller kratta löv

2. Håll upp dörren för någon

7. Lyssna och låt ett
samtal handla helt om
den som är framför dig.

9. Släpp före någon i kön

11. Berätta för någon vad du
beundrar hos den.

13. Lucia! Fundera på hur du kan vara ett
ljus i mörkret för någon.

16. Låt bilen stå idag och
välj ett annat färdsätt.

15. 3:e advent! Hör av dig
till någon du inte
pratat med på länge.

14. Välj en Fairtrade-märkt vara
nästa gång du handlar!

18. Be för människor som
tvingats fly krig.

17. Skriv ”kom ihåg att du är värdefull och älskad!”
på en lapp och lämna på en synlig plats.

19. Plocka upp skräp från marken
och släng i papperskorgen.
10

4. Säg tack minst fem

8. 2:a advent!
Le mot någon idag.

24. Njut av julens mirak
– och minns, ett ba
förändra världen!

23. Lär dig något om hur du kan hjälpa vår miljö o
vårt klimat. Sprid kunskapen
vidare!
KLOCKRENT NR 6 · 2019

OMTANKETID OCH FÖRÄNDRINGSVINDAR RÅDER STÄNDIGT IDAG. VI BEHÖVER
MEDVETET TRÄNA OSS PÅ ATT BRY OSS OM VARANDRA OCH VÅR OMVÄRLD. I DEN HÄR KALENDERN FINNS EN VIKTIG HANDLING FÖR VARJE DAG.
SPRID OMTANKEN VIDARE! DEN SMITTAR!
20. Ta tre djupa andetag.

21. Baka något till dina vänner
eller ditt arbetslag.

m gånger.
22. 4:e advent!
Lämna en anonym
julklapp, gärna
hemmapysslad, i
någons brevlåda.

n.

.

kel
arn kan

och
KLOCKRENT
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Läs mer på nästa sida.

Julinsamlingen 2019

För alla flickors
rätt till ett
värdigt liv!
Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot,
våld och övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera
att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett
värdigt liv. Alla flickor ska själva kunna påverka sin framtid.
Tillsammans tar vi ställning mot fattigdom, förtryck och orättvisor.
Var med i julkampanjen 2019 och kämpa för alla människors rätt till
ett värdigt liv!
12

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM /IKON
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Julinsamlingen 2019
>> I Svenska kyrkans julinsamling, som pågår från första advent 2019 till trettondedag jul
2020, samlar vi in pengar till Act Svenska kyrkan – för alla flickors rätt till ett värdigt liv.

Julinsamlingen 2019

Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. Ett budskap
handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon själv vill. En flicka har
rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. Hon ska kunna skriva sin egen
historia.
TEXT: SUSANNA OLIVIN FOTO: JESPER WAHLSTRÖM/IKON

Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga övergrepp. Lucia
blev bortlovad för att gifta sig redan
som ung flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen,
straffades hon genom tortyr och
sedan till ett liv på bordell. Hon
uppges då ha sagt att eftersom hon
inte gav sig frivilligt skulle hennes
kyskhet bestå.
14

Lucias motstånd väckte stor ilska
hos omgivningen. Enligt vissa
berättelser stack de ett svärd genom
hennes hals, enligt andra stack de
ut hennes ögon. Oavsett vilket våld
hon utsattes för, så är en sak säker:
Lucia straffades hårt för att hon
trotsade samhällets normer.

Flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än
idag för samma typ av övergrepp
som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld
och våld inom familjen är exempel
på vanliga övergrepp mot flickor.
Varje dag könsstympas över 10 000
flickor. Varje dag gifts över 30 000
flickor bort.
KLOCKRENT
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Julinsamlingen 2019
Flickor får tidigt ta hand om barn
och utföra oavlönat hushållsarbete,
vilket begränsar deras möjligheter att utbilda sig och skaffa sig
en egen försörjning. Flickors och
kvinnors kroppar ses i många fall
som mäns egendom. I vissa samhällen har kvinnor ingen rätt att
äga mark eller egendom, ingen rätt
att ha eget bankkonto och ingen
rätt att rösta. Beroendeställningen
leder till stor ohälsa.

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter för att
långsiktigt förändra. Det handlar
om utbildning kring farorna med
könsstympning, påverkan för
att förbjuda barnäktenskap och
projekt för att flickor ska tillåtas
gå i skolan. Det handlar om att
bryta tabun som rör jämställdhet
och sexualitet och stå upp för alla
människors lika värde.

Act Svenska kyrkan gör
skillnad
Som trosbaserad aktör har Act
Svenska kyrkan ett unikt nätverk i
samhällen där religiösa ledare har
stort inflytande över människors
liv och vardag. Det ger möjlighet
att påverka kränkande normer och
diskriminerande familjelagstiftning. När kyrkor tar ställning emot
exempelvis könsstympning och
barnäktenskap, kan en förändring
ske i samhället.

Legenden om Lucia ger hopp
Kanske är det just Lucias kamp för
sitt liv, sin kropp och sin värdighet
som gjort att vi idag firar henne
med en stor ljushögtid. Att vi låter
Lucia bli en symbol för ljuset i
mörkret. Legenden om Lucia kan
ses som en påminnelse om att värna alla flickors rätt att få bestämma
över sina egna kroppar och kunna
göra egna val. Tillsammans genom
Act Svenska kyrkan kan vi ge fler
flickor möjlighet att ta makten
över sina egna liv.

Stöd kampen för varje
människas rätt till ett
värdigt liv – ge en gåva idag!

Swisha valfritt belopp till

9001223
PG 90 01 22-3
BG 900-1223

Fakta: Julinsamlingen 2019 - FÖR ALLA FLICKORS RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV!
Mer än…
780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem är flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under arton år blir bortgifta
10 000 flickor könsstympas
…varje dag.
Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, våld och övergrepp – bara för att
de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för
ett värdigt liv.
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor
och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar
vid första advent och pågår till trettondag jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att
kunna påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma över sin egen kropp. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.

Swisha din gåva till 9001223.
KLOCKRENT
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Tack!
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Lär dig mer om

Inkarnation
Det brukade inte komma änglar på besök till herdarna på ängen utanför Betlehem, så de förstod nog att det var något alldeles speciellt med det nyfödda
barnet i krubban, men vad? En fråga som återkommer i evangeliernas berättelser om Jesus är ”Vem är han?”. Han var en levande gåta för dem han mötte,
han sa och gjorde saker som ingen annan. Han var en människa och samtidigt
något mer, men vad?
Så småningom kom människor som levt nära Jesus till klarhet och sammanfattade vem han var, nämligen Gud själv. Lärjungen Johannes skrev ”Ordet (Gud)
blev människa (kött) och tog sin boning bland oss”. Detta kallas i kyrkans
historia för inkarnation (efter latinets ”förköttsligande).
I Jesus förenades det gudomliga och det mänskliga. Han var inte någon slags
halvgud, till hälften Gud och till hälften människa, utan helt och hållet Gud
och människa samtidigt. Gud blev en av oss och levde ett utsatt och enkelt
liv som människa. Genom att dela våra erfarenheter av t.ex. otrygghet, svek,
sorg och smärta, och till sist dö under förnedrande former har Gud på alla sätt
förenat sig med oss människor och sin skapelse.
Athanasius (298-373) var biskop i Alexandria och en av de stora teologerna i
den tidiga kristna kyrkan. Han förklarade inkarnationen kort men kärnfullt:
”Gud blev människa för att människan skulle kunna bli Gud”. Vad han menar
är att Gud genom Jesus har återupprättat människans skadade gudslikhet.
Tack vare Jesus finns en väg till förlåtelse och upprättelse från
synd och skam, och från död till evigt liv.
Tack Gud för att din Son föddes i världen och blev
människa som vi! Hjälp oss att återspegla hans
kärlek i världen.
Andreas Hanberger

Ikon med ursprung i rysk ortodox tradition från 1400-talet.
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Kyrka-Arbetsliv bjuder in till

Adventsmorgon
i kapellet
Fredag 29 november kl. 07.30
Vi tänder ljuset, sjunger adventspsalmer, och
lyssnar till Norums vokalensemble.
Kaffe/te och fralla innan du fortsätter till jobbet,
återvänder hem eller någon annanstans.
Välkommen till en stämningsfull början
på arbetsdagen!

Ekumenisk musikgudstjänst
"Julkonsert"
Söndag 8 december
kl. 17.00 i Kopperskyrkan
Julkonsert med sångensemblen Iris från
Betlehemskyrkan i Göteborg.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson

Jul

- en annan dag
Torsdag 26 december
Annandag jul kl. 15.00-17.30
i Kristinedalkyrkan

Julfirandet fortsätter och Du är välkommen.
Kom och ät annandagslunch och umgås.
Kl. 17.30 erbjuds skjuts till Norums kyrka där mässa hålls kl. 18.00.
Begränsat antal platser. Vuxna 40 kr / Barn gratis.
Anmälan till Anna Blomberg.
Tfn: 0703-29 19 32 / Mejl: anna.blomberg@svenskakyrkan.se

Julhälsning från Hos Marta och Maria!
Julstängt 2019:

Sista öppetdag före jul: Lördag 14 december

Vi öppnar igen lördag 11 januari 2020

Gåvor mottages fr.o.m. tisdag 7 januari 2020

Öppet: Måndag 17 – 19, Lördag 10 – 13 | Gärdesvägen 8

I huvudet på en tonåring

– en kväll för dig som är tonårsförälder
eller annan vuxen som möter unga
Torsdag 30 januari
kl. 18.30 i Kristinedalkyrkan
Välkommen till en föreläsning med socionomen 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.

|

Tfn: 0303 - 660 03

Tre träffar mitt i livet

– för dig som är tonårsförälder
Torsdag den 6 februari, 20 februari,
27 februari kl.19.00-21.00
i Kristinedalkyrkan
”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.

I samarbete med
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Tips från köket!

VISSTE DU ATT...

1537

personer besökte julspelet i
Kristinedalkyrkan förra året?

Julig lax
Gratinerad färsk lax med saffran, spenat
och tomat. Perfekt i juletid!


1 timme



4 portioner

Du behöver:

Ca. 500 gram färsk lax
1 näve spenat
1/2 purjolök
10 babytomater
1 apelsin, rivet skal
3 dl grädde
2 dl creme fraiche
1 paket saffran
3 msk vitt matlagningsvin
1/2 fiskbuljong
Några droppar tabasco
Salt och peppar

Gör så här:
VISSTE DU ATT…

500

personer besökte våra kyrkogårdar under allhelgonahelgen i år?

Sätt ugnen på 200 grader.
Lägg laxsidan i en smörad form. Salta och peppra
laxen. Skär purjolöken i bitar, dela tomaterna i halvor
och lägg över och runt laxen. Lägg på spenaten. Riv
skalet från apelsinen över laxen (det vita ska inte
vara med.) Koka upp grädde, creme fraiche och saffran.
Tillsätt buljong, matlagningsvin, tabasco, salt och
peppar. Sänk plattan och låt det koka en liten stund.
Häll allt över fisken och gratinera i ugnen i 20 minuter.
Förslag: Servera med pressad potatis eller blomkålsris.

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

Musik i kyrkan
”1 advent”
Söndag 1 december
kl. 18.00 i Norums kyrka
Lämna stressen och tona in julen tillsammans
med Norums vokalensemble. Ny och gammal
adventsmusik lyser upp i vintermörkret.

Luciagudstjänst
Söndag 8 december
kl. 16.00 i Ödsmåls kyrka
Luciatåg med barn från Kompisgrupper,
Sångverkstán och Ödsmåls ungdomskör.
Efter gudstjänsten är det lussefika i
församlingshemmet.
Präst: Petter Ölmunger.

Stefan Rahkonen – trumpet.
Samuel Johansson – orgel.
Frida Wendelius – dirigent.
Präst: Erik Alpner.

Musik i kyrkan
Torsdag 19 december
kl. 19.00 i Ödsmåls kyrka

Musik i kyrkan
"En stjärna lyser så klar"

Kom och sjung in julen med
Ödsmåls kyrkokör, kören
Gloria och musiker med flera!

Måndag 6 januari 2020
kl. 18.00 i Norums kyrka
Sjung ut julen och börja det nya året med en
musikaliska smällkaramell. Unga röster och
Norums Vokalensemble med flera medverkar.
Samuel Johansson – piano och orgel
Frida Wendelius – dirigent

I samarbete med

