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Sjung i kör!
Ödsmåls kyrkokör
har fyllt 80 år.
Sid 11.

Häng med på vårens
verksamheter!
Här finns något för alla!
Sid 4-7.

Intro
Dags att ladda om

För flera år sedan var vår familj på ett lekland där man skulle tävla
genom att lösa gåtor och på det viset ta sig igenom olika rum. Jag minns
särskilt en bana som bestod av ett dansgolv med musik som spelade i
högtalarna. Men hur vi än dansade så klarade vi inte banan. Vi dansade
snabbt och vi dansade långsamt. Vi dansade tillsammans och vi dansade
ensamma. Hur vi än försökte så blev det fel. Till slut gav vi upp och
frågade efter en ledtråd. ”Lyssna noga på musiken” sa personalen
kryptiskt. Först då tänkte vi på vilken låt det var de spelade, nämligen
Dansa Pausa. Så vi prövade det. Varje gång ordet Pausa dök upp stod vi
blick stilla. Och då blev det rätt! Det var pausen som gjorde det. Utan
den gick det inte att klara banan.
Nu, när vi står på tröskeln till ett nytt år, vill jag slå ett slag för pausen.
Kanske kan det tyckas motsägelsefullt eftersom du håller i ett nummer
av Klockrent som är till bredden fullt av aktiviteter. Dessutom är vi
många som just den här tiden på året gör upp planer på allt vi skall göra.
Vi sitter med våra almanackor och försöker få logistiken och livspusslet
att gå ihop. Men just därför är pausen så viktig. Vi behöver tid för återhämtning och vila om vi skall orka.
I kyrkans tradition har man alltid vetat hur viktigt det är med växlingen
mellan återhämtning och arbete, mellan att ta emot och ge ut. Därför
har klostrens rytm sammanfattats med orden Ora et Labora, bed och
arbeta. Det är en rytm att inspireras av. Det är guld värt om vi kan skapa
små pauser för återhämtning, där bön och reflektion vävs in som en
naturlig del av livet.
Ibland kan vi också behöva en längre paus. Då är den tysta retreaten
en fantastisk möjlighet. På en retreat drar man sig tillbaka några dagar
för att få perspektiv på sitt liv. Då kopplar man ner från all media för
att kunna sortera bland alla intryck man redan bär med sig. Om detta
väcker en längtan finns möjlighet att vara med på en tyst retreatdag den
13 januari i Kristinedalkyrkan.
Sedan finns det förstås många andra sätt att ladda batterierna. Inte minst
genom musik. I detta nummer av Klockrent får vi träffa kyrkokören i
Ödsmål som genom sin musik gett människor återhämtning i 80 år! För
övrigt är det ju så, också i musiken, att pausen är viktigast av allt. Utan
paus, ingen musik.
Med dessa ord vill jag önska Dig Guds välsignelse under det nya året!
Är tiden knapp men kraven på dig många,
och stress och trötthet ständigt tränger på,
så stanna dock och ge dig tid att lyssna
ty kanske, kanske skall du finna då:
Guds Ande bor i djupet av ditt hjärta,
och av hans styrka kan du krafter få.
(Sv ps. 524:3)
ELINOR JOHANSSON, KYRKOHERDE
E-post: elinor.johansson@svenskakyrkan.se
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SID 8
Nya gudstjänsttider
inleder 2019.
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SID 4
Läs mer om vårens
verksamheter i
Stenungsunds pastorat

SID 10
Musik i kyrkan
Fantastiska konserter!

10

11
SID 11
Ödsmåls kyrkokör
har fyllt 80 år!

Tack!
Ett stort tack både till skådespelarna, tvåbenta och fyrbenta,
och till alla er som kom och
tittade på 2018 års julspel!
Under en vecka i december fick
runt 1500 barn och vuxna se
julevangeliet få liv.
Vi ses i Betlehem igen även
nästa jul!

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

Ödsmåls församlingshem, start vecka 2
Måndag kl. 09.30 – 12.00.
Kristinedalkyrkan, start fredag vecka 2
Tisdag & fredag kl. 09.30 – 12.00.
Norums församlingshem, start fredag vecka 2
Onsdag & fredag kl. 09.30 – 12.00.

KOMPIS-GRUPPER | 6 – 13 ÅR

För dig som gillar att pyssla, leka, sjunga, baka,
träffa nya kompisar och mycket mer...!
OBS! Obligatorisk anmälan av vårdnadshavare!
Ödsmåls församlingshem, start vecka 4
Kompis 1 (åk. F – 1): Tisdag kl. 15.00 – 16.30.
Kompis 2 (åk. 2 – 5): Måndag kl. 15.00 – 16.30.
Kristinedalkyrkan, start vecka 4
Kompis 1 (åk. F – 1): Måndag kl. 15.30 – 17.00.
Kompis 2 (åk. 2 – 3): Tisdag kl. 16.00 – 17.30.
Kompis 3 (åk. 4 – 5): Torsdag kl. 15.00 – 16.30.
Kompis + (åk. 6 – 7): Onsdag kl. 15.00 – 16.30.
Norums församlingshem, start vecka 4
Kompis 1 (åk. F – 2): Tisdag kl. 15.00 – 16.30.
Kompis 2 (åk. 3 – 5): Onsdag kl. 15.00 – 16.30.

Kontakta oss för mer information och anmälan:
Ödsmål
Ulrika Kristiansson
ulrika.kristiansson@svenskakyrkan.se
0303-660 74
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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!

Ungdomar
UNGDOMSKÖREN DEVOTION
För dig i årskurs 7 och uppåt.

rs
1 ma
n
e
d
n
söka
n
a
Sista

Kristinedalkyrkan Lyktan, start vecka 4
Torsdag kl. 18.30 – 20.00.

Vill du vara med i

KRISTINEDALKYRKANS
FRITIDSGÅRD

17 juni - 21 juli

Fritidsgården är öppen för dig från åk 6 och uppåt.
Kristinedalkyrkan, start vecka 5
TIDER!
OBS! NYA
Onsdag kl. 15.00 – 20.00
Fredag kl. 15.00 – 18.00 (Anmälan) / 18.00 – 22.00.
Smygöppet 18/1 och 25/1 kl. 18.00-23.00.

Missa inte att söka till
Sommarteamet 2019!

!

S O M M A RT E A M E T ?
-20 år) som
Vi söker ungdomar (15
- trivs i kyrkan
- gillar att sjunga/spela
skor
- gillar att möta männi

:

Frågor :
etjärn,
Kontak ta Margaretha Tov
rn@svenskakyrkan.se
Mejl: margaretha.tovetja
s: 0705 - 70 15 45
Sm
Tfn: 0303 - 660 23
e till intervju!
Alla som söker blir kallad
Ansökan till:
nd
Svenska kyrkan i Stenungsu
Kristinedalsvägen 2
444 47 Stenungsund

svenskakyrkan.se
eller stenungsund.pastorat@

Kontakta oss för mer information:
Fritidsgården
Sofia Bratt Karsman
sofia.bratt@svenskakyrkan.se
0303-660 36
Fritidsgården
Anna Vuori
anna.vuori@svenskakyrkan.se
0303-660 45
Devotion
Elin Olsson
elin.olsson@svenskakyrkan.se
0303-660 53
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Verksamheter

Musik för barn & unga
BARNKÖRER

Gillar du att sjunga och ha kul med musik? Kom och
var med i någon av våra barn- och ungdomskörer.
Ödsmåls församlingshem, start vecka 4
Sångverksta'n (åk. 1 – 3): Torsdag 15.00 – 15.50.
Sångverksta'n (åk. 4 – 6): Onsdag kl. 15.00 – 16.00.
Kristinedalkyrkan, start vecka 4
Sång med språng (åk. F – 2):
Tisdag kl. 15.20 – 16.00.
Sång med språng (åk. 3 – 4):
Tisdag kl. 15.00 – 16.00.
Norums församlingshem, start vecka 4
Unga röster (åk. F – 3): Onsdag kl. 17.00 – 17.45.
Joyful (åk. 4 – 6): Torsdag kl. 15.00 – 16.00.

Musik för lite äldre
VUXENKÖRER

Välkommen till kyrkomusiken och
våra körer i Stenungsund!
Ödsmåls församlingshem, start vecka 5
Ödsmåls kyrkokör: Tisdag kl. 19.00 – 20.30
Kristinedalkyrkan, start vecka 3
Kören Gloria: Torsdag kl. 19.00 - 21.00
Norums församlingshem, start vecka 4
Norums vokalensemble (Damkör):
Onsdag kl. 18.30 – 20.30

Kontakta oss för mer information och anmälan:
Ödsmål
Ann-Sofie Andersson
annsofie.i.andersson@svenskakyrkan.se
0303-660 43
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Kristinedal
Elinor Josefsson
elinor.josefsson@svenskakyrkan.se
0303-660 10

Norum
Frida Wendelius
frida.wendelius@svenskakyrkan.se
0303-660 73
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Något för alla!

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!
Kristinedalkyrkan
Första lunchen för terminen blir den 30 januari.
Onsdag kl. 12.00. (ca. 3ggr/månaden)
Gemensam lunchandakt kl. 12.00.
Norums församlingshem
Onsdag kl. 12.00. (ca 1 ggr/månaden)
Ödsmåls församlingshem
Onsdag kl. 12.00. (ca 2 ggr/termin)

?

VISSTE DU ATT...

120

fler än 120 gudstjänster
firades på äldreboenden i
pastoratet förra året?

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
Första soppan för terminen blir den 4 februari.
Måndag kl. 12.30.

SYFÖRENINGEN

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

VISSTE DU ATT...

2200

fler än 2200 personer
besökte ”Musik i kyrkan”
under 2018?

STAVGÅNG

Ödsmåls församlingshem, start vecka 7
Fredag kl. 10.00 – 12.00.

SAMTALSGRUPPER OM KRISTEN TRO

För dig som söker en andlig gemenskap och lite andlig näring.
(Se hemsida för datum och platser satta för grupperna!)

VÄLKOMMEN IN - diakonicentral
Gärdesvägen 6D, start vecka 2
Måndag kl. 10.00 - 17.00
Onsdag kl. 10.00 - 17.00

TIDER!
OBS! NYA

VISSTE DU ATT...

10 000
över 10 000 besök gjordes
på våra öppna verksamheter
förra året?

Kontakta oss för mer information:
Anna Blomberg
anna.blomberg@svenskakyrkan.se
0303-660 75
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Sara Wallström
sara.wallstrom@svenskakyrkan.se
0303-660 16

Veronica Jonsson
veronica.jonsson@svenskakyrkan.se
0303-660 33
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Gudstjänstliv
Att fira gudstjänst är en del av
församlingens grundläggande
uppgift.
Här i Stenungsunds pastorat,
Norums- och Ödsmåls fösamlingar, firar vi gudstjänst flera
gånger i veckan.
Inte bara i våra kyrkor utan
även på de äldreboenden som
finns runt om i pastoratet.

För fler gudstjänsttider – se annonsering
i ST-tidningen, GP och på hemsidan.

Nytt för 2019

Gudstjänsttider
Under 2019 och framåt kommer tiderna för gudstjänst
att se något annorlunda ut än föregående år.
Gudstjänsterna i Norums kyrka och Kristinedalkyrkan kommer
att alternera mellan kl. 11.00 och kl. 18.00 varannan vecka.
Det vill säga när gudstjänsten är kl. 11.00 i Norum är
den kl. 18.00 i Kristinedal och tvärtom.

Hällebäck

Varje tisdag kl. 11.30.
Mässa första tisdagen i månaden,
övriga tisdagar gudstjänst.

I Ödsmåls kyrka är grundtiden kl. 11.00 men var fjärde
vecka är det gudstjänst kl. 18.00.
Vi har lyssnat på önskemål från församlingarna om ett mer
flexibelt gudstjänstschema och hoppas på detta sätt göra
gudstjänsterna i pastoratet mer tillgängliga.

Tallåsen

Varje torsdag kl. 15.00.
Mässa jämn vecka, gudstjänst
ojämn vecka.

Norums kyrka

Kyrkenorum 201,
444 91 Stenungsund

Pressaregården

Mässa onsdag kl. 14.30.
ojämn vecka.
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Stenungsunds kapell
Kyrkvägen 7B,
444 31 Stenungsund

Kristinedalkyrkan

Kristinedalsvägen 2,
444 47 Stenungsund

Ödsmåls kyrka

Ödsmåls kyrkväg 1,
444 95 Ödsmål
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Gudstjänstliv
Söndag 13/1 1 s. e. trett d.

Tisdag 29/1

11.00 Norums kyrka
Mässa.
Präst: Gunnar Holmquist.
11.00 Ödsmåls kyrka
Gudstjänst.
Präst: Petter Ölmunger
18.00 Kristinedalkyrkan
Vila i Kristinedal.
Vila i tystnaden, orden och musiken.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

18.30 Kristinedalkyrkan
Veckomässa.
Präst: Gunnar Holmquist.

18.30 Kristinedalkyrkan
Veckomässa.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

Söndag 20/1 2 s. e. trett d.
11.00 Kristinedalkyrkan
Mässa.
Präst: Gunnar Holmquist.
11.00 Ödsmåls kyrka
Mässa.
Präst: Petter Ölmunger.
18.00 Norums kyrka
Mässa.
Präst: Petter Ölmunger.

Tisdag 22/1
18.30 Kristinedalkyrkan
Veckomässa.
Präst: Elinor Johansson.

Torsdag 24/1
08.30 Kristinedalkyrkan
Morgonmässa.
Präst: Petter Ölmunger.

Söndag 27/1 3 s. e. trett d.
11.00 Norums kyrka
Mässa.
Präst: Gunnar Holmquist.
18.00 Kristinedalkyrkan
Disneymässa.
Präst: Petter Ölmunger.
18.00 Ödsmåls kyrka
Gudstjänst.
Präst: Gunnar Holmquist.
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10.30 Norums kyrka
Gudis.
Välkommen till gudstjänst med de
allra yngsta. Vi firar denna enkla
gudstjänst tillsammans med
kyrkans öppna förskola.

Söndag 3/2 Kyndelsmässod.
11.00 Kristinedalkyrkan
Mässa.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.
11.00 Ödsmåls kyrka
Mässa.
Präst: Anders Anderberg.
18.00 Norums kyrka
Musik i kyrkan.
(Se annons på sid. 10)
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

>> Hit är du välkommen
precis som du är för att
sitta ner, lyssna till en
predikan, ta del av
veckans bibeltexter,
sjunga en sång och be.
Alla är välkomna att vara
med: unga och gamla,
den som är van
gudstjänstfirare och
den som är ovan.

Tisdag 5/2
18.30 Kristinedalkyrkan
Veckomässa.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

I gudstjänsten tolkar vi
livet och fyller på med ny
energi. Men gudstjänsten
är också ett tecken på och
uttryck för kyrkans tro
och närvaro i samhället.

Torsdag 7/2
08.30 Kristinedalkyrkan
Morgonmässa.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

Söndag 10/2 5 s. e. trett d.
11.00 Norums kyrka
Familjemässa.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.
11.00 Ödsmåls kyrka
Gudstjänst.
Präst: Elinor Johansson.
18.00 Kristinedalkyrkan
Mässa.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

Tisdag 12/2
18.30 Kristinedalkyrkan
Veckomässa.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

Tisdag 15/1

Fredag 1/2
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Musik i kyrkan

I samarbete med studieförbundet

Söndag 3 februari • Kl. 18.00 i Norums kyrka

”Du har fångat mitt hjärta”
Texter ur Höga visan tonsatta av Monica Norén.
Monica Norén - sång. Marcus Löfdahl - dragspel. Oskar Reuter - nyckelharpor/mandolin

Söndag 17 februari
Kl.18.00 i Ödsmåls kyrka

”Människans dagar”
Kören Rilkeensemblen under ledning av
Gunnar Eriksson framför textsatt musik av Lars Gullin.
Mats Eriksson - gitarr. Anders Jormin - bas. Joakim Rolandsson - saxofon.

Söndag 3 mars
Kl. 18.00 i Norums kyrka

”Violin och
cembalo”
Sara Uneback och Göran Karlsson
från den göteborgsbaserade
barockorkestern Karlsson Barock
spelar musik för violin
och cembalo av Antonio Vivaldi,
Georg Friedrich Händel,
Arcangelo Corelli,
samt François Couperin.
Sara Uneback - barockviolin
Göran Karlsson - cembalo

10

Söndag 10 mars
Kl. 18.00 i Kristinedalkyrkan

”Se, vi går upp
till Jerusalem”
Nya Motettensemblen framför ”Se vi går upp till
Jerusalem”, en gregoriansk Johannespassion med
musik av Morén, di Lasso och Bach med flera.
Peter Corneliusson - dirigent.
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Sjung i kör!
>> Visste du att detta sker när du sjunger:
·
·
·
·

Blodtrycket sjunker
Immunförsvaret stärks
Vi blir gladare
Stresshormonet kortisol minskar

80 år i Ödsmål
Varför sjunga i kör? För medlemmarna i Ödsmåls kyrkokör är
det självklart. Det gör gott för både kropp och själ. Då kanske
det inte är så konstigt att kören nu firar 80 år och fortsätter
att engagera och växa.

KLOCKRENT
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Sjung i kör!

Ödsmåls kyrkokör 80 år!
TEXT & FOTO: TONE WESTERLUND

– Man får alltid energi även om
man inte har det innan, säger
Annika Johansson, körmedlem
i Ödsmåls kyrkokör.
Det är tisdagskväll och församlingshemmet i Ödsmål fylls av
medlemmarna i kyrkokören.
Kvällens körverksamhet börjar
runt fikabordet i köket, där
alla får landa efter dagen och
mötas innan övningen börjar.
Ödsmåls kyrkokör består av en
blandad grupp av människor,
alla med olika erfarenhet av
körsång.
– Idag är vi omkring 20 personer i kören, säger körledare
och musiker i Stenungsunds
pastorat Ann-Sofie Andersson
som tycker det är roligt att se
hur kören växer.
12

Efter fikastunden samlar sig
alla körmedlemmar vid pianot för uppvärmning. Det är
en härlig stämning bland dem
och här görs ingen skillnad
på människor. Alla välkomnas
varmt in i gemenskapen, vare
sig det är första gången eller
om man har varit med länge
och känner alla.

olika stämmorna i turordning
för varje sång, för att sedan på
slutet sätta ihop alla stämmor
och sjunga tillsammans.
– Det här är något som jag gläder mig åt varje vecka, för alla
gör sitt bästa efter sin förmåga
och tillsammans blir det bra.
Man får alltid energi här, säger
Annika Johansson.

Under ledning av Ann-Sofie
Andersson övar kören in de

Variation och glädje
För Annika Johansson finns
det inte på kartan att sluta med
körsången, tvärtom tycker hon
att det bara blir roligare för
varje gång.
– Det är en självklarhet. Jag
tror att jag har varit med i kören i 30 år, berättar Annika.
Och nu firar kören alltså 80 år.
Vad är hemligheten med att

Det här är
något som jag
gläder mig åt
varje vecka

KLOCKRENT
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Sjung i kör!

kyrkokören har varat så länge?
– Ja, det är svårt att säga men
jag tror att det är variationen
och att man får vara med och
glädja människor med sång,
säger Annika Johansson.

Vad är ditt bästa minne med
kyrkokören?
– Jag har inget särskilt minne.
Det som är kul med körsång är
att det inte bara är glad musik.
Ibland är det lite dämpade,
lugna sånger också. Det är
sånger som speglar livet, säger
Annika.

I samband med gudstjänsten i
Ödsmåls kyrka den 2 december, firade man kyrkokörens 80
års jubileum med tårta i församlingshemmet och Ann-Sofie
Andersson höll tal till kören.

Ann-Sofie Anderssons tal till Ödsmåls kyrkokör:
”Jag vill tacka er, som nu är, att ni har tagit över stafettpinnen
genom att varje vecka i ur och skur, i mörka och ljusa tider,
komma och öva, och ge av er själva, av er tid, av er röst.
Tacksamhetens tanke till de som varit med under dessa 80 år, för
de kollegor som lett kören, för de församlingsbor som stöttat och
som kommit och lyssnat och sjungit tillsammans.”

KLOCKRENT
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Gemenskaplunch
Hälsningar från sista
gemenskapslunchen
för 2018!
Vi ses igen 30 januari
i Kristinedalkyrkan!

FOTO: TONE WESTERLUND
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Tips från köket!

Kyckling i sås!
Vid den första gemenskapslunchen
för terminen i Kristinedalkyrkan, 30/1,
serveras denna smarriga rätt!


45 minuter		



4 portioner

Du behöver:

4 st urbenade kycklinglår
12-16 blad av färsk dragon
Salt
Vitpeppar
Smör
Köksteamtet, Ulla Dahlberg, Pernilla
Larsson och Elisabeth Hellström, önskar
en god fortsättning på det nya året!

VISSTE DU ATT…

2600

över 2600 gemenskapsluncher serverades förra året?

KLOCKRENT
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Gör så här:

Lägg kycklingen på en skärbräda och krydda med
salt och peppar. Lägg på ett par dragonblad och rulla
ihop och fäst med en tandpetare.
Stek i en panna med smör. Dra sedan åt sidan under
tiden du gör såsen.
Hacka löken och fräs mjuk i smör tillsammans med
grönpepparn. Tillsätt buljongtärningen och grädden.
Häll en skvätt vatten i pannan du stekt kycklingen
i och låt koka upp och häll i såsen. Rör om och låt
såsen sedan puttra ihop ett par minuter.
Lägg ner kycklingen i såsen och värm på och smaka
av med vinäger.
Förslag: Garnera med persilja och servera med ris.

Dagens ’Tips från köket’ serveras på gemenskapslunchen i Kristinedal den 30/1. Du kan läsa mer om
15
verksamheten på: www.svenskakyrkan.se/stenungund

Retreatdag
En dag i stillhet och tystnad
med tid för Gud och dig själv.
Enkel måltid kl. 16.00.
Anmälan senast 10/1.

Söndag 13 januari kl. 12.30
i Kristinedalkyrkan

Vila i
Kristinedal
Vila i tystnaden, orden och musiken.

Söndag 13 januari kl. 18.00
i Kristinedalkyrkan

Söndag 27 mars kl. 18.00
i Kristinedalkyrkan

Söndag 31 mars
Kl. 18.00 i Norums kyrka

”Pianoromantikens
yttre gränser”
Pianisten Johan Möller Lekemo
spelar välbekanta pianoklassiker av
Schubert, Debussy, Liszt och Chopin.
Mellan de kända verken berättar Johan om
kompositörernas märkliga och intressanta liv.
Johan Möller Lekemo är en av
Sveriges främsta romantiska konsertpianister.

