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Karolina gifter sig.
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Musik i
sommarkväll
Juli & Augusti i Kapellet
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Tema: Fest!

Vad handlar
pingsten om?
– egentligen...

En sån’ här dag känner man livet i sig!
Minns ni Astrid Lindgrens berättelser om Madicken? Tjejen som bor på Junibacken med lillasyster Lisabet, mamma och pappa och familjens hembiträde
Alva. Minns ni också Madickens grannar, familjen Nilsson? Där bor sonen
Abbe som bakar kringlor för jämnan och som Madicken är lite småkär i. Där
finns också Abbes pappa, filosofen… Han säger något jag vill stjäla som rubrik.
När livet är riktigt, riktigt bra, då utbrister herr Nilsson: En sån’ här dag känner
man livet i sig!
Det finns vissa dagar i livet som betyder något alldeles speciellt och som får
oss att känna oss ”mer levande” än annars. Ofta är det dagar då vi passerar
en gräns av något slag, dagar som gör att livet förändras. Hit hör konfirmationsdagen, bröllopsdagen, studenten, födelsedagen, den första skoldagen osv.
Dessa dagar klär vi i festligheter av olika slag. Vi samlar familj och vänner.
Vi äter gott och kanske har vi speciell musik som hör dagen till. Några dagar
i livet är så viktiga att vi minns dem år efter år och tar
då tillfället i akt att fira igen, som vid födelsedagar
eller bröllopsdagar.

» Guds rike.

Att fira viktiga händelser och milstolpar är inte
En fest där alla
unikt för oss. Det gör människor i alla kulturer
och traditioner. Vi firar för att minnas vår historia
får vara med! «
och för att levandegöra det som är viktigt för oss.
Och vi firar för att vi behöver glädjen! Bibeln är
förresten full av uppmaningar och referenser till fester.
Jesus använder till och med bilden av en fest för att beskriva Guds rike. En
fest där alla får vara med!
Detta nummer av kyrkfönstret handlar om fester ur olika perspektiv. Hit
hör pingsthelgen och de stora händelserna i livet, men hit hör också de små
sammanhangen. Vardagsfesterna. Pickniken eller fikastunden i vårsolen.
Gemensamt för festerna är att det brukar finnas något att äta. Så är det
också i hjärtat av kyrkans fester – i gudstjänsterna vi firar – där finns en
måltid. Ett nattvardsbord som dukas.
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Jag hoppas att denna tidning skall inspirera dig
och jag önskar dig välkommen till våra kyrkor i både vardag och fest!
Och så önskar jag att Du, precis som Herr Nilsson,
skall få många dagar då du utbrister:

en sån här dag känner man livet i sig!
SvenskaKyrkanStenungsund

ELINOR JOHANSSON, KYRKOHERDE
elinor.johansson@svenskakyrkan.se
0303 - 660 02
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ONSDAG

23 MA J

foto : sandra mat tsson , pixabay . com

12.00 ANDAKT OCH VÅRLUNCH

Anmälan till lunchen senast tisdag kl. 12.00! Tfn: 0303 - 660 00.

16.00		INLEDNING I KYRKAN

• Hoppborg • Café • Grillning •
• Ansiktsmålning • Kaninklappning •
• Ponnyridning • Ballongvridning •
18.30 		 ÖPPEN SCEN Uppträdanden. Anmälan!
Senast 19 maj till Elinor Josefsson, tfn: 0727-25 97 70.

Under vårfesten samlar vi in pengar till
KYRKFÖNSTRET
#2 | 2018
Svenska kyrkans internationella arbete.
Din gåva behövs!
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» Tema: Fest!

Nattvarden – en fest med många dimensioner
Att dela gemenskapen runt matbordet var viktigt för Jesus. Det finns många
berättelser om hur han blir inbjuden i människors hem för att dela en måltid
och för att samtala om livet. Ibland förvånar han sin omgivning genom att äta
tillsammans med människor som ingen annan ville äta med. De marginaliserade
och kritiserade; skatteindrivare och prostituerade.
TEXT: ELINOR JOHANSSON

Flera underverk handlar också om mat och gemenskap. På
bröllopsfesten i Kaana gör Jesus sitt första under, när vatten
förvandlas till vin. Senare välsignar han två fiskar och fem
bröd så att det blir en picknick som räcker åt tusentals.
En av Jesus måltider har blivit viktigare än alla andra. Nattvarden. Den har sitt ursprung i den judiska påskfesten ”pesach”
som handlar om hur Israels barn blev befriade från slaveriet i
Egypten. Jesus var jude och firade påsk så som traditionen
påbjöd med en måltid full av symboliska rätter. Saltvatten
som påminde om tårarna man grät. Det ojästa brödet som
bakades i hast inför själva flykten. Vin som symboliserade
befrielsens glädje.
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Kvällen innan Jesus dog samlade han sina vänner för att äta
denna påskmåltid. Då överraskar han dem med att ge ytterligare en tolkning av det osyrade brödet och vinet. Han
säger att brödet och vinet är också hans liv; hans kropp
och blod - till befrielse, gemenskap och glädje.
Sedan dess har Jesu lärjungar alltid delat bröd och vin i gudstjänstsammanhang. Från början var det en riktig måltid med
mat som deltagarna skulle ha med sig (1 Kor 11:20-26) men
så småningom var det endast osyrat bröd och vin. Det vi
idag kallar nattvard eller mässa. ”Bröd och vin! Till fest du
bjuder. Glädjens måltid firad här ger en aning om ditt rike.
Kom, vi ber dig: Var oss när”. (sv. ps 728:2)

» Bröd och vin!
Till fest du bjuder.
Glädjens måltid
firad här ger en
aning om ditt rike.
Kom, vi ber dig:
Var oss när. «
foto : magnus aronson / ikon

(sv. ps 728:2)

Att fira nattvard är att påminna sig om den sista måltiden
för Jesus och lärjungarna. Men det är också mycket mer.
Nattvarden är ett sakrament, en helig handling som inte
bara handlar om vad som hände då utan som drar oss in i en
gemenskap här och nu. Gud själv bjuder oss till bords och
säger: Kom! Allt är tillrett!

”Men när de sedan kom in i
det julfina köket i Katthult och
Emil hade tänt fem stora grenljus
som speglade sina lågor i väggarnas
nyskurade kopparbunkar, så att
allt bara glänste och glimmade,
då blev de först alldeles tysta,
och Stolle-Jocke trodde att han
redan hade kommit till himlen.
”Si, där är ljus och salighet utan
gräns”, sa han och grät, för grät
gjorde Stolle-Jocke både när han
var glad och när han var ledsen.
Men då sa Emil:
”Nu ska här bli kalas!”
			
ur ”Nya hyss av Emil i Lönneberga”
av Astrid Lindgren

I nattvarden ger Gud förlåtelse, närhet och gemenskap. I
enkelt bröd och vin kommer Gud själv till oss. Konkret och
samtidigt svårt att riktigt förstå. Så är det med det heliga.
Nattvarden är och förblir ett mysterium. Men det hindrar
inte att den väcker vår tacksamhet över vad Jesus gjort
och gör. Därför heter nattvarden eucharisti, tacksägelse,
på grekiska.
Vem får vara med?
I svenska kyrkan krävs ingen speciell fromhet för att ta
emot bröd och vin. Nattvardsbordet är de döptas gemenskap och vi får vara med, oavsett vårt tvivel, vår osäkerhet
och vår längtan. Det handlar inte om att vara värdig. Ingen
är värdig och alla är värdiga på en och samma gång. Alla får
vi ta emot Guds överflödande nåd.

Vad tänker du?
För några av oss är nattvarden självklar och något vi firar
ofta och gärna. För några är känslan av helighet så stor
att vi nästan tvekar. Några har kanske inte firat nattvard
på många år. Vi är olika och kommer från olika traditioner.
Jag skulle önska att vi kunde dela, inte bara bröd och vi
med varandra, utan också våra tankar och erfarenheter av
nattvarden!
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» Tema: Fest - Det stundar bröllop!

Delad glädje är dubbel glädje
I början av maj gifte sig Martin och Karolina i Stenungsunds kapell. Vi träffade
dem två veckor innan bröllopet för att ta dem på pulsen.
TEXT: PER JONSSON

– Det här ska bli jätteroligt. Det känns som ett naturligt
steg i livet som det ska bli härligt att få dela med släkt och
vänner, säger Karolina.
Martin och Karolina träffades för första gången för tio år
sedan på ett scoutläger på Lysestrand utanför Lysekil. Då
anade de nog inte att de 2018 skulle gå nedför altargången
som äkta man och hustru. Men nu sitter de där bredvid varandra i soffan hemma i lägenheten i Kvillebäcken två veckor
innan bröllopet och ser så där härligt förväntansfulla ut.
– Vi träffades för tio år sedan men det dröjde sex år innan
vi blev tillsammans. Vi hade en stark vänskap från början
och träffades vart efter mer och mer och till slut kan man
väl säga att det uppstod ett intresse. Det var nog ett halvår där som Karolina var något av en initiativtagare, men det
kanske brukar vara så? Vi killar kanske inte riktigt fattar
vad som är på gång alltid, säger Martin.
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För två och ett halvt år sedan flyttade de ihop i lägenheten
på Hisingen.
- Det kanske var ett större steg än det är att gifta sig
egentligen. Jag funderar på om det kommer kännas något
annorlunda efter att vi har gift oss men jag tror faktiskt
inte det, säger Karolina och Martin fyller på, nej det tror
inte jag heller. Det konstigaste kommer nog vara att säga
”min fru” men hur ofta kommer man säga det egentligen?
Frieriet gick till på klassiskt manér på Marstrands Havshotell
men om Martin verkligen gick ner på knä eller inte är dolt i
dimmiga minnesbilder.
– Martin överraskade mig med att gå ner på knä och fria,
säger Karolina.
– Jag funderade på om jag skulle gå ner på knä men jag
gjorde inte det för jag tyckte det skulle kännas lite för
gammaldags, säger Martin.

foton : pixabay . com , lina eriksson / ikon , joakim c arlström / ikon

där extra kryddan,
grädden på moset,
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Karolina är uppvuxen i Stenungsund och har alltid haft en
nära relation till kyrkan, bland annat genom deltagande i
pastoratets barnverksamhet, så att gifta sig i kapellet har
länge varit en självklarhet.
– Det har varit viktigt för mig att vi gifter oss i kyrkan
eftersom jag har en tro och så många goda minnen från
min uppväxt där kyrkan har haft en naturlig plats.

foto : pe
r jo ns so
n

“Festen är den

Och Martin var inte svår att övertala.
– Jag har alltid tänkt att jag velat gifta mig när jag träffat
den rätta men att det skulle vara i kyrkan var väl inget
måste, jag skulle inte beskriva mig själv som kyrklig, men
jag vet vad det betyder för Karolina så det var aldrig någon
diskussion kring det.
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» Tema: Fest!
Men vad är egentligen viktigast? Ceremonin i kyrkan eller
festen efteråt?
– Det är både och. Ceremonin i kyrkan är det viktigaste
men det är festen efteråt som det roligaste, säger Martin
och Karolina och fyller på varandras meningar.
– Festen är den där extra kryddan, grädden på moset, och
att få dela det med släkt och vänner som är samlade på en
och samma plats, det är det viktigaste.

Själva ceremonin kommer att gå åt det klassiska hållet med
tydliga personliga inslag.
– Det blir Mendelssohns Brudmarsch men också våra
favoritpsalmer. Vi var ganska tydliga med det när vi planerade
att vi ville ha en personlig ceremoni och vi har fått ett jättefint
bemötande från kyrkan. Ingenting har varit omöjligt, säger
Karolina.
Något som höll på att ställa till problem i början av bröllopsplaneringen var sökandet efter klänningen.
– När jag så där för fem månader sedan började leta
efter bröllopsklänning möttes jag över allt av ”Nej, du
är alldeles för sent ute!”. Då blev det lite lätt panikartat
ett tag faktiskt. Men som tur var löste det sig och jag
är jättenöjd med hur klänningen blev. Det blev en vit,
ganska enkel klänning utan krusiduller. Jag är inte riktigt
prinsessklänningspersonen, säger Karolina.
I skrivande stund är det alltså två veckor kvar till
bröllopet men Martin och Karolina ser nästan oförskämt
lugna ut.
– Ja det känns väldigt bra. Vi har varit noga med att
be om hjälp när vi har behövt det. Man måste inse
det tidigt att det är svårt att ordna med allt till sitt
eget bröllop, säger Martin.
– Man kan ju låta det springa iväg och bli hur stort
som helst om man inte ser upp så det gäller att hitta
en balans där. Det lilla i det stora. Vi har bara gjort
det vi själva tycker är roligt och bett om hjälp med
det andra. Det vi gjort själva är till exempel inbjudningskorten och bordsplaceringarna. Det är
ett litet pussel det där med bordsplaceringar.
Att hitta en bra blandning mellan släkt och vänner
och att försöka hålla varje bord ganska nära i
åldrarna, säger Karolina.

illustration : sandra mat tsson

– Ja, nu är det bara att öva på brudvalsen tills
det är dags, säger de och skrattar.

1 Kor 13
8
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» Sommarteamet
Karolina och Martins bästa tips:
•

Kontakta pastorsexpeditionen där ni vill gifta
er och hör om kyrkan är ledig det datumet ni
vill gifta er. Har ni ett särskilt datum i åtanke
eller har långväga gäster, var ute i god tid!

•

Anpassa bröllopet efter era förutsättningar.
Det kan vara hur stort eller hur litet som helst,
även i kyrkan! Det viktigaste är att ni får en
ceremoni som ni trivs med.

•

Ida Bark

Emma Blomberg

Johanna Karlberg

Var inte rädda för att be om hjälp!
Ett bröllop kan bli stressigt att planera när
man själva är huvudpersoner.

Hindersprövning
Något som alla som vill gifta sig i Sverige måste
göra är att ansöka om en så kallad hindersprövning
hos Skatteverket. För att ansökan ska godkännas
måste olika förutsättningar vara uppfyllda (man
ska vara över 18 år, inte släkt i rakt upp- eller
nedstigande led eller helsyskon och inte heller
vara gift sedan tidigare).
Paret ska visa upp en godkänd hindersprövning
för officianten innan vigseln.
En godkänd hindersprövning gäller i fyra månader.

Vill du boka vigsel
så kontakta vårt kansli:

0303 - 660 00
eller

stenungsund.pastorat@svenskakyrkan.se

Sophie Muhl

Jessica Fredricson
Isak Svensson

Sommaren är här igen och lika så
är sommarteamet! Årets upplaga
består av en blandning av nya och
gamla ansikten.
Under perioden 18 juni till 22 juli kommer de bland
annat att arbeta på språkcaféet på Gärdesvägen och
med gudstjänsterna i kyrkor och äldreboenden.
De står även för matlagning, bakning och andakt vid
gemenskapsluncherna som denna sommaren är på
onsdagar i Kristinedalkyrkan.
Höjdpunkten blir när teamet håller i ”Musik i sommarkväll” i Stenungsunds kapell torsdagen den 19 juli. Det
kommer att bli en kväll fylld med musik och glädje.
Två av de som är med i sommarteamet för första
gången är Ida Bark och Johanna Karlberg.
- Vi har ju hört en del om hur det är att jobba under
sommaren och vi ser mycket fram emot att vara med
och träffa nya människor och underhålla med sång och
musik. Det där med att laga mat är inte heller några
problem, det gör vi ofta hemma, säger de.

KYRKFÖNSTRET #2 | 2018
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» Konfirmation
Albert Olausson och William Östmann har läst med IRL-konfirmanderna sedan
efter sommarlovet förra året. Nu är det snart dags för sista träffen. Klockan 11
på pingstdagen konfirmerar de sig i Kristinedalkyrkan.

Hur kom det sig att ni valde att konfirmera er?
Albert: Det var nog mest av tradition. Alla i min familj har
konfirmerat sig.
William: När jag fick inbjudan hem i brevlådan kände jag väl
direkt att det skulle vara roligt att konfirmera mig. Min pappa
jobbar inom kyrkan så han tyckte naturligtvis att det var en
bra idé men det var inte så att jag var tvungen eller så.
Vad hade ni för relation till
kyrkan innan ni konfirmerade er?
William: Pappa jobbar som sagt inom kyrkan och tidigare
jobbade han i Stenungsund så jag har ju varit här en hel del
men jag vet inte om jag hade någon relation till den direkt.
Albert: Jag hade ingen kontakt med kyrkan alls innan egentligen.
Nu har ni lärt er om kyrkan och kristendomen i snart
ett år, har det väckt några tankar?
William: Ja det är klart. Vistas man här och pratar så mycket
om saken som vi har gjort så funderar man ju på det även
när man inte är här.
Albert: Ja lite kanske. Det är inte lika svart och vitt längre.
Man funderar nog ett extra varv på saker och ting.
Ni har varit på ett läger och ska precis åka på ett till.
Hur var det första lägret?
Albert: Det första lägret var precis i början av läsningen. Då
åkte vi till Åh stiftsgård. Härifrån var det bara vår IRL-grupp
men det var andra konfirmander där från andra ställen. Det
lägret vi ska åka på är med alla de andra konfirmandgrupperna
från Stenungsund. Det ser jag fram emot.
William: Jag kommer ihåg det första lägret som väldigt roligt.
Många lekar och olika övningar. Jag minns särskilt en vandring
där vi skulle gå i tystnad. Det var svårt och alla lyckades
kanske inte riktigt men det var en intressant övning.
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Hur många söndagar har ni gått på gudstjänst?
Albert: Det har inte funnits något särskilt antal söndagar
vi skulle gå på mer än två gudstjänster vid jul och två vid
påsk. Så det kan hända att jag bara gått fyra gånger.
William: Vi har inte varit tvungna nej men varje gång vi går
på gudstjänst får vi en lott som uppmuntran. Sen på slutet är
det dragning. Ju fler gudstjänster vi gått på desto större chans
att vi vinner det hemliga guldpaketet. Men jag har inte heller
varit på så jättemånga söndagar. Söndagar klockan 10 vill
man kanske hellre slappa.
Albert: Men jag var på en gudstjänst i Danmark i julas när
jag hälsade på släkten. Det var intressant att se hur likt det
var gudstjänst här i Sverige.
Ni konfirmerar er alltså på pingstdagen.
Blir det kalas då?
Albert: Ja en liten släktfest blir det nog. Släkten från Danmark kommer hit. Det är en större grej med konfirmation i
Danmark så det här vill de nog inte missa. Det ska bli roligt.
Kommer ni komma tillbaka till kyrkan även
efter konfirmationen?
William: Ja det tror jag nog. Någon gång kring jul. Då är det
extra fint att gå i kyrkan.

TEXT & FOTO: PER JONSSON

Vad har varit bäst under konfirmandtiden?
Det mesta har varit kul men det roligaste är nog att träffa nya
kompisar. Det har gått ungdomar från hela Stenungsund i vår
grupp. Vi går ju i samma klass men det har varit roligt att
träffa folk från de andra skolorna. Det känns helt rätt det här
med konfirmation, vi skulle göra om det om vi fick chansen.

#KONFASTUND
2018/2019

 TERMINSGRUPP:

#IRLKONFA19

IRL – In real life, i riktiga livet är gruppen för dig som vill träffas på kortare
träffar under hela året. Tillsammans åker vi på två läger, ett för oss själva och
ett tillsammans med alla Stenungsunds konfirmandgrupper.

 SOMMARGRUPP:

#SKUTKONFA19

Är du intresserad av havet och båtliv – då är det här en grupp för dig! Efter
skolavslutningen åker gruppen på ett seglarläger med skutan Kvartsita. Vi har
några träffar under terminen och åker på ett läger tillsammans med de andra
grupperna, men det mesta av konfirmandtiden är i början av sommarlovet.
OBS!: Max 18 konfirmander. Först till kvarn gäller!

 SOMMARGRUPP:

#SOMMARÄVENTYRET19

Gillar du äventyr? Inga planer för sista veckorna på sommarlovet? Då är det
här en grupp för dig. Vi har några träffar under terminen och åker på ett läger
tillsammans med de andra grupperna, men det mesta av konfirmandtiden är i
slutet av sommarlovet. Tillsammans avslutar vi sommarlovet på topp!

 TERMINSGRUPP:

#PÄRLKONFA19

För dig med intellektuell funktionsvariation. Konfirmationen handlar inte främst
om kunskap utan om att alla ska få erfarenhet av att vi är värdefulla och älskade
så som vi är. På våra träffar använder vi alla sinnen och utgår från Frälsarkransens
pärlor. Vi träffas efter skolan tio gånger under läsåret och åker på läger två lördagar.

Anmälan till höstens konfirmandgrupper är öppen.
Anmäl dig genom att skicka iväg ett mejl till:
stenungsund.konfirmation@svenskakyrkan.se
För mer information om vad grupperna erbjuder,
gå in på www.svenskakyrkan.se/stenungsund

KICK-OFF

!

Söndag 9
sep
i Kristined tember
alk yrkan.

FAKTARUTA OM KONFIRMATION
 Tidigare i Svenska kyrkan gav konfirmationen tillträde till nattvarden.Sedan 1970-talet är
den principen inte längre aktuell, och döpta konfirmander får – precis som döpta barn i sällskap
med sina föräldrar – ta emot nattvarden när de själva vill.
 Konfirmationsgudstjänsten är inte ett förhör eller en redovisning av kunskaper, utan en
sändning ut i livet med Guds löften om att vara med som grund.
 I kyrkans barndom var det alltid en biskop som konfirmerade (och så är det fortfarande i
t.ex. romersk-katolska kyrkan).
 I den ortodoxa kyrkan sker konfirmationen i samband med dopet, även för spädbarn.
 I Stenungsund bjuds du som ska börja åttan in till konfirmation. För en del är det en tid i
livet som inte passar alls, och det finns ingen övre åldersgräns för att konfirmeras. Om du går
på gymnasiet eller är äldre och funderar på konfirmation – hör av dig till någon av oss präster
i pastoratet, så planerar vi tillsammans din väg till konfirmation.

KYRKFÖNSTRET #2 | 2018
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Därför firar vi pingst – allt du behöver veta
1. Jesus löfte

Pingsten firas för att den heliga Ande gav sig tillkänna
för Jesu lärjungar. Jesus hade lovat att sända en kraft
som skulle hjälpa lärljungarna sedan han hade lämnat
dem. Tio dagar efter hans himmelsfärd visade sig Anden
för lärjungarna genom storm och eld. Lärjungarna kunde
plötsligt tala med nya ord som Anden gav dem. Det
kallas tungomålstalande.

2. Kyrkan föddes

Pingsten kallas ofta för "kyrkans födelsedag". Det var
när den heliga Anden kommit in i lärjungarna som de
började sprida den kristna läran och grunda församlingar.

3. Långvarigt firande

Pingsten har firats som en egen högtid i kyrkan sedan
200-talet. Den anses som kyrkans tredje stora helg
vid sidan av julen och påsken.

4. Olika datum

Pingstdagen firas alltid den 50:e dagen efter påskdagen.
Ordet pingst härstammar från grekiska ordet pentekosté,
som betyder den femtionde. Eftersom påsken är vid olika
tider varje år varierar också pingstens datum. 2018
infaller pingstafton 19 maj, pingstdagen 20 maj och
annandag pingst 21 maj.

5. Hänryckningens tid

Pingsten kallas ofta hänryckningens tid. Detta på grund
av inledningsorden "Pfingsten, das liebliche Fest, war
gekommen!" ur Goethes Reineke Fuchs (1794) och
Esaias Tegnérs lån av raden till sin dikt "Nattvardsbarnen"
(1820) "Pingst, hänryckningens dag, var inne".

6. Konfirmation

Den ovanstående dikten Nattvardsbarnen skildrar en
konfirmation och pingsten är den naturliga konfirmationshelgen. Liksom lärljungarna som mötte den heliga
Anden ses konfirmanderna redo att gå ut i världen,
stärkta i den kristna tron.

7. Många bröllop

Det är inte bara vita konfirmandkåpor som hör pingsten
till. Den förknippas även med vita brudklänningar då
pingsten är en stor bröllopshelg i Sverige. Naturen är
nyvaknad och vädret oftast fint. Det är romantik i luften.
Dessutom är det enkelt att pryda kyrkan och festsalen med
fräscha, nyplockade gröna löv och blommor. Eller kanske
framförallt späda björkar. Vinden som björkarna vajar i ses
ofta som en symbol för Anden - Guds andedräkt.

8. Romantiska möten

GUDSTJÄNSTER I PINGST
Söndag 20 maj · Pingstdagen
Norums kyrka
11.00 Mässa
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.
Kristinedalkyrkan 11.00 Konfirmationsmässa
Präst: Lisa Maria Strandberg.
Ödsmåls kyrka
11.00 Mässa
Präst: Petter Ölmunger.

Måndag 21 maj · Annandag Pingst
Kvarnberget
18.00 Ekumenisk friluftsgtj.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson.
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För fler gudstjänsttider – se annonsering
KYRKFÖNSTRET
#2 | 2018
i ST-tidningen,
GP och på hemsidan.

I det gamla svenska bondesamhället var pingsten
framförallt ungdomarnas högtid. Tjejer och killar från
olika byar möttes och dansade och firade och romanser uppstod. Det var lätt att låta sig begeistras i den
spirande naturen.

9. Annandag jobb

Annandag pingst är sedan 2005 inte längre helgdag. Den fick stryka på foten för att nationaldagen
skulle kunna uppgraderas till så kallad röd dag med
ledighet för de flesta. Annat var det förr – fram till
1772. Då firades även tredje- och fjärdedag pingst
som helgdag.

PILGRIMSVANDRING
”VÄGEN ÄR MÖDAN VÄRD”
Onsdag 30 maj
Klockan 18.30:
		

Samling på parkeringen vid Villa Vanahem.
Vandringen är ca 2 km.

Klockan 19.30 (ca.): Pilgrimsgudstjänst i Skomakarviken på Stenungsön.
		
Därefter fika – medtag egen fika.

VID SOMMARENS
GRIND
Söndag 3 juni kl. 18.00
i Norums kyrka
Välkommen på musikgudstjänst
tillsammans med pastoratets körer.

För mer information kontakta:
Catarina Holmgren Martinsson, tfn: 0705-30 04 14.

Medverkar gör Gloria,
Norums vokalensemble,
Ödsmåls kyrkokör & Devotion.

Ett samarr. mellan Kopperskyrkan, en del av Equmeniakyrkan,
och Svenska kyrkan i Stenungsund.

Vi sjunger in sommaren och öppna
sommarens gröna grind.

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER

FRILUFTSGUDSTJÄNST

Under sommaren, med start i slutet av juni är det ändrade gudstjänsttider.
STENUNGSUNDS KAPELL:
Veckomässa, tisdagar kl. 19.00

ÖDSMÅLS KYRKA:
Gudstjänst varje
söndag kl. 11.00
under hela sommaren.

(26 juni - 7 augusti.)

Mässa, söndagar kl. 18.00
(1 juli - 12 augusti.)

Musik i sommarkväll, torsd. kl. 19.00
(19 juli - 16 augusti)

Med efterföljande
kyrkkaffe på
Humlebråten.

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

19
Fr.o.m.

Söndag 24 juni kl. 11.00
på Stora Askerön
Sammanlyst gudstjänst för
Stenungsunds pastorat.
Varmt välkommen till
friluftsgudstjänst vid skolhuset
på Stora Askerön. Medtag
kaffekorg och något att sitta på.
Sommarteamet medverkar.

juni

ÖPPEN FÖRSKOLA
Tisdag och fredag kl. 09.30 – 12.00
i Kristinedalkyrkan - Hela sommaren!
(dock ej midsommarafton!)

Buss avgår från:
Ödsmåls kyrka kl. 10.00.
Kristinedalkyrkan kl. 10.10.
Norums kyrka kl. 10.20.

KYRKFÖNSTRET #2 | 2018
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Behandling av personuppgifter
Den 25 maj börjar en ny personuppgiftslag gälla i Sverige förkortad GDPR
(General Data Protection Regulation). Det är en förordning som gäller i hela
EU och är till för att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer
inom unionen vid hantering av personuppgifter.

Om du är medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det
involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska kyrkan men kan finnas
arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).
Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka
ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter
efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om
möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.
Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation.
Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291)
om avgift till registrerat trossamfund.

DINA RÄTTIGHETER
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig
samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi
kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär
att de endast får lagras av oss tills vidare.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge
ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Per Jonsson, kommunikatör på tfn: 0303-660 54 eller e-post: per.s.jonsson@svenskakyrkan.se.

14

KYRKFÖNSTRET #2 | 2018

» TIPS FRÅN KÖKET!

foto : per jonsson

Second hand-butiken

Dumlekakor
Dumlekakor är fantastiskt gott! Funkar
både till vardag som fest. Dessutom är
de barnsligt enkla att baka!
 30 minuter

GLAD SOMMAR
FRÅN OSS PÅ
HOS MARTA OCH MARIA!
Sommarstängt hos Marta & Maria.
Sista öppetdag före sommaren
är lördag 16 juni.
Vi öppnar igen lördag 11 augusti.
Gåvor mottages från och
med tisdag 7 augusti.
Välkommen åter!

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

|

Tfn: 0303 - 660 03

 24 stycken

INGREDIENSER:
200 gram smör
3 dl vetemjöl
1 dl strösocker
1 tsk bakpulver
24 dumlekolor
1 ask noblesse
GÖR SÅ HÄR:
1. Smält smöret i en kastrull.
(Du kan även använda rumsvarmt smör om du vill.)
2. Blanda alla torra ingredienser i en bunke.
Häll sedan i smöret och blanda till en deg.
3. Låt degen vila i kylen i 20-30 minuter.
4. Placera ut 24 kakformar på en plåt. Ta fram degen och
dela den i 24 små delar. Rulla varje del till en boll och
lägg en boll i varje form. Tryck ner en dumlekola i varje
boll. Du behöver inte trycka ner kolan helt och hållet.
Det gör ingenting om kakan går sönder – den kommer
gräddas ihop.
5. Grädda kakorna på 200 grader mitt i ugnen i 10-12 minuter.
6. Ta ut plåten och lägg en noblesse på varje kaka,
så att den smälter.
7. Låt kakorna svalna innan du äter dem. Ät och njut!
Dagens tips serverades på en av våra gemenskapsluncher i
pastoratet. Läs mer om verksamheten på vår webb:
www.svenskakyrkan.se/stenungund
KYRKFÖNSTRET #2 | 2018
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TORSDAGAR KL. 19.00 I STENUNGSUNDS K APELL MED START 19 JULI

19 JULI ”Sommarteamet”

Musikaliska favoriter med årets sommarteam. Emma Blomberg, Johanna Karlberg, Ida Bark,
Isak Svensson, Sophie Muhl och Jessica Fredricson.

26 JULI ”Från Duvemåla till månen”

– att lämna tryggheten och söka hjärtats hem

Musik och text tar avstamp i vår kärlek till Björn och Bennys musikal ”Kristina från Duvemåla”
med karaktärernas livsresa, tankar och känslor. Vi för detta in i nutid och rör oss över spridda
genrer och favoritmelodier som vi längtar efter att få dela med oss av. Anneli Axelsson - Piano
och sång. Jenny Tärneberg - Sång. Ulrik Höglund - Trumpet.

2 AUGUSTI ”En tango för den fattige 2.0”

Musik och tangohistoria varvas med berättelser från en diakons vardag bland socialt utsatta
idag. Ulf Bornstein, dragspel. Eva Erlandsson Flodhammar, kontrabas, berättare.

9 AUGUSTI ”Marimbaklanger”
		
		

Välkända psalmer, häftiga marimbaklassiker och
vackra koraler för solomarimba.

Slagverkaren Sofia Gustavsson tar fram de varmaste klangerna ur marimban med sin solorepertoar och i årets program bjuds publiken både på energi och sväng i klassiska marimbastycken
blandat med avkopplande och mysiga koraler samt egna arrangemang av välkända psalmer.

16 AUGUSTI ”Sommarvind”

Somrig musik med Stenungsunds musikkår.
			
Musikkåren har famnen full av gröna, sköna låtar på vår sista Musik i sommarkväll!
Med sig denna kväll är två unga gästsolister från Stenungsund: Ida Kauttman – sång och
Alexander Johnsen – sång. Dirigent: Håkan Österlund.

"En tango för den fattige" - 2 augusti.

"Från Duvemåla till månen" - 26 juli.

"Sommarving" - 16 augusti.

"Marimbatoner" - 9 augusti.

