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Gränslandstankar

J

ag befinner mig i gränslandet mellan Sverige och Norge
under några dagars semester. Går på skidturer i solen och
njuter av fjällandskapet. Gränsen är utmärkt med ett
stängsel, av typen fårstängsel, med en lucka där skidspåret
går igenom. Så lätt det är att byta land, ett par stavtag
bara, så är man utanför EU. Eller innanför.

Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt
är vårt eget knutna jag. Guds kärlek är som stranden och
som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.” (Sv. ps
289:3)
Kanske är det enda som fungerar mot murbyggandet detta.
Att vi låter Guds kärlek hjälpa oss till öppenhet, inre och
yttre vidd, och en klok resursfördelning. Att vi tar till oss Jesus exempel
som gränsöverskridare, när fördomar,
stelnade traditioner, eller rädsla
för att mista makt och rikedom
står i vägen. Texterna om Jesus
möten med olika människor beskriver
mycket murrivande.
Där finns en fantastisk sprängkraft
i det glada budskapet om att Gud
öppnat vägar och hjälper oss att
följa efter genom alla sorters
murar.

»Vårt fängelse är

Vi behöver gränser, tror jag. Vi
behöver veta vilka regler som gäller,
vilka överenskommelser som gjorts
just för det här området. Men en gräns
behöver inte vara en mur, till för att
hålla människor på avstånd. Jag läser
i en tidningsartikel att det byggts
mängder av murar efter Berlinmurens
fall. Jag känner till några av dem, långt ifrån alla. Västbanken.
Muren mellan Mexico och USA – visste du att där sedan
2008 redan finns ca 100 mil mur? Stora stängsel mellan
länderna i EU:s gränsområden. Murar som ska stänga ute,
hålla borta. Och de som vill ha murarna, är oftast de som
har tillgångar, rikedomar av olika slag. Som är rädda för vad
som kan hända om de som har mindre kommer innanför
gränsen. Ju större skillnad mellan rika och fattiga, desto
större rädsla.

byggt av rädslans
stenar.«

En välsignad påsktid
önskar

En psalmvers kommer för mig: ”Och ändå är det
murar oss emellan, och genom gallren ser vi på varandra.
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Nytt om personal
Leif Dahlin - vikarierande kyrkoherde
Under våren och sommaren kommer
Leif Dahlin att vikariera som kyrkoherde
i väntan på Eric Muhls efterträdare.
Leif har en gedigen bakgrund inom
Svenska kyrkan bland annat som
komminister och kyrkoherde i Askim
och Bergsjön i Göteborg. Det har också
blivit fem år i en luthersk kyrka i
Malaysia.
– Jag ser fram emot att komma till
Stenungsund. Det känns spännande.
Min uppgift är att lyssna, lära känna och

Tack och hej,
Per-Ivar Östmann!
förstå och driva verksamheten framåt i
nuet tillsammans med personalen.
Leif kommer att vara på plats och arbeta
tisdag till torsdag under tiden han är
vikarierande kyrkoherde.

Harri Öhman - kamrer
Harri Öhman är ny kamrer i pastoratet
sedan några månader.

i nära 13 år. Bland annat i Kortedala,
Torslanda och Tynnereds församlingar.

Harri är född i Stenungsund och var en
flitig besökare i gudstjänst och verksamhet under sin uppväxt.

– Jag trivs bra i kyrkan. Det är stor
variation på arbetsuppgifterna och
ingen dag är den andra lik.
Och så är det roligt att få komma
tillbaka till Stenungsund.

Han har arbetat som ekonom sedan
1995 och som kamrer i Svenska kyrkan

Per Jonsson - vikarierande kommunikatör
Under tiden som Sandra Mattsson är
föräldraledig kommer Per Jonsson att
vara kommunikatör i pastoratet.
Per har tidigare arbetat som kommunikatör i Solberga pastorat söder om
Stenungsund och i Uppvidinge pastorat
i Växjö stift.
– Kyrkan har alltid legat mig varmt om
hjärtat och jag vill upplysa så många
som möjligt om de fantastiska värden
som finns tillgängliga oavsett om man
har en relation till kyrkan eller inte.

Förutom det kommunikativa arbetet går
det att hitta Per på Kristinedalkyrkans
fritidsgård där han hoppar in på fredagkvällarna. (Läs mer på sidan 8.)

I mars slutade Per-Ivar Östmann
som fritidsledare och pedagog i
Stenungsunds pastorat efter nästan
18 års tjänst.
Hur kommer det sig?
– Jag fick ett erbjudande av Svenska
kyrkan på Tjörn som jag kände att
jag inte kunde tacka nej till.
Jag ska leda ett 3-årigt projekt där vi
ska identifiera konkreta insatser som
kan göras för barn och ungdomar
som inte redan görs idag. Att göra
det möjligt för kyrkan att göra
insatserna själv eller att hitta de
rätta parterna att samarbeta med.
Att få göra något sådant här helt från
grunden känns väldigt spännande.
Du är uppvuxen på Tjörn?
– Ja precis, så det känns ju bra att
komma tillbaka på det sättet också.
Jag känner mig hemma i Skärhamn.
Vad tar du med dig från
Stenungsund?
– När jag började i Svenska kyrkan
i Stenungsund var jag utlånad från
kommunen till verksamheten i
Pelikanen så Pelikanen har alltid haft
en speciell plats hos mig.
Inställningen till barn och ungdomar
i verksamheter som Pelikanen och
fritidsgården är fantastisk och nästan
något som jag upplever som unikt,
även inom Svenska kyrkan.
Den inställningen tar jag med mig.
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Efter 21 år i Stenungsund tackar nu kyrkoherde
Eric Muhl för sig. Nästa mål är utlandskyrkan
och tjänsten som kyrkoherde i London.
– Det är roligt att ha fått förtroendet att leda
församlingen i London men uppbrottet från
Stenungsund har tagit djupare än jag trodde. Det
är mycket att ta hänsyn till. Mer än man tror.
I SAMTAL MED PER JONSSON

Eric kom till Norums församling som
distriktspräst 1996 och inledde där
ett stort arbete för att väcka fler
människors intresse för kyrkan. Från
blygsam skala till 30-50 konfirmander,
40-50 dop, fulla barngrupper och
livliga söndagar året runt.
Att bygga, starta upp och skapa förutsättningar för andra har alltid legat
nära till hands.
– De första året i Norum var
fantastiska på många sätt och jag
lärde mig mycket som jag senare
har fått nytta av som kyrkoherde.
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– En kyrkoherde gör ett stort
strategiskt förebyggande arbete som
går ut på att skapa förutsättningar
för personal och församlingsmedlemmar.
Det är jag glad över att ha kunnat göra
här i Stenungsund de senaste åren.
Att lägga upp en stabil grund så att vi
kan verka och vara kyrka tillsammans.
Efter sju år i Norum gick det lite för
bra. Arbetsbördan blev för stor och
Eric behövde en paus och nya intryck.
– Det var ett högt tryck och då måste
man ha förberett sig bättre än vad jag

hade gjort som nyvigd präst och relativt
ny i tjänsten. Man behöver tänka på
hur man ska växla över från uppbyggnadsarbete till att förvalta det man
har byggt upp. Gör man inte det så
tar orken slut och då slutar folk att
komma.
Mellan 2003 och 2007 blev det en
rad tjänster i Göteborgsområdet.
– Jag fick möjligheten att bredda
min erfarenhet under de åren.
I Brämaregården lärde jag mig på
djupet att kyrkan inte är en hobbyverksamhet, utan det handlar om livet.
Det handlar om att överleva. På Styrsö
fick jag känna på livet ute på öarna.
Att hålla ihop ett gudstjänstliv i en
utspridd församling är inte lätt.

» kyrkan är inte en
hobbyverksamhet,
utan det handlar
om livet «

Torslanda liknar Stenungsund vilket
gav mig goda förutsättningar att
komma tillbaka hit. Däremellan blev
det Öckerö och Örgryte och arbete
med konfirmander.
I september 2007 var det så dags att
återvända till Stenungsund och börja
som kyrkoherde.
– Det var naturligtvis fantastiskt att
komma hem. Under hela tiden jag
arbetade i Göteborg bodde vi kvar här
i Stenungsund.
Och byggandet återupptogs.
– När jag började
här som kyrkoherde
och
vi
funderade på hur
verksamheten
kunde utvecklas
så var att bygga
ett äldreboende
ett alternativ men det slutade
med att vi öppnade en fritidsgård
istället. Och det kan man väl säga
definierar oss, Svenska kyrkan i
Stenungsund, på sätt och vis. Vi satsar
på framtiden och är ett ställe dit
människor känner att de är välkomna
till. Vi är en mötesplats för barn och
unga, deras familjer och för äldre.
Vi har en bred diakonal verksamhet
och våra gudstjänster är välbesökta.
Det gör oss till ett livskraftigt
sammanhang som når många.

– Det finns ett citat av Kajsa Ahlstrand,
professor i missionsvetenskap, som
jag tagit stort intryck av: ”De kyrkor
som tar fasta på den värld de lever i och
som försöker leva i samklang med omvärlden, det är de kyrkor som växer.”
Det synsättet har drivit mitt ledarskap.
Att hitta de där anknytningspunkterna
med människor.
Några sådana anknytningspunkter är
Pelikanen och Språkcaféet. Svenska
kyrkan i Stenungsund har ett
omfattande diakonalt arbete som når
långt utanför kyrkans väggar.
– Det är fantastiskt att vi med
Pelikanen
har
kunnat vara en
diakonal aktör i
kommunen och
fått lägga vårt
fokus på barnen.
Likaså med Språkcaféet.
Där har vi kunnat skapa en relation
mellan människor som kommer hit
och stenungsundsborna.
Vi har visat att de flyktingar man ser
på tv är människor av kött och blod
och inte helt olika en själv. Jag är
otroligt glad för att få ha varit en del
i det arbetet.

» det definierar oss.
Vi satsar på framtiden «

– När det kommer 300-500
personer till oss under vårfesterna
eller höstkick-offen, då blir man stolt.
En
kommunpolitiker sa till mig
en gång under en
vårfest:
”Eric, detta är det
enda stället i Stenungsund där alla
kan mötas på lika
villkor.”
Och det är det som hela tiden har
varit målet.

Detta lämnar Eric över till sin efterträdare och går nu själv in i ett nytt
förtroende. Att leda en utlandsförsamling i världsmetropolen London.
– Jag har alltid haft en nära
relation till utlandskyrkan. Jag är till
och med döpt i utomlands i São Paulo
och var en flitig
besökare i Bryssel under ett
år i tonåren. Min
far arbetade på
SKF
och
var
stationerad på flera
platser utomlands.
Därför har jag också alltid haft ett öga
på tjänsterna ute i Europa och nu kom
tillfället då allting kändes rätt.

» jag är mycket

stolt över att ha
fått förtroendet «

TACK ERIC!
Under sin tid som präst och kyrkoherde här i Stenungsund har Eric
arbetat hårt och målmedvetet
för att utveckla verksamheten och
skapa en öppen kyrka som arbetar
med tidens frågor. Vi församlingsbor
har stor anledning att tacka honom
och önska allt gott i framtiden när han
lämnar sin tjänst och går vidare - i
första hand till kyrkoherdeuppdraget
i London.
Vad gäller rekryteringen av en ny
kyrkoherde är intervjuer genomförda
med de sökande och vi avvaktar nu
Domkapitlets utlåtande innan Kyrkorådet tar beslut. Detta kan förväntas ske under april månad.
På Kyrkorådets vägnar
Anders Helgeson, ordförande
– Utlandskyrkan är otroligt viktig för
människor. Man kan åka flera mil för
att få vara med på de här timmarna.
Det är en viktig känsla att kunna omge
sig med människor som vet hur man
hade det hemma. Det skapar något
speciellt. En samtalsnivå som är mer
informell, mer lyssnande och stödjande,
där man delar livet. Det är en fantastisk
förutsättning för att vara församling
och jag är mycket stolt över att ha
fått förtroendet att leda det goda
arbetet som redan görs framåt.
– I London finns det ett ständigt
inflöde av alla sorters människor i olika
stadier i livet. Allt från ungdomar som
provar något nytt efter gymnasiet till
äldre som bott länge utomlands.
Det är en dynamik som bådar gott
och känns spännande.
Jag ser fram emot att arbeta närmare
församlingslivet. Det är få anställda
så det gäller att kavla upp ärmarna
och hjälpa till där det behövs. Liksom
vi i Stenungsund har varit välsignade
med engagerade förtroendevalda och
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ideella vill jag fortsätta arbeta för att
ge större förtroende till frivilliga i
församlingen.
Utmaningarna är många och stora
och små. Jag ska komma in i
församlingen och försöka svara upp
mot de förväntningar som finns. Både
utifrån och inifrån.
Sedan är det en världsmetropol
där förutsättningar och levnadsvanor vi kanske inte riktigt är vana vid.
Det är en balansgång där jag får se
till församlingens bästa. Vi ska vara en
naturlig mötesplats där vi förmedlar
kontakter och låter människor hitta
sin plats så att de kan växa i sin tro.
Lite som det är i Stenungsund.

OM SVENSKA KYRKAN I LONDON
Svenska kyrkan i London, eller Ulrika
Eleonora svenska församling i London,
är en utlandsförsamling inom
Svenska kyrkan.
Församlingen utgör ett eget pastorat och
faller organisatoriskt under Visby stift.
Församlingskyrka är Ulrika Eleonora
kyrka i centrala London, England.
Församlingen är en av de tidigaste
utlandsförsamlingarna och bildades
redan 1710. 1911 flyttade verksamheten in i den då nybyggda kyrkan.
Den tidiga verksamheten riktade sig
främst till svenska sjömän men är nu
öppen för alla.
Församlingen har cirka 10 anställda
och två volontärer.

Avtackning av kyrkoherde Eric Muhl
Sammanlyst mässa i Ödsmåls kyrka
Palmsöndagen 9 april klockan 11.00
Pastoratets körsångare och instrumentalister medverkar
Buss avgår från Norums kyrka klockan 10.15 och från Kristinedalkyrkan klockan 10.30
och tillbaka igen efter gudstjänsten.
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Kommande gudstjänster
8 april lördag
Kapellet		18 Musikgudstjänst med SeLest och
			 Simon Ljungman. Avslutning av fastekampanjen.
9 april Palmsöndagen
Ödsmål		11 Sammanlyst mässa.
			 Kyrkoherde Eric Muhl avtackas. Pastoratets
			 körsångare och instrumentalister medverkar.
10 april måndag
Kapellet		19 Passionsandakt
11 april tisdag
Kapellet		19 Passionsandakt
12 april onsdag
Kapellet		19 Passionsandakt
13 april torsdag
Norum		
19 Skärtorsdagsmässa
Ödsmål		19 Skärtorsdagsmässa
Kristinedal		 21 Skärtorsdagsmässa. Manskören Ars Veritas
			 medverkar.
14 april Långfredagen
Norum		
11 Långfredagsgudstjänst
Ödsmål		11 Långfredagsgudstjänst. Stråkkvartetten
			 Acustica medverkar.
Kristinedal		 15 Korsvägsandakt. Instrumentalmusik.
15 april Påskafton
Kapellet 		 23.30 Påsknattsmässa
16 april Påskdagen
Kristinedal		 10 Familjemässa. Barnkören Sång med språng
			 och instrumentalister medverkar.
Norum		
11 Familjemässa
Ödsmål		11 Mässa. Ödsmåls kyrkokör medverkar.
17 april Annandag påsk
Kristinedal		 17 Gloriamässa. Musiker och pastoratets
			 körsångare medverkar.
23 april andra söndagen i påsktiden
Kristinedal		 10 Mässa
Norum		
11 Mässa
Ödsmål		11 Gudstjänst
Kapellet		18 Mässa med bordssamtal
25 april tisdag
Kristinedal		 18.30 Veckomässa
30 april tredje söndagen i påsktiden
Kristinedal		 10 Mässa
Norum		
11 Mässa
Ödsmål		11 Mässa

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

2 maj tisdag
Kristinedal		 18.30 Veckomässa
7 maj fjärde söndagen i påsktiden
Kristinedal		 10 Mässa
Norum		
11 Familjegudstjänst
Ödsmål		18 Musikgudstjänst. I stillhetens rymd.
			 Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling,
			 medverkar tillsammans med Ödsmåls
			 kyrkokör, musiker och solister.
Kapellet		18 Mässa med bordssamtal
9 maj tisdag
Kristinedal		 18.30 Veckomässa
12 maj fredag
Norum		
10.30 Gudis
13 maj lördag
Kristinedal		 12 Konfirmation
		
14.30 Konfirmation
14 maj femte söndagen i påsktiden
Kristinedal		 10 Konfirmationsmässa
Ödsmål		11 Mässa
Norum		
18 Musikgudstjänst
16 maj tisdag
Kristinedal		 18.30 Veckomässa
17 maj onsdag
Kristinedal		 16 Vårfest
21 maj Bönsöndagen
Kristinedal		 10 Familjegudstjänst
Norum		
11 Mässa
Ödsmål		11 Konfirmationsmässa. Vokalensemblen Aoide
			 medverkar.
23 maj tisdag
Kristinedal		 18.30 Veckomässa
25 maj Kristi Himmelsfärdsdag
Kapellet		11 Sammanlyst mässa
28 maj söndagen före pingst
Norum		
11 Mässa
Ödsmål		11 Familjegudstjänst. Sångverksta'n och
			 Kompisgrupperna framför musikalen Josef.
Kristinedal		 17 Taizémässa. Flöjt och fagott.
30 maj tisdag
Kristinedal		 18.30 Veckomässa
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Fredagkvällar på fritidsgården
Jag har inte varit på en fritidsgård på 20 år. Då
var det i ett fallfärdigt hus där kvällarnas aktiviteter
omfattade att hjälpa till att rusta upp stället. Första
kvällen jag kom dit möttes jag av en hurtig fritidsledare som stack till mig en pensel. ”Det behövs
visst målas här”. En allegori över att vara ung tonåring och att växa upp.
TEXT & BILD: PER JONSSON

Nu har jag varit med under några
fredagskvällar på fritidsgården i
Kristinedalkyrkan och även om lokalerna
är i utomordentligt skick är det lite
samma nybyggaranda man möts av.
Ungdomarna är samspelta vilket är
något man slås av när man kommer
som ny till fritidsgården. Alla känner alla
och delar med sig av sig själva oavsett
om man är kille eller tjej eller går i samma
årskurs eller inte.
Det är ofta de yngre som tar initiativ
och får de äldre med på sina spel och
upptåg.
– Det är så roligt här. Jag kör på tills
mina ben inte orkar längre, säger en
kille i sexan.
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Alla är med och gör pins och knappar,
spelar bordtennis, biljard, gitarr eller
FIFA, fikar och snackar. Alla är där
tillsammans.
Fritidsgården är en stabil plattform som
baseras på respekt och samförstånd.

» Det är så roligt
här. Jag kör på tills
mina ben inte orkar
längre. «

Här lär man sig alltid något nytt av
varandra, några ord på arabiska eller hur
många landskap det finns i Sverige.
Till exempel var det första gången några
av tjejerna träffade en smålänning när
de träffade mig vilket ledde till den
hissnande insikten att jag inte kunde
säga ”r”. Flera timmars underhållning
bara där!
Men det är också ett tillfälle att smälta
intrycken från veckans händelser i skolan
och hemma. Att reda ut saker
tillsammans eller tala med någon vuxen
om något man har tyckt varit jobbigt.
Flera i personalen på gården har själva
varit där ungdomarna är idag, fritidsgårdsbesökare, så de vet vad som gäller
och inger förtroende och ett lugn. Det
ska kännas tryggt.
– Ibland säger man kanske något dumt,
man svär eller så, men då blir man alltid
tillsagd och det är ok. Man menar ju
inget med det utan det bara kommer.
Jag har inte behövt prata om något men
om jag skulle behöva det så skulle det
kännas ok att prata med någon här. De
är schysta, säger en tjej i sexan.
Kvällarna avslutas med en andakt för
dem som vill stanna kvar en liten stund till.

Oftast handlar de om något relevant
tema, självkänsla, mod eller något
liknande. En liten stund för sig själv
efter en lång kväll i högt tempo. Som
att stå där med penseln i hand och
fundera över vad man har skapat.
Fritidsgården i Kristinedalkyrkan har
öppet onsdagar kl. 17.00 till 20.30 (det
går också att få läxhjälp mellan 17.00
och 19.00) och fredagar kl. 18.00 till
23.00.

KONFIRMATION

2017/2018
SNART KOMMER
MER INFORMATION

Snart kommer vi ut till alla sjuor
och informerar om konfirmationsundervisningen för nästa läsår.
Det kommer även information på Posten
hem till dem som är medlemmar i
Svenska kyrkan.
Hör gärna av dig om du undrar något:
Sofia Stensby
Tfn: 0303 - 660 25
E-post:
sofia.stensby@svenskakyrkan.se
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Påsk - Mer än bara ägg
Stilla veckan
Veckan före påsk kallas stilla veckan och börjar
med palmsöndagen. Under stilla veckan följer
dagarna i Jesu liv som leder fram till långfredagens
död och sedan vidare till påskdagen, uppståndelsedagen.
För att följa de olika evangelisternas berättelser av
vad som hände under stilla veckan och påsken följer
man ett av evangelierna varje
år. I Evangelieboken finns en
särskild ordning för vilket av
evangelierna som användes
vilket år.
Berättelsen om Jesu sista tid
kallas även "passionsdramat" och berättas över en
rad andakter och gudstjänster, från palmsöndagen
till och med långfredagen.

Skärtorsdagen
Jesus bryter för sista gången bröd tillsammans med
sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på
natten grips Jesus av romerska soldater när han
och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård.
Judas har mot en betalning av 30 silvermynt förått
Jesus genom att avslöja var han finns och med en
kyss visat för soldaterna vem han är.

Påsk
Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus
har besegrat döden och med den allt som står livet
emot. Berättelserna om Jesus och vem han är finns
nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av
uppståndelsen.
Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten.
Evangeliet, det glada budskapet, är budskapet om
att livet och världen inte är fångad i dödens och
förstörelsens liv.

Påskdagen
Den tredje dagen efter att Jesus dött återuppstår
han. När kvinnorna kommer till graven är stenen
bortrullad och Jesus är borta. Kristen tro är en tro
på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger
vår jord, som stänger till våra hjärtan och stänger
ute livet rullas bort.

Palmsöndagen
Jesus rider in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska
påsken med sina lärjungar och tas emot som kung av
folket som jublar, viftar med palmblad av glädje och sjunger
Hosianna.
Palmsöndagen inleder också adventstiden.

Långfredagen
Efter att Jesus grips på natten
förs han till förhör hos
Pontius Pilatus som dömer
honom till döden för att
han sägs ha gjort anspråk på att kallas judarnas kung.
Han blir avrättad genom att hängas på
avrättningsredskapet korset.

Annandag påsk
Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt
och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två
lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn
Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och
plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först
vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår
de att det är Jesus.

Kyrkogården informerar
Under april vårstädas samtliga kyrkogårdar och när vädret tillåter påbörjas
vårplanteringen.
I och med detta vill kyrkogårdsförvaltningen informera om att det rör
sig rådjur på kyrkogårdarna.
För den som planterar själv finns det
på varje kyrkogård tips och förslag
10
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på växter och blommor som rådjuren
tycker mindre om.
Det gäller även kransar som lämnas
till begravningar. Hör med blomsterhandeln för rådjursavvisande kransar.

har förekommit stölder av blommor
och prydnadsföremål från gravar
under senare tid.
Alla som vistas på kyrkogårdarna
ombeds att hålla uppsikt.

Kyrkogårdsförvaltningen vill också
göra gravrättsinnehavarna uppmärksamma på att det vid flera tillfällen

Har du blivit av med något du
planterat? Hör med vaktmästeriet
om de har sett något?

GLORIA

Musikgudstjänst med gruppen SeLest

med Simon Ljungman (Augustifamiljen/Håkan Hellström)

en musikmässa av
Tore W. Aas

Medverkande:
Kören Gloria, Ödsmåls kyrkokör,
Norums vokalensemble, Devotion
Solister: Ninnie Alstersjö, Andreas Vendelholt,

I samband med gudstjänsten avslutar vi Svenska kyrkans
fastekampanj 2017 med information och insamling.

Lördag 8 april kl. 18.00
i Stenungsunds kapell

samt solister ur körerna
Musiker: Henrik Mossberg, Örjan Carlsson,
Anders Josefsson, Ove Hassinge, Axel Karlsson
Mats Eklund, Jessica Colliander, Ann-Sofie Andersson
Dirigent: Elinor Josefsson

annandag påsk måndag 17 april kl. 17.00
i Kristinedalkyrkan

BOKA IN I KALENDERN!

17
MAJ
Ansiktsmålning...

Ak tiviteter...

G e m e n s ka

p...

Välkommen till årets vårfest som avrundar vårterminen. Det bjuds på allt från hoppborg, ansiktsmålning
och café till ponnyridning och kaninklappning m.m. Kom och dela gemenskapen! Onsdagen 17 maj – Vi ses!
NR 1 | VÅR 2017
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Second hand-butiken

GLAD PÅSK FRÅN OSS PÅ HOS MARTA OCH MARIA!
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I HÖST ÄR DET KYRKOVAL
Den 17 september är det kyrkoval. Då har alla medlemmar som
fyllt 16 år möjlighet att välja vilka som ska vara med och styra
Svenska kyrkan under de kommande fyra åren. De lokala
nomineringsgrupperna och deras kandidater kommer att presenteras
i ett särskilt utskick av Kyrkfönstret före valet.
Tre olika val kommer att ske:
• Kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ)
• Stiftsfullmäktige (för Göteborgs stift)
• Kyrkofullmäktige (för Stenungsunds pastorat)
Läs mer om kyrkovalet på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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Vi har stängt under påskveckan – vecka 15 och på Annandag påsk den 17 april.
Välkommen tillbaka vid ordinarie öppettider!

