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Svenska kyrkan i Stenungsund
29 augusti kl. 12:00  

Svenska kyrkan på sociala medier!
Läs mer på sid. 4-7.

Svenska kyrkan i Stenungsund
29 augusti kl. 12:00  

Verksamheter HÖSTEN 2018! Sid. 8 – 9.
86

47 kommentarer  9 delningar
Gilla

Kommentera

Dela

36

19 kommentarer  4 delningar
Gilla

Svenska kyrkan i Stenungsund
29 augusti kl. 12:00  

Häng med till det drogförebyggande
föräldracaféet!
Sid. 10– 11.
43

14 kommentarer  3 delningar
Gilla

Kommentera

Dela

Tema:

TILLSAMMANS

– På nätet / i verkliga livet

Kommentera

Dela

Kyrklig nätvaro
”Det är på nätet det sker!”, sa en entusiastisk reporter på radion i somras, och
förklarade för oss lyssnare hur uppladdningen inför riksdagsvalet är mer beroende
av internet än någonsin.
Det är förstås ingen nyhet att internet är en viktig plattform för opinionsbildning.
Inte heller att företag och politiska partier kan få reda på vad vi, som rör oss på
nätet, har för sympatier och åsikter. Allt vi gör registreras och kommer ofta tillbaka i form av riktad reklam. Det som däremot är relativt nytt är att så mycket
av våra liv faktiskt styrs av det som sker på internet.
”Det är på nätet det sker!” Är det så med kyrkan också? Kan internet ses som
en modern form av predikstol? Är olika chatrum vår tids platser för stödsamtal
och själavård?
I detta nummer av kyrkfönstret får vi träffa en ”internet-präst” och jag måste
medge att jag blir nyfiken. Hur är det att vara ”kyrka på nätet”? Finns det rent
av speciella ”nät-församlingar”?
Själv tänker jag att kyrkan alltid är mer än dess byggnader och organisationsstrukturer. Redan de gamla
kyrkofäderna talade om en
synlig och en osynlig kyrka.
Den synliga kyrkan
var den vars byggnader, » Det är på nätet
organisation
och
medlemmar alla kunde
se
och
känna
igen.
det sker! «
Men sedan fanns också
”den osynliga kyrkan”.
Och då menade man den
gemenskap som människor
har med Gud och med varandra. Den är mycket svårare att definiera och avgränsa.
Den osynliga kyrkans gränser går därför långt utanför den synliga kyrkans
geografi.
Kyrkan är alltså till sin definition en gemenskap av troende. Eller annorlunda
uttryckt: kyrkan är sådana som du och jag. Och när vi finns på nätet – så visst
finns kyrkan där! Den formen av kyrklig närvaro, eller bättre uttryckt, kyrklig
nätvaro, skall vi inte underskatta.
Genom att vi tar plats och tar ansvar för vad som skrivs och sägs på nätet blir
också kyrkan synlig. Här får vi vara med och stå upp för det vi tycker är viktigt. Vi
får envist hävda alla människors lika värde. Och efter sommarens skogsbränder
får vi än mer inspirera varandra att ta ansvar för vår gemensamma miljö. Dessutom får vi dela erfarenheter av tro och liv!
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Så visst är det på nätet det sker. Men inte bara där. På tröskeln till höstterminen
kan vi konstatera att all den verksamhet som nu drar igång gör sig bäst IRL (in
real life - i verkliga livet), i den synliga och högst påtagliga vardagen!
Och till den är Du mycket välkommen!
SvenskaKyrkanStenungsund

ELINOR JOHANSSON, KYRKOHERDE
elinor.johansson@svenskakyrkan.se
0303 - 660 02
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Goda förvaltare i Guds älskade värld
Jag sitter i mitt svalkande arbetsrum i Ödsmåls församlingshem. Det är min
andra arbetsdag efter en lång och synnerligen solig semester. Det har varit
fantastiskt väder för en familj som vår, som älskar bad och lagom långa resor
och utflykter. Ändå tror jag att också de flesta av oss som över lag har njutit
av det somriga vädret samtidigt störs ordentligt av en jobbig känsla och insikt:
det har varit för varmt. Inte bara i svenska nyhetskanaler, utan runt om i hela
världen rapporteras det om den globala värmeböljan, med dramatiska skogsbränder, torka och dåliga skördar som förödande följder.

Kyrkan flaggar
för pride
Svenska kyrkan i Stenungsund vill
uppmuntra till ett öppet och tolerant samhällsklimat som motverkar
fördomar och diskriminering.
”Regnbågsflaggan påminner oss om
Guds kärlek till alla människor utifrån berättelsen om syndafloden i 1
Mos. 6–9. Efter det att syndafloden
ägt rum säger Gud om regnbågen,
”Detta är tecknet för det förbund
som jag upprättar mellan mig och
alla varelser på jorden.” (1Mos.
9:17) Regnbågens färger talar om
Guds kärlek till alla människor.”
Genom att hissa regnbågsflaggan
vill vi visa att vi står upp för ett jämlikt samhälle och en jämlik kyrka där
alla människor är lika mycket värda
och har samma rättigheter.

Enligt SMHI är årets svenska sommar hittills den varmaste på minst 260 år, det
är så länge man har gjort officiella temperaturmätningar, mätt i medeltemperatur samt i antal 30-gradersdagar. Det är vanskligt att dra för långtgående
slutsatser uitfrån en rekordvarm sommar. Vi vet att värdret brukar ändras
mycket från år till år, och i det större historiska perspektivet sker också klimatförändringar helt naturligt. Men forskning i såväl Sverige som internationellt
visar tydligt att vi nu lever i en tid då klimatet blir allt varmare och att dessa
klimatförändringar till åtminstone stor del beror på mänsklig aktivitet, genom
kolidoixidutsläpp och den så kallade växthuseffekten. Klimatförändringarna är
på många sätt särskilt allvarliga eftersom de också för med sig många tröskeleffekter och destruktiva konsekvenser, i form av exempelvis extremväder och
stigande vattennivåer.
Men förutom klimatet finns det även en mängd andra stora människoskapade
hot mot jordens miljö: nedskräpning, spridning av mikroplaster, förorening av luft
och vatten, artdöd och minskad biologisk mångfald, för att nämna något av det
mest allvarliga. Oavsett hur man ser på just klimatförändringarna, och på människans skuld för och möjlighet att påverka dessa, så bör ingen människa kunna
förneka att vår planet just nu har det väldigt tufft. Vår planet och vårt hem i
universums mörka rymd. En pärla. Så vacker och mäktig. Så skör och bräcklig.
En av kyrkoårets och sommarens söndagar har rubriken “Goda förvaltare”. Vi är,
enligt 1:a Petrusbrevet kallade att “tjäna varandra, var och en med den nådegåva
han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.” (1 Pet 4:10)
Det är en kallelse som står i stark kontrast till vår pågående utarmning av jordens
resurser. När vi står på jordens mark - det är Bibelns och den kristna trons budskap - så står vi inte på en skräphög, utan vi står på helig mark. Vår planet är inte
en outsinlig gruva och källa för alla människans begär och rovdrifter. Skapelsen är
Guds älskade värld, en paradisträdgård som människan har satts i för “att bruka
och vårda den”, som det står i Bibelns skapelseberättelse (1 Mos 2:15).
Vad kan vi då i praktiken göra för att bli goda vårdare och bättre leva upp till vår
kallelse att hållbart förvalta jordens begränsade tillgångar? Det finns en mängd
saker vi kan göra både som enskilda individer, som familj och på olika samhällsnivåer. Enkla val i vardagen som resulterar i ett mindre avtryck på miljön. Det
är nödvändigt att vi alla försöker göra det vi kan utifrån våra olika gåvor och
förutsättningar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Att vara en god
förvaltare handlar till stor del om att göra det lilla jag kan, även om det kanske
verkar vara helt obetydligt i ett större perspektiv. Många bäckar små.
PETTER ÖLMUNGER, PRÄST
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» Special: Kyrkan på internet
Kyrkans kontaktytor förändras med tiden och den tekniska utvecklingen. En helt
ny värld har vuxit fram på internet på bara 20-30 år. Detta ställer både krav på
och ger Svenska kyrkan möjlighet att möta sina medlemmar på nya platser och
på nya sätt.
TEXT: PER JONSSON

Charlotte Frycklund, nätpräst på kyrkokansliet i Uppsala
Charlotte Frycklund är anställd på kyrkokansliet i Uppsala
som landets första och enda präst på sociala medier. Eller
nätpräst som hon själv kallar sig. Hon ingår i en redaktion
som särskilt jobbar med sociala medier som Facebook och
Twitter med flera.
– När folk frågar vad en nätpräst är för något brukar
jag säga ”föreställ dig Jesu lärjungar som var fiskare och
kastade ut nät”, lite så är det fast jag kastar ut mina nät
på internet.
Charlotte har varit nätpräst i lite drygt ett år. Innan dess
var hon ”vanlig” församlingspräst. Hon har gått från ett
10-tal besökare i kyrkbänkarna på söndagarna till ett
10 000-tal tittare framför sina skärmar på de andakter
som Svenska kyrkan livesänder på Facebook med jämna
mellanrum.
– Egentligen har jag ju andakter för ingen alls eftersom jag
ofta är ensam i rummet med kameran. Så på så sätt känns
det konstigt men inte för att det är så många som tittar,
det är bara fantastiskt. Vi pendlar mellan 10 000-40 000
tittare och många väljer att kommentera under tiden som
sändningen pågår eller när de tittar på den i efterhand. Det
är tankar och olika böneämnen och alla får svar, både från
våra redaktörer och från andra som är med och tittar. På
så sätt bygger vi en väldigt fin församlingsgemenskap på
nätet. Där kan vi verkligen vara en del av den världsvida
kyrkan och det visar att alla kristna hör ihop, även om vi
inte alltid kan se varandra.
Kommentarerna kan vara väldigt rörande att läsa. Det är
allt ifrån att be för att någon gång få bli förälder till att
be för en nära anhörig som nyligen gått bort. Ämnena är
väldigt breda och det uppskattar jag mycket.
Öppenheten är ett kännetecken för församlingsgemenskapen på Svenska kyrkans Facebooksida. När Charlotte
först blev präst förväntade hon sig att möta människor
med existentiella frågor och frågor om tro men de kom
aldrig. Det var först när hon blev nätpräst som de började
trilla in över Facebook.
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Charlotte Frycklund

Foto: Magnus Aronson/IKON

– Jag antar att det är lättare att våga fråga genom en
skärm. Att bara få möjligheten att ställa sin fundering eller
dela med sig av sin tro och förväntningar utan att behöva
oroa sig för att bygga en relation på samma sätt som man
gör när man träffar en "verklig" person. Det visar ju på
vilket behov det finns därute även om alla kanske inte kan
eller vågar söka upp oss fysiskt.
Sociala mediers fördelar för församlingars kommunikation
är dessvärre väldigt lika dess nackdelar. Tempot är högt
och kanalerna är öppna. Lika lätt som det är för en person
att dela en bön är det för en annan att komma med en
förolämpning.
– Samtalsklimatet har blivit hårdare bara under det
senaste året. Jag är förundrad över hur mycket ilska som
människor bär med sig och hur elaka vi kan vara mot andra
som vi inte ens har träffat. Tyvärr tar jag mer illa vid mig än
jag trodde att jag skulle göra.

vårt team fick ta ett uppehåll från Twitter och göra andra
arbetsuppgifter under flera månader för att hen tog så illa
vid sig av kritiken. Så ska det inte vara.
Samtidigt spelar det ingen roll vad för typ av inlägg vi lägger ut. Det kan vara en bild på en blomma och ett bibelord
och någon kommer att ha en elak kommentar men omfattningen när det kom till ”Tacojesus” var otäck.
Det går att diskutera det kristna i att utsätta andra
människor för hat på grund av en bild på Twitter men är
det verkligen lämpligt att skoja om något så personligt
som religion och tro?
– Att inte kunna skratta om och med Gud är farligt. Humor
har en enormt läkande kraft. Jag möter människor som
talar om kyrkans allvarsamhet som ett hinder de har kämpat
med i hela sina liv men nu när det börjar skojas lite så
känner de att det är en väg framåt i tron. Och det finns en
motvikt till det hatet vi möter. Vi får många positiva och
glada tillrop. Om man jämför så är de väl egentligen fler
än de negativa men tyvärr så har de hårda orden en större
tendens att fastna och bli något man bär med sig.
Förra hösten stormade det rejält kring Svenska kyrkans
nationella sociala medier när redaktionen lade upp en
animerad bild på Jesus tillsammans med texten ”När det
ÄNTLIGEN är #tacofredag” på Twitter.
Reaktionerna lät inte vänta på sig och hatet och påhoppen
strömmade in.
– Omfattningen på reaktionerna var jag inte riktigt beredd
på. Det gjorde ont och gjorde mig uppriktigt ledsen att
vår teologi inte kunde uppfattas som något positivt. En i

Det är valår i år och kyrkan blir allt oftare kritiserad
för att vara politisk när den uttalar sig i det offentliga
rummet. Hur tänker du kring det?
– Kyrkan är ju politisk! Men den är inte partipolitisk och
det ska man inte blanda ihop. Att vara kristen är att göra
tro till handling och det innebär att vara en del i samhället.
Kyrkan bör vara en del i samhällsdebatten och lyfta fram
människovärdet. Särskilt när det är valår. För det är det allt
handlar om; människor.

Jonas Persson, församlingsherde i Limhamns församling
Med sin snärtiga och vassa ton sticker Limhamns församling i Malmö ut på Twitter. Församlingen har kultiverat sitt
Twitterkonto i mer än fem år och hittat en unik ton. Här
ryms allt det där som annars inte förknippas med kyrkan
och det finns inga predikoturer så långt ögat kan nå.
Det är flera av de anställda som twittrar men det är församlingsherde Jonas Persson är står som ansvarig för allt
som publiceras.
– I början såg vårt Twitter-flöde väldigt annorlunda ut än
vad det gör nu. Det började det med att vi bara ville vara
med i flödet men det har utvecklats till en slags kollektiv
kyrkoröst som är en del av vår missionsstrategi där vi når
många fler människor. Vi når människor på gränsen att
lämna kyrkan och vi når människor som inte är medlemmar
och förhoppningsvis kan vi plantera en ny tanke hos dem.

Vi får många kommentarer som säger ”Jaså? Kan man uttrycka sig så här i kyrkan? Då stannar jag kvar!” eller ”Då
vill jag vara med!”. Vi tror att fler stannar kvar eller går
med än som går ur på grund av vårt Twitter-konto och det
gör det värt arbetet.
Om nu någon gått ur kyrkan på grund av Limhamns Twitternärvaro är svårt att avgöra men flödet har onekligen varit
källa till upprördhet. Till exempel när man stödde den muslimska församlingens rätt till böneutrop i Växjö eller när
man ifrågasatte det
nya regementet på
Gotland.
– Det om regementet
kan jag erkänna var
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» Special: Kyrkan på internet
något olyckligt formulerat och sårade människor som står
oss nära. Det blev missuppfattat så det tog vi bort ganska
fort. Poängen med att vi är för en värld utan vapen och
krig försvann i den massiva kritiken vi fick. Twitter är lite
som att spela bordtennis. Det är snabba bollar och ibland
missar vi. Men om vi inte går för smashen så har vi ingen
chans.
I och med att Twitter kan läsas av alla oavsett var man bor
i landet får Limhamns församling ibland representera hela
Svenska kyrkan, frivilligt eller ofrivilligt.
– På sätt och vis så stämmer det ju också. Vi representerar hela Svenska kyrkan för att Svenska kyrkan är stor
och rymmer så många olika åsikter och det måste få vara
okej. Jag är övertygad om att kyrkan
tål det. Fler pastorat och för» Twitter är som
samlingar borde ge sig ut
på sociala medier och vara
bordtennis. ... Går vi
med vad de tycker.
inte för smashen har vi tydliga
Inte bara de som tycker
ingen chans. «
som vi utan även de lite mer
konservativa. Det skulle göra
kyrkan starkare. Vi kan upplevas
som att vi står ut men det är jag inte säker på att vi gör
egentligen. Det är för att vi är ganska ensamma om att
uttrycka oss öppet. Jag tror det finns en ängslighet där ute
kring hur man uppfattas.
För det mesta får vi bara positiva kommentarer om att vi
gör något nytt och bra men sen så ibland slår det till och
det blir små drev. Som med böneutropen och regementet.
Trots att det har handlat om en hållning som finns på
många håll i kyrkan.

#gåtillkällan
Svenska kyrkan har under året lanserat sajten och hashtagen #gåtillkällan för att motverka ryktesspridning och
lögner på nätet.
Charlotte Frycklund, nätpräst i Svenska kyrkan, är en av
dem som varit med och skapat sajten www.svenskakyrkan.
se/gåtillkällan och hashtagen #gåtillkällan.
– Vissa frågor är ständigt återkommande på våra sociala
medier. Gamla saker som har en tendens att ploppa upp igen
och igen. Och vi är tacksamma för alla som inte bara sväljer
utan tar sig tiden och vänder sig till oss för att fråga ”är
detta sant?”. Vi tyckte att de förtjänar ett utförligare svar
där de verkligen kan följa frågan från dess ursprung till nu.
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Jonas Persson

Foto: Limhamns församling

På frågan om Svenska kyrkan kan sägas vara politisk svarar
Jonas Persson ja.
– Alla tar politisk ställning. Men man ska inte blanda
ihop att vara politisk med att vara partipolitisk. Det ska
kyrkan inte vara. Politik handlar ju om människans rätt och
människans värde och det är vad kyrkan också handlar om.
Medmänsklighet. Så om kyrkan inte är politisk så gör den
något fel. Man kan säga att det är en skyldighet för kyrkan
att vara politisk.

Ett exempel på en sådan fråga som inte ligger uppe på
www.svenskakyrkan.se/gåtillkällan än men som är återkommande är om det verkligen är sant att Svenska kyrkan
bygger en moské i Fisksätra utanför Nacka. Vilket inte är
mer sant än att den muslimska föreningen där bygger en
kyrka.

Nätvandrarna

Vad sanningen är, är att det pågår ett projekt mellan Nacka
församling, Stockholms katolska stift och Muslimernas
förening i Nacka att bygga en gemensam lokal som de
kallar Guds Hus och som ska bli ett centrum för praktiskt
samarbete mellan muslimer och kristna. Det är något positivt som lätt förvanskas genom ryktesspridning. Därför
har vi startat #gåtillkällan, säger Charlotte Frycklund.

Vill du veta mer om Nätvandrarna? Besök: www.svenskakyrkan.se/nätvandrare

98 procent av alla sexåringar har använt internet någon
gång. 81% av alla elvaåringar använder sociala medier.
Här rör sig barnen mellan flera forum och interagerar
både med vänner och okända.
Här betyder Nätvandrarnas närvaro enormt mycket.
Nätvandrarna startade som ett initiativ från Kyrkans Jourtjänst och Skolkyrkan i Göteborg. Konceptet innebär att
försöka se, stötta och stärka unga via nätet.
Karin Ahlqvist är stiftsdiakon i Växjö stift och en av Nätvandrarna.
– Ungdomarna söker någon att prata med. Det kan vara
mobbning i skolan, mobbning på nätet, otrygghet i skolan
eller hemma eller olycklig kärlek. Ibland kan det vara skönt
att prata med en vuxen. Att prata med en nätvandrare kan
också vara första steget till att prata med en vuxen i närmiljön.
Kyrkan på nätet är ofta bara informativ och mer sällan interaktiv. Att finnas på nätet handlar lika mycket om att möta
upp i samtal om livet och att finnas där för den som vill
prata.
– I början av min diakonbana arbetade jag med föräldrar
som förlorat barn och vår kontakt skedde ibland över nätet.

Där fick jag upp ögonen för vad internet kan betyda för det
diakonala arbetet. Tyvärr finns det få platser för diakoni
på nätet idag, säger Karin Ahlqvist och fortsätter.
– När man nätvandrar känner man sig oerhört anspråkstagen. Ungdomarna tar själva kontakt. När jag började
visste jag inte hur mycket jag skulle förvänta mig men jag
antar att det är lättare att ta kontakt genom en skärm än i
verkliga livet. Det finns ett stort behov av samtal på nätet.
Det är enklare att få bra samtal där än om man träffas
fysiskt. Det är mer avslappnat.
Nätvandrarna drivs till största delen av frivilliginsatser. De
volontärer som blir antagna går igenom ett prov och sedan
fem dagars utbildning om internet, ungdomar, hbtq, självskadebeteende och hur man uttrycker sig i skrift. Därefter
får de använda Nätvandrarnas logga i sina profiler för att
bli spårbara på de sociala medierna där man rör sig.
Just nu vandrar Nätvandrarna främst på Instagram och
kamrat.com men strävar efter att finnas i fler kanaler.
– Statistiken visar att barn och ungdomars tid på nätet
växer. Det är en verklighet som samhället måste svara upp
på. En av utmaningarna är att hålla koll på nya forum som
dyker upp. Vi måste finnas där ungdomarna finns och vi
måste vara flexibla. Och fler, säger Karin Ahlqvist.
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» Verksamheter
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På gång

Nu drar höstens verksamheter igång i kyrkor och
församlingshem. Vi erbjuder många tillfällen för
möten, gemenskap, samtal, ny kunskap och nya
erfarenheter. Här finns något för alla - välkommen!

Barn

Ungdomar

ÖPPEN FÖRSKOLA | 0 – 6 ÅR

RE:UNION

Mötesplats för barn och föräldrar.
Ödsmåls församlingshem
Måndag kl. 09.30 – 12.00.
Kristinedalkyrkan
Tisdag & fredag kl. 09.30 – 12.00.
Norums församlingshem
Onsdag & fredag kl. 09.30 – 12.00.

RE:UNION är en ungdomsgrupp för dig
som fyller eller har fyllt 15 år.
Kristinedalkyrkan
Varannan söndag, ojämn vecka
kl. 17.00 – 20.00.

KOMPIS-GRUPPER | 6 – 13 ÅR

Fritidsgården är öppen för dig från
åk 6 och uppåt.
Kristinedalkyrkan
Onsdag kl. 15.00 – 20.00 och fredag kl. 18.00 – 23.00.

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

NYTT FÖR I HÖST!
I år utökar vi våra grupper med KOMPIS +,
gruppen för dig som är på väg in i tonåren.
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KRISTINEDALKYRKANS
FRITIDSGÅRD

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
Sångverksta'n (åk. 1 – 3): Torsdag 15.00 – 15.50.
Sångverksta'n (åk. 4 – 6): Onsdag kl. 15.00 – 16.00.
Kristinedalkyrkan
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
Unga röster (åk. F – 3): Onsdag kl. 17.00 – 17.45.
Joyful (åk. 4 – 6): Torsdag kl. 15.00 – 16.00.
Devotion (åk 7 och uppåt): Onsdag kl. 15.30 – 16.30.

foton : alex & martin / ikon . jonas tobin / ikon . hanna mansten / ikon .
magnus aronson / ikon . pixabay . com och sandra mat tsson .

» Verksamheter
Musik för vuxna
VUXENKÖRER
Välkommen till kyrkomusiken och
våra körer i Stenungsund!
Ödsmåls församlingshem
Ödsmåls kyrkokör: Tisdag kl. 19.00 – 20.30
Kristinedalkyrkan
Kören Gloria: Torsdag kl. 19.00 - 21.00
Norums församlingshem
Norums vokalensemble (Damkör):
Onsdag kl. 18.30 – 20.30

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
Onsdag kl. 12.00. (ca. 3ggr/månaden)
Gemensam lunchandakt kl. 12.00.
Norums församlingshem
Onsdag kl. 12.00. (ca 1 ggr/månaden)

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
Måndag kl. 12.30.
(Se hemsida för datum!)

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

STAVGÅNG
Ödsmåls församlingshem
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
Måndag kl. 10.00 - 19.00
Onsdag kl. 10.00 - 17.00
Lördag kl. 10.00 - 13.00
(Läs mer på sidan 13)

På vår hemsida hittar du kontaktuppgifter och
mer information om de olika verksamheterna.
Du kan också ringa till vår växel för att bli
kopplad till ansvarig person.
www.svenskakyrkan.se/stenungsund
Telefon: 0303-66000

KYRKFÖNSTRET #3 | 2018
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Margaretha Tovetjärn och Stefan Persson.

Foto: Annika Sahlin Ottosson/Lokaltidningen STO

Föräldracafé för tröst och lärdom
Tillgången till narkotika ökar i Stenungsund och användandet letar sig neråt i
åldrarna. Därför har Stefan Persson startat Föräldracaféet, en plats för oroliga
föräldrar att få stöd och hjälp.
TEXT: PER JONSSON

Stefan Persson har arbetat som drogförebyggare i
Stenungsunds kommun sedan 2003. Han har bevakat
utvecklingen på nära håll och även om användningen av
alkohol och tobak går ner bland unga ökar brukandet av
narkotika kvantitativt, inte minst bland unga tonåringar.
– Det stämmer att färre röker och dricker nu men de som
gör det röker och dricker mycket mer än tidigare och med
alkohol och tobak kommer drogerna. Det blir en livsstil för
några och de dras till varandra. Det sker även över åldersgränser. Tonåringar hänger med 40-åringar och de lär sig
av varandra och utbyter tjänster. Då är det lätt att halka
in på en bana där man inte vill vara, säger Stefan Persson.

10
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För att försöka vända trenden och skydda ungdomarna
skapade Stefan en mötesplats för oroliga föräldrar på
Fregatten en gång i veckan.
– Det var efter en särskilt stökig period där vi visste att
ett antal ungdomar brukade narkotika och gjorde andra
dumheter som jag, Polisen och Stenungskolan gick till föräldrarna till dessa barn och förde samtal. Vi märkte fort
att det handlade om gränssättning och att få möjlighet att
diskutera sin vardagliga situation och att få utbyte med
andra. Så jag sparkade igång föräldracaféet och det föll i
väldigt god jord. 70% av ungdomarna kom på rätt köl igen
när föräldrarna började sätta tydligare gränser.

Stefan har arbetat med ungdomar i kommunen sedan
1987 och använt sig av en rad modeller och metoder för
att hålla människor ifrån alkohol och droger men han har
märkt att en sak fungerar mycket bättre än allting annat.
– Bärande relationer slår allt. Föräldraskapet är det mest
effektiva sättet att skydda barnen från sådana här faror
som jag rör mig kring. Att sätta kärleksfulla gränser
tidigt, redan när barnen är små, är grundläggande. Alla barn
behöver närhet och uppmärksamhet. De behöver få en
plats i solen där man kan utvecklas och bygga självkänsla
och för att hjälpa föräldrarna med det skapade vi föräldracaféet.
Vad som är oroväckande nu är hur stressen och pressen
ökar på individen att prestera och att ”vara någon”. Både
för föräldrar och barn. Föräldrarna är upptagna med sina
egna karriärer för att samhället på något sätt kräver det
och de hinner inte vara närvarande vuxna hemma och det
genererar vilsna barn. Vi lever i ekonomernas tidevarv och
det håller på att skapas ett A- och ett B-lag. Och hamnar
man i B-laget tidigt är det väldigt svårt att ta sig därifrån.
Alla vill ju fortfarande ha en plats i solen och får man inte den
hemma eller i skolan så hittar man den någon annanstans.
Föräldracaféet fortsätter att vara en framgång och regelbundet kommer ett 50-tal föräldrar för att dela med sig
av sina upplevelser och för att få stöd och hjälp, både från
varandra och från expertis.

Det senaste året har Stefan fått stöd på onsdagkvällarna
av Margaretha Tovetjärn, diakon i Svenska kyrkan i
Stenungsund.
– Samarbetena med andra institutioner i kommunen betyder hur mycket som helst och att få ha Margaretha från
kyrkan med är ett jättestort stöd, både för föräldrarna och
för mig. Det kan vara påfrestande ibland. Det föräldrarna
berättar är tungt. Många av dem har det svårt och håller
på att gå sönder. Det är klart att man blir påverkad själv.
Ibland kan det här arbetet kännas lite som att slåss mot
väderkvarnar för det är ju ingen exakt vetenskap. Det
finns inga rätta svar och ett svar som funkade igår funkar
kanske inte idag. Allting är i ständig rörelse. Och så har
man med människor med fria viljor att göra. Ibland hjälper
det inte ens att man gör allt rätt utan personen man har
att göra med kanske inte vill lyssna.
Allt det här kan ju låta tufft men det tycker jag inte. Varje
dag får jag göra det som jag tycker bäst om. Jag får möta
människor som vill vara med och bygga relationer och skapa
bättre förutsättningar för sig själva och ungdomarna i
Stenungsunds kommun.
Föräldracaféet
Har öppet i Fregatten på onsdagar klockan 18.
Parallellt med caféet finns även en Facebookgrupp med över
400 medlemmar. Föräldrakedjan som den heter fungerar
som anslagstavla för caféet och andra föräldraaktiviteter i
kommunen.
Sök på Föräldrakedjan på Facebook!

#KONFASTUND
2018/2019

Än finns det chans att anmäla sig till läsårets
konfirmandgrupper. Information om grupperna,
och hur du anmäler dig, hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/stenungsund/konfirmation

KICK-OFF!

Söndag 9 september
i Kristinedalkyrkan.

KYRKFÖNSTRET #3 | 2018
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Foto: Hampus Lindeberg/IKON

Bokmässan

Varje år medverkar Svenska kyrkan på Bokmässan i Göteborg med programmet
”Se människan”. Seminarier, scenprogram och andra arrangemang bjuder på
samtal med aktuella författare och tro, livsfrågor och vad det egentligen innebär
att vara människa. Bokmässan pågår 27-30 september och årets mässa har
tre teman: Bild, fokus på mediefrågor och respekt.
Se människan-scenen bjuder i år på
ett 70-tal programpunkter. Går du
in på webben via länk nedan hittar du
hela det aktuella scenprogrammet med inbjudan
att fortsätta samtala vid
fyra tillfällen per dag.
www.svenskakyrkan.se/bokmassan
Förutom scenprogram och seminarier
utökar Svenska kyrkan i höst sin
medverkan på bokmässan med en ny
monter – Teologiska hörnan. En plats
för mingel om livets stora frågor.
– Det ska bli en plats för levande,
myllrande samtal där ämnena skiftar,
med fokus på fördjupning. Vi har sett
hur frågor om Gud, mening och ex-
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istens engagerar mässbesökarna och

erbjuder nu en ny arena för detta,
säger Sara Wrige, präst och ansvarig
för Teologiska hörnan.
Teologiska hörnan kommer att ligga
i anslutning till Svenska kyrkans
etablerade Se människan-scen.
Hörnan gästas av författare och forskare som är aktuella med böcker eller
annan utgivning. Några namn som
kommer att möta är ärkebiskop Antje
Jackelén, biskopen i Göteborgs stift
Susanne Rappmann, och teologerna
Ola Sigurdson och Susanne Wigorts
Yngvesson, som båda uppmärksammats för sina böcker i skärningspunkten mellan religion, kultur och

samhälle. Sammanlagt blir det ett
fyrtiotal gäster i montern under mässdagarna.
Värdar i montern är teologer och
studenter som också gärna samtalar
med Bokmässans besökare. I monterns
bokhyllor samlas de senaste årens
viktigaste utgivning inom teologi från
Sverige och Finland.
Teologiska hörnan blir ett permanent
inslag på mässan. Den kompletterar
Svenska kyrkans medverkan i det ordinarie seminarieprogrammet och Se
människan-scenen med författarsamtal.
– De kommer inte att hålla någon form
av föredrag, utan just finnas till för
samtal och frågor, säger Sara Wrige.

Tio små hus och ett kapell
Ett kulturarrangemang tillsammans med konstnärer
i Stenungsund med omnejd.
Lördag 6 oktober:
Invigning kl. 14.00 i Stenungsunds kapell.
Utställning kl. 14.00–22.00. Musik i kapellet kl. 18.00, se nedan.
Söndag 7 oktober:
Utställning: Kl. 12.00–16.00.

Välkommen in!

thank you
for the

music
MUSIK AV BENNY ANDERSSON

Lördag 6 oktober kl. 18.00
i Stenungsunds kapell

Välkommen till vår "nygamla"
diakonicentral på Gärdesvägen 6D!
Du som är nyfiken på Svenska
kyrkan, längtar efter gemenskap
eller kanske befinner dig i en livssituation där du behöver stöd och
hjälp, alla är välkomna in.
ÖPPETTIDER:
Måndag kl. 10.00 - 19.00
Onsdag kl. 10.00 - 17.00
Lördag kl. 10.00 - 13.00
Fika till självkostnadspris.
Läs mer om Välkommen in
på hemsidan!

Musik av Benny Andersson framförd av projektkör och
musiker under ledning av Ann-Sofie Andersson.

KYRKFÖNSTRET #3 | 2018
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Kom med i
Ödsmålsdagens

Vi sjunger oss igenom pop- och rockhistorien. Vi använder
inte noter, men sjunger med hela kroppen på både svenska
och engelska, och lär oss alla texter utantill. Kören är öppen
för alla åldrar. Du väljer själv om du bara vill sjunga med i
körpartierna eller om du dessutom vill vara solist på någon
av låtarna.
KOM OCH ÖVA MED OSS!
 Onsdag 29/8 kl. 18.00 – 20.00 (om du vill vara solist 18.00-20.45)
i Ekenässkolans matsal.
 Söndag 9/9 kl. 13.00 – 15.00 (-16.00 om du vill vara solist)
i Ödsmåls bygdegård.
 Torsdag 20/9 kl. 18.00 – 20.30 i Ödsmåls kyrka.
 KONSERT Lördag 22/9 (= Ödsmålsdagen) kl. 18.00 i Ödsmåls kyrka

Frågor: kontakta körledare Sara Flodström, tfn: 0762-19 54 74.
Anmäl dig till petter.olmunger@svenskakyrkan.se eller
på tfn: 0762-19 54 74 senast fredag 24/8.

ÖDSMÅLSDAGEN
Lördagen den 22 september sjuder hela Ödsmål av aktivitet.
Se program och mycket mer på www.odsmalsdagen.se

Församlingsafton med
Johannes Söderberg
Torsdag 20 september kl. 18.30
i Kristinedalkyrkan
Johannes Söderberg är präst i
Svenska kyrkan men har under
många år arbetat som producent för
gudstjänstprogram i SVT och ansvarat för inspelningarna av helgmålsböner och gudstjänster.
Johannes är en uppskattad föreläsare och när han nu kommer till
Stenungsund gör han det både som
präst och SVT-producent.
Han kommer att tala om vad som
gör att en gudstjänst berör oss, och
hur viktigt det är med den ”röda
tråden”, gudstjänstens dramaturgi.
Kanske kommer han också att visa
filmklipp ur SVTs arkiv.

» BOKTIPS!

» TIPS FRÅN KÖKET!

Häxan och lejonet - C. S. Lewis (1950)
Den inledande romanen i sviten om sagolandet Narnia är
en tydlig kristusallegori av den brittiske teologen
och litteraturprofessorn C. S. Lewis.
Boken handlar om fyra syskon som hittar en
portal till landet Narnia där den onda Vita
Häxan (Satan), som har förtrollat världen
till ständig vinter men aldrig jul, härskar.
Häxan lockar ett av syskonen, Edmund, att
äta av en förtrollad kola precis som Eva gjorde
i paradiset. Edmund faller till föga och förråder sina syskon.
En profetia talar dock om konungen och skaparens, lejonet
Aslans (Jesus), återkomst.

Ben-Hur - Lew Wallace (1880)
Ben-Hur var den första skönlitterära boken någonsin som
välsignades av en påve (Leo XIII).
Romanen utspelar sig under Jesu tid och handlar om en
judisk adelsman, Judah Ben-Hur, som blir förslavad av de
ockuperande romarna. Efter visat hjältemod får Ben-Hur
en chans till hämnd mot de som fängslat honom.
Parallellt med Ben-Hurs historia löper
Jesus berättelse och de båda möter varandra under kritiska punkter i sina liv och
Ben-Hur blir omvänd kristen.
Romanen har filmatiserats flertalet gånger,
senast 2016. Versionen från 1959,
med Charlton Heston i huvudrollen, har kallats
en av världens bästa filmer och vann hela elva Oscarstatyetter 1960.

Mästaren & Margarita - Michael Bulgakov (1967)
Romanen som Bulgakov arbetade med fram till sin död
1940 publicerades postumt 1967 och är en rasande skröna
om hur Satan besöker ett postrevolutionärt Moskva
på 1930-talet och det kaos som följer.
I ett mentalsjukhus i samma stad sitter
Mästaren inspärrad efter att ha fått sin
roman om Pontius Pilatus refuserad och
längtar efter sin älskade Margarita.
Parallellt med historien i Moskva får vi uppleva Pontius Pilatus Jerusalem och följa
karaktärerna Jesjua och Levi Matteus.
Boken är en rungande satir av överbyråkratiseringen och
den religionsförnekelse som följde i det kommunistiska
Sovjet.

foto : sandra mat tsson

Sommaren är över och hösten står för dörren.
Vad passar bättre än att krypa ner i soffan med en bra bok
en regnig septemberdag?
Nedan följer tre skönlitterära tips som på något sätt
behandlar kristendomen som tema.

Vilken soppa!
Blomkålssoppa med sockerärtor - En
riktigt smarrig soppa och allt du behöver
är åtta ingredienser!
 15 minuter
INGREDIENSER:
5 st blomkål (stor)
25 dl vatten
2 l lättmjölk
10 tärningar grönsaksbuljong
5 st salt
cayennepeppar
750 gram sockerärtor
5 dl parmesanost (riven)
Det går lika bra att använda en vanlig ost istället för
parmesan. Det kan vara gott med lite skinkbitar i soppan
också. Gillar barnen inte sockerärtor kan man tärna i färsk
paprika eller tillsätta lite majskorn i soppan.
GÖR SÅ HÄR:
1. Dela blomkålen i buketter. Koka upp vatten och mjölk
med buljongtärningar och lägg i blomkålen.
2. Koka på svag värme i ca. 10 minuter.
Mixa soppan, tillsätt riven parmesan och smaka av
med salt och cayennepeppar.
3. Häll upp soppan i tallrikar och lägg i sockerärtorna.
Dagens tips serverades på en av våra gemenskapsluncher i
pastoratet. Läs mer om verksamheten på vår webb:
www.svenskakyrkan.se/stenungund
KYRKFÖNSTRET #3 | 2018
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START!
Klockan 11.00
i Norums kyrka

Söndag 16 september
För mer information - se vår hemsida:
svenskakyrkan.se/stenungsund

