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ERIC MUHL, KYRKOHERDE

Mail: eric.muhl@svenskakyrkan.se Tfn: 0303 - 660 02

Våren är en tid då vi i varje litet tecken 
kan se hoppet om en ljusare, varmare och 
grönare tid. Hoppet om den tilltagande 
våren med blommor, grönska och sol 
hjälper oss att hålla ut, liksom övar oss i 
tron på att det kommer en framtid. 

Det lilla rymmer hoppet om det stora. Tänk efter, och du 
kommer att märka att hur de små sammanhangen talar om 
det stora. Vi såg det i julas, det lilla barnet, Guds gåva i den 
lilla krubban rymde hoppet om att något stort skulle hända.  
Ära åt Gud i höjden. På samma sätt möter oss påskens be-
rättelser om Jesus. Hans död och uppståndelse, små hän-
delser i historien, men där lades grunden för det eviga livet. 
Vi kan tala om att Jesu liv är vårt hopp. Ett till synes litet, 
enskilt och mänskligt liv har gett oss segern över döden. 

Så kan vi märka hur våra egna val i vardagen öppnar upp 
eller hindrar för djupare relationer med andra och med Gud. 
Tron uppfattas av många som en liten och svag händelse i 
sitt liv, något man struntar i. Samtidigt som just själva tron 
på Gud öppnar upp för så mycket mer. Jesus talar om det 
lilla fröet som får bli till ett träd som får ge både skugga, 
glädje och trygghet. Så kan även trons liv få bli för oss med 
sina rötter som bär upp själva trädet, alltså våra liv. 
Det lilla formar det stora. Precis som knopparna och fågel-
kvittret om våren talar om att en ny tid är på väg. Precis 
som våren små tecken möter oss, möter oss Guds tilltal på 
en mängd sätt. Stanna upp och sök också efter dem. Finns 
det små tecken på Guds närvaro i ditt liv.

Min påskhälsning till dig är att ta vara på det lilla mötet 
med andra men naturligtvis mötet med Gud i ditt eget liv. 
Här får bönen en given plats, en bön där du vänder dig till 
din Skapare, som får möta dig i ditt liv. 

”Be så ska du få, sök så ska du finna” säger Jesus. I den lilla 
bönen ryms det stora Livet med hopp om en ny tid även i 
ditt eget liv. Det är det själva påskens berättelser om Jesus 
handlar om, hur Gud i Jesus besegrar livets stora och små 
hinder. Våren kommer att blomma ut i en förhoppningsvis 
härlig sommartid. På samma sätt ger tron livet dess inne-
håll och sammanhang.

Ta vara på det lilla som händer och tänk på att det lilla du 
gör för andra faktiskt kan vara det som gör skillnad på lång 
sikt. En blick, ett leende, en hälsning… 

Med hoppet om en påsktid då du ska finna Guds närvaro 
på nytt i ditt eget liv vill jag önska dig en härlig påskhelg 
och möte med den Uppståndne!
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Fyra medarbetare har slutat i Stenungsunds pastorat då de fått nya tjänster i Göteborg. 
Komminister Anders Anderberg har börjat på Göteborgs kyrkliga stadsmission. Komminister 
Anna Jagell har börjat i Lundby församling, Biskopsgården. Församlingspedagog Amanda 
Riski har börjat i Kortedala. Diakon Maria Löfdahl har fått tjänst i Härlanda församling.

Vi tackar dem och önskar dem all Guds välsignelse i tjänsten för Guds rike!

I skrivande stund pågår rekrytering till ovanstående tjänster. I nästa församlingsblad presen-
teras de tillträdande. En ny befattning som kantor på halvtid inrättades i december och 
Elin Östlund tillträder den i mitten på april. 

nytt om personal

anders anderberg anna jagell amanda riski maria löfdahl

Under vecka 9 deltog 
PELIKANEN i 
kommunens temavecka: 
Det handlar om 
kärlek- självkänsla. 
Om rätten att älska vem 
man vill och vikten av 
att acceptera sig själv...

tema: kärlek

PALMLÖRDAG
Lördag 19 mars

i Stenungsunds kapell

Kl. 16.00 Fika och information 
 om årets fasteinsamling.

Kl. 18.00 Musikgudstjänst
”Världslig musik i Guds tjänst!” 

Med Stenungsunds ungdomskör. 
Petter Ölmunger, präst.

Varmt välkomna!

– för allas rätt till mat

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr för allas rätt till mat

Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner människor som ofta äter för lite, 
för näringsfattigt och för sällan. Bekämpa en av världens största orättvisor!

Swisha till 9001223 
PG 90 01 22-3
BG 900-1223
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Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner människor som ofta äter för lite, för 
näringsfattigt och för sällan. Trots att mat är en mänsklig rättighet. Bekämpa en 
av världens största orättvisor! 

– för allas rätt till mat

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr  

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

Swisha valfritt belopp till 9001223   |  PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223 

– för allas rätt till mat

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr för allas rätt till mat

Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner människor som ofta äter för lite, 
för näringsfattigt och för sällan. Bekämpa en av världens största orättvisor!

Swisha till 9001223 
PG 90 01 22-3
BG 900-1223
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“Det finns inget bättre än 
när det vänder.” Så sjunger  
Peter Lemarc i en fin låt som 
jag ofta fann tröst i när jag 
gick på gymnasiet. Det kan 
vända. Till det bättre. 

Livsmodet och kraften kan återvända. 
Det är min erfarenhet, och det är också 
ett av påskens budskap. Det kan vända. 
Trots att det inte alltid känns så. Trots att 
det ibland kan se ut som att det är kört. 
Ja, trots att det faktiskt kanske har kört ihop sig, fullständigt. 
Att stigen som jag alltid har gått på, och som jag trodde 
skulle bära hela vägen fram, nu uppenbarligen har nått sitt 
slut. En återvändsgränd. Ett slutet förvar. Alla kända dörrar 
är stängda och låsta. Så kan det vara. Men det kan också 
öppnas ett nytt fönster, en utväg som jag aldrig hade anat. 

“Fråga inte hur det vände…”, sjunger Lemarc vidare. Men 
jag kan inte låta bli. Även om jag aldrig blir färdig med svaret. 
Ibland känns det som att vändningen kom så plötsligt. Som 
en blixt från klar himmel. I ett ögonblick ställdes sanningen 
om mitt livs historia i ett helt nytt ljus. I ett svep revs mina 
murar. Kraftfullt och omsorgsfullt. Plötsligt stod jag på andra 
sidan om mitt livs alla kaosvatten, och kunde se tillbaka 
med helt nya ögon. Ett nådens hav. Jag hade inte drunknat. 
Jag hade fötts på nytt.

Men oftare tänker jag att vändningen var något som pågick 
under mycket lång tid. Att den snarare måste ha skett i det 

fördolda. Och att den måste ha börjat redan långt innan jag 
själv märkte av den. Ja, att den ännu är långt ifrån färdig 
med mig. Att jag fortfarande är mitt i den. Ett befruktat 
ägg, som i sig bär livstrådar från tusentals generationer. 
Ett korn som ännu vilar i sin åker, men som redan nu inom 
sig bär på den tidpunkt då det en dag ska brista i blom.

Hur vändningen nu än kom till mig, så kom den inte genom 
mig själv. I alla fall inte bara. Jag vill säga tack till dig som 
gjorde min vändning möjlig.

PSALM 154: Dina ögon är fyllda av glädje.
Säg, vad har de sett för att få sånt ljus?
De har sett hur vårt liv fick en mening.

Jesus fyller mörkret med liv och ljus.
Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. 

PETTER ÖLMUNGER
KOMMINISTER

tankar inför påsk

EKUMENISK PILGRIMSVANDRING
Måndag 28 mars kl. 09.00 

Från Kopperskyrkan till Norumsholme

Start kl. 09.00. Pilgrimsmässa ca. kl. 11.30. 
Vandringen kommer vara i lätt till medelsvår terräng.

Medtag matsäck och kläder för väder. 
Catarina Holmgren Martinsson, präst. 

Per-Ulrik Johansson, pastor. Välkommen!
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LÖRDAG 19 MARS
18.00 · Musikgudsjänst · Stenungsunds kapell
”Världslig musik i Guds tjänst!” - Med Stenungsunds 
ungdomskör. Petter Ölmunger, präst. 

SÖNDAG 20 MARS    Palmsöndagen
10.00 · Mässa · Kristinedalkyrkan
Catarina Holmgren Martinsson, präst.
11.00 · Mässa · Norums kyrka
Eric Muhl, präst.
11.00 · Familjegudstjänst · Ödsmåls kyrka
”Vi bygger en värld” Sångverksta’n medverkar. Petter
Ölmunger, präst. Fika i förs.hemmet efter gudstjänsten.

MÅNDAG 21 MARS    
19.00 · Passionsandakt · Stenungsunds kapell
Eric Muhl, präst.

TISDAG 22 MARS    
19.00 · Passionsandakt · Stenungsunds kapell
Eric Muhl, präst.

ONSDAG 23 MARS    
19.00 · Passionsandakt · Stenungsunds kapell
Gunnar Holmquist, präst.

TORSDAG 24 MARS    Skärtorsdagen
19.00 · Skärtorsdagsmässa · Norums kyrka
Gunnar Holmquist, präst.
19.00 · Skärtorsdagsmässa · Ödsmåls kyrka
Sara Flodström - piano. Tommy Flodström - klarinett.
Petter Ölmunger, präst.
21.00 · Skärtorsdagsmässa · Kristinedalkyrkan
Manskören Ars Veritas. Catarina Holmgren Martinsson, präst.

FREDAG 25 MARS    Långfredagen
10.00 · Långfredagsgudstjänst · Kristinedalkyrkan
Frida Berggren - sång, instrumentalister. Eric Muhl, präst.
11.00 · Långfredagsgudstjänst · Ödsmåls kyrka
Violiner: Marie-Louise Marming, Pernilla Berg.
Viola: Elin Sydhagen. Cello: Johannes Bergion.
Gunnar Holmquist, präst.
15.00 · Korsvägsandakt · Stenungsunds kapell
Eric Muhl, präst.
18.00 · Musikgudstjänst · Norums kyrka
”Stabat Mater” av Pergolesi. Norums vokalensemble.
Kungsbacka stråkkvartett. Eric Muhl, präst. 

SÖNDAG 27 MARS    Påskdagen
10.00 · Familjemässa · Kristinedalkyrkan
Sång med språng, solister och instrumentalister
medverkar. Catarina Holmgren Martinsson, präst.
11.00 · Familjemässa · Norums kyrka
Medverkar gör Unga röster, Songbirds och
Norums vokalensemble. Gunnar Holmquist, präst.
11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka
Ödsmåls kyrkokör medverkar. Fredrik Daun - trumpet
och Filip Holmberg - trombone. Petter Ölmunger, präst
Festligt påskfika med tårta i förs.hemmet efter mässan.

MÅNDAG 28 MARS    Annandag påsk
09.00  · Ekumenisk pilgrimsvandring
 · Kopperskyrkan till Norumsholme
Start kl. 09.00. Pilgrimsmässa ca. kl. 11.30. 
Medtag matsäck. Per-Ulrik Johansson, pastor. 
Catarina Holmgren Martinsson, präst.
17.00 · Musikmässa · Kristinedalkyrkan
med musik av Thomas Andersson Wij. Medverkar gör
Richard Lilja, Lindie Boström, Peter Svärdsmyr och
Josef Samuelsson. Catarina Holmgren Martinsson, präst.

SÖNDAG 3 APRIL    2 s. i påsktiden
10.00 · Mässa · Kristinedalkyrkan
Catarina Holmgren Martinsson, präst.
11.00 · Mässa · Norums kyrka
Sara Blom, präst.
11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka
Bengt Inghammar, präst.

TISDAG 5 APRIL    
18.30 · Veckomässa · Kristinedalkyrkan
Catarina Holmgren Martinsson, präst.

FREDAG 8 APRIL    
10.00 · Gudis · Norums kyrka
Välkommen till gudstjänst med de allra yngsta, som firas 
tillsammans med kyrkans öppna förskola.

SÖNDAG 10 APRIL    2 s. i påsktiden
10.00 · Mässa · Kristinedalkyrkan
Sara Blom, präst.
11.00 · Mässa · Norums kyrka
Gunnar Holmquist, präst.
18.00 · Musikgudstjänst · Ödsmåls kyrka
Med Tomas Boström. Petter Ölmunger, präst.

KOMMANDE GUDSTJÄNSTER:
För fler gudstjänsttider – se annonsering 

i ST-tidningen, GP och på hemsidan.
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KONFIRMATION 2016/2017
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: 
Catarina Holmgren Martinsson
Tfn: 0303 - 660 12 
E-post: catarina.h.martinsson@svenskakyrkan.se
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KRISTINEDALKYRKANS FRITIDSGÅRD

Går du i åk 6 upp till och med gymnasiet? Då är du varmt 
välkommen till Kristinedalkyrkans fritidsgård! Här kan 
du spela musik, biljard, pingis, spel, wii eller bara umgås. 
Såklart bjuds det alltid på fika!

Vi har öppet:
Onsdag  17.00 – 20.30 (Läxhjälp från kl. 19.00)
Fredag  18.00 – 23.00

Kolla gärna in vad som händer på gården via instagram: 
fritidsgard_kdal & facebooksidan: Kristinedalkyrkansfritidsgård.
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Välkommen till PÅSKPOÄNGSPROMENAD tillsammans 
med oss på språkcaféet. Vi bjuder på korv med bröd, fika 
och en trevlig stund tillsammans. 

Gärdesvägen 6, 
onsdagen den 23 mars kl. 15.00 – 17.00.

Hoppas vi ses!

Foto från Konfirmationsläger på Åh-stiftsgård, 
helgen 4 – 6 mars tillsammans med Global- och 

Estet-konfirmanderna och unga ledare.



MUSIKGUDSTJÄNST
Långfredag 25 mars kl. 18.00 i Norums kyrka

”STABAT MATER”
Kungsbacka Stråkkvartett. 

Norums Vokalensemble. 
Dirigent – Frida Wendelius. Präst – Eric Muhl.
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Vi äter en bit mat och umgås över ett tema. 
För info. om nästa tjejkväll - se hemsida!

Pris: 100 kr

MÅNDAG 4 APRIL KL. 18.30 – 21.00
I NORUMS FÖRSAMLINGSHEM

Tjejkväll! 
för dig över 20 år

Anmäl dig senast 1 april till: 
Anna Vuori, tfn: 0702 - 11 01 97 eller e-post: anna.vuori@svenskakyrkan.se

EKUMENISK
GEMENSKAPSTRÄFF

Tisdag 22 mars 
kl. 11.00 i Kopperskyrkan

Stig Florén från Uddevalla har för det 
gamla Västra Götalands distrikt och 
Västragötalandsregionen gjort en 
inventering av Missionshus och 
Missionskyrkor. Både de som 

fortfarande är i bruk, de som nu 
mer används till annat, och de som 
är rivna. Denna dag kommer Stig 

att berätta mer allmänt, men 
också om de missionshus som 

funnits i Stenungsunds kommun.

Träffen är ett samarr. med Kopperskyrkan 
och Svenska kyrkan i Stenungsund.

Marianne – en klippa i Ödsmåls kyrkliga syförening
I 29 år har Marianne Svensson varit ordförande i Ödsmåls 
kyrkliga syförening och varit den som samordnat verksamheten. 
Marianne lämnar nu ordförandeskapet och avtackades härom 
veckan för detta uppdrag och för allt gott arbete hon har gjort 
för syföreningen. Hon berättar att förr i tiden var man hemma 
hos varandra och det bjöds på smörgås och kanske sju sorters 
kakor, men på senare tid har symötena förlagts till församlings-
hemmet, där varje möte inleds med kaffe, smörgås och kaka.  

Vad gör syföreningen?
Cirka 10-12 flitiga damer träffas varannan vecka i Ödsmåls 
församlingshem för att handarbeta och planera och genomföra 
församlingsaftnar, lotterier m.m. Bl.a. har man sytt kragar till 
konfirmationskåpor, dopservetter, altarduk med handknypplad 
spets. Många fina handarbeten har skapats och sedan lottats 
ut på församlingsaftnar. Överskott av lotterier och försäljning 
av hembakat bröd har sedan skänkts till olika organisationer 
som arbetar med välgörenhet och det har blivit ganska stora 
summor varje år som syföreningen har arbetat ihop.

Numera är syföreningen gemensam för 
Ödsmåls och Norums församlingar på
Tisd. ojämn vecka kl. 16.00 – 18.30 
i Ödsmåls församlingshem. 

Nya medlemmar är varmt välkomna!

INGER UNEBACK



Gemenskap...
Aktiviteter...Ansiktsmålning...

Second hand-butiken

Öppet: Måndag 17 – 19, Lördag 10 – 13 | Gärdesvägen 8 | Tfn: 0303 - 660 03

GLAD PÅSK FRÅN OSS PÅ HOS MARTA OCH MARIA!
Vi har stängt under påskveckan – vecka 12 och på Annandag påsk den 28 mars. 

Välkommen tillbaka vid ordinarie öppettider!

BOKA IN I KALENDERN!

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 25 maj – Vi ses!

25 
MAJ


