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Det är två frågor som ställer oss 
inför livets bråddjup där vi så sällan 
orkar stå eller inför mörkret som vi 
möter med jämna mellanrum och 
gärna slipper. I sorgen och saknaden 
och närheten inför döden lyfts vårt 
sätt att se på livet fram. 

Under allhelgonahelgen blandas 
sorgen efter våra nära och kära med 
livets stora frågor. Hoppet om det 
eviga livet blandas med sorgen och 
saknaden. 

Jesus talar inte så mycket om ett 
lyckat liv, däremot talar han om var 
lyckan, hoppet och saligheten ligger. 
Det handlar då inte om en slutstation 
eller ett resultat, utan om det liv som 
levs och pågår nu. 

I Bergspredikan (Matteus 5) säger 
han: ”Saliga de som är fattiga i anden, 
dem tillhör himmelriket. Saliga de 
som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga 
de ödmjuka, de ska ärva landet. Sali-
ga de som hungrar och törstar efter 
rättfärdigheten, de ska blir mättade.” 

Här knyts den djupa lyckan och gläd-
jen till livssituationer som handlar om 
de svåra och mörka stunderna i livet 
- där finns början på något värde-
fullt. Tvivel är inget hinder för tron. 
Sorgen kommer inte att få överta-
get. De som roffar åt sig kommer 
inte att segra. Kampen för ett gott 
liv kommer att ge resultat. 

Det Jesus säger oss i sin förkunnelse 
och med sitt liv är att det svåra inte 
har sista ordet utan att det kommer 
en ljusare fortsättning, som en gry-
ning när natten är som mörkast. 

Vi får ta emot livet och det som sker 
med vetskapen om att där ligger 
en gåva inbäddad, ett vilande 
hopp. Ett lyckat liv är ett liv 
som vi lever och tar emot 
medan det pågår. Livet är 
något som är viktigt i stun-
den där sorgen möter det 
nya livets början.

I allhelgonahelgens 
sorg och saknad 
möter oss hoppet 
om ett evigt liv. 

Ett evigt liv som kommer till oss ock-
så i våra egna liv och som är starkare 
än dödens mörker. Varje lykta på våra 
kyrkogårdar talar till oss om livets 
betydelse medan det levs och inte 
om dess slutresultat. Så får minnenas 
helg hjälpa oss att se djupare än bara 
ytan och fyllas med hopp. 

”När jag lever har jag dig, dör jag är 
du kvar hos mig. Om jag lever eller 
dör, dig, o Herre, jag tillhör. 
I din hand mitt liv är lagt, din min dag 
och din min natt. Ont och gott vad 
än mig sker, du o Gud en mening ger.
Gud, för dig finns ingen död, ej för 
den som dig tillhör. Gränslös kärlek, 
salighet är det liv som du oss ger. ” 
(Svenska psalmboken nr. 308)

Vad är ett lyckat liv? Var detta livet?
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renovering

Nu är renoveringen 
och ombyggnaden av 
Norums församlingshem 
färdig. Titta gärna in på 
vår Facebooksida om du 
vill se bilder från återin-
vigningen 23 oktober!

jazzmusik

"Innan natten kommer" 
Jazz-musikgudstjänst i 
Kristinedalkyrkan  
Söndag 13/11, kl. 17.00
med kören Gloria och 
musiker.

Nya medarbetare i våra församlingar
Under hösten har några nya medarbetare 
välkomnats i våra församlingar:

Från vänster på bilden:
Lotta Sävenmo, ny församlingspedagog i 
Norumsdistriktet
Anna Blomberg, ny diakon i Ödsmål
John Alstersjö, ny ungdomspräst

Emelie Edlund Holmberg,  
ung resurs/volontär under detta läsår
Sofia Stensby, ny församlingspedagog 
med ansvar för konfirmandarbetet

Infällda bilden: Lisa Maria Strandberg, ny 
distriktspräst i Norum

foto: elisabeth stensby

lisa maria strandberg med dopbarn

GUDIS
Onsdag 19 november 

kl. 10.00 i Norums kyrka 
tillsammans med Öppen förskola. 

Varmt välkomna!

Barngudstjänsten är för de allra yngsta 
och är max 25 minuter.

BARNGUDSTJÄNST I NORUMbarngudstjänst
Barngudstjänsten "Gudis"  
i Norums kyrka är för de 
allra yngsta 
Fredag 11 nov kl. 10
Fredag 9 dec kl. 10

Höstlov i kyrkan
Tisdag 18.00 – 19.30 Kyrkdisco i Norums församlingshem. 
 För barn i klass F-3. Föräldrar får gärna stanna kvar. Det kommer  
 att finnas en liten kiosk där barnen kan köpa godis och dricka.
 
Onsdag 14.00 – 16.00 Hösthäng i Kristinedalkyrkan
 För barn i klass F-5. Pyssla, spela pingis, wii, sällskapsspel, fika.  
 Musikverkstad - prova att spela musik tillsammans med andra!

Torsdag  14.30 – 16.30 Linedance i Ödsmåls församlingshem 
 För barn i klass 2-6. Prova att dansa Linedance, fika och pyssla

Öppen förskola för barn i åldrarna 0-6 år i vuxet sällskap. Äldre syskon är också välkomna under lovet!   
Måndag 9.30-12.00 i Ödsmåls församlingshem, Tisdag 9.30-12.00 i Kristinedalkyrkan 
Onsdag 9.30-12.00 i Norums församlingshem, Fredag 9.30-12.00 i Norums församlingshem och Kristinedalkyrkan

Kristinedalkyrkans fritidsgård är öppen onsdag och torsdag 17-20.30 och fredag 18-23

1/11

2/11

3/11



”Han låter mig vila vid lugna vatten” 
Psaltaren 23

Vila i kapellet
Kom, sitt eller lägg dig ner och vila  
i tystnaden, orden och musiken.  
John Alstersjö, ord och tanke 
Elinor Josefson, piano

Lördag 5/11, Alla helgons dag
kl.18.00 i Stenungsunds kapell

foto: gustaf hellsing/ikon

Öppna kyrkor i 
allhelgonahelgen
I samband med allhelgonahelgen besöker många kyrkogårdarna 
för att vårda sina anhörigas gravar. Norums kyrka och Ödsmåls 
kyrka är öppna under helgen - välkommen in i värmen en stund! 
Där finns möjlighet till samtal, att tända ljus och fika.

Norums kyrka är öppen:  Fredag  4/11 kl. 16.00 – 21.00    
  Lördag  5/11 kl. 15.00 – 21.00

Ödsmåls kyrka är öppen: Onsdag  2/11 kl. 11.00 – 17.00
  Torsdag  3/11 kl. 11.00 – 17.00
  Fredag  4/11  kl. 11.00 – 19.00
  Lördag  5/11 kl. 12.00 – 17.00

Allhelgonahelgen i din kyrka
Lördag 5 november  Alla helgons dag
11.00 Norums kyrka  Mässa  Catarina H. Martinsson
11.00 Ödsmåls kyrka  Mässa John Alstersjö
18.00 Stenungsunds kapell  ”Vila i kapellet” (se till höger)

Söndag 6 november  Söndagen efter Alla helgons dag
10.00 Kristinedalkyrkan  Mässa Gunnar Holmqvist
16.00 Norums kyrka Minnesgudstjänst*  Gunnar Holmqvist
16.00 Ödsmåls kyrka Minnesgudstjänst*  Petter Ölmunger

* Vid minnesgudstjänsten minns vi de som lämnat oss under året. Namnen läses 
upp på de kyrkotillhöriga som avlidit i Ödsmåls resp. Norums församlingar 
under året, samt de som blivit begravda här.

Följ oss på 
FACEBOOK!

Sök efter 
"Svenska kyrkan 

Stenungsund"

Låt fler få fylLa fem!
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem. 
Men barn som får leva i trygghet kan klara sina kritiska 
första fem år. Zaid har flytt från kriget i Syrien och bor nu 
i flyktinglägret Zaatari. I januari fyller han fem!

Swisha din gåva till 9001223 eller  
SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3 | bg 900-1223
Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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