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Församlingsbladet KYRKFÖNSTRET, NR 2 | 2017 
Delas ut av Posten som oadresserad samhällsinformation till alla hushåll inom 

Stenungsunds pastorat (Norums och Ödsmåls församlingar).

Jag som skriver dessa rader kommer att fungera som  
kyrkoherde i Stenungsund under sommaren. Jag är nu-
mera pensionär men har uppdraget att vara tillförordnad 

kyrkoherde sedan Eric Muhl flyttat till London och tills vår nya 
kyrkoherde, Elinor Johansson, är på plats i slutet av augus-
ti. Hon presenteras närmare i nästa nummer av Kyrkfönstret 
som kommer ut i slutet av augusti.  

Så är jag här i ett mellanrum mellan dessa två. 
I en byggnad är ett mellanrum en passage mellan två andra, 
viktigare rum. Det är oftast ganska tomt och drar inte upp-
märksamheten till sig.  Men ett mellanrum kan också vara 
spännande och intressant. Tänk på Michelangelos målning av 
skapelsen, det laddade mötet mellan Guds utsträckta hand 
och Adam.
Det sker alltid något i mötet, i mellanrummet. Det kan vara 
fullt med liv, men det kan också kännas dött. 
Jag är en tillfällig övergång, ett mellanrum, mellan Eric och 
Elinor. In i arbetet här har jag med mig erfarenheter från olika 
håll, bland annat som kyrkoherde i Askims församling och i 
Bergsjöns församling.

Jag har redan varit i Stenungsund i en och en halv månad när 
jag skriver detta. Det är intressant och givande att lära kän-
na både miljö och människor och jag hoppas på många gi-
vande möten. Jag är imponerad av allt det engagemang och 
goda arbete som pågår här. Arbetet har en stor bredd med 

öppen förskola, kontakt med utsatta personer, gudstjänster,  
samtal, rådgivning och mycket mera. En stor grupp av an-
ställda och ideella medarbetare bär upp arbetet. 

Det arbetet tar inte en paus över sommaren, utan vi kommer  
att fortsätta att finnas till för den som vill ha kontakt med 
oss. Det kan ske något spännande i mötet, något nytt kan 
skapas och något kan förändras.  Det är viktigt att ta vara 
på mellanrummet. Det är viktigt att vi och andra goda  
krafter finns till för att lyssna och stödja när det behövs.  Vårt 
uppdrag är att finnas till som en god närvaro och att vara 
tydliga i berättelsen om Gud och hans kärlek, som vi möter 
framför allt i Jesus Kristus. I honom kommer Gud själv till oss 
i mänsklig gestalt för att dela våra liv och visa oss Guds sanna 
ansikte, som är kärlek och omsorg till var och en. 

Med önskan om en god sommar 

Något sker i mellanrummet

 

LEIF DAHLIN, TF. KYRKOHERDE
Mejl: leif.dahlin@svenskakyrkan.se      Tfn: 0303 - 660 02



Årets sommarteam består av sex 
ungdomar. Det är Emma Blomberg, 
Adam Edvardsson, Sophie Muhl, Vanja 
Astorsson, Isak Svensson och Karineh 
Julmekian.

Under perioden 19 juni till 23 juli  
kommer de bland annat att arbeta 
på språkcaféet på Gärdesvägen och  
med gudstjänsterna i våra kyrkor 
och på äldreboendet Tallåsen.

De står även för matlagning,  bakning  
och andakt vid gemenskaps- 
luncherna som denna sommaren är  på 
onsdagar i Norums församlingshem. 

Höjdpunkten blir när teamet håller i 
”Musik i sommarkväll” i Stenungsunds 
kapell torsdagen den 20 juli. Det 
kommer bli en kväll fylld med musik 
och glädje. I gruppen finns erfarenhet 

av allt från orgel och fiol till trumpet,  
och tvärflöjt.

Teamet är överens om vad som kom-
mer att bli roligast under sommaren.
– Det kommer bli mycket sång och 
musik, möten och skratt och så en 
härlig gemenskap med kompisar,  
säger Vanja Astorsson.

Lika rörande överens är de om vad som 
kommer bli den största utmaniingen. 
– Det kommer utan tvekan bli mat-
lagningen och bakningen. Det jag la-
gar mest hemma är rester, säger Isak 
Svensson.
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renovering
Köket i Kristinedalkyrkan
kommer att renoveras  
under sommaren. 
Verksamheterna startar 
upp under hösten så fort 
arbetet är färdigt.

sommargudstjänster
Från och med slutet av juni 
börjar gudstjänsterna med 
sommartid. Läs mer på sidorna 
8-10 för att hitta rätt.

gemenskapsluncher
På grund av renoveringen i 
Kristinedalkyrkan kommer  
gemenskapsluncherna under 
sommaren att vara i Norums 
församlingshem. Läs mer på 
sidan 10.

musik i sommarkväll
Det är inte bara sommar- 
teamet som kommer att spela  
i kapellet i sommar. Läs mer 
på sidan 8 om alla konserter.

Äntligen sommar för sommarteamet!
Huka er i kyrkbänkarna! Nu är det dags för årets upplaga  
av sommarteamet att fatta instrument, stekspadar 
och biblar.

TEXT & BILD: PER JONSSON
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Redan innan vårfesten hade börjat 
sträckte sig kön in till hoppborgen 
förbi cykelställen utanför Kristinedal-
kyrkan.
Förväntan tryckte undan det sista 
duggregnet när barnkören Sång med 

språng sjöng för full hals under den 
inledande andakten i kyrkan.
Efteråt var det fritt fram att studsa till 
discomusik, klappa kaniner, rida hästar, 
få ansiktet målat, vrida ballongdjur 
och äta hamburgare.

Kvällen avslutades med en hit- 
kavalkad till öppen scen där en full-
satt kyrka fick se allt från tre Magnus 
Ugglor, ståuppkomik, trolleri, dans, 
skönspel och sång.

Stenungsunds pastorat vill rikta ett 
stort tack till alla som på något sätt 
var med och gjorde dagen till den  
fantastiska fest som det blev.

Tack!

Närmare 300 personer trotsade de regntunga skyar-
na och kom till Kristinedalkyrkan den 17 maj för årets 
upplaga av vårfesten. Alla bidrog till att göra dagen till 
en stor succé! TEXT & BILD: PER JONSSON
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Lycka till i livet!

Antagligen var mina föräldrar mer 
nervösa än vad jag var. Det var ju de 
som hade ordnat kalaset, bjudit in 
släktingar och vänner och fungerade 
som värdar. Jag skulle bara läsa upp 
några meningar om trosbekännelsens 
artikel om Anden som vi hade förbe-
rett, spela gitarrackorden någorlunda 
rätt i ”Att lära känna dig är min längtan” 
och sedan vara allmänt trevlig på 
mottagningen. 
Allt det gjorde jag, och fann mig sedan  
stå i min nyinköpta, ljusblå, lite glansiga  
kortärmade skjorta, artigt hälsande  
på mer och mindre nära bekanta. 
De överräckte mer och mindre väl-
valda presenter (bland annat en ost-
bricka i trä med osthyvel och ostkniv), 
såg mig i ögonen när de tryckte min 
hand och sade ett högtidligt ”Lycka till 
i livet” eller något liknande. 
Jag minns att mitt 15-åriga jag tänkte  
”oj, är det så här att vara vuxen?”
Det var ju det jag hade snappat upp: att 
konfirmeras var att bli vuxen. En sorts 
skola för att kunna klara sig i livet.  

Fast det var nog inte så jag upplevde 
mitt konfaår. Vi träffades efter skolan,  
fikade, pratade om Gud och slog lite 
i Bibeln. Det låter inte jätteinspire-
rande, men det var betydelsefullt 
för mig. Inte för att jag blev så värst 
vuxen på kuppen, utan mer för att jag 
togs på allvar. Jag fick lära känna och 
bli indragen i ytterligare en dimension 
av livet. Jag fick vara behövd och fick 
bidra med det jag var bra på.

Om någon frågar mig idag säger jag 
inte att konfatiden handlar om att bli 
vuxen. Jag vill snarare beskriva konfa-
tiden som en resa där vi tillsammans 

upptäcker mer av livet och varför 
tron på Jesus kan spela roll. Konfir-
mandernas tankar, frågor och upp- 
levelser får bli utgångspunkten för 
det vi gör. Konfatiden är inte främst 
en utbildning utan en erfarenhet. 

Min konfirmationspräst heter Maths 
Håland, och på senare tid har jag upp-
täckt hur betydelsefull han blev för 
mig under konfaåret. Vi har faktiskt 
fortfarande kontakt ibland! 
Om någon hade berättat för mitt 
15-åriga jag att jag inte ens 20 år  
senare själv skulle vara konfirmand-
präst skulle jag inte tro den personen. 
Men det är också så Gud verkar. Inte 
så att alla som konfirmeras blir präster 
20 år senare (bevare oss väl!), utan vi 
vet ofta inte vad som blir viktigt och 
vad olika saker leder till. 
Konfatiden är en resa som är väl värd 
att ge sig ut på, och det är en resa 
som förtjänar att få en ärlig chans.  
Ibland gäller det bara att följa med 
och se!

Hoppas vi ses!

TEXT: JOHN ALSTERSJÖ, konfirmerad sommaren 1999

- en konfirmandprästs betraktelser.

»Jag fick vara 
behövd och fick 

bidra med det jag 
var bra på«
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Anmälan till höstens konfirmandgrupper är öppen. 
Anmäl dig genom att skicka iväg ett mejl till:  
stenungsund.konfirmation@svenskakyrkan.se
Nedan, eller på www.svenskakyrkan.se/stenungsund/konfirmation 
 kan du läsa mer om grupperna vi erbjuder.

FAKTARUTA OM KONFIRMATION

Tidigare i Svenska kyrkan gav kon-
firmationen tillträde till nattvarden.
Sedan 1970-talet är den principen inte 
längre aktuell, och döpta konfirmander  
får – precis som döpta barn i säll-
skap med sina föräldrar – ta emot  
nattvarden när de själva vill.

Konfirmationsgudstjänsten är inte 
ett förhör eller en redovisning av kun- 
skaper, 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-katol-
ska kyrkan).

I den ortodoxa kyrkan sker konfir-
mationen 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.

TERMINSGRUPP: #IRLKONFA18
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. 

Kick-off: Lördag den 23 september i Stenungsunds kapell.
Träffas: Vi träffas tisdagar kl. 16.30-19.00 i Kristinedalkyrkan.
Läger: 20-22 oktober och 20-22 april.
Konfirmation: Helgen vecka 20.

SOMMARGRUPP: #SKUTKONFA18
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. 

Kick-off: Lördag den 23 september i Stenungsunds kapell.
Träffas: Vi träffas några söndagar kl. 11.00-14.00 under vårterminen och 
mellan 13 juni-1 juli träffas vi mer intensivt.
Läger: 20-22 april och 13-18 juni.
Konfirmation: Helgen v. 26.
Övrigt: Max 18 konfirmander. Först till kvarn gäller!

SOMMARGRUPP: #SOMMARÄVENTYRET18
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! 

Kick-off: Lördag den 23 september i Stenungsunds kapell.
Träffas: Vi träffas några söndagar kl. 11.00-14.00 under vårterminen och 
sedan under två veckor i slutet av sommaren med start den 5 augusti.
Läger: 20-22 april och några dygn under perioden 5-19 augusti
Konfirmation:  Helgen v. 33.

KONFASTUND
2017/2018

#
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Musik i sommarkväll
torsdagar klockan 19.00 i stenungsunds kapell med start 13 juli

27 JULI  Åsa Johansson och Johan Ludvig Rask 
“Nu är det gott att leva” - musik av Olle Adolphson.
Dikter, berättelser och kända och okända visor av den fantastiske musikern,  
diktaren, poeten, estradören och kompositören Olle Adolphson.
Medverkande: Åsa Johansson, sång, violin, dragspel och piano, Johan Ludvig Rask, sång, 
gitarr och slagverk.

3 AUGUSTI  Psalmprogram i jazzton 
Det blir psalmer och jazzpärlor i spännande arrangemang! 
Hans Grundberg, bas, Anders Persson, piano och Mikael Karlsson, sax.

10 AUGUSTI  Karin Malm med band
“Under samma himmel” - en kväll med Karin Malm.
Om det mänskliga mötet och hur musiken är det universella språk som bygger broar och 
förenar oss.
Medverkande: Karin Malm, sång, Alma Ludvigsson, kör, Philip Crawford, piano, 
Jonathan Hansson, trummor, Christian Linder, bas och Carl Engman, gitarr.

20 JULI  Sommarteamet & Ann-Sofie
Musik och glädje! Från klassiska pärlor till pop och gospel med årets sommarteam:
Emma Blomberg, Adam Edvardsson, Sophie Muhl, Vanja Astorsson, Isak Svensson och 
Karineh Julmekian.

13 JULI  Per-Ivar Östmann med band
“...och det var det här med kärlek” Per-Ivar har spelat och sjungit sen tonåren, men det 
är först nu efter att ha fyllt femtio år som han börjat skriva egna låtar, och de låtarna som 
kommit hittills handlar alla på något sätt om kärlek, den som var, den som är, den som 
kanske kommer.
Medverkande: Per-Ivar Östmann, sång och gitarr, Peder Jonsson, trummor, 
Magnus Sjöqvist, gitarr, Christofer Nilsson, bas, Peter Johansson, keyboard.

Åsa Johansson och Johan Ludvig Rask - 27 juli. Psalmprogram i jazzton - 3 augusti.Per-Ivar Östmann - 13 juli. Karin Malm - 10 augusti.
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Kommande gudstjänster För fler gudstjänsttider – se annonsering 
i ST-tidningen och på hemsidan.

JUNI
LÖRDAG 24 JUNI  Midsommardagen
11.00 · Mässa · Norums kyrka
Sammanlyst mässa för Stenungsunds pastorat.

SÖNDAG 25 JUNI Johannes döparens dag 
11.00 · Friluftsgudstjänst · 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.

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

TISDAG 27 JUNI
19.00 · Veckomässa · Stenungsunds kapell

JULI
SÖNDAG 2 JULI   3 s e. trefaldighet
11.00 · Gudstjänst · Ödsmåls kyrka

11.00 · Mässa med konfirmation · Norums kyrka

15.00 · Mässa med konfirmation · Norums kyrka

18.00 · Mässa · Stenungsunds kapell

TISDAG 4 JULI  
19.00 · Veckomässa · Stenungsunds kapell

SÖNDAG 9 JULI  4 s e. trefaldighet
11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka

18.00 · Mässa · Stenungsunds kapell

TISDAG 11 JULI  
19.00 · Veckomässa · Stenungsunds kapell

TORSDAG 13 JULI  
19.00 · Musikgudstjänst · Stenungsunds kapell
Se föregående sida.

SÖNDAG 16 JULI  Apostladagen 
11.00 · Gudstjänst · Ödsmåls kyrka

18.00 · Mässa · Stenungsunds kapell

TISDAG 18 JULI   
19.00 · Veckomässa · Stenungsunds kapell

TORSDAG 20 JULI  
19.00 · Musikgudstjänst · Stenungsunds kapell
Se föregående sida.

SÖNDAG 23 JULI  6 s e. trefaldighet
11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka

18.00 · Mässa · Stenungsunds kapell

TISDAG 25 JULI  
19.00 · Veckomässa · Stenungsunds kapell

TORSDAG 27 JULI  
19.00 · Musikgudstjänst · Stenungsunds kapell
Se föregående sida.

SÖNDAG 30 JULI  Kristi förklarings dag 
11.00 · Gudstjänst · Ödsmåls kyrka

18.00 · Mässa · Stenungsunds kapell

AUGUSTI
TISDAG 1 AUGUSTI
19.00 · Veckomässa · Stenungsunds kapell

TORSDAG 3 AUGUSTI  
19.00 · Musikgudstjänst · Stenungsunds kapell
Se föregående sida.

SÖNDAG 6 AUGUSTI  8 s e. trefaldighet
11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka

18.00 · Mässa · Stenungsunds kapell

TISDAG 8 AUGUSTI
19.00 · Veckomässa · Stenungsunds kapell

TORSDAG 10 AUGUSTI  
19.00 · Musikgudstjänst · Stenungsunds kapell
Se föregående sida.Karin Malm - 10 augusti.
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SOMMARFRITIDSGÅRD

Sommarens gudstjänster 
Under sommaren, med start i slutet av juni är det ändrade gudstjänsttider. 

STENUNGSUNDS KAPELL:

Veckomässa, tisdagar kl. 19.00 (27 juni - 8 augusti.) 
Mässa, söndagar kl. 18.00 (2 juli - 6 augusti.) 
Musik i sommarkväll, torsdagar kl. 19.00 (13 juli - 10 augusti) 
Under denna period är det inga gudstjänster i Norums kyrka  eller Kristinedalkyrkan!

ÖDSMÅLS KYRKA:

Gudstjänst varje söndag kl. 11.00 under hela sommaren. Kyrkkaffe på Humlebråten.

ÖPPEN FÖRSKOLA I SOMMAR
NORUMS FÖRSAMLINGSHEM
Tisdagar kl. 9.30-12.00 (13 juni-15 augusti)

SOMMAR-KOMPIS
NORUMS FÖRSAMLINGSHEM
Torsdagar kl. 14.00-17.00 (22 juni-17 augusti)

NORUMS FÖRSAMLINGSHEM
Onsdagar kl. 12.00 (24 maj - 19 juli)
Anmälan senast kl. 12.00 dagen innan  
till tel. 0303-660 00.

GÄRDESVÄGEN 6/MÖTESPLATSEN
Tisdagar kl. 16.00 (4 juli - 1 augusti)
Vi utgår från Gärdesvägen 6 och tar oss  
därifrån ut i sommaren.
Den som vill får följa med till veckomässan i 
kapellet kl. 19.00.

ÖPPEN FÖRSKOLA/SOMMARKOMPIS

GEMENSKAPSLUNCH

Följ oss på 

FACEBOOK!

Sök efter 

"Svenska kyrkan Stenungsund"
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Svenska kyrkan i Stenungsund vill upp-
muntra till ett öppet och tolerant sam-
hällsklimat 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, ”Det-
ta 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.

Lördagen den 10 juni var det den stora 
pride-paraden i Göteborg där Svenska 
kyrkan hade en tydlig närvaro.
Även personal från Stenungsund deltog.

Stenungsunds pastorat flaggar för Pride

Pilgrimsvandring - "Vägskäl och rastplatser"
Lördag 9 september kl. 10.00 Kopperskyrkan

Vandring via Norums kyrka och Äggestorpsdalen till Norums holme, ca. 7 km, där vi har en pilgrimsgudstjänst. Där-
efter går vi tillbaka via Hallerna och Nösnäsvallen, ca. 6 km. Det går också fint att vandra enbart den ena delsträckan.  
Medtag matsäck! För mer information kontakta Veronica Jonsson, tel. 0703-99 67 55.
Samarrangemang mellan Kopperskyrkan och Svenska kyrkan i Stenungsund.

Under West pride-veckan som pågick mellan 7-11 
juni hissades regnbågsflaggan i pastoratet.

TEXT & BILD: PER JONSSON



Second hand-butiken

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

GLAD SOMMAR FRÅN OSS PÅ HOS MARTA OCH MARIA!
Sommarstängt hos Marta & Maria. Vi öppnar igen lördag 12 augusti. 

Gåvor mottages från och med tisdag 8 augusti. 
Välkommen åter!

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

Stöd insatsen
mot Afrikas torka
I östra och södra Afrika drabbas nu 
miljontals människor av mat- och 
vattenbrist. Svenska kyrkan finns 
på plats genom ACT-alliansen och 
bidrar med akuta insatser.

Din hjälp behövs!

Swisha valfritt belopp till 9001223 
och ange K251
eller sms:a till 72 905 för att ge 
100 kronor.


