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"...och hon födde sin son, den förstfödde. Hon 
lindade honom och lade honom i en krubba, 

eftersom det inte fanns plats för dem  
inne i härbärget."

Luk 2:6
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För några veckor sedan fick jag, liksom i förbifarten, 
höra hur en av kyrkans körer övade inför advent och 
jul. Och jag kom på mig själv med att le brett och 

bli alldeles varm i hjärtat. Jag är så barnsligt förtjust i jul-
musik! Ja, egentligen gillar jag all slags musik, men det är 
något alldeles speciellt med musiken i advent- och jultid. 

Det är som om sången och musiken 
på ett unikt sätt hjälper mig att förstå 
vad julen handlar om. Inte bara genom 
sångtexterna, utan snarare för att  
musiken har en förmåga att tala bortom 
orden. Musiken kan förmedla en känsla 
och ett sammanhang som gör att jul-
berättelsen blir levande för mig. Jag 
förstår att det som hände för 2000 år 
sedan inte bara är historia utan också nutid. Musiken får 
mig att bli engagerad och berörd. Det är som att musiken, i 
sig själv, är ett sätt för Gud att uttrycka evangeliet.   

Och kanske är de inte så konstigt att musik och liv hör 
tätt samman. I alla tider har vi människor sjungit sånger 
vi blir glada av. Sånger som väcker hopp och ger kraft. 
Sånger som ger identitet och inspiration. Sånger i kamp 
mot förtryck och ondska. I en av de judiska bibeltolknings- 
traditionerna sägs det rent utav att Gud själv sjunger. När 
det står i början av bibeln att Gud skapar, så används ett 
hebreiskt verb som också kan betyda att Gud sjunger. Gud 
sjunger fram livet. I oss och runt oss. När sedan änglarna 

sjunger den natt Jesus föddes, är det samma sång, samma 
himmelska ton.  

Jag tänker att vi får stämma in i den sången. Vi får sjunga 
och låta våra hjärtan påverkas. För julens sånger har en 
förmåga att göra oss mer mänskliga. De skapar inte bara 
mysighet och god stämning, de skapar också livslust, tillit och 

kämpaglöd! För det är det julen handlar 
om: att Gud blir människa för att dela 
våra livsvillkor och hjälpa oss att bli mer 
mänskliga.   

Jag hoppas därför att du, precis som 
jag, skall få komma på dig själv med 
att le brett över att julmusik finns! Och 
kanske också sjunga en sång...

 Aldrig förstummas tonen från himlen 
 i själens glada pilgrimssång.
 Änglar den sjöngo, först för markens herdar,
 skönt från själ till själ det ljöd: Människa gläd dig,
 Frälsarn är kommen, frid över jorden Herren bjöd.

(ur sv. ps. 297)

Tonen från himlen

ELINOR JOHANSSON
elinor.johansson@svenskakyrkan.se

»julens sånger har 
en förmåga att göra 
oss mer mänskliga«
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Första kvinnliga biskopen i Göteborgs stift

Första söndagen i advent
ADVENTSFÖRSÄLJNING
Efter familjemässan kl. 10.00 i 
Kristinedalkyrkans församlingssal.

Lotterier · Försäljning · Fika

Kompisbarnen har skapat pyssel 
men bidra gärna till försäljningen 
och med vinster till lotterierna.
Gåvor kan lämnas in fram till innan 
gudstjänsten.

P.g.a. allergier ber vi er att undvika 
nötter och mandlar i eventuella gåvor. 
Är det nötter och mandlar behöver 
de vara väl förpackade.

Den 8 november valdes Susanne  
Rappmann till biskop i Göteborgs 
stift. Hon blir därmed den 24 
biskopen i stiftet sedan 1665 och 
den första kvinnan som blir biskop i 
Göteborgs stift. 

Susanne tituleras nu biskop electa, 
vald biskop, fram till den 4 mars 2018 
då hon vigs till biskop i Uppsala dom-
kyrka. Då efterträder hon biskop Per 
Eckerdal som går i pension.

Första prästvigningen med kvinnor
Susanne Rappmann är född 1965 i 
Skåne och är nu bosatt i Lindome. Hon 

prästvigdes 1992 för Göteborgs stift 
i den första ordinarie prästvigningen 
då kvinnor vigdes till präster i Göteborgs 
domkyrka av biskopen.

Arbetar i Mölndal
Susanne Rappmann arbetar sedan 
2014 som kyrkoherde i Mölndals 
pastorat. Hon är också kontraktsprost 
i Mölndals kontrakt. Susanne har  
tidigare bl a arbetat som kyrkoherde  
i Värö-Stråvalla församling och  
komminister i Stensjöns församling. 
Susanne har också arbetat som  
universitetslektor vid Bräcke Diakoni 
samt vid Karlstads universitet.

2005 disputerade Susanne Rapp-
mann i systematisk teologi vid Karl-
stads universitet på en avhandling om 
funktionshinder och teologi.

SÖNDAG 3 DECEMBER 
10.00 · Familjemässa · Kristinedalkyrkan
Sång med språng, kören Gloria och bleckblåsare medverkar.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson

11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka
Ödsmåls kyrkokör medverkar.
Präst: Elinor Johansson

18.00 · Musikgudstjänst · Norums kyrka
Norums vokalensemble och musiker medverkar.
Präst: Elinor Johansson

Midnattskören i 
Kristinedalkyrkan

Liksom förra året inbjuds Du till att vara med i den  
projektkör som deltar i midnattsmässan på julaftons natt 
i Kristinedalkyrkan.

Anmälan till Elinor Josefsson, 0303-660 10.

Årets reptider: 
Onsdagar 6/12 och 20/12 kl. 18.00-20.00.  
i Kristinedalkyrkan.



DECEMBER
FREDAG 1 DECEMBER
07.30 · Adventsmorgon · Stenungsunds kapell 
Hogiakören under ledning av Ann-Sofie Andersson.

SÖNDAG 3 DECEMBER  1 söndagen i advent
10.00 · Familjemässa · Kristinedalkyrkan
Sång med språng, kören Gloria och bleckblåsare medverkar.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson
11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka
Ödsmåls kyrkokör medverkar.
Präst: Elinor Johansson
18.00 · Musikgudstjänst · Norums kyrka
Norums vokalensemble och musiker medverkar.
Präst: Elinor Johansson

TISDAG 5 DECEMBER
18.30 · Veckomässa · Kristinedalkyrkan 
Präst: Catarina Holmgren Martinsson

SÖNDAG 10 DECEMBER  2 söndagen i advent
11.00 · Mässa · Norums kyrka
Präst: Gunnar Holmquist
16.00 · Familjegudstjänst · Ödsmåls kyrka
Sångverksta'n och Kompisgrupperna medverkar med luciatåg.
Präst: Petter Ölmunger
18.00 · Ekumenisk musikgudstjänst · Kopperskyrkan
Sångensemblen Iris medverkar. Glögg och pepparkakor.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson

FREDAG 15 DECEMBER
10.30 · Gudis · Norums kyrka 
Präst: Lisa Maria Strandberg

SÖNDAG 17 DECEMBER  3 söndagen i advent
11.00 · Mässa · Norums kyrka
Präst: Lisa Maria Strandberg
11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka
Präst: Petter Ölmunger

TISDAG 19 DECEMBER
18.30 · Veckomässa · Kristinedalkyrkan 
Präst: Catarina Holmgren Martinsson

TORSDAG 21 DECEMBER
18.00 · Julsångsgudstjänst · Ödsmåls kyrka 
Hogia in Voice, stråkkvartett och solister medverkar. 
Präst: Petter Ölmunger

FREDAG 22 DECEMBER
19.00 · En annorlunda jul · Stenungsunds kapell 
Ungdomsprojektkör medverkar. Julfika.
Präst: Catarina Holmgren Martinsson

SÖNDAG 24 DECEMBER  4 söndagen i advent
11.00 · Samling vid krubban · Norums kyrka
Präst: Elinor Johansson
11.00 · Samling vid krubban · Ödsmåls kyrka
Präst: Petter Ölmunger
17.00 · Julbön · Norums kyrka
Präst: Gunnar Holmquist
17.00 · Julbön · Ödsmåls kyrka
Präst: Catarina Holmgren Martinsson
23.30 · Midnattsmässa · Kristinedalkyrkan
Präst: Elinor Johansson

MÅNDAG 25 DECEMBER  Juldagen
07.00 · Julotta · Norums kyrka
Norums vokalensemble medverkar.
Präst: Gunnar Holmquist
07.00 · Julotta · Ödsmåls kyrka
Ödsmåls kyrkokör och stråkkvartett medverkar.
Präst: Petter Ölmunger
11.00 · Mässa · Kristinedalkyrkan
Musiker medverkar. 
Präst: Catarina Holmgren Martinsson

TISDAG 26 DECEMBER  Annandag jul
17.00 · Musikgudstjänst · Kristinedalkyrkan 
Präst: Petter Ölmunger

SÖNDAG 31 DECEMBER  Söndagen efter jul 
11.00 · Mässa · Norums kyrka
Präst: Gunnar Holmquist
11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka
Präst: Petter Ölmunger
17.00 · Nyårsbön · Stenungsunds kapell
Instrumentalister medverkar.
Präst: Gunnar Holmquist

JANUARI
MÅNDAG 1 JANUARI  Nyårsdagen
17.00 · Mässa · Kristinedalkyrkan
Präst: Catarina Holmgren Martinsson

LÖRDAG 6 JANUARI  Trettondedag jul
10.00 · Mässa · Kristinedalkyrkan
Präst: Catarina Holmgren Martinsson
11.00 · Mässa · Norums kyrka
Norums vokalensemble medverkar.
Präst: Elinor Johansson
18.00 · Musikgudstjänst · Ödsmåls kyrka
Hanna Boqvist och musiker medverkar.
Präst: Petter Ölmunger

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



I Betlehem och vidare...

JULSPEL I KRISTINEDALKYRKAN
Lördag 16/12 kl. 15.00 & 18.00
Söndag 17/12 kl. 15.00 & 18.00
OBS! Spelet börjar utanför kyrkan, tänk på att välja kläder efter väder! Kom i god tid om du vill se djuren och 
träffa herdarna på sin äng innan spelet börjar. Välkommen!
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Psykisk ohälsa blir allt vanligare, inte 
minst hos unga människor. Samtidigt 
sträcks samhällets resurser allt tunnare. 
Här är Svenska kyrkan ett alternativ 
och ett komplement exempelvis genom 
Jourhavande präst.

- Att få berätta sin berättelse för någon  
som lyssnar kan vara helande i sig, och 
kontakten med Jourhavande präst kan 
hjälpa till att öppna nya perspektiv, 
berättar Gunilla Löf Edberg, nationell 

samordnare för Jourhavande präst.

Jourhavande präst är akut själavård 
och här gäller absolut tystnadsplikt.  
Det betyder att det som sägs inte 
får föras vidare. Det är ett kravlöst  
samtal utan dokumentation, väntetider 
eller gräns vid tio samtal. Jouren finns 
över hela landet och där arbetar både 
kvinnor och män i alla åldrar anställda 
i Svenska kyrkan.

Digitala kanaler gör kontakten enklare
Tidigare kunde man bara kontakta 
Jourhavande präst via telefon men 
sedan några år tillbaka finns möjlig-
het att både chatta med en präst och 
skicka ett digitalt brev. Idag är det nå-
got färre som ringer medan alltfler tar 
kontakt via de nya digitala kanalerna. 
Sedan 2014 har chatten ökat med 
100 procent per år.
- Det kan vara så att många tycker att 
det är lättare att prata om svåra och 
känslosamma saker skriftligt än via 
telefon. En del av oss vill hellre höra 
en röst medan det för andra är natur-
ligare att prata via chatten. Ibland vill 
jag kanske tänka efter och formulera 
mina tankar och då är det digitala brevet 
också en möjlighet, säger Gunilla.

Många samtal i adventstid
Jourens mest hektiska tid är de tre 

Jourhavande präst lyssnar på din berättelse
Alla behöver vi ibland någon att prata med. Ingen  
ska behöva vara ensam med svåra tankar och 
därför har Jourhavande präst öppet när många 
andra har stängt. Prästerna i jouren lyssnar och 
för inte vidare det som sägs.

TEXT: PER JONSSON/RAGNA TAMSEN BILD: MAGNUS ARONSON 
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första veckorna i december. Och det 
är frågor om ensamhet som är de 
vanligaste.
Julen ses som en familjehögtid och för 
de som saknar nära anhöriga kan den 
glättiga stämningen bli överväldigande.

Samma saker tynger oss över tid
Samtalen och frågorna går dock igen 
året om och från år till år.

Oro, ängslan, rädsla, ensamhet,  
relationsproblem och ångest. Det vi  
drabbas av som människor och det 
som tynger oss mest verkar inte för-
ändras så mycket över tid. Anledning-
arna till att ta kontakt med Jourha-
vande präst är i stort sett desamma 
nu som för 20 år sedan.
- Ja, man kan säga att grundberättel-
serna är konstanta. Men attityden till 

samtalsstöd har sannolikt förändrats 
en del. Det har blivit mer accepterat 
att söka hjälp och allt fler av oss gör 
det, säger Gunilla.

Så här kontaktar du Jourhavande präst

Ring 112 och fråga efter jourhavande präst.

Du kan även kontakta Jourhavande präst via chatt  
eller digitalt brev. Mer information och funktionerna  
chatt och digitalt brev hittar du på: 
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troen-
de för att kontakta Jourhavande präst, tjänsten är öppen 
för alla.
Möjligheten att få prata med en jourhavande präst har 
funnits i över 60 år.

Samtalmottagning i Stenungsunds pastorat

Behöver du samtala med någon? Vi erbjuder stödsamtal, 
krissamtal, själavårdssamtal och parsamtal. På samtals-
mottagningen arbetar präst och diakon.

Diakoner har tystnadsplikt och för ingenting vidare (enda 
undantaget är anmälningsplikt för grova brott). Prästen 
har den strängaste tystnadsplikten och får enligt svensk 
lag aldrig föra vidare någonting.
Det är alltid helt kostnadsfritt.

Ring vår samtalsmottagning, 0303 - 660 22 (telefon-
svarare) så blir du kontaktad för att boka in en tid.

Luciatåg

16.00 · Familjegudstjänst 
i Ödsmåls kyrka

SÖNDAG 10 DECEMBER

Sångverksta'n och Kompis- 
grupperna medverkar med luciatåg.
Präst: Petter Ölmunger

Julsånger Annorlunda
jul

18.00 · Julsångsgudstjänst 
i Ödsmåls kyrka

19.00 · Musikgudstjänst 
i Stenungsunds kapell

TORSDAG 21 DECEMBER

FREDAG 22 DECEMBER

Hogia in Voice, stråkkvartett och 
solister medverkar.
Präst: Petter Ölmunger

Musikgudstjänst med extra allt. 
Ungdomsprojektkör, julstämning 
och julfika.

Öppet från 17.30 för pyntning 
av kapellet.
Efteråt blir det julfika.

Insamling till Svenska kyrkans 
internationella arbetes julkampanj.



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

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR FRÅN OSS 
PÅ HOS MARTA OCH MARIA!

Sista öppetdag före julhelgen: Lördagen den 16 december.
Vi öppnar igen lördag 13 januari 2018. 
Gåvor mottages fr.o.m. tisdag 9 januari 2018.

Second hand-butiken


