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Sommaren närmar sig. Dagar med sol och 
dagar med regn. Här följer några tankar 
om vatten och framförallt några ord och 
tankar kring törst! 
Vatten är viktigt för oss. Vatten omger 
oss innan vi föds och vatten finns som en 
självklar del i livet. Sjöar, vattendrag, små 
porlande bäckar ger ofta sinnesro och 
stillhet för själen en god sommardag. 
Vatten gjuts över vårt huvud då vi döps, 
en fridfull handling!

”Kan du be mig om vatten?” En ganska 
vanlig fråga många gånger! Det borde 
egentligen vara det allra mest mänskliga 
och självklara att göra, att be en annan 
människa om lite vatten. Alla människor  
på jorden behöver vatten, ett grund
läggande ämne och ett grundläggande 
behov som vi delar med alla människor på 
jorden. Vi behöver ett par liter om dagen, 
varje dag. Och vi behöver andra män
niskors hjälp varje dag. OM vi tror att vi 
kan klara oss helt själva, har vi inte tänkt 
 särskilt långt. 

VI lever i en del av vår värld där vi enkelt 
kan förse oss själva med vatten, ofta 
rikligt och i överflöd. 
Det är bara att vrida på kranen… 
Men någon har satt dit kranen. Någon har 
dragit rören . Någon jobbar på vatten
verket och ser till att vattnet är rent och 
friskt. I varje ögonblick är vi beroende av 
människormedmänniskor. 

När vi inser det så är det svårt att kunna 
neka någon annan människa lite vatten!
Det är den mest självklara medmänsklig
heten, att ge vatten till den som är 
törstig. Därmed är det också en kristen 
grundtanke. Den enkla handlingen, att ge 
någon lite vatten är det som skiljer fåren 
från getterna, gott från ont.

Detta med vatten och medmänsklighet 
borde vara enkelt i vår vårld. Men livet är 
inte enkelt. Vi drar gränser som stökar till 
det. Ord som makt, etnicitet och ursprung 

används. Det blandas snabbt med 
orättvisor och oförrätter.  Hur kan du be 
mig om vatten  vi tillhör ju olika samman
hang. Du är en judisk man och jag en sam
arisk kvinna. Ett Vi och ett Dom! 
Vatten är en bild som syftar på en 
djupare innebörd. Det syftar på törsten 
efter mening och liv.

Sommaren är en tid som brukar innebära 
ledig tid för många. Tid för vila och 
rekreation.   
Läs gärna den här texten igen några gång
er under sommaren och fundera vidare på 
bibelorden i Johannesevangeliet 4:526 
om kvinnan vid Sykars brunn.  
  

OM du vill så ta några timmar en sommar
dag och närma dig texten utifrån lite olika 
perspektiv och alternativ:
1.  Fundera på vem du är i texten? 
2.  Fundera på vatten och vår möjlighet  
      till fräscht och rent vatten? Vad kan du 
      göra för att använda mindre vatten så  
      det räcker till fler?
3.  Fundera på det livgivande vattnet.  
      Hur ser ditt liv ut just nu?  
      Vilka strömmar och källor ger dig  
      vatten att dricka när livet är fullt av  
      åtaganden och krav? 

Med dessa tankar om vatten så önskar 
jag dig en god och fin sommar! Och kom 
gärna till din kyrka under sommaren! En 
plats, en oas, en stilla plats för bön,
eftertanke och gudstjänst i livets olika 
sammanhang!  

Pär-Åke Henriksson 
Kyrkoherde Mellerud

I all vår törst!
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Fastekampanjens insamling till förmån för 
Svenska kyrkans internationella arbete gav: 
                                      Kollekter          Gåvor
Bolstads församling    4.254 kr.       15.000 kr. 
Holms församling        5.389 kr        19.212 kr.
Skålleruds församling  3.863 kr             190 kr.
Örs församling             7.354 kr       10.000 kr. 
  

Syföreningarna skänker under åren stora 
summor som inte redovisas här i kollekterna.

PENSIONÄRSKOLLO
En guldkant mitt i vardagen 

       13-15 juni 2016  på Luthagården i Dals Ed.
Melleruds pastorat inbjuder dig, som är pensionär, till  

några fina dagar i en underbar miljö med god  
hemlagad mat, vila, rekreation och samvaro  mm

Ditt pris 750:-  Begränsat antal platser och delat rum.                                                                                                                                             
Vill du veta mer kontakta  

diakon Irja Lignell 0530-36205 

ONSDAGSLUNCHERNA:  
start  31 augusti i Kyrkans Hus. 
 

HOLMS KYRKLIGA SYFÖRENING:   
start 30 augusti i Kyrkans Hus.

Internationell mässa  
med små och stora hölls i 
Skålleruds församlings-
hem den 6 mars. Det var 
en välbesökt och upp- 
skattad gudstjänst.  
Mässan lästes på flera 
språk och en ordlös 
predikan i form av en mim 
framfördes av  Marit  
Järbel och Martin Niklas-
son. Skålleruds barnkör 
sjöng under ledning av 
Elisabette Emanuelsson. 
Därefter bjöds det på 
knytkalas med maträtter 
från olika delar av världen.  

                                        

Snabbfakta om Melleruds pastorat
Invånare 1 jan 2016 ………………… ….....9169
Medlemmar 1 jan 2016…………6631 (72%)
Kyrkoavgift 2016………………………    130 öre
Antal kyrkor …………………………………. ....... ..11 
Antal församlingshem…………………………  …..6 
Deltagare i gudstjänster (2015)…… 25597
Antal körmedlemmar (2015)…………… ..198
Antal syföreningsmedlemmar (2015).....64
Antal barn/ungdomar i grupper (2015)215
Begravningsavgift 2016 ………………… 50 öre
Antal kyrkogårdar ………………………………......15 
Antal gravsatta (2015)…………………  …….113

Vid Palmsöndagens gudstjänst med små och stora i 
Dalskogs kyrka medverkade Örs församlings barnkör 
under ledning av kantor Maria Andersson. Kyrkoher-
de Pär-Åke Henriksson ledde gudstjänsten. Predikan 
skedde i form av en dialog mellan kyrkoherden och 
barn- och ungdomsledaren Ann-Louise Andersson. 
Efter gudstjänsten bjöds på frukt och kaffe mm som 
barn- och ungdomsledarna Helén, Ann-Louise och  
Chatarina hade ordnat. Församlingen kunde också se  
en liten utställning av påskpynt, som barnen tillverkat.
                                             Text och foto Inger Larsson

                          Örs församlings barnkör

Skålleruds Brass. Foto Marit Järbel
Otta på Skalåsknatten

Kristi himmelsfärds dag firades med en  
vandring till och gudstjänst på Skalåsknatten.

Dagen bjöd på strålande sol och sommar-
värme. Utsikten denna tidiga morgon var vida, 
Kinnekulle reste sig tydligt på andra sidan av 
Vänern. Skålleruds Brass höjde stämmningen 

denna morgon och Marit Järbel predikade.

Foto: Elisabette Emanuelsson
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Under april 2016 togs de nya lokalerna för begravningsverksamheten i bruk.  Där finns nu personalutrym-
men för alla våra kyrkvaktmästare i Melleruds pastorat (15 st arbetar under perioden april – november).
Vidare finns uppvärmda lokaler för maskinunderhåll, tvätthall, utrymmen för oljor och kemikalier, plats för 
”heta arbeten” och förrådsutrymmen i övrigt. Kallutrymmen för fordon, arbetsmaskiner och redskap finns.
Lokalerna värms upp av bergvärme (två hål på respektive 180 m.) Under hösten 2016 kommer den 
”gamla” ekonomibyggnaden vid Holms kyrka att iordningsställas till en bisättningslokal (bårhus), som skall 
användas för förvaring och visning av avlidna. Denna lokal skall användas för hela pastoratet. 
Det kommer också att finnas ett mindre rum för samlingar och servering av kaffe.  

Anledningen till att Melleruds pastorat beslutade att bygga nya lokaler var att de befintliga lokalerna var 
gamla och otidsenliga. Totalt är investeringen beräknad till knappt 9 miljoner kronor, varav 6,6 miljoner kr 
avser nybyggnationen.  Kostnaden för detta projekt betalas via begravningsavgiften (betalas av alla skat-
tebetalare i Mellerud) och uppgår till c:a 6 öre/år. Detta ryms inom nuvarande avgift om 50 öre.  Från år 
2017 kommer begravningsavgiften att vara gemensam för hela Sverige och uppgår då till omkring 25 öre. 
(OBS! Begravningsavgiften betalas av alla skattebetalare. 
           Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan.)

Nya lokaler för begravningsverksamheten i Melleruds pastorat

Byggstart för nya vaktmästeriet var i mitten av september 2015. Mark hade köpts in från Bergs säteri på 
4600 kvadratmeter. Betongplattan göts den 19 oktober och väggarna som inköpts från Örs cementgju-
teri började resas den 27 oktober. Bygget stod klart den 15 mars och avloppet blev inkopplat den14 april 
2016. Mycket av inredningsarbetet har utförts av pastoratets egna vaktmästare. Möbler och inredning till 
personalutrymmen har plockats ihop från pastoratets övriga lokaler.
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Nya lokaler för begravningsverksamheten i Melleruds pastorat

Text och foto Ingemar Thörnström och Bo Alfredsson
Lokalerna färdiga att tas i bruk.   Byggmöte och inspektion!
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Kyrkvecka i Holm 
Vecka 26

27 juni 17.30 Grillkväll i Kyrkans Hus

28 juni 18.00 Järns kyrka, Guidning
              19.00 Andakt

29 juni 18.00 Holms kyrka, Guidning
              19.00 Andakt

30 juni  Musik i sommarkväll, Kyrkans Hus
               17.30 Fika
               19.00 ”Hela kyrkan sjunger”

Kyrkvecka i Bolstad 
Vecka 30
 

25 juli 18.00 Kyrkogårdsvandring med  
                         andakt: Pär-Åke Henriksson 
                         Kvällens guide: Gudrun Rydberg 
 

28 juli 18.00 Sommarkväll i Håleviken,  
                         Bolstad, Pär-Åke Henriksson
                         Tag med fikakorg och något  
                         att sitta på!

Musik i Sommarkväll 
Kyrkans Hus 
30 juni 17.30 Fika
              19.00 ”Hela kyrkan sjunger”

7 juli     17.30 Fika
              19.00 Orgelkonsert med  
                           Daniel Johansson

14 juli   17.30 Fika
              19.00 ”Texter och musik som berör” 
                           Alicia och Torbjörn Strand

21 juli   17.30 Fika
              19.00 ”Från Bach till Jazz”
                           Tomas Janzon och 
                           Magnus Björk

Friluftsgudstjänster i Holm 
25 juni 11.00 Midsommardagen 
                          Domarringen, Järn

7 aug15.00 Sunnanå, Ekumenisk gudstjänst 
                       Sång. I samarbete med Pingst-   
                       kyrkan och Missionskyrkan

Tag med fikakorg och något att sitta på! 

Musik i Sommarkväll 
Klöveskogs kyrka 
5 juni 18.00 Sång: Anna Forsebo 

3 juli  18.00 Petronella Torin, Cello              

7 aug 18.00 Sång:  
                        Gun-Britt Gustavsson m.fl.              

4 sep 18.00 Musik i höstkväll,           
                        Sång: Ingrid Langaard

Friluftsgudstjänster i Bolstad
12 juni 15.00 Erikstads kyrkoruin

26 juni 15.00 Dalaborg  
             

14 aug 15.00 Vid Bolstads kyrka

Tag med fikakorg och något att sitta på! 
Kafé kom in - i Kyrkans Hus 
Öppet torsdagar hela sommaren 
10.00 Mässa
10.00-12.00 Kaféet är öppet

Dalskogsdagen
 

23 juli kl.18.00 Musikgudstjänst i Dalskogs 
kyrka med Dalslands spelmansorkester och 
Alban Faust. Öppen kyrka över dagen, passa 
på att se fotoutställningen, se rutan om Öppen 
kyrka i Örs församling.

Församlingsresa
 

Församlingsresa kommer att ordnas  
lördagen den13 augusti 2016.  
Resmål: se annons Melleruds Nyheter i 
månadsskiftet juni/juli.  
Anmälan om intresse till  expeditionen 
0530-36200
Avresa kl 09:00 från Kyrkans Hus. 
Hemma ca kl 18:00 i Mellerud.  
Pris: 300 kr. Ta med förmiddagskaffe! 
Lunch mm ingår! Reseledare: Pär-Åke och Irja.  

Midsommarfest
Med sill och potatis, jordgubbstårta och kaffe.                                                                                                      
Onsdag 22 juni  kl.16.00 i Kyrkans Hus                                                                                                  
Andakt kl.18.00.
Anmälan till exp. 0530-36200  senast 20 juni.
                                                                                                         6



Öppen kyrka i Örs församling
 

Vecka 30 

25 -26 juli kl 11-16 Dalskogs kyrka 
Kom och titta på kyrkans målningar från 
1700-talet. Torsten Lindbloms fotografier 
från Dalskog från slutet av 1800-talet och 
fram till nutid visas.  Kaffeservering.
Tis. 26 juli kl 16.00 Veckobön

27-28 juli kl 11-16 Gunnarsnäs kyrka 
Kaffeservering 
Tor. 28/7 kl 16.00 Veckobön
 

29 juli kl 11-16 Örs kyrka 
Kaffeservering 
Fre. kl 16.00 Veckobön

30 juli kl 11-16 Örs kyrka 
Kaffeservering  
kl 11.00 Kyrkogårdsvandring 

31/7 Friluftsgudstjänst 
vid Assareby Kvarn

Skålleruds kyrka 
Vecka 28

Skålleruds kyrka är alltid öppen dagtid från 
och med 1 maj och hela sommaren.
11-15 juli erbjuds guidning av 
Skålleruds kyrka mellan 13.00-16.00. 
Kaffe finns att köpa på Skålleruds gård.

Gå en tipspromenad eller leta efter mössen i 
kyrkan!       Jodå de finns!

17 juli 11.00 Gudstjänsten hålls nere vid  sjön 
                         Nären invid Skålleruds kyrka.    
                         Kyrkfika med en berättelse om  
                        ”Buterudskungen” av Göran  
                         Rigemo. I samarbete med 
                         Hembygdsföreningen
                         Tag gärna med något  
                         att sitta på!

Friluftsgudstjänster i Skållerud
19 juni 14.00 Friluftsgudstjänst Karl 
                          Karlssongården, se sid 14, 
                          Esbjörn Hagberg m.fl.

   3 juli 11.00 Vid Dalslands konstmuseum  
                          Sång: Gun-Britt Gustavsson  
                          och Mattias Lundström 
                          Sammanlyst för hela  
   pastoratet.

17 juli 11.00 Vid Nären, se ovan 

24 juli 16.00 Upperud 9:9, möjlighet finns 
                         att köpa fika
 

Friluftsgudstjänster i Ör
25 juni 14.00 Midsommardagen 
                          Källhults bygdegård, Dalskog
 

26 juni 13.00 Högfjällskyrkan, Dals Rostock

24 juli  18.00 Högfjällskyrkan, Dals Rostock

  7 aug  14.00 Eds skola

24 aug. 14.00 Krokfors Brygga, Ör

Tag med fikakorg och något att sitta på! 

Sommarmusik i kyrkorna, 
Örs församling
18 juni 18.00 Musikgudstjänst i Örs kyrka 
                          med Rockabillybandet  
                          ”Vallyland Rockers” 

19 juni 11.00 Högmässa i Dalskogs kyrka 
                          med sång av TreVoces

17 juli 18.00 Musikgudstjänst i  
                         Gunnarsnäs kyrka  
                         ”The holy shake”
                         Liturgisk dans m.m. 

21 aug18.00 Musikgudstjänst i Dalskogs 
                         kyrka, se annons i Mld nyheter                   

Sommarmusik 
i Skålleruds kyrka
12 juni 18.00 Musikgudstjänst:
                           Red Wing Band och 
                           Skålleruds drängar

26 juni 18.00 Musikgudstjänst:  
                           Anna Forsebo och  
                           Martin Nagaschima Toft              

31 juli 18.00  Musikgudstjänst:  
                          En vokalist och en cellist
  Anna och Sanna          

14 aug18.00  Musikgudstjänst:  
                          Maria Fredriksson, Anselm   
                          Leroy och Peter Söderlund.  
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Datum	   Holms	  kyrka	   Kyrkans	  Hus	   Järns	  	  
kyrka	  

Bolstads	  kyrka	   Erikstads	  kyrka	   Grinstads	  kyrka	   Klöveskogs	  kyrka	   Skålleruds	  kyrka	   Örs	  	  
kyrka	  

Gunnarsnäs	  
kyrka	  

Dalskogs	  
kyrka	  

5	  juni	  
2	  e	  tref	  

11.	  Konfirmation	  
med	  mässa	  
	  

	   	   	  
	  

	   	   *18	  Musikgtj	  
Anna	  Forsebo.	  

11.	  Högmässa	   15.	  Konfirmation	  
med	  mässa	  

	   	  

12	  juni	  
3	  e	  tref	  

	   	   11.	  Högmässa	   	   15.	  Friluftsgtj	  vid	  
Kyrkoruinen	  	  	  	  	  	  	  	  *	  

	   	   *18	  Musikgtj	  
Red	  Wing	  band	  
Skållerud	  Drängar	  

	   11	  Gudstjänst.	  
Välkomnande	  av	  
Daniel	  Westin.	  
Fika	  

	  
	  

19	  juni	  
4	  e	  tref	  

	   18.	  Gudstjänst	   	   	   	   11.	  Högmässa	   	   *14	  Friluftgtj	  på	  
Karl	  Karlsson-‐	  
gården.	  	  

18/6	  	  18.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
Musikgudstjänst	  
	  

	   11.	  Högmässa	  	  	  	  	  *	  
Tre	  Voces	  

25	  juni	  
Midsommardagen	  

	   	  
	  

11	  Friluftsgtj	  vid	  
Dommarringen	  

	   18.	  Mässa	   	   	   16.	  Friluftsgtj	  vid	  
Nären	  invid	  kyrkan	  

	   	   14	  Friluftsgtj	  vid	  
Källhults	  
bygdegård.	  

26	  juni	  
Joh.	  Döparens	  dag	  

11.	  Högmässa	  
	  

	   	   15.	  Friluftsgtj	  
Dalaborg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
	  

	   	   	   18.	  Musikgtj.	  	  	  	  	  	  *	  
	  

	   13.	  Friluftsgtj.	  
Högfjällskyrkan	  

	  
	  

3	  juli	  
6	  e	  tref	  

	   	   	  
	  

	   	   	   *18	  Musik	  i	  
sommarkväll	  
	  

*11	  Friluftsgtj	  
Utanför	  Dalslands	  
Museum.	  
Sammanlyst.	  

	   	   	  

10	  juli	  
Kristi	  förklarings	  
dag	  

	   9.30	  Gudstjänst	   	   11.	  Gudstjänst	   	   	   	   18.	  Mässa	   11.	  Högmässa	   	   	  
	  

16	  juli	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   16.	  Pilgrimsgtj.	  
Högfjällskyrkan	  

	  

17	  juli	  
8	  e	  tref	  

9.30	  Mässa	   	   	   	   11.	  Högmässa	  
	  
	  

	   	   11.	  Friluftsgtj	  vid	  *	  
Nären	  invid	  kyrkan	  

	   18.	  Musikgtj.	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
	  	  

23/7	  18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
Musikgudstjänst	  	  

24	  juli	  
9	  e	  tref	  

	   11.Gudstjänst	   	   	   	   9.30	  Gudstjänst	   	   16.	  Friluftsgtj	  på	  	  *	  
Upperud	  9:9	  

	   14.	  Friluftsgtj	  	  
Högfjällskyrkan	  
Dals	  Rostock	  

	  

31	  juli	  
10	  e	  tref	  

	   	   9.30	  Gudstjänst	   11	  Högmässa	   	   	   	   18	  Musikgtj.	  
Anna	  o	  Sanna,	  
cellist	  o	  vokalist	  

*14	  Friluftsgtj	  vid	  
Assarby	  kvarn.	  

	   	  
	  

7	  aug	  
11	  e	  tref	  

15.	  Ekumenisk	  
Friluftsgtj	  	  i	  
Sunnanå	  	  

	   	   	   	   	   18.	  Musik	  i	  
sommarkväll	  	  	  	  	  	  	  *	  
	  

11.	  Högmässa	   14.	  Friluftsgtj	  i	  Eds	  
skola	  

	   	  

14	  aug	  
12	  e	  tref	  

11	  Högmässa	   	   	   15	  Friluftsgtj	   	   	   	  
	  
	  

18.	  Musikgtj.	  	  	  	  	  	  *	  
	  

	   11.	  Gudstjänst	   	  
	  

21	  aug	  
13	  e	  tref	  

	   18.	  Gudstjänst	   	   	   11	  Gudstjänst	   	   	  
	  
	  

11.	  Gudstjänst	   	   	   18.	  Musikgtj	  
	  

28	  aug	  
14	  e	  tref	  

	   	   9.30	  Gudstjänst	   	   	   11	  Högmässa	   	  
	  
	  

18	  Mässa	   14.	  Friluftsgtj	  vid	  
Krokfors	  brygga	  

	   	  
	  

4	  sep	  
15	  e	  tref	  

	   11	  Gudstjänst	   	   	   	   	   *18	  Musik	  i	  
höstkväll	  
	  

11	  Högmässa	   	   9.30	  Mässa	   	  

OBS!	  Reservation	  för	  ändringar,	  följ	  predikoturerna	  i	  Melleruds	  nyheter	  och	  på	  vår	  hemsida	  www.svenskakyrkan.se/mellerud	  	  	  *	  =	  Se	  annonserna	  på	  församlingssidorna	  
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Datum	   Holms	  kyrka	   Kyrkans	  Hus	   Järns	  	  
kyrka	  

Bolstads	  kyrka	   Erikstads	  kyrka	   Grinstads	  kyrka	   Klöveskogs	  kyrka	   Skålleruds	  kyrka	   Örs	  	  
kyrka	  

Gunnarsnäs	  
kyrka	  

Dalskogs	  
kyrka	  

5	  juni	  
2	  e	  tref	  

11.	  Konfirmation	  
med	  mässa	  
	  

	   	   	  
	  

	   	   *18	  Musikgtj	  
Anna	  Forsebo.	  

11.	  Högmässa	   15.	  Konfirmation	  
med	  mässa	  

	   	  

12	  juni	  
3	  e	  tref	  

	   	   11.	  Högmässa	   	   15.	  Friluftsgtj	  vid	  
Kyrkoruinen	  	  	  	  	  	  	  	  *	  

	   	   *18	  Musikgtj	  
Red	  Wing	  band	  
Skållerud	  Drängar	  

	   11	  Gudstjänst.	  
Välkomnande	  av	  
Daniel	  Westin.	  
Fika	  

	  
	  

19	  juni	  
4	  e	  tref	  

	   18.	  Gudstjänst	   	   	   	   11.	  Högmässa	   	   *14	  Friluftgtj	  på	  
Karl	  Karlsson-‐	  
gården.	  	  

18/6	  	  18.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
Musikgudstjänst	  
	  

	   11.	  Högmässa	  	  	  	  	  *	  
Tre	  Voces	  

25	  juni	  
Midsommardagen	  

	   	  
	  

11	  Friluftsgtj	  vid	  
Dommarringen	  

	   18.	  Mässa	   	   	   16.	  Friluftsgtj	  vid	  
Nären	  invid	  kyrkan	  

	   	   14	  Friluftsgtj	  vid	  
Källhults	  
bygdegård.	  

26	  juni	  
Joh.	  Döparens	  dag	  

11.	  Högmässa	  
	  

	   	   15.	  Friluftsgtj	  
Dalaborg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
	  

	   	   	   18.	  Musikgtj.	  	  	  	  	  	  *	  
	  

	   13.	  Friluftsgtj.	  
Högfjällskyrkan	  

	  
	  

3	  juli	  
6	  e	  tref	  

	   	   	  
	  

	   	   	   *18	  Musik	  i	  
sommarkväll	  
	  

*11	  Friluftsgtj	  
Utanför	  Dalslands	  
Museum.	  
Sammanlyst.	  

	   	   	  

10	  juli	  
Kristi	  förklarings	  
dag	  

	   9.30	  Gudstjänst	   	   11.	  Gudstjänst	   	   	   	   18.	  Mässa	   11.	  Högmässa	   	   	  
	  

16	  juli	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   16.	  Pilgrimsgtj.	  
Högfjällskyrkan	  

	  

17	  juli	  
8	  e	  tref	  

9.30	  Mässa	   	   	   	   11.	  Högmässa	  
	  
	  

	   	   11.	  Friluftsgtj	  vid	  *	  
Nären	  invid	  kyrkan	  

	   18.	  Musikgtj.	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
	  	  

23/7	  18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
Musikgudstjänst	  	  

24	  juli	  
9	  e	  tref	  

	   11.Gudstjänst	   	   	   	   9.30	  Gudstjänst	   	   16.	  Friluftsgtj	  på	  	  *	  
Upperud	  9:9	  

	   14.	  Friluftsgtj	  	  
Högfjällskyrkan	  
Dals	  Rostock	  

	  

31	  juli	  
10	  e	  tref	  

	   	   9.30	  Gudstjänst	   11	  Högmässa	   	   	   	   18	  Musikgtj.	  
Anna	  o	  Sanna,	  
cellist	  o	  vokalist	  

*14	  Friluftsgtj	  vid	  
Assarby	  kvarn.	  

	   	  
	  

7	  aug	  
11	  e	  tref	  

15.	  Ekumenisk	  
Friluftsgtj	  	  i	  
Sunnanå	  	  

	   	   	   	   	   18.	  Musik	  i	  
sommarkväll	  	  	  	  	  	  	  *	  
	  

11.	  Högmässa	   14.	  Friluftsgtj	  i	  Eds	  
skola	  

	   	  

14	  aug	  
12	  e	  tref	  

11	  Högmässa	   	   	   15	  Friluftsgtj	   	   	   	  
	  
	  

18.	  Musikgtj.	  	  	  	  	  	  *	  
	  

	   11.	  Gudstjänst	   	  
	  

21	  aug	  
13	  e	  tref	  

	   18.	  Gudstjänst	   	   	   11	  Gudstjänst	   	   	  
	  
	  

11.	  Gudstjänst	   	   	   18.	  Musikgtj	  
	  

28	  aug	  
14	  e	  tref	  

	   	   9.30	  Gudstjänst	   	   	   11	  Högmässa	   	  
	  
	  

18	  Mässa	   14.	  Friluftsgtj	  vid	  
Krokfors	  brygga	  

	   	  
	  

4	  sep	  
15	  e	  tref	  

	   11	  Gudstjänst	   	   	   	   	   *18	  Musik	  i	  
höstkväll	  
	  

11	  Högmässa	   	   9.30	  Mässa	   	  

OBS!	  Reservation	  för	  ändringar,	  följ	  predikoturerna	  i	  Melleruds	  nyheter	  och	  på	  vår	  hemsida	  www.svenskakyrkan.se/mellerud	  	  	  *	  =	  Se	  annonserna	  på	  församlingssidorna	  
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I Äldre västgötalagen, nedtecknad på1200-talet, 
finns stadgat: Två skola kyrkovärdarna vara, och 
prästen den tredje. 
Tanken var att även lekmän skulle ha inflytande i 
kyrkan, vid sidan av prästerna. Kyrkvärdarna hade 
stort ansvar och många uppgifter under flera 
hundra år, fram till slutet av 1800-talet, då man 
överlät en stor del av ansvaret för ekonomi och 
byggnader till kyrkorådet. Kvar i kyrkvärdarnas 
förvaltningsuppgifter fanns bara ansvaret för de 
kyrkliga inventarierna.
Men kyrkvärdarna fortsatte att ha viktiga uppgif-
ter i gudstjänsterna; läsning av texter, tända ljus, 
ta upp kollekt och att assistera vid utdelningen av 
bröd och vin i nattvarden. Det är oftast en kyrk-
värd som hälsar gudstjänstfirare välkomna, delar ut 
psalmböcker och agendor samt är den som läser 
upp meddelanden om upptagna kollekter och olika 
aktiviteter. Tillsammans med övriga funktionärer 
under en gudstjänst hjälper kyrkvärdarna till med 
att få allt att fungera så bra som möjligt för  
besökarna, vare sig det gäller att dra ner en gardin 
när solen bländar, visa någon till en ledig plats eller 
hämta plåster eller bår, om en olycka skett.
Förutom medverkan i själva gudstjänsten ansvarar 
kyrkvärdarna oftast för sammanräkningen av den 
upptagna kollekten. Detta uppdrag görs på 
delegation från kyrkoherden.

Två av församlingens utsedda kyrkvärdar utses 
även att, jämte kyrkoherden (eller den präst i 
församlingen som kyrkoherden utser), ansvara för 
vården av de kyrkliga inventarierna och att dessa 
finns upptagna i inventarieförteckningen.  
I Holms församling är det för närvarande Karin 
Lundqvist och Ingvar Lisius som har den uppgiften 
tillsammans med Lena Hildén.
För att kunna utses till kyrkvärd måste man vara 
döpt och medlem i Svenska kyrkan samt ha röst-
rätt i kyrkovalet. Minst två av församlingens kyrk-
värdar utses för en mandatperiod av Kyrkorådet. 
Minst två kyrkvärdar ska utses bland församlings-
rådets ordinarie ledamöter eller ersättare. 

Kyrkvärd - Uppdrag i heligt rum
Detta är tänkt som en länk mellan församlingens 
styrelse och de vanliga gudstjänstbesökarna. I 
Melleruds pastorat är varje kyrkvärd knuten till en 
specifik församling.
I Holms församling är för närvarande Gun-Britt 
Johansson, Karin Lundqvist, Birgitta Olsson och 
Ingvar Lisius kyrkvärdar. Oftast tjänstgör vi en och 
en, vilket innebär normalt ett par tre gudstjänster 
varje månad. Under jul och påsk, då det är extra 
många gudstjänster, kan det bli fler tillfällen.  
Ett par gånger varje år träffas vi, för att tillsam-
mans med den präst som har fått speciellt ansvar 
för Holms församling, gör upp ett tjänstgörings-
schema. Skulle någon få förhinder en söndag, 
brukar det inte vara så svårt att byta med en 
annan kyrkvärd.

Att bli utsedd till kyrkvärd är ett hedersuppdrag 
och det utgår ingen ekonomisk ersättning, men 
kyrkan erbjuder möjligheter till kurser, gemytliga 
träffar för kyrkvärdarna i pastoratet och en  
uppskattad julgåva som tack. 
Vi som är kyrkvärdar nu, tycker alla att det är ett 
både givande och roligt förtroende vi fått.  
Vi skulle gärna vilja vara fler, inte minst för att då 
oftare kunna vara två tjänstgörande kyrkvärdar 
samtidigt. Vi tycker också att det är positivt när 
gudstjänstvärdar eller konfirmander vill hjälpa till 
med några av arbetsuppgifterna under en guds-
tjänst och välkomnar alla som ber att få hjälpa till 
med något!

Ingvar Lisius
Kyrkvärd i  Holms församling

Vi behöver bli fler! 
Vill du vara kyrkvärd?

Hör av dig till kyrkoherde  
Pär-Åke Henriksson tel. 0530-36201

Foto denna sida och övre kortet nästa sida: Mauri Simson

Maria Larsson

Annika Olsson



En hälsning från kyrkvärdarna i 
Dalskogs kyrka
Trettondedag jul 2002 hälsades Anders, Stig och jag 
välkomna som kyrkvärdar i Dalskogs kyrka av  
kyrkoherde Ingvar Hassmund och två kyrkvärdar.  
Vi var alltså fem kyrkvärdar och vid den tiden hölls 
gudstjänster varje söndag i Dalskogs kyrka. 
Vi fick under en tid ytterligare en kollega och tjänst-
gjorde två tillsammans var tredje söndag. Nu är vi 
tre kyrkvärdar och i kyrkan har vi gudstjänst var 
tredje söndag. Vi delar på uppgifterna och två av oss 
tjänstgör tillsammans vid varje gudstjänsttillfälle. 
 

Anders, Stig och jag är hedrade över förtroendet att 
vara utsedda till kyrkvärdar och känner vördnad över 
uppgifterna som vi får utföra för att tjäna Gud och 
gudstjänstfirarna i Dalskogs kyrka.

För Stig och mig blev det en nystart när vi blev valda 
till kyrkvärdar i Dalskog, eftersom vi hade varit 
kyrkvärdar i vår tidigare församlingskyrka  
Gunnarsnäs åren 1987 – 1996.

Inger Larsson
Kyrkvärd i Örs församling

Jag brukar säga att jag tycker 
det är roligt att vara kyrkvärd.  
 Men vad är det då som är roligt?
Jag tror att det är glädjen och ödmjukheten inför 
uppgiften att få vara med och ta del av det prak-
tiska runt gudstjänsten och mässan. Göra iordning 
altaret med ljus, ta fram kollekthåvarna, stå vid 
dörren och hälsa välkommen. Följa kyrkoåret och 
dess färger, se till att antependiet har rätt färg för 
söndagen och få läsa en eller två texter.
 

Det känns speciellt att få göra iordning inför en 
mässa, att ta fram den gamla kalken, patén och 
vinkannan. Man har funnit att kalken i Skålleruds 
kyrka troligen är från 1531. Kalken var sliten och 
förbättrades med mer silver i mitten av 1700-ta-
let. Ytterligare en omarbetning gjordes år 1827.  
Det väcker vördnad att få handskas med så gamla 
ting och tänka på hur många generationer som 
har serverats sitt nattvardsvin ur denna kalk. 

I vår kyrkvärdsuppgift ingår också att se till att 
prästen är ”hel och ren”, det vill säga att alba och 
röcklin är fläckfria och rena och att inga sömmar 
har släppt. Även mässkrudar och övrig textil skall 
ha tillsyn och skötsel.

Att komma till kyrkan den där timman före,  för 
att ställa iordning när det är stillhet i kyrkorum-
met, känns högtidligt samtidigt som det är en 
tjänst som ska utföras.

Psalm 291 har följt mig. den hade vi som psalm 
när vår yrkesgrupp hade avslutning på vår utbild-
ning.  Så här lyder tredje versen:

”Detta skall vår lösen vara: 
ej på eget bästa se.

I din kärlek oss bevara, 
kraft till tjänst blott den kan ge.

Så blir livets mening skön: 
kraft till tjänst är tjänstens lön”.

Det är inte bara tjänsten i kyrkan som 
skänker glädje, det är också samhörig-
heten mellan oss kyrkvärdar och hur 
trevligt vi har det när vi träffas 
tillsammans med prästerna för att 
planera våra tider.  

Det är roligt att vara kyrkvärd!
 

Anna-Lisa Wennerström
- en av kyrkvärdarna i Skålleruds församling.

Dalskogs kyrka på Palmsöndagen 2016
från vänster: Anders Perme, Inger Larsson, Stig Larsson

Gun-Britt Johansson, Ingvar Lisius
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Forts. Kyrkvärd
 

Gudstjänstvärd
Jag är gudstjänstvärd i Bolstad församling och 
främst i Erikstad. Det går bra att tjänstgöra i en 
annan församling än där man bor men man skall 
vara bosatt i pastoratet.  
Som gudstjänstvärd har jag inte samma ansvar 
som en kyrkvärd. Ibland tjänstgör jag ensam, 
ibland tillsammans med kyrkvärd. Min uppgift 
kan vara att hälsa välkommen, göra  
pålysningar, läsa söndagens texter, ta upp  
kollekten och räkna den tillsammans med tjänst-
görande präst. Ibland ber jag kyrkans förbön.  
Jag bestämmer själv vad jag vill göra. Min tjänst-
göring är inte schemalagd på samma sätt som för 
kyrkvärdarna. 
Jag finns i kyrkan ungefär en timme innan guds-
tjänsten börjar. Det känns bra att vara på plats i 
god tid. Hemma förbereder jag mig inför guds-
tjänsten genom att se efter vilken söndag på 
kyrkoåret det är. Jag läser på texterna i förväg. 
Oftast ser jag efter i bibeln i vilket sammanhang 
texterna är hämtad från. Det underlättar  
läsningen när jag ser helheten. 
Kyrkvärd/gudstjänstvärd sitter under gudstjäns-
ten i regel längst fram. Ibland kan man som guds-
tjänstfirare känna sig osäker när man skall stå upp 
eller sitta. En stjärna * i agendan och psalmboken 
visar när man skall stå upp. Vi står upp för att 
visa vördnad, respekt. Är man osäker är det bra 
att se hur kyrkvärden/gudstjänstvärden gör. 

Men vi är ibland osäkra, det har hänt att jag missat 
markeringen. Om en gudstjänstdeltagare av olika 
skäl inte kan stå upp då har och får man känna full 
frihet att sitta ner. 
Att vara gudstjänstvärd kan vara att pröva på ett 
mer aktivt sätt att delta i gudstjänsten. 

                                                        Margareta Larsson

• Kyrkvärdsämbetet vann statligt erkännande på 300-talet i det Romerska riket. 

• I Skara stift år 1280, under Brynolfs tid, finns följande nedskrivet; Kyrkans  
förmögenhet ska noggrant förvaltas av två sockenmän (kyrkväktare) jämte prästen. 

• I Kyrkolagen från 1686 beskrivs kyrkvärdarna tillsammans med adeln ansvara för  
sjuk- och fattigstugor samt kyrkans inventarier och dessutom tillsammans med präst 
underskriva den årliga utgift- och inkomsträkningen. 

• I Kommunlagarna som skrevs 1862 skulle kyrkvärdarna ingå i kyrkorådet. Kyrkorådet 
fick nu tillsammans med präst det ekonomiska ansvaret.  
Kyrkvärdarnas huvuduppgift blev nu förvaltningsansvar för de kyrkliga inventarierna 
och olika uppgifter vid gudstjänstfirandet.

Kyrkvärden - en historisk uppgift

Berit Pettersson och Hugo Janveden
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Att som nybliven pensionär flytta 
till Dals Rostock var omtumlande. 
Ett nytt liv som pensionär, som jag 
kände måste få innehåll.
Vi, min man och jag, hade till-
bringat mycket av vår lediga tid här 
i Rostock där han växt upp. Våra tre 
döttrar  har haft sina sommarlov  i 
de här trakterna.
Men nu, inga döttrar med oss, båda 
två pensionärer. Under alla våra 
somrar och ledigheter hade jag 
träffat släktingar till min man, speci-
ellt två kvinnor som är litet äldre 
än jag. Så med deras kontakter och 
innan hösten var tillända var jag 
medlem i Röda Korset, och i kyrkliga 
syföreningen på Karolinens äldrebo-
ende. Mer och mer involverades jag 
i det som fanns runt mig.
Jag kom i min ungdom i kontakt 
med människor som arbetade inom 
psykiatrisjukvården på ett sjukhus 
i en närbelägen stad. Jag sökte 
arbete där och fick det. Där började 
jag den utbildning som ledde till en 
sjuksköterskeexamen. Under mitt 
yrkesliv tjänstgjorde jag som sjuk-
sköterska, och utbildade mig senare 
till vårdlärare . Under tiden som 
vårdlärare ställdes jag i svåra situa-
tioner att ta hand om och stödja och 
hjälpa unga studerande.
Nu i eftertankens stund var det 
kanske de tankarna som väckte 
längtan efter något större som 
kunde vara mitt stöd och min 
vägledning.
I samband med flytten hit och till 
livet som pensionär blev kyrko-
besöken mera självklara och tiden 

kanske också 
fanns till för 
tankar och  
reflektioner.
En av de 
kvinnorna, 
som hjälpte 
mig i början 
av min tid här 
var kyrkvärd 
i Gunnarsnäs 
kyrka. Hon 
drabbades 
av sjukdom, 
och började att tala om att sluta 
som kyrkvärd. Hon talade med mig 
om att hon ville föreslå  mig som 
kyrkvärd.
Att vara kyrkvärd är att ingå i en 
gemenskap med människor som har 
en tro och att försöka leva så att 
den tron får leda också i vardagsli-
vet. Det är inte alltid så lätt att leva 
så. En del av detta är att ställa sig till 
förfogande, hjälpa till att driva den 
lilla syföreningen på Äldreboendet 
Karolinen, ställa upp och hjälpa de 
gamla att komma ner till de guds-
tjänster som hålls där och att vara 
kyrkvärd och hjälpare även här. På 
gudstjänsterna på Karolinen innebär 
det också att hjälpa till att slå upp 
rätt psalm i psalmboken till de äldre. 
Att tjänstgöra som kyrkvärd i kyrkan 
ställer ungefär samma  krav; att 
ställa sig till förfogande.
 

Vi är tre kyrkvärdar i Gunnarsnäs 
kyrka och på gudstjänsterna på  
Äldreboendet Karolinen.
Vera Jansson och Anna Pettersson 
har båda lång erfarenhet och leder 

och guidar mig 
i de praktiska 
uppgifterna. 
Tidigare har 
vi delat upp 
gudstjänsterna 
mellan oss, nu 
är det guds-
tjänster vid 
färre tillfällen 
och då händer 
det, att vi är i 
kyrkan alla  tre.

De rent praktiska uppgifterna 
delar vi mellan oss. Att dela ut 
psalmböcker vid ingången, att 
före gudstjänstens inledande hälsa 
välkommen och berätta om kom-
mande gudstjänster i församlingen. 
Under gudstjänsten läser vi dagens 
texter, tänder ljus vid tacksägelser. 
Vi deltar i gudstjänsten och gör det 
den tjänstgörande  prästen ber oss 
att göra.

Under de två senaste åren har vi 
fått en ny grupp kyrkobesökare, då 
några av våra flyktingar på asyl-
boendet vid Kroppefjäll är kristna. 
Under vintern har de haft svårt att 
ta sig till kyrkan, nu under våren är 
det lättare.
Efter gudstjänstens slut samman-
räknar vi kollekten, dokumenterar 
och ordnar rent praktiskt  med 
pengarna .
I kyrkvärdarnas uppdrag ligger att 
ansvara för de kyrkliga inventarier, 
som finns och se till att inventarier-
na är upptagna i inventarieförteck-
ningen .
Att vara kyrkvärd är ett heders-
uppdrag,det utgår ingen ersättning 
för det, men ibland kan det finnas 
möjlighet till kurser och samman-
komster för kyrkvärdarna i 
pastoratet. Vi tre kyrkvärdar i 
Gunnarsnäs tycker alla att det är ett 
hedrande uppdrag, som vi är stolta 
över.
                               Maud Halvarsson

”Att vara kyrkvärd är ett hedersuppdrag”

Irja Lignell, Maud Halvarsson och Vera Jansson.

Berit Pettersson, Nils-Erik Hansson och Arne Pettersson
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Biskopsinstallation
Den 4/9 välkomnas vår nye 

biskop i samband med en 
gudstjänst kl 15:00 

i Domkyrkan i Karlstad. 
Buss ordnas från 

olika platser i Dalsland,så 
också från Mellerud. 

Den 19/6 så kommer 
biskop Esbjörn till Skålleruds 

församling och till Karl  
Karlssongården. 

Vi firar  friluftsgudstjänst  
kl. 14.00.

Sång: Erica Larsson och 
 Skålleruds församlingskör.

Predikan Esbjörn Hagberg.

Karl Karlssongårdens 
 vänförening inbjuder till  

kaffe med dopp

Kyrkoherdeinstallation
Den 3 april installerades Melleruds nye 
kyrkoherde Pär-Åke Henriksson av biskop 
Esbjörn Hagberg i Bolstads kyrka. Kyrkan 
var fylld av gudstjänstbesökare och kon-
traktets präster. Kyrkokörer och barnkörer 
från hela pastoratet förhöjde stämningen 
på denna festmässa. Efter gudstänsten 
serverades kaffe och smörgås av kyrk-

värdar och frivilliga.

Den 25/8 kl.18.00, är den dag då biskop Esbjörn lägger ned sin  
stav i domkyrkan i Karlstad.  
Välkomna till Domkyrkan i Karlstad. 

Vår biskop Esbjörn närmar sig pensionering

Vi säger välkommen till Karlstads stifts nya biskop Sören Dalevi
Sören är född 1969 och prästvigdes 1996 för Karlstads stift. Sören bor på Hammarö och arbetar som 
lektor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet. Sören disputerade 2007 på avhandlingen: ”Gud som 
haver barnen kär?: Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder.”
Som präst har Sören arbetat i Grums och Norrstrand samt som stiftsadjunkt för ungdomsfrågor i  
Karlstads stift och skolkaplan vid Geijerskolan.
Sören har fått Karlstads studentkårs utmärkelse ”Årets lärorikaste lärare” samt Karlstads studentämnes-
lärares utmärkelse ”Årets lärare”. Sören forskar kring Kyrkopedagogik.
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Välkommen Daniel Westin till Melleruds pastorat!
Vi välkomnar vår nye komminister den 12 juni kl 11.00 i Högmässan i Gunnarsnäs kyrka 
Hej alla i Melleruds pastorat. Jag heter Daniel Westin och har fått förtroendet att bli ny präst i Melleruds 
pastorat, med särskilt ansvar för Örs församling. Jag är bördig från Sundsvall och sedan 11 år bosatt i 
Norra Vånga by utanför Skara, tillsammans med min hustru och tre barn. Jag är glad och stolt över att få 
komma som präst till Dalsland, då jag spenderat nästan alla somrar under min uppväxt i Rolfskärr utanför 
Tösse. Jag kommer att bo i Skålleruds prästgård i gamla expeditionen och det är bara att knacka på när 
jag är hemma. När jag är ledig så spelar jag folkmusik, sjunger i kör, jagar, snickrar på mitt hus eller påtar 
i trädgården. Jag ser fram emot att lära känna församlingens medlemmar och dela er vardag, jag har på 
det stora hela jobbat utanför städerna och vet att uppskatta livet utanför asfalt och betong där tanken är 
fri och själen får andas. Jag uppskattar samtalet och delandet och hoppas att vi får goda möten i vardag, 
fest och högtidligheter. Om ni ser en vilsen själ med rött hår och prästskjorta - säg Hej! Förmodligen är jag 
förvirrat på väg någonstans och behöver all hjälp jag kan få. Guds rika nåd vare med oss alla.

                                                                            Daniel Westin

Uppstarter Körer
Bolstads barnkör startar 1 sep kl.14.30

i Grinstads församlingshem.

Ungdomskör i Skållerud  
OBS! Nystart med ungdomsgrupp 

Start tisdagen den 6 september kl.16.00 -17.00  
Ålder: från 6:an och uppåt

Skålleruds barnkör start 15 sep  kl 14.30 
Skålleruds drängar start 7 sep kl 17.30

Skålleruds församlingskör 7 sep. kl 19.00
alla körer övar i Skålleruds församlingshem.

Höstens uppstarter för Barn- 
och ungdomsverksamheten 
Miniorer och Juniorer och Tisdax  
i Bolstads församling  
Start v. 35: 29/8 Miniorer 12.15-16.30,  
30/8 Juniorer 14.15 och Tisdax 17.30-20.30. 
Grinstads församlingshem.

Miniminiorer, Miniorer och Juniorer  
i Holms församling. Start v. 35: 29/8 Miniminio-
rer 13.30-16.00. 30/8 Miniorer 13.30-16.00, 
Juniorer 16.15-17.45. Kyrkans Hus. 
Barntimmar start onsdagen den 31/8  
9.30-11.30. Kyrkans Hus.

Ungdomsgrupp i Skålleruds församling  
OBS! Nystart med ungdomskör.  
Start tisdagen den 6 september kl.17.00 -19.00. 
Skålleruds församlingshem.  
Ålder: från 6:an och uppåt. 
TorsdagsQl Start 1 sep kl 14.00 - 15.30 (kör).
15.30 - 16.30 (gruppaktivitet). 6-12 år 
Skålleruds församlingshem.

Miniorer och Juniorer i Örs församling  
Start v. 35, 29/8 Kl.12.15-14.00  
resp. 14.00-16.30. Stakelund.

Dagläger
För pastoratets Miniorer och Juniorer

Kom och upplev sensommarkul 
tillsammans med andra barn.  

Vi ses den 11-12 augusti
Lek   Äventyr   Bus   Andakt   Vänskap 

och mycket mer...
Välkomna! 

Anmälan senast 1 augusti till 
expeditionen 0530-36200

Sommarens
Barnverksamhet i Kyrkans Hus

Måndagar: Babycafé 9.30 -12.30
Onsdagar: Kyrkis 9.30 -12.30 
Torsdagar: Babycafé 13.00 -15.30
Fredagar: Kyrkis 9.30 -12.30 
Vid fint väder är vi i parken med Kyrkis (Öppen 

barngrupp 0-5 år med vuxen)

Resa till Emaus 22 juni 
En dagsutflykt för småbarnsfamiljer till en lantlig 
gård i Uddevalla. Vi får se kaniner, getter, hönor, 

hästar, grisar och många andra djur. 
Samåkning sker med buss och församlingen 

bjuder på korv med bröd och saft.
Kom med och upplev lek och skoj.

Vi åker kl.9.00 från Kyrkans Hus i Mellerud 
och är åter hemma sent på eftermiddagen. 

Barnen måste ha vuxna med sig.
Anmälan till Lena tel 36204 eller Viktoria 36217
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Kontaktuppgifter
Melleruds pastorat
 

Exp. Kyrkans Hus 
053036200
 

Nya öppettider:
Mån, Tis, Tors, Fre:
kl.1012, 1315. 
Onsdagar stängt

Besöksadr: 
Kapellg. 6, Mellerud

Postadr: 
Box 94, 46422 Mellerud

Pastoratets epost:
mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsideadress:
www.svenskakyrkan.se/mellerud 

Kyrkoherde 
Pär-Åke Henriksson 0530-36201 
Träffas säkrast helgfria vardagar    
tis-tors kl 8-9:30 

Kyrkorådets ordförande 
Anders Perme 0709-162727  

Km. Marit Järbel 0706-181710
Km. Lena Hildén 36204
Km. Daniel Westin 362 00 
Diakon Irja Lignell 36205
Kamrer Ingemar Thörnström 36202 
Gravadm. Morgan Björnmar 36218
Ansv.vaktm. Bo Alfredsson 36212
Barnverksamh. Martin Niklasson 36210

Denna gång är det en ordfläta som ska lösas. Orden flätas i 
varandra med olika antal bokstäver, t.ex. BOK-OKET-TALL blir 
BOKETALL. Börja högst upp till höger och vandra nedåt, På rad 2 
och 4 skrivs orden baklänges. Siffran inom parentesen visar  
antalet bokstäver.
Lycka till! Glöm inte att skicka in svaret till:  
Melleruds pastorat, Box 94, 46422 Mellerud,  
senast den 10 juli!

TÄVLING
Fina bokpriser!

Vi säger Grattis till vinnarna i förra numrets korsord: Anders och Carrie Pahlén, Dals Rostock
Tack för alla fina kort, vi fick in många svar denna gång. Det är roligt!   

Rätt svar var: Psalm 197, Den blida vår är inne.

          

  

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

  1. Mästaren var han kallad. (5) 
 

  2.Gör det i säven. (5) 

  3. Moses bror. (4)

  4. Ett sakrament. (8) 
 

  5. Har nunnorna på huvudet.(3)

  6. Annat namn för lergök.(7)

  8. En profet med egen bok i  
      Gamla testamentet. (5)

  9. En ”jord”-färg. (5)
 

10. Där kommer skriet från. (4)

11. Första boken i  
       Nya testamentet. (7)

12. ”Amerikat”. (3) 

13. Hade 700 hustrur. (6)

14. Hämtade stentavlor med  
       budorden på. (4)

15. En av Noas söner. (3)

16. Finns i Skålleruds kyrka, alla 
       förhoppningsvis av tyg! (4)

17. Vi önskar er alla en vilsam
       och skön ...... eller sommar! (8) 

∆

∆

∆

Ansvarig utgivare Pär-Åke Henriksson
Layout och övriga foton Eva-Britt Snapp


