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Det var en gång…         
Och mycket har hänt under dessa år: Bland annat 
så har tre pastorat blivit ett; Melleruds pastorat 
bildades 2013. För två år sedan sa jag upp mig 
från kyrkoherdetjänsten men stannade kvar som 
präst tills nu. För nu är det dags att säga tack och 
farväl! Och allt jag lärt mig här, tack vare er alla, 
tar jag nu med mig, när jag slutar min tjänst vid 
årsskiftet. (Men med många sparade semester- 
dagar försvinner jag i princip redan sista maj. 
Återkommer i augusti och november.)

Sju år kan tyckas vara en liten del i en människas 
yrkesverksamma liv, men det är ett svindlande 
kort ögonblick i kyrkans liv. Men jag är glad och 
tacksam, för att jag har fått vara med och vara en 
kugge i ett fantastiskt arbetslag. Nu önskar jag er 
alla - pastoratsbor och arbetskamrater – allt gott 
för framtiden.

Jag ber att Kristus håller om dig.
Jag ber att Gud håller i dig bär dig och skyddar dig     

  och följer dig var du än går.
Och låter sin Ande dansa runt dig,

 och stärka och trösta och ge dig mod 
varje dag, varje natt, 
varje dag, varje natt.

(ur Ordnära)

Det var en gång en prinsessa, som måste ge sig ut 
på vandring för att rädda sin prins från häxans 
våld. Med sig på sin färd får hon tre gåvor av 
några kloka gummor; en spinnrock, en härvel och 
en penningpung. Inte vet hon vad hon ska ha för 
nytta av gåvorna, men hon tar ändå emot dem. 
Och naturligtvis visar det sig att det är just dessa 
gåvor, som gör att hon lyckas med sin uppgift och 
räddar prinsen…

Det var en gång en Dummerjöns, som så gärna 
ville gifta sig med en prinsessa. På väg till slottet 
tar han med sig en död kråka, en gammal träsko 
och lite gyttja. Inte vet han väl så säkert, varför 
han tar med sig just detta, men tack vare dessa  
”redskap” får han prinsessan…

Det var en gång en präst, som kom till Skållerud 
som kyrkoherde för drygt sju år sedan…
Och fast jag varken är prinsessa eller Dum-
merjöns, har jag ändå under de här åren fått så 
mycket! Lyckligtvis har jag sluppit både spinnrock 
och döda kråkor, istället har alla möten med er 
gett mig så mycket! Att jag har fått vara med och 
dela sorg och glädje, samtala med så många av 
er inför dop, vigsel eller begravning. Eller i andra 
sammanhang - vid kaffebord och i korridorer, i 
kyrkorna, skolor och affärer. 

Församlingsassistent Helena Magnusson går i pension 
den 1 september, hon har då arbetat i pastoratet i 
fyrtio år och vi önskar henne en god och välförtjänt 
tid som ”friherrinna”. Helena berättar själv om sin tid i 
Holms församling/Melleruds pastorat.

-Jag började att arbeta i Holms församling som kyrk-
vaktmästare. Det var på hösten, den 1 september 
1977. Jag jobbade i Kyrkans Hus med ute och inne-
tjänst. 1985 utökades min tjänst med barnverk-
samhet; barntimmar, miniorer och juniorer.  
Den ”Öppna förskolan” startades 2003 och blev en 
populär mötesplats för föräldrar och barn, vi fick med 
tiden utöka verksamheten till två dagar i veckan. Nu 
kallas verksamheten Kyrkis och är öppen på fredagar.   
År 2006 gick Holms och Bolstads församlingar 
samman till Holms kyrkliga samfällighet. År 2007 fick 
jag en ny anställning som församlingsassistent. 
Vi startade även upp en ny aktvitet; Babycaféet. 
Åren har gått fort, nu träffar jag mina ”första barn”, 
de jag haft förr i grupperna, som föräldrar samt deras 
barn i olika sammanhang och det känns gott, att  
        kyrkan har betytt något för dem. 

Hälsning från Helena Magnusson
Fyra biskopar och sex kyrkoherdar har passerat som 
chefer under ”min tid” . Jag har träffat, många fina 
och underbara arbetskamrater och besökare, både i 
sorg och glädje och på senare år även många nyan-
lända familjer och jag har fått vara tillhands med oli-
ka former av hjälp. Jag är tacksam över, att jag fått 
vara frisk, genom åren och har trivts med att jobba 
i församlingen. Bibelns ord, Den Gyllene Regeln, har 
föjt mig genom åren; ”Allt vad ni vill att människorna 
skall göra för eder, skolen ni och göra för dem”

Jag var kyrkvärd mellan 1990 till 2000 i Holms 
församling och jag har varit med i Holms kyrkokör 
under nästan trettio år. Psalmer som jag tycker om 
och gärna sjunger är; ”Tryggare kan ingen vara”, ”Vi 
sätter oss i ringen” och ”Måne och sol”.

Vill med detta tacka alla för mina fyrtio år i Holms 
församling och Melleruds pastorat med denna bön 
som har följt mig genom livet.
Gud som haver barnen kär, ser till mig som liten är. 
Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds 
händer. Lyckan kommer lyckan går. 
Du förbliver Fader vår. Amen. 

Helena Magnusson  Församlingsassistent

Marit Järbel, präst
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Midsommar

Midsommarfest
Sill och potatis, 

jordgubbstårta och kaffe.                                                                                                      
Onsdag 21 juni 

kl.16.00 i Kyrkans Hus                                                                                                  
Andakt kl.18.00.

Anmälan till exp. 0530-36200  
senast 19 juni.
Kostnad 100 kr

Midsommar har alltid varit en  
laddad helg. För de, som lever 
nära naturen, är det en naturlig 
höjdpunkt; solen står som högst 
på himlen och dagen är som 
längst. Tack vare solen är liv  
möjligt på vår planet. 

Midsommar har sedan långt till-
baka varit en tid för riter av olika 
slag, det kan stenåldersgravar och 
stendösen i form av astronomiska 
kalendrar berätta om. 
I den kristna världen blev det  
naturligt, att man firade Johannes
döparens födelse i samband med 
24 juni, då han enligt Bibeln är 
född sex månader före Jesus.  
Eftersom midsommar infaller 
mellan 19 och 25 juni, så blev det 
en stark koppling mellan de två 
födelsedagarna. 
Numera firar vi Johannes döparen 
på söndagen efter midsommar-
dagen. 
 

Förväntningarna 
hos svenskarna
går ju alltid i topp, 
när helgen nalkas. 
Mat och dryck skall 

införskaffas; man 
skall antingen åka till 
eller bjuda in vänner 
och bekanta. Man vill 
gärna ha det så där  
”reklamglättigt” med sol, dans 
kring midsommarstången och 
uppdukat långbord utomhus. 
Men verkligheten ser inte alltid ut 
på det sättet. Precis som med allt 
annat i livet är det svårt att leva 
upp till alla förväntningar, som 
man skapar sig.
Tänk vad livets skeden skulle 
uppskattas, om det skedde utan 
att vi gjort föreställningar om hur 
det skall vara. Att med barnets 
överraskade nyfikenhet pröva allt 
på nytt. 

Kanske är det på så sätt Jesus 
menar när han säger: ”Guds rike 
tillhör sådana som de [barnen].” 

När midsommarhelgen nalkas och 
SMHI utlovar spöregn, släpp alla 
måsten. Tänk på allt det mysiga 
man kan göra en regnig sommar-
kväll och bara njut av Skaparens 
kraft.       
               Daniel Westin, komminister

Välkomna till Högmässa och jubileumsmässa

1957 års konfirmander i dåvarande Gunnarsnäs 
församling. Vår konfirmationshelg var 3-4 augusti 
1957. Prästen hette Oscar Emrich och min mam-
ma hade också haft honom som konfirmations-
präst. Han hade vigt mina föräldrar och döpt mig 
och min bror.                     Inger Larsson, Hallebäck

60-årigt konfirmandjubileum firas i 
Gunnarsnäs kyrka
Söndagen den 13 augusti kl 11.00. 
Jubileet gäller 1957 års konfirmander.  
Kontaktperson Inger Larsson, Hallebäck.

Foto 
från 
2007, 
50-årigt 
juileum i 
Gunnars-
näs 
kyrka

Gröna skyltar
Vi söker anhöriga till gravar i 
Melleruds pastorat. Kontakta 
Morgan 
Björnmar 
tel: 0530-
36218
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www.svenskakyrkan.se/mellerud

Det är tack vare alla medlemmar 
som kyrkan kan samla och hjälpa  
så många människor varje år i  
Melleruds kyrkor. 

Bli medlem i kyrkan idag så  
stöttar du arbetet med människor 
i alla åldrar som söker gemenskap, 
stöd, tro och engagemang.

tack
Ditt medlemskap är viktigt.

Förra året samlade
gudstjänsterna i våra kyrkor 
22043 besökare

Statistik och verksamhetsuppföljning

  

  

Målen med vårt gudstjänstliv är att:
•  ge fler människor möjlighet att vara delaktiga med sina  
    olika gåvor
•  inbjuda till Gudstjänstgrupp i respektive församling och få
    igång fungerande gudstjänstgrupper i alla församlingar 
•  stärka barns och ungdomars plats också i den ”vanliga”  
    gudstjänsten (barnkonsekvensanalys) 
•  fira relevanta gudstjänster och med bredd 
•  få tid att diskutera gudstjänstens innehåll och synen på  
    gudstjänsten, dels inom arbetslaget, dels med  
    församlingsbor
•  göra en plan för gudstjänsterna  
    (när och var och vilken typ av gudstjänst ska firas)
•  inbjuda till en bönegemenskap/grupp i pastoratet

  Målen för vår konfirmand- 
  verksamhet är att:
•  alla som väljer att vara med ska bli 
    respekterade för den de är, genom att vi så 
    långt det går anpassar verksamheten efter de
    individers behov, som ingår i gruppen.
•  alla som är med ska få ett tydligt intryck 
    av den kristna trons innehåll och av vad det 
    innebär att leva som kristen. Detta skall vi nå 
    genom att visa på att kristen tro och tradition 
    kan erbjuda svar och stöd i en identitets-
    skapande process.
•  någon eller några ur varje konfirmand-
    grupp ska hitta in i eller tillbaka till en fortsatt 
    gemenskap i församlingen. Exempelvis som 
    unga konfirmandledare.
•  på dopets grund kunna ge respektive 
    konfirmand en kristen livstolkning som bär 
    genom livet.

 

Målen för diakonin är att:
•  fler människor skall känna det naturligt att söka hjälp i församlingarna, när man har det svårt och  
    att man i församlingarna får möta en levande andlig miljö, där vi ser och möter hela människan.
•  få klarhet i vilka resurser och arbetsformer som behövs. 
•  tillsammans med barn- och familjeverksamheten i församlingen utveckla diakonin för  
    åldersgruppen 20 – 40 år.
•  finnas med i samverkan med andra aktörer kring våra flyktingmottagningar i kommunen.
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www.svenskakyrkan.se/mellerud

Det är tack vare alla medlemmar 
som kyrkan kan samla och hjälpa  
så många människor varje år i  
Melleruds kyrkor. 

Bli medlem i kyrkan idag så  
stöttar du arbetet med människor 
i alla åldrar som söker gemenskap, 
stöd, tro och engagemang.

tack
Ditt medlemskap betyder mycket för många.

Förra året stöttade kyrkans  
diakonirådgivning 
människor vid 1326 tillfällen.

tack
Ditt medlemskap betyder mycket för många.

Det är tack vare alla medlemmar 
som kyrkan kan samla och hjälpa  
så många människor varje år i  
Melleruds kyrkor. 

Bli medlem i kyrkan idag så  
stöttar du arbetet med människor 
i alla åldrar som söker gemenskap, 
stöd, tro och engagemang.

1814 personer besökte  
konserter och musiksamlingar  
i pastoratets kyrkor förra året.

Foto: Inger Larsson

www.svenskakyrkan.se/mellerud

       Målen för kyrkomusiken är att:
•  människor som kommer till gudstjänsterna ska få en positiv 
    upplevelse av Gud genom musiken.
•  hjälpa, uppmuntra och utmana människor att hitta lust och 
    god livskvalitet i sången och musiken.
•  bedriva fokuserade och välplanerade körer.
•  ta väl hand om de redan aktiva medlemmarna i körer och  
    grupper samt att rekrytera nya.
•  ge tillräcklig tid för medlemmar i körer att förbereda sig  
    inför deltagande i gudstjänster. Utmana och utveckla kör,  
    grupp och individ genom ny musik samtidigt som igen- 
    kännandets glädje över repertoaren ska finnas med.
•  värna om kyrkomusiken vid andakter på särskilda boenden.

Målen för barn- och familjeverksamheten är att:
•  vara en del av kommunens barn- och ungdomsarbete genom att bjuda in skolorna till vår  
    verksamhet samt informera om och visa upp verksamheten.
•  vidga ungdomsarbetet i pastoratet.
•  informera om och visa upp verksamheten.
•  skapa delaktighet i gudstjänsten genom att tillsammans med barn och familjer i verksamheterna  
    planera och genomföra den.
•  alla vid 18 års ålder skall ha mött några av Bibelns stora berättelser genom samverkan  
    kyrka-skola vid kyrkoårets högtider.
•  genom medmänsklighet och omsorg för de människor vi möter arbeta diakonalt.  
    Ett viktigt sätt är att stödja vuxna i barnens närhet.

 Som medlem i kyrkan... 
•bidrar du bland annat till fritidsverksamhet för 
  barn och ungdomar, ett rikt musikliv med olika  
  typer av körer. 
•bidrar du till mötesplatser för flyktingar,  
  ensamma och sjukskrivna och jourhavande  
  präst nattetid. 
•bidrar du till att människor kan få stöd och  
  samtal vid personliga kriser och katastrofer,  
  enskilt eller i grupp. 
•bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras  
  och att kulturhistoriska värden förs vidare till  
  kommande generationer. 
•är du med och stöttar Svenska kyrkans 
  internationella arbete för en  rättvisare värld. 
                         Och mycket mer...
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Musik i Sommarkväll 
Klöveskogs kyrka 
Pingstdagen 4 juni 18.00 

Stig-Arne Larsson 
Musik och sång

Andakt

En guldkant i vardagen 
Melleruds pastorat inbjuder dig, som är pensionär, 
till några fina dagar. 

Vi åker till Luthagård i Dals-Ed, en underbar miljö med 
god hemlagad mat, vila, rekreation och samvaro m.m.

Vi åker måndagen den 12 juni och är hemma igen 
onsdagen den 14 juni. 

Ditt pris är 750 kr.  
Det är övernattning i delat rum (det finns några 
enstaka enkelrum) och begränsat antal platser. 

Anmälningar och upplysningar kontakta 
diakon Irja Lignell 0530-36205.

Välkommen med din anmälan!

Musik i sommarkväll
Klöveskogs kyrka
 

Söndagen 2 juli 18.00
 

Elever från musikskolan 
 

Andakt

Musik i Sommarkväll 
Klöveskogs kyrka 
Söndagen 6 augusti 18.00 

Stellan Johansson
Musik och sång
Andakt

Musik i Höstkväll 
Klöveskogs kyrka 
Söndagen 3 sep18.00 

Damkören Rosamunda 
från Vänersborg

Vårsoaré
Grinstads församlingshem 
Onsdagen 31 maj 19.00 

Kören Morgonstund
sjunger in våren 
Diktläsning, lotterier och tårtkalas

Friluftsgudstjänster i Bolstad
Söndagen 18 juni 15.00 

Föttestöva
Söndagen 25 juni 15.00 

Dalaborg 
Alban Faust 

Söndagen 27 aug 15.00  

Kyrkoruinen i Erikstad
Tag med fikakorg 
och något att sitta på! 

Musikgudstjänst
Grinstads kyrka
 

Torsdagen 3 augusti 18.00
 

Roland Utbult m.fl.

Andakt

Sommarkväll i
Dalbergså 

Torsdagen 13 juli 19.00
 

Dragspel med 
Anders Fredriksson och 
Pär-Åke Henriksson 
 

Andakt

BOLSTAD
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Musik i Sommarkväll
Kyrkans Hus
 

Söndagen 13 aug 18.00 
OBS! Servering från 17.00 

Torbjörn Strand, violinist.
Alicia Strand, fiol och sång.

Texter och musik som berör, allt från pop, 
visa, psalmer till klassiskt och folkmusik

Kafé kom in - i Kyrkans Hus 
Öppet torsdagar hela sommaren 
10.00 Mässa
10.30-12.00 Kaféet är öppet

Friluftsgudstjänster i Holm 
Midsommardagen 24 juni 14.00
Domarringen, Järn

Söndagen 6 aug 15.00 Ekumenisk gudstjänst
Sunnanå
Missionsbåten Christina medverkar.
Tag med fikakorg och något att sitta på! 

Nationaldagsfirande 
Tingshuset, parken,  
Mellerud
Tisdagen 6 juni, 11.00

Gudstjänst
Anna Forsebo, sång

Musik i Sommarkväll
Kyrkans Hus
 

Söndagen 25 juni 18.00 
OBS! Servering från 17.00 

Ingrid Langaard
 

Ingrid sjunger i de flesta genrer; klassisk 
musik, musikal, jazz, folkmusik och gärna 
visor.

Musik i Sommarkväll
Kyrkans Hus
 

Söndagen 9 juli 18.00 
OBS! Servering från 17.00

”Hemma, var ligger det någonstans?” 

Blue Eyed Blondes:
Kristoffer Emanuelsson
Lina Lönnberg 

”Vi lyfter fram beröringspunkter vi funnit 
mellan svensk och amerikansk musik-
tradition, efter mångårigt musicerande 
inom dessa genrer. Programmet berör 
migrationens olika faser; före, under och 
efter beslutet att bryta upp och mötet med 
det nya landet. Sångerna knyter an till 
migrationserfarenheten med teman som sak-
nad, längtan, ensamhet, rotlöshet och exil, 
men lyfter också fram modet och 
kraften i att följa en dröm och lämna det 
man känner till i hopp om en bättre tillvaro.”

Onsdagsluncher med andakt
Kyrkans Hus

Start onsdagen 6 sep 12.00

Musik i Sommarkväll
Kyrkans Hus
 

Söndagen 23 juli 18.00 
OBS! Servering från 17.00 

Vänerkvintetten: 
Johan Kunze,trumpet 
Fredrik Toftgård, trumpet
Cici Albinsson, valthorn 
Jesper Hellberg, trombon 
Mattias Andersson,tuba 

Repertoaren är allt från originalstycken för 
brasskvintett, fanfarer, omskrivna klassiker, 
vackra visor från Sverige och Norden  
och underhållningsmusik. 

HOLM
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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 

4 juni 
Pingstdagen 

 11 Högmässa 
 

  
 

  18 Musik i * 
sommarkväll 

9.30 Söndags- 
gudstjänst 

  15 Söndags- 
gudstjänst 

5 juni 
Annandag Pingst 

 18 Söndagsgudstj. 
med musik 

         
 

6 juni  11 Friluftsgudstjänst 
Tingshusparken. * 

         

11 juni    Heliga –
trefaldighets dag 

18 Gudstjänst    9.30 söndags- 
gudstjänst 

  15 Frilufts-   * 
gudstjänst 

11 Högmässa   

18 juni 
1:a sön i 
 trefaldighet 

 8.30 Frukost 
9.30 Söndags- 
gudstjänst 

 15 Frilufts-.   * 
gudstjänst  
”Föttestöva” 

   11 Högmässa   18 Musik-   * 
gudstjänst 

24 juni  
Midsommardagen 

  14 Frilufts-  * 
gudstjänst vid 
Dommarringen 

  11 Högmässa  16 Musikgudstjänst 
Karl Karlsson   * 
gården. 

  14 Frilufts-   * 
gudstjänst 
Kabbosjön 

25 juni 
Johannes 
döparens dag 

 17. Servering    * 
18 Musik- 
gudstjänst.  

 15 Frilufts-    * 
gudstjänst 
Dalaborg 

   11 Högmässa 9.30 Söndags- 
gudstjänst 

28/6 17.00    * 
Kyrkutflykt  
G:a Gunnarsnäs 

 
 

1 Juli 
Lördag 

11 Konfirmation           

2 juli 
3:e sön e. trefald. 

      18 Musik i * 
sommarkväll. 

11 Friluftsgudstjänst 
K.muséet Upperud * 

   

9 juli 
4:e sön e. trefald. 

 17.Servering  * 
18 Musikgudstjänst. 

 13/7 19.00 
Sommarkväll   * 
Dalbergså 

9.30 
Söndagsmässa 

  15 Söndags- 
gudstjänst 

 15/7 17.00     * 
Friluftsgudstjänst 
Brunnsparken 

11 Högmässa 

16 juli 
Apostladagen 

 8.30 Frukost 
9.30 Söndags- 
gudstjänst 

 11 Söndags- 
gudstjänst 

   18 Musikgudstjänst 
* 

14 Frilufts-    * 
gudstjänst 
Krokfors brygga 

  
 

23 Juli 
6:e sönd e. 
trefaldighet 

 17. Servering   * 
18 Musik- 
Gudstjänst.  

   9.30 Söndags- 
gudstjänst 
 

 11 Högmässa  14 Frilufts-     * 
gudstjänst 
Högfjällskyrkan 

 
 

30 Juli      Kristi 
förklarings dag 

  11 Högmässa  18 Söndags- 
gudstjänst 

3/8 18.00  * 
Musikgudstjänst 

 Sammanlyst till Ör  14 Friluftsgudstj. 
Brattås  * 

 

6 augusti 
8:e sön e. 
trefaldighet 

15 Ekumenisk   * 
gudstjänst i 
Sunnanå 

     
 

18 Musik i * 
sommarkväll 
 

11 Högmässa 14 Friluftsgudstjänst 
Eds skola  
11.30 vandring fr. 
Högfjällskyrkan  * 

   
 

13 Augusti 
9:e sön e trefald. 

 17. Servering  * 
18 Musikgudstjänst 

 9.30 
Söndagsgudstjänst 

   14 Friluftsgudstjänst 
Upperud 9:9  * 

 11 Högmässa  * 
Konf. Jubileum 

 
 

20 augusti 
10:e sön eft 
trefaldighet 

 8.30 Frukost 
9.30 
Söndagsgudstjänst 

   11 Högmässa  18 Musikgudstjänst 
* 

15 
Söndagsgudstjänst 

  

27 augusti 
11:e sön eft 
trefaldighet 

  
 

11 Högmässa  15 
Friluftsgudstj. * 

  9.30 
Söndagsgudstjänst 

 
 

 18 Gudstjänst 
med orgelmusik 

3 september 
12:e sön eft 
trefaldighet 

 11  
 
 

   
 

18 Musik i   * 
Höstkväll 

11  18 
 

 

OBS! Reservation för ändringar, följ predikoturerna i Melleruds nyheter och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mellerud           *= mer info finns på annonssidorna 
 Blå text=vardagar



Datum Holms kyrka Kyrkans Hus Järns  
kyrka 

Bolstads kyrka Erikstads kyrka Grinstads kyrka Klöveskogs 
kyrka 

Skålleruds kyrka Örs  
kyrka 

Gunnarsnäs 
kyrka 

Dalskogs 
kyrka 

4 juni 
Pingstdagen 

 11 Högmässa 
 

  
 

  18 Musik i * 
sommarkväll 

9.30 Söndags- 
gudstjänst 

  15 Söndags- 
gudstjänst 

5 juni 
Annandag Pingst 

 18 Söndagsgudstj. 
med musik 

         
 

6 juni  11 Friluftsgudstjänst 
Tingshusparken. * 

         

11 juni    Heliga –
trefaldighets dag 

18 Gudstjänst    9.30 söndags- 
gudstjänst 

  15 Frilufts-   * 
gudstjänst 

11 Högmässa   

18 juni 
1:a sön i 
 trefaldighet 

 8.30 Frukost 
9.30 Söndags- 
gudstjänst 

 15 Frilufts-.   * 
gudstjänst  
”Föttestöva” 

   11 Högmässa   18 Musik-   * 
gudstjänst 

24 juni  
Midsommardagen 

  14 Frilufts-  * 
gudstjänst vid 
Dommarringen 

  11 Högmässa  16 Musikgudstjänst 
Karl Karlsson   * 
gården. 

  14 Frilufts-   * 
gudstjänst 
Kabbosjön 

25 juni 
Johannes 
döparens dag 

 17. Servering    * 
18 Musik- 
gudstjänst.  

 15 Frilufts-    * 
gudstjänst 
Dalaborg 

   11 Högmässa 9.30 Söndags- 
gudstjänst 

28/6 17.00    * 
Kyrkutflykt  
G:a Gunnarsnäs 

 
 

1 Juli 
Lördag 

11 Konfirmation           

2 juli 
3:e sön e. trefald. 

      18 Musik i * 
sommarkväll. 

11 Friluftsgudstjänst 
K.muséet Upperud * 

   

9 juli 
4:e sön e. trefald. 

 17.Servering  * 
18 Musikgudstjänst. 

 13/7 19.00 
Sommarkväll   * 
Dalbergså 

9.30 
Söndagsmässa 

  15 Söndags- 
gudstjänst 

 15/7 17.00     * 
Friluftsgudstjänst 
Brunnsparken 

11 Högmässa 

16 juli 
Apostladagen 

 8.30 Frukost 
9.30 Söndags- 
gudstjänst 

 11 Söndags- 
gudstjänst 

   18 Musikgudstjänst 
* 

14 Frilufts-    * 
gudstjänst 
Krokfors brygga 

  
 

23 Juli 
6:e sönd e. 
trefaldighet 

 17. Servering   * 
18 Musik- 
Gudstjänst.  

   9.30 Söndags- 
gudstjänst 
 

 11 Högmässa  14 Frilufts-     * 
gudstjänst 
Högfjällskyrkan 

 
 

30 Juli      Kristi 
förklarings dag 

  11 Högmässa  18 Söndags- 
gudstjänst 

3/8 18.00  * 
Musikgudstjänst 

 Sammanlyst till Ör  14 Friluftsgudstj. 
Brattås  * 

 

6 augusti 
8:e sön e. 
trefaldighet 

15 Ekumenisk   * 
gudstjänst i 
Sunnanå 

     
 

18 Musik i * 
sommarkväll 
 

11 Högmässa 14 Friluftsgudstjänst 
Eds skola  
11.30 vandring fr. 
Högfjällskyrkan  * 

   
 

13 Augusti 
9:e sön e trefald. 

 17. Servering  * 
18 Musikgudstjänst 

 9.30 
Söndagsgudstjänst 

   14 Friluftsgudstjänst 
Upperud 9:9  * 

 11 Högmässa  * 
Konf. Jubileum 

 
 

20 augusti 
10:e sön eft 
trefaldighet 

 8.30 Frukost 
9.30 
Söndagsgudstjänst 

   11 Högmässa  18 Musikgudstjänst 
* 

15 
Söndagsgudstjänst 

  

27 augusti 
11:e sön eft 
trefaldighet 

  
 

11 Högmässa  15 
Friluftsgudstj. * 

  9.30 
Söndagsgudstjänst 

 
 

 18 Gudstjänst 
med orgelmusik 

3 september 
12:e sön eft 
trefaldighet 

 11  
 
 

   
 

18 Musik i   * 
Höstkväll 

11  18 
 

 

OBS! Reservation för ändringar, följ predikoturerna i Melleruds nyheter och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mellerud           *= mer info finns på annonssidorna 
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Musikgudstjänst
Skålleruds kyrka
Söndagen 16 juli 18.00

Petronella Torin - A Swedish cellist; 
framför programmet 
”Me, myself and Mr Cello”

Ett brett program som visar vad en cello kan. 
Allt från jazz, klassisk och cello med sång. Bach, 
Bloch till Jan Johansson varvat med berättelser.

Musikgudstjänst
Skålleruds kyrka
Söndagen 20 aug 18.00
Matilda Lundström, sång. Daniel Jarl, piano 
 

framför musik från Duke Ellingtons Sacred
Concerts samt musik ur Monica Zetterlunds 
repertoar med svensk text av Beppe Wolgers, 
Hasse och Tage.

Musikgudstjänst i kyrkan 18.00
Red Wing Band och Skålleruds Drängar
Sedan en tradition från 2006 får vi besök av 
Red Wing Band. Gospels, hymns och lite annan 
trevlig musik.

Jubileumskonsert 
Skålleruds kyrka
Skålleruds församlingskör 90 år
Lördagen 14 okt 16.00

Skålleruds församlingskör tillsammans 
med Zandra och Emil Ernebro

Friluftsgudstjänst 
Konstmuséet, Upperud
Söndagen 2 juli 11.00 

Peter Söderlund och 
Daniel Westin.
Flöjt & fiol

Midsommar
på Karl Karlssongården 
Midsommardagen 24 juni 16.00 

Friluftsgudstjänst med flöjtmusik.
Peter Söderlund med
flöjtensemble.

Skålleruds församlingskör och 
Skålleruds Drängar bjuder in till

Tipspromenad med  
underhållning.
Start vid kyrkstugan, Skållerud  
 

Söndagen 24 sep 14.00

Korvgrillning, kaffe och kaka. 80 kr. 

Dagen avslutas med:

Friluftsgudstjänst 
Upperud 9:9 
Söndagen 13 aug 14.00 

OBS! Föranmälan för fikat (80 kr)
senast 9 aug 
tel. 0530-36200!

Friluftsgudstjänst 
utanför Kyrkstugan
 

Söndagen 11 juni 15.00

Tag med kaffekorg! 

SKÅLLERUD
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Musikgudstjänst
Dalskogs kyrka
Söndagen 18 juni 18.00

Skålleruds Brass

Kyrkutflykt 
till gamla Gunnarsnäs kyrka  

Onsdagen 28 juni   
Samling17.00 vid Almås, 
rastplatsen öster om  
Gunnarsnäs kyrka. 

Tag med kaffekorg 
och något att sitta på!

Friluftsgudstjänst Eds skola  
Söndagen 6 aug 14.00 

Pilgrimsvandring från Högfjällskyrkan  

Andakt och start 11.30

Dagen startar med andakt i Högfjällskyrkan 
därefter vandrar vi tillsammans till Eds skola och 
avslutar med en gudstjänst. 
Tag med egen matsäck! 
Arr: Dalskogs Tennisklubb & Byalag. 
Upplysningar Mikael Hansson tel 0732-671964

Friluftsgudstjänst 
Brattås
Söndagen 30 juli 14.00 

Tag med kaffekorg 
och något att sitta på!

Friluftsgudstjänst 
Brunnsparken
Lördagen 15 juli 17.00

Tag med kaffekorg 
 

Gudstjänst med 
orgelmusik
Dalskogs kyrka 

Söndagen 27 aug 18.00

Anders Fredriksson

Friluftsgudstjänst 
Kabbosjön 
Midsommardagen
24 juni 14.00 

Tag med kaffekorg 
och något att sitta på!

Friluftsgudstjänst 
Högfjällskyrkan 
Söndagen 23 juli 14.00 

Tag med kaffekorg 
och något att sitta på!

MELLERUDS PASTORATSRESA
Ändrat datum för Pastoratsresan 

Boka in fredagen den 9 juni för en resa. 
Vi besöker Bokenäs gamla kyrka, därefter åker vi genom vackra Bohuslän till Smögen, färja över vid 
Finsbo-Skår. Tag med kaffekorg till förmiddagskaffet. Lunch 13.00 . Fri tid i Smögen till c:a 16.00. 

Eftermiddagskaffe serveras på Luthagård.

Avresa från Kyrkans Hus, Mellerud kl 8.00. Pris 350 kr  
(lunch och eftermiddagskaffe ingår). Anmälan 0530-36200 senast 31 maj.

Friluftsgudstjänst 
Krokfors brygga 
Söndagen 16 juli 14.00 

Tag med kaffekorg 

ÖR
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Trefaldighetstiden är en del av 
kyrkoåret, den längsta delen 
som vill betona vårt växande 
och mognande som människor 
och kristna.  
Trefaldighetstiden inleds med 
Heliga Trefaldighets dag och av-
slutas först i och med Domssön-
dagen, kyrkoårets sista helgdag. 
De olika söndagarnas teman 
lyfter fram skilda sidor i det 
kristna livet med händelser ur 
Jesu liv som exempel. Genom 
bibelns berättelser kan vi lära 
känna Gud och hur Gud visar sig 
i mänskligt liv. 

På Heliga Trefaldighets dag firas 
treenigheten. Fram till denna 
dag har kyrkan firat tre stora 
högtider:  

Jul (Gud föds som människa). 

Påsk (Jesu död och 
uppståndelse). 

Pingst (Anden som gav kraft åt 
lärjungarna). 

Trefaldighetstiden    Text: Irja Lignell

Fader, Son och Ande.  
Den äldsta symbolen för 
tre-enigheten är Handen (Gud), 
Lammet (Kristus) och Duvan 
(Anden). 
Ibland beskriver man treenig- 
heten som is, ånga och vatten. 
Olika sidor av samma sak. 
Det är inte alldeles lätt, för det 
är inte alltid lätt att tro på Gud 
och det är absolut inte lätt att 
tro, att Gud är treenig. Men det 
gör inget, för Guds verklighet 
och Treenighetens mysterium 
står och faller inte med vad vi 
tycker och tror. Den bara ÄR, 
Gud ÄR, och han BÄR. 
Ämnet är alldeles för stort för 
en mänsklig hjärna, långt bort-
om vår fattningsförmåga. 
 

I 5 Mosebok 33:27 står det: 
”Däruppe är urtidens Gud, hit 
ner når den eviges armar”. 
Bibelversen är enkel och en 
underbar bild hur Gud Fader 
sträcker sin högra hand d.v.s 
Sonen ner till jorden, den vänst-
ra armen är den helige Ande. 

De två händerna samarbetar 
så att den Helige Ande samlar 
människor i Jesushanden som 
lyfter allt till Fadern. 
Ingen människa på jorden har 
tänkt ut detta. 
Det är sonen Jesus som låter oss 
förstå, att Gud är treenig. 

Det är han, som säger, att han 
är Sonen. 

Det är han, som talar om Fadern 
och samtidigt säger att ”jag och 
Fadern är ett”. 

Det är han, som när han ska 
lämna världen, lovar att han inte 
skall lämna människorna ensam-
ma, utan att Anden skall kom-
ma, så att Gud skall vara kvar 
hos oss. 

Den kristna tron bygger på vad 
Jesus låter oss veta om Gud. 
Han är själv Gud. 
Trefaldighetstidens liturgiska 
färg är grön, växandets färg. 
Låt oss ta  vara på den här tiden, 
vi behöver vattna vår inre tros 
växt.

Några fler kända bibelberättelser där änglar har en central roll

Berättelsen om 
Bileam och hans åsna 

4 Mos 22:21-35.

När Jesus föds 
finns det änglar med, mest 
påtagligt hos herdarna som 

vaktar sin hjord utanför 
Betlehem. 

Luk 2:8-16.

En ängel, beskriven 
som en eldpelare om natten 

och en molnpelare om dagen, 
ledde Israels folk genom öknen.  

2 Mos 13:20-22  
och 14:19-20.

Jakob sover vid Betel 
(”Guds hus”) och drömmer om 

en trappa (mer känd som stege, i äldre 
översättning) som går upp till himmelen, full 

med änglar.  
1 Mos 28:10-16. 

Lite senare slåss Jakob med ”okänd”, 
 uttolkat som en ängel.  

1 Mos 32:22-32. 

Ha en 
trevlig

 läsning!

Änglarna ritade av barn i 
Holms barnverksamhet
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Mikaelidagen

I de Abahamitiska världsreligionerna 
(De religioner där Abraham är den 
första patriarken: judendom, kristen-
dom och islam) är änglar ett vanligt 
inslag i de heliga skrifterna och i 
traditionen. Den vanligaste upp-
giften för änglar är som sändebud 
från Gud till människor, men det 
finns beskrivet fler ”sorter” av 
änglar. I övrigt finns det många 
olika traditioner runt änglar och 
synen på änglar är långt ifrån 
enhetlig. Änglarnas namn är vikti-
ga i sammanhanget, då namnets 
betydelse beskriver egenskaper 
och ställning. T.ex. namnet Mikael 
betyder ”Vem är som Gud”.

Ärkeänglar: De änglar som är 
närmast Gud med speciella upp-
gifter. I många traditioner är den 
främste av dem Mikael, som leder 
himmelens härskaror mot ondskans 
makter (draken). Upp 12:7. 
Mycket känd är också Gabriel, som 
bl.a. kom med bud om Jesu födelse 
till Maria. Luk 1:26. 
Rafael en skyddsängel, mer  
beskriven lite senare i texten. 
Dessa tre är de som oftast i vår 
lutherska kyrka benämns som 
ärkeänglar, men i den ortodoxa 
kyrkan nämns det sju ärkeänglar. 
Om man letar på internet kan man 
hitta många fler ärkeänglar, vad de 
symboliserar och vad de gör för oss 

människor, men de flesta finns 
inte bland de kanoniserade 
(ungefär = ”godkända som heliga”) 
bibelböckerna eller har någon 
anknytning i kristen tradition. 

En tradition berättar, att Lucifer 
var en av Guds närmaste änglar. 
Han gjorde uppror och bildade en 
motståndsmakt tillsammans med 
sina ”anhängare”. De förvisades till 
jorden, där de härjar och mot-
arbetar Guds goda arbete/skapelse. 
Lucifer har som bekant många 
namn, men ett av de mer intres-
santa är ”anklagaren”, en av guds-
sönerna, som det står om i Jobs 
bok.

Skyddsänglar: När vi pratar om 
änglar, tror jag, att de flesta tän-
ker på ”skyddsänglar” vars förebild 
troligen kommer från den apo-
kryfiska boken Tobit (finns tillagt i 
slutet av gamla testamentet i Bibel 
2000). Ängeln Rafael hjälper Tobit 
i hela boken och följer bl.a. med 
Tobits son, Tobias på en lång resa 
och skyddar honom. Även om inte 
ordet skyddsängel finns med kan 
man få känslan av änglars skydd i 
Jesu ord i Matt 18:10. ”Se till att ni 
inte föraktar någon enda av dessa 
små. Jag säger er att deras änglar 
i himlen alltid ser min himmelske 
faders ansikte”.

Mikaelidagen (ängladagen) firas i kyrkorna söndagen mellan 29/9 och 
5/10. 2017 är det den 1/10.
Dagens texter hänvisar till ärkeängeln Mikaels kamp med draken i ”den 
sista tidens strid” Uppenbarelseboken 12:7-9

Keruber: 
Mäktiga och på beskrivningen 
ganska skrämmande varelser. 
Har oftast som uppgift att vak-
ta, t.ex. förbundsarken och in-
gången till paradiset. Bärare av 
Guds tron. Vanliga förebilder för 
statyer och de finns beskrivna 
t.ex. i  Hesekiel 41:18-20.

Serafer: 
De ”Högsta änglarna”. Änglar 
med sex vingar som uppvaktar 
Gud när han sitter på sin tron 
(Himmelens kör). Hittas bl.a. i 
Jesaja 6:1-3

Putti:
Det som i vanligt tal kallas 
keruber (de nakna små änglar 
som oftast kan ses i snidad eller 
målad form i våra kyrkor) har 
inget med de bibliska änglarna 
att göra utan var en vanlig ut-
smyckning under barocken och 
de kallas ”Putti”.

Martin Niklasson
Församlingspedagog i 

Melleruds pastorat
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Martin Luther fanns på avstånd 
under min barn-och ungdomstid. 
Det var inget av ”akta dig, Luther 
ser dig”. Det fanns andra sträng-
are potentater, som vakade 
över mig. Efterföljarna är oftast 
strängare än mästaren själv.
Mitt första möte med Martin 
Luther var genom en bild på 
honom i Erikstads missionshus 
lilla sal med underskriften ”Guds 
ord bär inga bojor”. 
Det var i skolan (1944-1951), 
som jag blev närmare bekant 
med Martin Luther. Vi fick lära 
oss tio Guds bud med Luthers 
förklaringar: Vad är det? Det var 
inget konstigt med det. Luthers 

förklaringar var en del av allt vad 
vi skulle lära oss utantill. Även om 
jag i dag inte kan förklaringarna 
utantill så har de varit vardags-
nytta genom livet. 
När jag slår upp dagens psalm-
bok hittar jag budorden med 
förklaringar under rubriken 
”Undervisning i kristendomens 
huvudstycken”, där på knappt 
två sidor finns de tio budorden 
med förklaringar. Varje förklaring 
börjar med ”Vi skall frukta och 
älska Gud”. Inte begrep jag då 
vad ordet ”frukta” betydde, men 
anade att det var att ha respekt, 
visa vördnad men också en var-
ning, ett pekfinger ”akta dig”. 
Tid för eftertanke: Vad innebär 
det att frukta och älska? 

De tio budorden var ju inte 
Luthers påfund. De har sin grund 
i Bibeln, gamla testamentet och 
har sin giltighet än idag.

Jag ser Martin Luther som en 
stark personlighet, en modig man 
som följde sin övertygelse, trots 
att det medförde stora problem 
för honom. Han blev bannlyst 
och han utsattes för dödligt hot. 
En annan man i vår tid, Martin 
Luther King, blev inte enbart 
hotad till livet, han mördades för 
att ha följt sin övertygelse. 

För något år sedan deltog jag i en 
resa till Luthers hemtrakter. Det 
var en intressant resa, som gav 
mig inblick i två starka person-
ligheters liv: Martin Luthers och 
hans hustru Katharina von Boras. 
En utopisk tanke! Skulle jag 
någon gång mot all förmodan bli 
inbjuden till TV:s kvällsöppet en 
fredagskväll, skulle jag som mina 
speciella gäster bjuda in herr 
Martin Luther och fru Katha-
rina von Bora tillsammans med 
herr Martin Luther King och fru 
Coretta Scott King. Ett mycket 
intressant möte!
Härmed kan jag säga att mitt 
förhållande till Martin Luther är 
gott. 

Min vän Martin Luther     Text: Margareta Larsson

Välkommen Erica Staaf!  
Erica kommer från och med augusti att arbeta 
som diakon i Melleruds pastorat. Erica och 
hennes familj bor i Brålanda sedan fem år till 
baka, tidigare bodde de i Kristinehamn i Värm-
land. ”Jag ser fram emot att få träffa och lära 
känna er”, säger Erica, 

...och slutligen säger jag, Eva-Britt 
Snapp tack för mig. Jag slutar här i 
Melleruds pastorat sista april för att 
börja ett nytt arbete på expeditionen 
i Högsäters pastorat. 
Det har varit många trevliga år här i 
Mellerud och jag kommer att sakna er!

Kerstin Öqvist, veniat i Melleruds pastorat, har 
under en period arbetat deltid med diakonala 
uppgifter inom pastoratet. Kerstin kommer 
från mitten av augusti att vikariera som verk-
samhetsansvarig för Skålleruds församling.  
  Tjänsten omfattar 60 % under hösten -17 
    och inkluderar även ledandet av gudstjänster.

Vi välkomnar Anna Lindström 
Hedberg till expeditionen i 
Kyrkans Hus. Anna har tidigare 
arbetat som kyrkvaktmästare i 
pastoratet. Hon kommer nu att 
arbeta administrativt med 
bokningar, hemsida, 
kundmottagning m.m.

 Personalnytt!
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Uppstarter 
barn- och ungdomskörer

Bolstads barnkör tors 31 aug 14.30
i Grinstads församlingshem. 

Örs barnkör ons 30 aug 15.00 
Karolinerskolan. 

Ungdomskör i Skållerud tis 5 sep 16.00
Skålleruds församlingshem.

 

Skålleruds barnkör tors 7 sep  14.15
Skålleruds församlingshem.

Sångövningar/stunder ingår 
i Holms församlings barngrupper. 

Se höger spalt.

Även sång- och instrumentlektioner  
 ges efter överenskommelse

Höstens uppstarter för barn-  
och ungdomsverksamheten 
Startar vecka 36
Miniorer och Juniorer och Tisdax  
i Bolstads församling, Grinstads församlingshem. 
mån 4/9 Miniorer 12.15-14.00,  
tis 5/9 Juniorer 14.15-16.30 och Tisdax 17.30-20.30.  

Miniminiorer, Miniorer och Juniorer  
i Holms församling, Kyrkans Hus.
mån 4/9 Miniminiorer 13.30-16.00.  
tis 5/9 Miniorer 13.30-16.00, Juniorer 16.30-18.00.  
Barntimmar ons den 6/9 9.30-11.30.  

Ungdomsgrupp med ungdomskör  
i Skålleruds församling, Skålleruds församlingshem.   
tis 5/9 16.00 -19.00. Ålder: från 6:an och uppåt. 
TorsdagsQl och kör  tors 7/9 14.15 - 16.30.

Miniminiorer, Miniorer och Juniorer  
i Örs församling, Stakelund (med hämtning från skolan) 
mån 4/9 Miniorer 12.15-14.00, Juniorer 14.00-16.30.
ons 6/9 Miniminiorer 12.00-14.00.  

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)

Grupperna fortsätter under hösten
utom onsdagens Kyrkis som utgår, 

när de fasta grupperna startar 
(se ruta till höger)

Resa till Emaus 19 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 c:a 17.00 på eftermiddagen. 
Barnen måste ha en vuxen med sig.

Anmälan till 36200

Melleruds
 kyrkliga syförening 

Start inför hösten 
Tisdagen 29 augusti kl 15.00 
Gamla som nya deltagare är 

varmt välkomna!
 

Uppstart 
Vuxenkörer

Bolstads kyrkokör, 29 aug kl 18.30,
Grinstads församlingshem.

Örs kyrkokör, 30 aug kl 18.30, Stakelund.

Skålleruds drängar 6 sep kl 17.30,
Skålleruds församlingskör 6 sep kl 19.00,

Skålleruds församlingshem.

Järnskören 24 aug kl 19.00
Morgonstund 29 aug kl 9.00

Kyrkans Hus

Uppstart 
konfirmandgrupper 

Startar v. 36
Både ”Helggrupp” och ”Veckogrupp” kommer 

att startas. Är ni intresserade ring 
Martin Niklasson 36210 eller 

Maria Bartens 36211

15



Kontaktuppgifter
Melleruds pastorat
 

Exp. Kyrkans Hus 
0530-36200
 

Nya öppettider:
Mån, Tis, Tors, Fre:
kl.10-12, 13-15. 
Onsdagar stängt

Besöksadr: 
Kapellg. 6, Mellerud

Postadr: 
Box 94, 46422 Mellerud 
Pastoratets e-post:
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 
Kamrer Ingemar Thörnström 36202 

Kyrkorådets ordförande 
Anders Perme 0709-162727  

Km. Daniel Westin 36207
 

Km. Lena Hildén 36204
Diakon Irja Lignell 36205
Gravadm. Morgan Björnmar 36218
Ansv.vaktm. Bo Alfredsson 36212
Barnverksamh. Martin Niklasson 36210

Arbetsledare kyrkvaktmästeriet
Andreas Hermansson 36214

Lös sommarflätan och skicka in svaret (ledordet) till:  
Melleruds Pastorat, Box 94, 46422 Mellerud,  
senast den 30 aug. Lycka till!

TÄVLING
Fina bokpriser!

Vi säger Grattis till vinnaren i förra numrets korsord: Birgitta Hellman, Dals Rostock
Rätt svar var 1. Sara 2. Esau 3. Rebecca 4. Benjamin 5. Jacob 6. Lea 7. Rakel 

8. Lot 9. Abraham 10. Josef 11. Isak

  1. Kantorernas hjälp vid orgeln. 
 

  2. Biskopens stav. 

  3. Den kan vara blå eller  
       styvmoderlig.
  4. Under denna helg har  
       Johannes döparen sin  
       födelsedag. 
  5. Står utanför kyrkans Hus och
       ringer när tiden är inne. 
  6. Kan finnas på ängen  
       eller runt halsen.
  7. Bryts vid nattvardsbordet.
  8. En bekräftelse på dopet. 

  9. Går tyst eller blommar på  
       stenhällen.
10. Arbetar i grön skjorta,  
       med social omsorg  
       inom kyrkan.
11. Håller prästen i gudstjänsten?
12. Plockas ofta till
       skolavslutningar.
13. Runt denna samlas  
       vi till nattvard.

Ansvarig utgivare Pär-Åke Henriksson
Layout och övriga foton Eva-Britt Snapp
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Önskar er alla en avkopplande och fin sommar!


