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VALEXTRA!
Söndagen den 17 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då 

har du möjlig att rösta på de grupper och personer som ska vara med 

och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. 

Vem vill du ge ditt förtroende?

I detta nummer av Kyrkfönstret kan du läsa om hur valet går till 

och de nomineringsgrupper som du kan rösta på.

Du kan också läsa om Stenungsunds nya kyrkoherde, Elinor Johansson, 

och om vad du som medlem i Svenska kyrkan får och bidrar med.

KYRKFÖNSTRET
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Församlingsbladet KYRKFÖNSTRET, NR 3 | 2017 
Delas ut av Posten som oadresserad samhällsinformation till alla hushåll inom 

Stenungsunds pastorat (Norums och Ödsmåls församlingar).

Jag har varit präst i 16 år och har mött församlingsbor 
och kyrkomedlemmar. När jag tänker tillbaka slår det mig 
hur många som tyckt och tänkt om kyrkan i mötet med 

mig. Även bland sådana som enligt sig själva inte ”är så tro-
ende” eller ”springer ner kyrkdörrarna precis” har tankar 
och känslor delats. Ja, när jag tänker efter är det nog faktiskt 
så att de flesta jag mött som präst på ett eller annat sätt 
har delat med sig av tankar om kyrkans verksamhet och 
inriktning.

För någon har omsorgen om de svagaste och ensamma i 
vårt samhälle varit det viktigaste. För någon annan har kul-
turen, byggnaden eller högtiden varit det viktiga att värna. 
För ytterligare någon har fokus varit på själva trosinnehållet 
och hur det skall förmedlas och en annan har upprörts över 
något media rapporterat om.

En del har delat sina tankar i form av ris eller ros, klagomål 
eller tacksamhet. Andra har haft en nästan politisk retorik 
och försökt övertyga. Det har varit spännande, givande 
och stundtals utmanande att ta emot. 

Ibland har jag kunnat göra någonting som präst utifrån 
det jag hört men väldigt ofta har jag också fått hänvisa till 
kyrkans förtroendevalda som haft större möjlighet att på-
verka. Inte sällan har jag då mötts av: ”VA?!! ÄR DET INTE 
PRÄSTEN SOM BESTÄMMER I KYRKAN?!”; och svaret är ju 
nej. Alltid nej. Inte ”prästen” utan vi, vi som medlemmar, vi 
bestämmer tillsammans. 

Därför undrar jag nu över hur du som läser tycker och tänker om 
kyrkans verksamhet och inriktning. Vilka är dina berättelser 
och ingångar och vilken ideologi tycker du rimmar bäst med 
det du önskar av kyrkan? Vad tycker andra i din närhet? 
Vad pratar ni om när kyrkan kommer på tal?

Överallt i vårt land mobiliserar nu kyrkliga nominerings- 
grupper; inomkyrkliga såväl som kopplade till politiska partier 
med kyrkligt engagerade. 
Det är lätt för dem som är starkt kopplade till församlings-
liv och/eller politiska partier att komma ihåg att göra sin 
röst hörd den 17:e september. Men du som är varken eller 
behövs också! Din röst räknas lika mycket som min och lika 
mycket som ”deras”.
Så vad vill du som läser just nu att Svenska kyrkan skall 
präglas av de närmaste fyra åren? Vad vill du ge röst åt? 

Du har som medlem rätt inte bara till din åsikt när du möter 
kyrkans personal. Du har också rätt att påverka genom 
att rösta. Så skriv in kyrkoval den 17:e september i alma-
nackan och ta med dig alla du känner som tycker som du. 
Inte för att vi skall sluta dela tankar och funderingar när 
vi möts. Inte alls. Utan snarare för att vi skall få den kyrka 
som vi önskar. Vilken den nu är.

Vem skall höras mest? Min röst eller din?

JOSEFINE CALLENBERG
josefine.callenberg@svenskakyrkan.se

Josefine är tillträdande komminister i domkyrkoförsamlingen i Göteborg.
Under juli månad vikarierade hon som kyrkoherde i Stenungsund.
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Häng med, nu är det snart kyrkoval!

Det firar vi med FEST-I-VAL!

Söndagen den 17 september är det kyrkoval. 
Samtliga tre församlingshem kommer att fungera 
som vallokaler och i anslutning till dem kommer det att  
anordnas festligheter för hela familjen.
Eller vad sägs om hoppborg, grillning, ansiktsmålning, 
kaninhoppning, trubadur eller tipspromenad?
Vilka aktiviteter som finns vid de olika vallokalerna 
kommer att variera något.
Häng med!

Tiderna som gäller är:
Ödsmåls församlingshem kl. 13.00-15.00

Det firas musikgudstjänst i kyrkan kl. 17.00

Norums församlingshem kl. 12.00-14.00
Det firas familjegudstjänst i kyrkan kl. 17.00

Kristinedalkyrkan kl. 11.30-13.30
Det firas mässa i kyrkan kl. 10.00
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Vallokaler,  
söndag 17/9
Ödsmåls församlingshem:  
09.00-11.00 
12.30-15.00 
18.00-20.00

Kristinedalkyrkan:  
11.00-20.00

Norums församlingshem:  
12.30-15.00

Fregatten:  
11.00-17.00

Här kan du rösta i förväg:

Expeditionen i Kristinedalkyrkan:
Måndag 4/9   9-12 
Tisdag  5/9   9-12, 17-20 
Onsdag  6/9   9-12 
Torsdag  7/9   9-12 
Fredag  8/9   9-12  
 Måndag 11/9  9-12 
Tisdag     12/9  9-12, 17-20 
 Onsdag   13/9  9-12
Torsdag   14/9  9-12 
Fredag     15/9  9-12

Kulturhuset Fregatten:
Måndag  11/9  11-17 
Tisdag     12/9  11-17 
 Onsdag  13/9  11-17 
Torsdag   14/9  11-20 
Fredag     15/9  11-17 
 Lördag   16/9  11-14
Söndag   17/9  11-17

Har du frågor? 
Läs mer på: 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 
eller kontakta pastoratet på telefon 
0303-660 00 eller stiftet på telefon 
031-771 30 00.

Tre olika val
I kyrkovalet kan du rösta i tre val: till kyrkofullmäktige, stifts-
fullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar vilka som ska 
styra Svenska kyrkan lokalt, regionalt och nationellt.

1. Val till kyrkofullmäktige i Stenungsunds pastorat. (Vita 
valsedlar) Kyrkofullmäktige har tillsammans med kyrkoherden 
det övergripande ansvaret för pastoratets ekonomi och förvalt-
ning. De utser också ett kyrkoråd för pastoratet som tar upp 
frågor om verksamheten som bedrivs och vilka mål man ska 
arbeta för.

Drygt 61% av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska 
kyrkan. Att tillhöra Svenska kyrkan är inte bara en formsak. 
Du är en del i en tusenårig andlig tradition i vårt land. Du får 
stödja och delta i kyrkans kamp för kärlek, människovärde 
och livskvalitet.

Svenska kyrkan finns överallt i landet. Oavsett vilka vi är, 
erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa var-
andra och där vi får möta Gud - en Gud som befriar och bär. 
Detta sker genom gudstjänster, samtal, undervisning, diakoni - 
socialt arbete, musik, verksamheter för barn och unga, m.m. 

Varje år görs ca. 6 miljoner kyrkobesök i samband med dop, 
vigsel och begravning - tillfällen att dela livets stora händelser 
med andra och med Gud.

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och varje medlem 
över 16 år får vara med och påverka hur kyrkan ska styras. 
I kyrkovalet har du som tillhör Svenska kyrkan möjlighet att 
vara med och forma framtidens kyrka! 

Välkommen till våra gudstjänster och verksamheter i höst, och 
välkommen att göra ditt val i kyrkovalet!

Tillsammans gör vi kyrkovalet!



Kyrkoval 
17 september 2017

Röstkort 
Alla röstberättigade får ett röst-
kort hemskickat senast den 30 
augusti. Du måste använda 
ditt röstkort om du röstar 
före valdagen.  
Röstar du i din vallokal  
bör du helst ha röstkortet  
med dig. (Annars krävs legitimation om inte val-
förrättarna känner dig.)

Personröstning 
Du kan personrösta på upp till tre kan-
didater genom att kryssa på valsedeln. 
Kryssen ökar kandidaternas möjlighet 
att bli valda och få representera dig.

Brevröstning och ombudsröstning 
Man kan brevrösta eller rösta via ett ombud.  
Mer information om detta finns på 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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(I bokstavsordning) 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Borgerligt alternativ 
Centerpartiet 
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK 
Frimodig kyrka 

Vilka kan man rösta på?
I det lokala valet till kyrkofullmäktige finns tre alternativ: 
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna, Politiskt obundna i 
Svenska kyrkan och Öppen kyrka - en kyrka för alla. De tre 
lokala nomineringsgrupperna presenteras i detta nummer av 
Kyrkfönstret!

Nomineringsgrupper i val till Kyrkomötet och Stiftsfull-
mäktige Följande nomineringsgrupper ställer upp i valen till 
Kyrkomötet (för Göteborgs stifts valkrets) och till stiftsfull-
mäktige:

Länkar till dessa nomineringsgruppers hemsidor samt listor på 
personerna som står på listorna finns på:  
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

2. Val till stiftsfullmäktige, Göteborgs stift. (Rosa valsed-
lar) Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är 
stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är 
att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning 
genom expertis inom olika områden. 

3. Val till kyrkomötet. (Gula 
valsedlar) Kyrkomötet är 
Svenska kyrkan högsta beslu-
tande organ med 251 leda-
möter. Det beslutar om hela 
Svenska kyrkans gemensam-
ma och övergripande frågor.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan 
Miljöpartister i Svenska kyrkan 
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 
Sverigedemokraterna 
Vänstern i Svenska kyrkan 
Öppen kyrka – en kyrka för alla

Vem får rösta?
Den som fyller 16 år senast på val- 
dagen och blivit medlem senast den 
18 augusti 2017 får rösta i kyrkovalet.

Kyrkoval sker var fjärde år och alltid 
den tredje söndagen i september.

Hur många röstar?
Cirka 5,5 miljoner av Svenska kyrkans 
medlemmar är röstberättigade. I förra 
kyrkovalet, 2013, röstade 695 834 
medlemmar (12,8%).
I Stenungsund låg valdeltagandet på 
12,6%. Något som naturligtvis borde 
vara högre.
Du kan läsa mer om tidigare val- 
resultat på 
www.kyrkoval.svenskakyrkan.se. 

När presenteras resultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt 
en preliminär röstsammanräkning. 
Vartefter de preliminära resultaten 
blir klara presenteras de på 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.
Där hittar du också mer information 
inför valet.
Ansvaret för den slutgiltiga röst- 
räkningen har stiften.
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Presentation: 
Arbetarepartiet  
Socialdemokraterna 
Val till kyrkofullmäktige i Stenungsunds pastorat

Vi vill:

Den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verk-
samheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten 
startades i hög utsträckning av kyrkan.

Numera är kyrkan en pådrivande kraft för att kristna  
värderingar skall påverka samhället och dess institutioner.

Dessa verksamheter och värderingar är  grunden  och 
kärnvärden för den socialdemokratiska politiken sedan  
seklets början. 

Barbro Karlsson

Förtroendevalda behövs för att tillsammans med  
övriga ideella medarbetare och anställda arbeta för att 
få den kyrka vi vill ha, dessutom bidrar alla med sin 
kunskap och sina färdigheter. Det är inte någon som 
gör något utan alla bildar kyrka tillsammans. 
Förtroendevalda är dessutom församlingens röst - vi 
får inte glömma att vi representerar den, det är viktigt.

Varför behövs 

förtroende-

valda i Svenska 

kyrkan?

att Svenska kyrkan i Stenungsund ska vara en öppen 
och välkomnande folkkyrka. 

att verksamheten alltid ska organiseras och genomföras 
på ett sätt och med metoder som öppnar dörrar och 
inte stänger ute.

att all verksamhet skall ha ett inkluderande perspektiv.

att all barnverksamhet skall vara avgiftsfri.

att inga avgifter skall vara kopplade till konfirmation.

att informationen om dop, konfirmation, vigslar och 
begravningar ska vara lättillgänglig.

att kyrkan ska vara relevant både i tradition och förnyelse.

att den ideella musikverksamheten ska stimuleras och 
uppmuntras.

att kyrkan ska välkomna externa kulturarrangörer.

att våra kyrkor och kyrkogårdar ska vårdas och vara 
öppna.

att kyrkan står upp för alla människors lika värde.
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Fr.v.: Irene Sjödin, Robert Aronsson, Mona Karlsson, 
Ingemar Johansson, Siv Blickhammar, Ronnie Hjelm, 
Barbro Karlsson, John Rundberg.

Saknas på bilden: Annika Josefson, Berith Svensson, 
Roland Edén, Tomas Hjelm, Jan Rohlén.

Har du frågor till nomineringsgruppen? Kontakta:

Ingemar Johansson
Tfn: 0706-99 34 37
E-post: daleneingemar@gmail.com

Barbro Karlsson
Tfn: 0702-57 01 13
E-post: busan.katt@telia.com

1. Vilken är den viktigaste frågan i kyrkovalet för er?
Att arbeta för en öppen och samhällsengagerad folkkyrka.

2. Vilken del av Svenska kyrkan i Stenungsunds arbete 
anser ni bör prioriteras?
Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras.

3. Vilken roll ska Svenska kyrkan i Stenungsund ha i 
samhället?
Kyrkan ska samarbeta med övriga aktörer i samhället både 
kommunala och ideella  för att främja människors väl- 
befinnande på olika plan.

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet
- Socialdemokraterna

Ingemar Johansson
Barbro Karlsson
Robert Aronsson

 Siv Blickhammar
Roland Edén
Mona Karlsson
Jan Rohlén
Irene Sjödin
Berith Svensson
Tomas Hjelm
Annika Josefson
John Rundberg
Ronnie Hjelm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Ingemar Johansson

Det är viktigt att kyrkan är folkets kyrka och den ska 
ha en förankring hos medborgarna därför är det viktigt 
att alla medlemmar röstar.

Varför är det 

viktigt att 

rösta i kyrko-

valet?
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Presentation: 
POSK - Partipolitiskt 
obundna i Svenska kyrkan 
Val till kyrkofullmäktige i Stenungsunds pastorat

POSK – Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan representerar 
många olika kunskapsområden i samhället. Vi vill vara en länk 
mellan församlingen, de anställda och deras önskemål.
POSK är rikstäckande – tillsammans kan vi utbyta tankar och 
idéer.

POSK vill lokalt arbeta för:

Östen Nihlén

Därför att demokratin fungerar bara om den används.
Svenska kyrkan berör fler än man tror och spelar en 
viktig roll i människors liv, vid kriser, i närsamhället 
och i världen.
För att vara delaktig, vara med och påverka och 
ta ansvar och för att stötta dem som tar på sig  
uppgiften att vara med och styra.

Varför är det 

viktigt att 

rösta i kyrko-

valet?Svenska kyrkan skall vara en gemenskap som speglar Guds 
vilja i gudstjänst och samhälle som talar tydligt om Jesus 
Kristus.

En levande gemenskap för alla åldrar i gudstjänsten och 
övrig verksamhet.

Musik som berikar gudstjänsten och körverksamhet för 
alla åldrar.

Diakonalt arbete med Pelikanen, Språkcafé, skolor, fritids-
gårdar, arbetsplatser och äldreboenden.

Engagemang såsom julspel, påskvandringar och pilgrims-
vandringar.

Bättre möjligheter till gudstjänstfirande under sommaren.

Ekumeniskt samarbete med andra kristna samfund.

Bättre information om vad du får för kyrkoskatten.

Stöd för secondhand-butiken ”Hos Marta och Maria”

För POSK är det självklart att alla skall mötas med respekt och 
vara välkomna i Svenska kyrkan.

POSK delar uppfattningen att Svenska kyrkan kan rymma 
två olika uppfattningar i vigselfrågan och anser att det be-
slut som fattats av Kyrkomötet skall stå fast. Det innebär att 
samkönade par har rätt att vigas av präst i Svenska kyrkan, 
samtidigt som ingen enskild präst har skyldighet att förrätta 
vigsel mellan samkönade par.

POSK anser att Svenska kyrkan i utlandet är en naturlig och 
viktig del av Svenska kyrkan och skall vara en hemmahamn 
för svenskar som befinner sig utomlands.

POSK vill att kyrkan skall tala tydligt om miljökonsekvenserna 
av ett kortsiktigt utnyttjande av jordens resurser.
Ett sätt att ta ansvar är att efterfråga och konsumera varor 
och tjänster som produceras i en god arbetsmiljö som gynnar 
en hållbar utveckling i samklang med hela skapelsen.

Läs mer på hemsidan www.posk.se.
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Ulf Brändén

De förtroendevalda är ledningen i kyrkan, tillsammans 
med kyrkoherden.
Förtroendevalda skall ha ett ”stort öra” till med-
lemmar och anställda samt se till att uppsatta mål 
uppfylls.

Varför behövs 

förtroende-

valda i Svenska 

kyrkan?

1. Vilken är den viktigaste frågan i kyrkovalet för er?
Att hjälpa människor till tro genom delaktighet i gudstjänst 
och ett levande församlingsliv.

2. Vilken del av Svenska kyrkan i Stenungsunds arbete 
anser ni bör prioriteras?
En levande gudstjänst där man ser och tar vara på varje 
människa som en gåva till församlingen.

3. Vilken roll ska Svenska kyrkan i Stenungsund ha i 
samhället?
Föra ut bibelns budskap.
Våga stå upp för de svaga.
Vara en brobyggare mellan människor.

Har du frågor till nomineringsgruppen? Kontakta:

Östen Nihlén
Tfn: 0703-49 70 82
E-post: osten.nihlen@telia.com

Ulf Brändén
Tfn: 0761-10 56 19
E-post: fam.braenden@gmail.com

Bakre raden fr.v.: Gunnar Ljungström, Robert Etander, 
Katarina Antonsson Etander, Ulf Brändén, Östen Nihlén.

Främre raden fr.v.: Eva Ljungström, Christina Grimpe, 
Gunvor Karlsson, Catarina Albertsson, Maria Klemets, 
Irene Nilsson.

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

POSK - Partipolitiskt obundna i 
Svenska kyrkan

Östen Nihlén, ingenjör
Ulf Brändén, tekniker
Christina Grimpe, säljare
Robert Etander, drifttekniker
Katarina Antonsson Etander, utbildningsadm.
Eva Ljungström, civilingenjör
Irene Nilsson, kyrkvärd
Catarina Albertsson, it-support
Gunnar Ljungström, pensionär
Maria Klemets, ambulanssjuksköterska
Gunvor Karlsson, pensionär

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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Anders Helgeson

Förtroendevalda är Svenska kyrkans medlemmars 
”förlängda arm” för att kunna påverka verksam-
heten i kyrkan.
ÖKA vill att alla medlemmar skall känna delaktig-
het i Svenska kyrkan, men i praktiken måste några  
personer ges förtroende att ta de beslut som måste 
fattas. Genom att i kyrkovalet rösta på de personer 
du känner förtroende för kan du påverka framtiden 
inom kyrkan. 

Varför behövs 

förtroende-

valda i Svenska 

kyrkan?

Presentation: 
Öppen kyrka  
– en kyrka för alla (ÖKA) 
Val till kyrkofullmäktige i Stenungsunds pastorat

ÖKA vill att Svenska kyrkan skall vara en öppen kyrka där man 
oavsett vem man är, vem man är kär i, var man kommer ifrån, 
var i livet man är eller hur man mår skall känna sig välkommen.

ÖKA är till för Dig som vill ha en öppen kyrka där alla är väl-
komna oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning eller all-
mänpolitisk uppfattning. 

ÖKA vill också vara en röst för dig som kanske inte är så aktiv 
i kyrkan på det traditionella sättet, men ändå vill att Svenska 
kyrkan ska vara en modern kyrka som är med i sin tid.

ÖKA arbetar aktivt för att öka jämställdheten. Vi vill arbeta 
för en balans mellan könen bland all kyrkans personal, själv-
klart även bland biskopar och präster.

ÖKA står helt fri från de politiska partierna.

ÖKA tror att det i en modern kyrka går att uttrycka tro på nya 
sätt samtidigt som man vårdar och bevarar viktiga traditioner.

För ÖKA i Stenungsund är det självklart att:
 
stödja kyrkans diakonala arbete genom att prioritera 
kontakten med äldre, arbeta med barn och familjer som 
behöver stöd i vardagen (Pelikanen), välkomna nyan-
lända till kyrkan och våra olika aktiviteter (Språkcafé), 
samt att ha fortsatt gott samarbete mellan kyrka och 
arbetsliv.

vi tar vara på barns och ungdomars engagemang genom 
att erbjuda aktiviteter som är lämpliga för olika åldrar 
och intresseområden, t. ex. fritidsgård, körer och musik, 
kompisgrupper och konfirmandgrupper.

vi har aktiva verksamheter i Ödsmål, Kristinedal och 
Norum.

vi firar gudstjänst så att människor blir berörda, känner 
sig delaktiga och välkomna.

vi har ett rikt och varierat musikliv som når ut till olika 
åldrar.

att både olikkönade och samkönade par ska känna sig 
välkomna till vigsel i våra kyrkor.

att Svenska kyrkan i Stenungsund skall vara 
en öppen kyrka i nutiden, där alla är välkomna  
och där delaktighet uppskattas och uppmuntras och tron 
får utrymme att uttryckas på nya sätt. 
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VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

ÖPPEN KYRKA  
- en kyrka för alla (ÖKA)

Lena Rohlén, egenföretagare
Anna Hjalmarsson, språklärare
Fredrik Gustafsson, projektledare
Majlis Eklund, arbetsterapeut
Thomas Widdgård, elingenjör
Ingela Andersson, gymnasielärare
Anna Larsson, trädgårdsmästare
Anders Helgeson, civilingenjör
Sven-Göran Allansson, pensionär
Eva Edén, lantbrukare
Gunilla Gustafsson, diakon
Britt Ankargren, f.d. undersköterska
Kristina Allansson, undersköterska
Ingvar Johansson, f.d. arbetsledare
Ingegerd Svensson, f.d. marknadsassistent
Susanne Spetz, sjukgymnast
Hedvig Helgeson, resesäljare
Ingemar Uneback, civilingenjör
Emma Kennborn, lärare

 Inger Uneback, egenföretagare
Ulla Rehnberg, sjuksköterska
Åke Rohlén, egenföretagare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Fr.v.: Ingemar Uneback, Kristina Allansson, 
Anders Helgeson, Anna Larsson, Hedvig Helgeson, 
Britt Ankargren, Ingegerd Svensson, Ingvar Johansson, 
Artemis Lumarker (Tjörn), Lena Rohlén, 
Sven-Göran Allansson, Inger Uneback.

Saknas på bilden: Åke Rohlén, Anna Hjalmarsson, 
Fredrik Gustafsson, Majlis Eklund, Thomas Widdgård,
Ingela Andersson, Eva Edén, Gunilla Gusafsson, 
Susanne Spetz, Emma Kennborn, Ulla Rehnberg.

Har du frågor till nomineringsgruppen? Kontakta:

Lena Rohlén
Tfn: 0707-91 10 30
E-post: lena.rohlen@yahoo.se

Anders Helgeson
Tfn: 0703-70 31 86
E-post: anders.helgeson@telia.com

Lena Rohlén

Det är din möjlighet som kyrkomedlem att påverka 
utvecklingen inom Svenska kyrkan. 
Ett högt valdeltagande innebär ett tydligare upp-
drag till dem du väljer.
Genom att rösta kan du faktiskt göra skillnad.

Varför är det 

viktigt att 

rösta i kyrko-

valet?

1. Vilken är den viktigaste frågan i kyrkovalet för er?
Att Svenska kyrkan skall vara öppen för alla oavsett var 
man är i livet eller vilken bakgrund man har.

2. Vilken del av Svenska kyrkan i Stenungsunds arbete 
anser ni bör prioriteras?
Det diakonala arbetet därför att behoven av stöd och  
förebyggande verksamhet är stora bland olika grupper,  
exempelvis barn, människor i kris, flyktingar, äldre.

3. Vilken roll ska Svenska kyrkan i Stenungsund ha i 
samhället?
En aktiv roll som inspiratör och partner i samhället. Kyrkan 
skall våga ta ställning i viktiga frågor och vara en röst för 
de utsatta i vår omgivning. 
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– Längtan tillbaka till en församling blev 
till slut för stark. Det ska bli jätteroligt 
att få arbeta och fira gudstjänst till- 
sammans med församlingsbor och  
kollegor igen.

Elinor är uppvuxen i Mölndal och blev 
präst vid 26 års ålder. Första tjänsten  
blev i Härlanda församling i östra  
Göteborg där hon arbetade med barn 
och ungdomar.
– Jag hade studerat internationella  
relationer och teologi. Att bli präst var 
ingen självklarhet för mig men min tid 
i Härlanda cementerade verkligen det 
beslutet.

Därefter bar det av till Sjömanskyrkan 
i London.
– Jag är verkligen anglofil. Det och  
mitt intresse för internationellt  
arbete under  studietiden gjorde det  
till dröm att arbeta i London.
Jag lärde mig mycket där. Utlands- 
kyrkan är något alldeles speciellt.  
Vikten av frivilligt engagemang och 
samarbete med andra aktörer är  
otroligt stor i församlingar med små 
marginaler liksom att vara vaksam på 
de ekonomiska förutsättningarna.
Det var fantastiskt roligt att leva och 
arbeta där men när det blev dags att 
utöka familjen ville jag göra det i Sverige.

Att leta jobb igen hemma i Sverige 
behövde hon inte göra alls utan istället  
letade jobbet henne.
– Domprosten i Skara domkyrka fick 
veta att jag var på väg tillbaka och 
hörde av sig med ett jobberbjudande 
som jag inte kunde tacka nej till.
Det var en omställning att flytta från 
London till Skara det måste jag säga. 
Både positivt och negativt. Jag gillar 
storstadslivet men i London hinner 

I slutet av augusti får pastoratet en ny kyrkoherde.  
Då byter Elinor Johansson stiftskansliet i Skara mot 
pastorsexpeditionen i Stenungsund.

I SAMTAL MED PER JONSSON

FOTO: PER JONSSON

Stenungsunds pastorat får ny herde

ELINOR JOHANSSON

FAMILJ: Gift med Samuel.  
Tillsammans har de två barn, Agnes, 
11, och Lucas, 8.

BOR: Från och med november i  
Högenorum.

AKTUELL: Som tillträdande kyrkoherde 
i Stenungsunds pastorat.
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man bara göra en sak per dag, det är 
avstånd och köer och annat, medan 
man i Skara hinner göra en hel vecka 
på en dag.
Skara domkyrka är den enda kyrkan i 
Skara stad och har en rik historia. Det 
är en församlingskyrka med extra allt 
kan man säga. Det är också ”biskop-
ens kyrka” vilket gör den än mer till en 
turistattraktion. Så varje söndag hade 
vi nära 200 besökare.

Efter 7 år som komminister i Dom- 
kyrkan flyttade hon över vägen in till 
stiftskansliet som adjunkt till biskopen.
– Mitt arbete som biskopsadjunkt 
kan man säga var tredelat. Första  
delen var tillsyn och främjande av 
pastoraten och församlingarna i 
stiftet. Det innefattade prost- och 
biskopsvisitationer, arbete med  
församlingsinstruktioner och årliga 
utvecklingsmöten. 
Andra delen var förberedelser inför  
biskopens gudstjänster, både här  
hemma och på andra platser i  
Sverige eller utomlands, som till 
exempel installationer av nya  
kyrkoherdar, prästvigningar och ny-
öppningar av kyrkor. 
Den tredje delen omfattade guds-
tjänstutveckling och fortbildning i stiftet.

– Det var en härlig 
variation och glädjen i att  
jobba i team och att  
göra saker tillsammans med  
andra var stor. Men som  
sagt längtade jag tillbaka  
till församlingslivet och  
familjen var redo för en 
förändring.

Och nu är det alltså  
Stenungsund som gäller.  
Och första gången som  
kyrkoherde.
– Tjänsten som kyrkoherde  
i Stenungsund var mycket 
attraktiv. Pastoratet har ett gott rykte  
med en bred verksamhet inom de 
flesta områden. Många barn och ung-
domar, mycket musik och relevanta 
och goda gudstjänster.
Kontakterna med samhället utanför 
kyrkan tycker jag också är mycket  
viktiga. Pelikanen och Marta & Maria  
är några verksamheter som gör att 

Stenungsunds pastorat skiljer sig från 
mängden.
Kyrkan ska vara relevant i människors  
vardag och det känns det som att den  
är här. Precis som kapellet är en naturlig  
del av Stenungsunds ”skyline” är  
kyrkan en naturlig del av Stenungsund.

– Min första tid i Stenungsund  
kommer jag att spendera lyssnandes. 
Jag kommer inte in med någon färdig  
agenda utan jag vill tillsammans med 
alla kollegor och förtroendevalda  
staka ut en framtid för Stenungsunds 
pastorat.

ELINOR OM KYRKOVALET 2017

»Valet är viktigt för Svenska kyrkan. Det betyder mycket att ha förtroendevalda som bryr sig om och är engagerade  
i kyrkan. Det är viktigt med samarbete och ett långsiktigt helhetstänk.
Valdeltagandet är generellt för lågt och jag skulle vilja uppmana alla att gå och rösta den 17 september. «

»Kyrkan ska vara 
relevant i människors 

vardag. «

FOTO: PER JONSSON
Elinor utanför sin gamla arbetsplats, Skara stiftskansli.

Kyrkoherdemottagning
Söndag 1 oktober kl. 11.00 Sammanlyst mässa i Ödsmåls kyrka
Stiftsprosten installerar Elinor Johansson som kyrkoherde i Stenungsunds pastorat.
Buss avgår från Norums kyrka klockan 10.15 och från Kristinedalkyrkan klockan 10.30 och tillbaka igen efter gudstjänsten.



AUGUSTI
SÖNDAG 27 AUGUSTI  11 s e. trefaldighet
11.00 · Mässa · Norums kyrka

11.00 · Gudstjänst · Ödsmåls kyrka

17.00 · Taizémässa · Kristinedalkyrkan

TISDAG 29 AUGUSTI 
18.30 · Veckomässa · Kristinedalkyrkan

SEPTEMBER
SÖNDAG 3 SEPTEMBER   12 s e. trefaldighet
10.00 · Mässa · Kristinedalkyrkan

11.00 · Mässa · Norums kyrka

11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka

TISDAG 5 SEPTEMBER  
18.30 · Veckomässa · Kristinedalkyrkan

LÖRDAG 9 SEPTEMBER  
10.00 · Pilgrimsvandring · Kopperskyrkan
Se nästa sida.

SÖNDAG 10 SEPTEMBER  13 s e. trefaldighet
10.00 · Mässa · Kristinedalkyrkan

11.00 · Mässa · Norums kyrka

11.00 · Gudstjänst · Ödsmåls kyrka

18.00 · Mässa med bordssamtal · Stenungsunds kapell

TISDAG 12 SEPTEMBER  
18.30 · Veckomässa · Kristinedalkyrkan

SÖNDAG 17 SEPTEMBER  14 s e. trefaldighet
10.00 · Mässa · Kristinedalkyrkan

11.00 · Familjegudstjänst · Norums kyrka

17.00 · Musikgudstjänst · Ödsmåls kyrka
Göteborgs Ungdomskör under ledning av Anne Johansson 
framför programmet "Stjärnor & drömmar" med musik av  
bland andra Eric Whitacre, Sven-Eric Johanson och Ola Gjeilo.

TISDAG 19 SEPTEMBER  
18.30 · Veckomässa · Kristinedalkyrkan

SÖNDAG 24 SEPTEMBER  15 s e. trefaldighet
11.00 · Mässa · Norums kyrka

11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka

17.00 · Lovsångsmässa · Kristinedalkyrkan

TISDAG 26 SEPTEMBER  
18.30 · Veckomässa · Kristinedalkyrkan

FREDAG 29 SEPTEMBER  
10.30 · Gudis · Norums kyrka

OKTOBER
SÖNDAG 1 OKTOBER Den helige Mikaels dag
11.00 · Sammanlyst mässa med kyrkoherdemottagning  
· Ödsmåls kyrka 
Domprosten installerar kyrkoherde Elinor Johansson.  
Buss avgår från Norums kyrka klockan 10.15 och från 
Kristinedalkyrkan klockan 10.30 och tillbaka igen efter 
gudstjänsten.

TISDAG 3 OKTOBER  
18.30 · Veckomässa · Kristinedalkyrkan

LÖRDAG 7 OKTOBER  
18.00 · Musikgudstjänst · Stenungsunds kapell 
"Handens fem fingrar"; musik av Peter LeMarc, framförd 
av musiker och projektkör under ledning av Ann-Sofie 
Andersson.

SÖNDAG 8 OKTOBER  Tacksägelsedagen
10.00 · Familjegudstjänst · Kristinedalkyrkan

11.00 · Mässa · Norums kyrka

11.00 · Mässa · Ödsmåls kyrka

TISDAG 10 OKTOBER  
18.30 · Veckomässa · Kristinedalkyrkan

ONSDAG 11 OKTOBER  
17.00 · Vardagsgudstjänst · Norums kyrka

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

På valdagen är det FEST-I-VAL i samtliga församlingshem.
Aktiviteter för hela familjen! Läs mer på sidan 3.



15NR 3 | KYRKOVAL 2017

Pilgrimsvandring - "Vägskäl och rastplatser"
Lördag 9 september kl. 10.00 Kopperskyrkan
Vandring via Norums kyrka och Äggestorpsdalen till Norums holme, ca. 7 km, där vi har en pilgrimsgudstjänst. Där-
efter går vi tillbaka via Hallerna och Nösnäsvallen, ca. 6 km. Det går också fint att vandra enbart den ena delsträckan.  
Medtag matsäck! För mer information kontakta Veronica Jonsson, tel. 0703-99 67 55.
Samarrangemang mellan Kopperskyrkan och Svenska kyrkan i Stenungsund.

Martin Luther 
-om kamp och frihet
Tisdag 10 oktober kl. 19.30 Kristinedalkyrkan
I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på 
porten till slottskyrkan i Wittenberg.
Carl-Magnus Adrian, präst, lutherkännare och mångårig rektor 
på Helsjöns folkhögskola berättar om Luthers liv och teologi 
med utgångspunkt i boken Martin Luther - om kamp och frihet.

Vi firar veckomässa som vanligt klockan 18.30 och tar en 
enkel fika innan föredraget börjar.

Tio små hus och ett kapell 
Ett kulturarrangemang tillsammans med konstnärer  
i Stenungsund med omnejd.

Lördag 7 oktober: 
Invigning kl. 14.00 i Stenungsunds kapell. 
Utställning kl. 14.00–22.00. 

Musikgudstjänst kl. 18.00 
”Handens fem fingrar - musik av Peter LeMarc” i kapellet.  
Musiker och projektkör under ledning av Ann-Sofie Andersson.

Söndag 8 oktober:  
Utställning: Kl. 12.00–16.00.



BARN
ÖPPEN FÖRSKOLA
NORUMS FÖRSAMLINGSHEM
Onsdagar & fredagar kl. 9.30-12.00

ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM
Måndagar kl. 9.30-12.00

Start vecka 34

KOMPIS
NORUMS FÖRSAMLINGSHEM
Åk. F-2: Måndagar kl. 15.00-16.30
Åk. 3-6: Onsdagar kl. 15.00-16.30 

ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM
Åk. 2-3: Måndagar kl. 15.00-16.30
Åk. F-1: Tisdagar kl. 15.00-16.30
Åk. 4-6: Torsdagar kl. 15.00-16.30

Start vecka 36. Anmälan på hemsidan.

BARNKÖRER
NORUMS FÖRSAMLINGSHEM
Tillfälligt uppskjutna.

KRISTINEDALKYRKAN
Sång med språng, åk. F-4: Tisdagar kl. 15.15-16.00

ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM
Sångverksta’n, åk. 1-3: Torsdagar kl. 15.00-15.50

Start vecka 36.

FAMILJEGUDSTJÄNSTER
NORUMS KYRKA
Söndag  17/9  kl. 11
Söndag 22/10 kl. 11 Familjemässa
Söndag 19/11 kl. 11 Familjemässa

KRISTINEDALKYRKAN
Söndag  8/10  kl. 10
Söndag 15/10  kl. 10 Temamässa Harry Potter
Söndag 12/11  kl. 10
Söndag 3/12 kl. 10 Familjemässa

ÖDSMÅLS KYRKA
Söndag  29/10  kl. 11
Söndag 10/12 kl. 16 

GUDIS
NORUMS KYRKA
Fredag 29/9 kl. 10.30
Fredag 20/10 kl. 10.30
Fredag 17/11 kl. 10.30
Fredag 15/12 kl. 10.30

Barngudstjänsten "Gudis"  i Norums kyrka är för de allra 
yngsta. Tillsammans med öppna förskolan.

UNGDOM
FRITIDSGÅRDEN
KRISTINEDALKYRKAN
Onsdagar kl. 17.00-20.30 och fredagar kl. 18.00-23.00.

Fritidsgården är öppen för dig från åk. 6 och uppåt och startar 
så fort renoveringen av köket i Kristinedalkyrkan är färdig.

UNGDOMSGRUPPEN RE:UNION
KRISTINEDALKYRKAN
NY GRUPP! Söndagar kl. 17.00-19.00 med start 3/9.

RE:UNION är för dig från åk. 9 och uppåt.
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GUDIS
Onsdag 19 november 

kl. 10.00 i Norums kyrka 
tillsammans med Öppen förskola. 

Varmt välkomna!

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

BARNGUDSTJÄNST I NORUM

antligen terminsstart
Här hittar du något för alla! Vi ser fram emot att välkomna nya såväl som välbekanta ansikten till våra verksamheter.
Saknar du någon verksamheter eller aktivitet? Tipsa gärna oss om vad ni vill göra!

Öppen förskola och Kompis i Kristinedalkyrkan drar igång 
så fort köket är färdigrenoverat. 
Håll utkik på Facebook eller hemsidan efter datum.
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STENUNGSUNDS UNGDOMSKÖR
STENUNGSUNDS KAPELL
Onsdagar kl. 17.00-18.30 med start 30 augusti.

VUXEN
KÖRER
NORUMS FÖRSAMLINGSHEM
Norums vokalensemble- damkör, onsdagar kl. 18.30-20.30

KRISTINEDALKYRKAN
Gloria, torsdagar kl. 19.00-21.00

ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM
Ödsmåls kyrkokör, tisdagar kl. 19.00-20.30

Körerna startar under vecka 35.

LUNCHER
NORUMS FÖRSAMLINGSHEM
Onsdagar 1/11, 6/12, 13/12 kl. 12.00

KRISTINEDALKYRKAN
Ondagar 13/9, 20/9, 27/9, 18/10, 25/10, 15/11, 
22/11, 29/11, 20/12 kl. 12.00

ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM
Onsdagar 11/10, 8/11 kl. 12.00

Sopplunch, måndagar 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 
23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11 kl. 12.30

Anmälan till luncherna på tel. 0303-660 00 innan kl. 12 
dagen före.

GEMENSKAPSTRÄFFAR
ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM
Torsdagar 28/9, 26/10, 30/11 kl. 13.00

SYFÖRENING
ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM
Tisdagar 5/9, 19/9, 3/10, 17/10 (kl. 12), 31/10, 14/11, 
28/11, 12/12 kl. 16.00

Nya deltagare välkomnas!

STAVGÅNG
ÖDSMÅLS FÖRSAMLINGSHEM
Fredagar kl. 10.00 med start 1/9. 
Ta med en smörgås att äta under promenaden.

TJEJKVÄLL
NORUMS FÖRSAMLINGSHEM
Måndag 9/10 kl. 18.30-21.00
Måndag 20/11 kl. 18.30-21.00

För dig över 20 år. Middag och aktivitet efter ett särskilt tema.

SAMTALSGRUPPER
KRISTINEDALKYRKAN
Öppna bibelsamtal, tisdagar efter veckomässan (kl. 18.30).

KRISTINEDALKYRKAN/NORUMS KYRKA
Öppna samtal om tro för vuxna, onsdagar kl. 11. Första 
onsdagen i månaden i tornrummet i Norums kyrkan, övriga 
onsdagar i Duvan i Kristinedalkyrkan.

Du hittar även "Mässa med bordssamtal" i predikoturerna och  
längre fram i höst kommer bibelsamtalen på torsdagar tillbaka.

KRISTEN TRO PÅ LÄTT SVENSKA
KRISTINEDALKYRKAN
Tisdagar kl. 17.30

CAFÉ MÖTESPLATSEN
GÄRDESVÄGEN 4
Torsdagar kl. 15.00-17.00

SPRÅKCAFÈ
GÄRDESVÄGEN 4
Måndagar kl. 15.00-17.00, onsdagar kl. 15.00-17.00
Öppet för alla.

Onsdagar kl. 10.00-12.00
Öppet för kvinnor.

Med reservation för ändringar. Håll utkik på Facebook
(sök på "svenska kyrkan i stenungsund")
eller hemsidan www.svenskakyrkan.se/stenungsund
efter de senaste uppdateringarna.

Tipsa oss om aktiviteter på mejl:
stenungsunds.pastorat@svenskakyrkan.se
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Tro & gudstjänst
Många längtar efter en personlig 
gudstro och en vilja att vara med i en  
gemenskap. Kyrkan ger ett rum för 
möten med Gud, möjlighet till efter-
tanke tro och engagemang.
Svenska kyrkan är en mötesplats för 
människor i livets alla faser och situa-
tioner. Oavsett om du har en tro eller 
ej är du alltid välkommen till kyrkan.
I Stenungsund firas det inte bara 
gudstjänst i kyrkorna utan även på de 
äldreboenden som finns i pastoratet.

Diakoni & socialt arbete
Kyrkan stöttar dem som är mest ut-
satta i samhället och utgår ifrån att 
alla människor är lika mycket värda 
oavsett kön, ålder, sexuell läggning, 
trosuppfattning eller härkomst.
Det finns både diakoner, präster och 
samtalsterapeuter som kan ge stöd 
och råd. Det anordnas en uppsjö av 
träffar varje dag runt om i landet, det 
är luncher, pensionärsträffar, språk-
caféer och mycket annat.
I Stenungsund finns även Pelikanen 
där barn som har det svårt hemma 
kan finna en fristad. Pelikanen erbjuder 
även föräldrar som går igenom eller 
har gått igenom skilsmässa en neutral 
plats där barnens behov sätts i fokus.

Barn & ungdomar
Svenska kyrkan försöker alltid att 
sätta barn och ungdomar i främsta 
rummet. Det finns en särskild omsorg 
om barn och ungdomar, för deras 
växande som människor och för att 
ge dem trygghet.
Över 150 000 barn och ungdomar 
deltar regelbundet i Svenska kyrkans 
olika verksamheter, som barnkörer, 
kompisgrupper och söndagsskolor. 
Därutöver konfirmeras nästan 50 000 
ungdomar om året.
Varje år görs över 2 miljoner besök i 
den öppna verksamheten, som öppen 
förskola, skolbesök i kyrkan och ung-
domsgrupper.
Svenska kyrkan i Stenungsund driver 
förutom den ordinarie barnverksam-
heten även en fritidsgård i Kristine-
dalkyrkan dit ungdomar kan komma 
två gånger i veckan.

Kyrkliga handlingar
Människan har ett behov av riter och 
att uppmärksamma högtider. I kyrkan 
finns en lång erfarenhet av att väl-
komna det nya barnet, att erbjuda 
tonåringar tillfälle att brottas med de 
stora frågorna i livet, att manifestera 
kärleken till den man älskar och att få 
ta farväl av en nära anhörig eller vän.

Medlem i Svenska kyrkan blir man ge-
nom dopet, eller i avvaktan av dop. 
Tidigare blev de som föddes i Sverige 
automatiskt medlem i kyrkan. Så är 
det alltså inte längre.
Att döpa sig är inte reserverat för små 
barn utan är något man kan göra när 
som helst i livet.
Om ett par vill gifta sig i kyrkan är 
gudstjänsten helt kostnadsfri om den 
ena parten är medlem.
Alla medborgare betalar en begrav-
ningsavgift genom skattesedeln och 
har därigenom rätt till en gravplats 
och en ceremonilokal. Den som är 
medlem i kyrkan har rätt till en be-
gravningsgudstjänst med präst och 
kantor.

Musik
Svenska kyrkan är Sveriges största 
musikscen med tusentals körer och 
konserter. Fler än 100 000 människor, 
gamla och unga, sjunger i kör över 
hela landet och bidrar till fantastiska 
gudstjänster. Kyrkorna runt om i landet 
är även utmärkta platser att se kon-
serter med både kända och okända 
artister, ofta helt gratis.
I Stenungsund finns flera olika körer 
med olika inriktningar för både stora 
och små och alla där emellan.

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett 
vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar 
kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre 
värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag. 
Är du medlem stödjer du all vår verksamhet, oavsett om du är en flitig besökare 
eller någon som aldrig går i kyrkan. För det vill vi säga ett stort tack.  
Här kan du läsa om ett axplock av den verksamhet som Svenska kyrkan bedriver.

Nio skäl till att vara medlem i Svenska kyrkan
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KYRKOAVGIFTEN SKAPAR MÖJLIGHETER
Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlems- 
avgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas av 
kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och 
finansierar den lokala församlingens verksamheter. En liten 
del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån 
i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja 
den lokala nivån.

DIN KYRKOAVGIFT STYRS AV INKOMST OCH VAR DU BOR
Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din in-
komst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenom-
snittet för kyrkoavgiften 2017 är 1,02 procent av din 
kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem 
i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela 
det följande året. 
Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2017 uppgår till 
14,1 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 
60% av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

Krishantering & själavård
När tillvaron rämnar finns kyrkans pro-
fessionella personal till hands. Svenska 
kyrkan har gedigen erfarenhet och in-
går i kommunens krisgrupp. Vid olyckor 
och katastrofer ställer kyrkan alltid 
upp och erbjuder trygghet. Kyrkans 
möjlighet att hjälpa sträcker sig långt 
utanför Sveriges gränser. Till exempel 
var Svenska kyrkan på plats i Thailand 
efter tsunamikatastrofen 2004.
Vid personliga kriser finns präster och 
diakoner att tala med. De har tyst-
nadsplikt och kan genom samtal öppna 
upp vägar för att gå vidare.

Tradition & kultur
Svenska kyrkan är ett kristet samfund 
med tvåtusen år gamla traditioner. 
Det finns cirka 3 400 kyrkobyggnader 
runt om i landet och de berättar alla 

något vår gemensamma historia. De 
är kulturbyggnader som är värdefulla 
att bevara och göra tillgängliga för 
alla människor.
Tillsammans skapar församlingen den 
kultur och tradition som genomsyrar 
samhället och lämnas vidare till senare 
generationer.

Solidaritet & Svenska kyrkans 
internationella arbete
Svenska kyrkan arbetar för en rätt-
visare och en mer generös värld. Inte 
bara genom det diakonala arbete som 
sker lokalt i församlingarna utan även 
runt om i världen.
Kyrkan är en av de största bistånds-
givarna i landet och har ett stort 
engagemang i fattiga och krigs- 
härjade länder genom Svenska kyrkans  
internationella arbete. Arbetet inne-

fattar snabb katastrofhjälp, långsiktig 
utveckling och ett långtgående sam-
arbete med andra kyrkor runt om i 
världen.
Arbetet för en rättvis värld utan 
hunger, fattigdom och förtryck utförs 
i en världsvid kristen gemenskap och 
med respekt för varje människas värde.
Detta är du som medlem en del av.

Svenska kyrkan i utlandet
På närmare 50 platser runt om i  
världen finns Svenska kyrkan i utlandet, 
SKUT. Det är precis som hemma fast 
borta. Här kan emigrerade svenskar 
hitta gemenskap och nya vänner eller 
turistande svenskar få stöd och hjälp 
om något har gått snett på semestern.
Fler väljer även att till exempel gifta 
sig i utlandskyrkan.
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VÄLKOMMEN TILL "HOS MARTA OCH MARIA"!
"Hos Hos Marta och Maria finns något unikt."

Välkommen till det go'a lilla varuhuset!

SNART ÄR DET KYRKOVAL
Den 17 september är det kyrkoval. Då har alla medlemmar som fyllt 16 år möjlighet  
att välja vilka som ska vara med och styra Svenska kyrkan under de kommande fyra åren.  
 
Tre olika val kommer att ske: 
• Kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) 
• Stiftsfullmäktige (för Göteborgs stift) 
• Kyrkofullmäktige (för Stenungsunds pastorat) 
 
Läs mer om kyrkovalet här i Kyrkfönstret eller på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

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

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


