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Döden
En gång är jag ensam på nattmörkt hav, 
ändå utan ängslan för död och grav.
Livets Gud mig skyddar, jag är hans barn, 
lämnar i hans händer det liv han gav. 
                                            (Psalm 944:3)

Det sägs att vi inte pratar om döden. Kanske tycker 
vi, att det är ett lite förbjudet samtalsämne, tabu. 
Ändå är döden ett biologiskt och ofrånkomligt 
faktum – lever vi, så kommer vi inte undan döden. 
Och då kan jag tänka, att det vore kanske bättre 
för oss alla, om vi då och då talade om döden; hur 
vi tänker om vår egen begravning, om vad vi tror 
händer efter döden. Eller kanske bara, som det sägs 
om Astrid Lindgren och en av hennes väninnor, att 
de började sina samtal med: ”Döden, döden, 
döden!” Och sedan kunde de lämna det samtals- 
ämnet och gå över till något annat. 

Jag har arbetat som präst i över 30 år och många 
är de begravningar jag fått delta i. Jag är därför 
övertygad om, att vi behöver detta avsked, vi 
behöver en rit, ett överlämnande. De äldsta 
arkeologiska fynd som finns av våra förfäder, visar 
att vi redan för 150 000 år sedan hade någon form 
av rit kring döden. Idag är större delen av alla 
begravningar kyrkliga. 
Begravningen visar vad som skett och hjälper oss 
att komma vidare i sorgen. Vi väljer psalmer och 
musik, kanske dikter och sånger. Vi väljer bårtäcke 
eller blommor på kistan, jordbegravning eller kre-
mation. Allt för att försöka förstå vad som hänt, 
inte bara med huvudet utan också förstå med 
hjärtat. Begravningen är en möjlighet för oss att bli 
stilla inför döden, men också inför livet. 

Kanske inse att ”Allt har sin tid… en tid att gråta, en 
tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa…”
                                                      (Predikaren 3:1,4)

Men vad händer efter döden? Vart tar de döda vä-
gen? Finns det något hopp eller blir det bara svart?
Svaret är: vi vet inte. Men de döda lever vidare i oss. 
Vi kan fortsätta prata om dem. Berätta om
minnesbilder och möten för varandra. 
Kanske är det också så, att vi inte ska spekulera så 
mycket i vad som händer efter döden. Himmelriket 
är något som vi kan skapa här på jorden och inte 
något vi ska längta till efter döden.  
Biskop electus Sören Dalevi skriver: ”Vår uppgift 
som människor blir därmed att göra vad vi kan för 
att himmelriket ska uppstå redan här”. Han 
fortsätter – och jag håller helt med honom – ”Jag 
tror på en himmel efter döden. Det blir inte svart. 
Tvärtom – ljuset kommer in.” 
 

Vi får tro och hoppas på en fortsättning, för Jesus 
uppstår från de döda, därför att han älskar världen 
så mycket, att han inte står ut med att döden ska få 
sista ordet. 

Se, då stiger solen och morgon gryr. 
Alla dödens skuggor för evigt flyr.
Ljuset hittat hem efter ändlös färd. 
Speglad i dess glans står en nyfödd värld.  
                                              (Psalm 944:4)

 Marit Järbel, präst  

Ute förändras naturen från sommargrönska till 
höstens mogna färger. En höst som innebär så 
mycket för oss på olika sätt. Jag hoppas du haft en 
god sommar! I din hand håller du nu ett 
”Kyrkfönster” med många aktiviteter t.ex. caféer, 
gudstjänster, musik- och barnverksamhet men 
också texter, tankar kring tacksamhet mm.  Ta dig 
gärna en stund och läs! Den text som nu följer är 
tänkt också som en meditationstext.

Somliga kallade honom Jesus och Messias. Andra 
kallade honom för upprorsmakare. Några av hans 
närmsta vänner kallade honom Mästare. Det var 
många, som använde olika namn på honom. Bara en 
av vännerna vågade använda ordet Gud.  Han hette 
Tomas och var sen till att våga tro. Det lilla eller 
egentligen det stora och grundläggande hopp han 
hade haft, det hade slitits i stycken. En tro, som 
hade börjat byggas upp, rasade samman en fredag, 
då han fick se sin vän och mästare sträcka ut armar-
na och bli fastspikad. Han hade sett vilka sår lidandet 
utsatte Jesus för. 
Han hade sett graven. Och när han såg den tunga 
stenen rullas för öppningen var det slut. Då såg inte 
Tomas någon fortsättning. Så Tomas och de närmsta 
vännerna gömde sig tillsammans och grät över det 
som inte blev. Sorg och rädsla blandades under de 
dagarna. 

Efter några dagar berättade hans vänner något som 
inte gick att tro på, något om den andra sidan, den 
andra sidan graven. Om Livet som hade rest sig ur 
döden. Men det var bara ord och det räckte inte 
med bara ord just nu. 
Så möter han Jesus själv och något nytt kan börja. 
Mötet sker ansikte mot ansikte, hand i hand, 
sår mot sår. ”Här är mina händer” säger Jesus. 
”Räck ut din hand.” Och Tomas känner med sina 
egna händer på sår som slutat blöda och blivit till ärr.  
I såren får Tomas reda på och se vem Gud är, han 
som böjt sig ned till människans nivå för att dela 
vårt liv och vår smärta. När lärjungen Tomas fingrar 
känner såren behöver han inget mer. Han känner på 
Jesus sår och han blir den förste som utropar ”Min 
Herre och min Gud”! Han ser såren och tror.

Vi lever i en speciell tid. Jag tänker först utifrån ett 
globalt perspektiv. När denna text skrivs har ter-
rorn skakat Europa ännu en gång med fasansfulla 
scener i bl.a. Nice. Ännu hörs orden om krig och oro 
från många platser på jorden. Människor på flykt…   
Almedalsveckan har passerat och nya frågor väcks 
inför höstens olika samtal. 
Jag tänker utifrån ett lokalt perspektiv. Man kan 

alltid fundera på vad som är kyrkans uppgift i den 
tid vi lever i. För oss i vårt pastorat är följande ord 
viktiga:

Gudstjänst: Du är alltid välkommen att fira guds-
tjänst! Söndagen är gudstjänstdagen.  
Jesus uppstod på en söndag och det är därför  
kristna i alla tider samlats och samlas på söndagen. 
En dag som ger hopp. Och samtidigt har du  
möjlighet att vara i Guds tjänst i din omvärld. 

Diakoni: En av den kristna trons grundtankar är, att 
alla människor är lika värda. Vi följer den grund-
tanken i diakonins arbete.  Det innebär att dela dia-
koni bland de människor, som just nu behöver den 
hjälpen och stöttningen i vårt närområde. 
Vi samverkar också med olika aktörer: Melleruds 
kommun, Posom och Mellerudshjälpen.  
Jesus var själv noga med att behandla alla lika och 
det vill vi leva efter och jobba vidare med!

Nu har vi tänkt på det globala och det lokala 
perspektivet. Nu kommer vi till dig och mig!
Jag tror att vi mer än någonsin behöver gemenskap. 
Gemenskap i församlingarna.
Gemenskap som sträcker sig över gränser.
Gemenskap över mellan åldrar. 
Vi behöver prata, umgås och ibland bara vara  
bortom de sociala mediernas nätverk. Det är  
säkerligen kul och positivt på många sätt att just nu 
vara med i Pokemons värld. Vi ser, att våra kyrkor är 
viktiga strategiska platser i Pokemons spelmaterial 
just nu. Sevärda platser som är utvalda som ”Gym” i 
Pokemons värld.  
Men jag tror också vi behöver något mer!  
Gemenskap mellan människor i verkliga livet(IRL)!  
Så välkommen med!  

Vi planerar att börja med Bönegrupp och Guds-
tjänstgrupp framöver. Gruppen är alltid viktig i  
församlingen. Tillsammans får vi växa. Att vara  
troende innebär också tid att växa, tid för inre  

mognad. Mogna är att växa både enskilt och i grupp. 
Jag tror, att vi som kyrka och församling behöver 
vara salt och ljus in i denna världen. Saltet och ljuset 
är viktigt och vi får inte mista sältan eller ljuset!  
I vår tid är det ibland lätt att göra det. 

Om vi går tillbaka till Tomas så förstod han, att Gud 
inte gick runt smärtan utan kärlekens väg går rakt 
igenom den. Kärlekens väg kan inte gå runt smärtan. 
Då skulle det inte vara kärlekens väg. Jesus har gått 
den vägen och han går den nu och han kommer att-
gå den en gång i framtiden, när han kommer tillbaka.
Din Gud och min Gud har kärlekens märke. Därför 
kan vi tro på honom! 
Vår kristna tro säger att på andra sidan graven 
kommer Jesus emot oss med det största 
kärleksmärket: de sårmärkta händerna. 

En Gud med mänskliga märken i händer och fötter! Märkena på de händerna talar om för oss hur högt 
önskade vi är och hur djupt älskade vi är. 
Kanske lägger han sina märkta händer om mig och 
säger: ”Var inte rädd!”. Jag är ju här! Det är detta vi 
får lita på när jag går bland alla ljusen på 
allhelgonakvällen och funderar på livet - evigheten. 
”Var inte rädd! Jag är ju här!”

Passa på den här hösten- Tänd ett ljus i din 
kyrka! Kom med och fira gudstjänst! Kom gärna med 
i gemenskapen. Eller ta dig lite extra tid då du är ute 
med mobilen vid en kyrka i Pokemons värld. Sätt dig 
på bänken, låt axlarna sjunka ner och låt andningen 
komma ikapp! 

Du är välkommen! Du är önskad! Du är älskad!  

Pär-Åke Henriksson, kyrkoherde Mellerud Pastorat.  
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En hälsning från årets sommarkollo för pensionärer. Här är vi på besök i Älgparken, Dals Ed. 
Nyfödda kalvar, som kramades och stora älgtjurar som ännu inte fejat sina horn. Fina dagar på Luthagård 
och många utflykter gjordes. Det goda vädret gjorde inte resan sämre heller.  Foto: Kerstin Öqvist och Irja Lignell

Vårsoaré i Grinstad
Vårsånger och diktläsning i Grinstads församlings-
hem den 25 maj. Allt framfördes av kören 
Morgonstund under ledning av Anders Fredriksson.
Medlemmarna i kören hade bakat tårtor och ordnat 
med lotterier. Lotterier och frivillig kaffepeng gav 
en behållning på ca 5300 kr som skänktes till  
Mellerudshjälpen.

OM TACKSAMHET
En film som berört mig djupt och som jag med be-
hållning sett många gånger är ”Pay it Forward”. En 
amerikansk film om en ung pojke, som utför goda 
gärningar utan annan förväntan än att den som 
mottagit gärningen i sin tur gör en god gärning mot 
sin nästa. 
En av orsakerna, till att jag blir träffad av den, är att 
budskapet är så självklart. Om vi oftare öppnade 
våra ögon och reflekterade över allt det goda i våra 
liv, skulle världen bli en bättre plats. 
Skulle vi dessutom återgälda allt det vi borde 
vara tacksamma över, funnes ingen gräns för vad 
mänskligheten kunde förmå. 
 

Den klassiske filosofen Cicero sade: ”Att vara och 
framstå som tacksam är inte bara den största av 
dygder, utan är även moder till de andra dygderna”. 
Men frågan, som jag ställer mig och jag tror många 
med mig, är: Vad har jag att vara tacksam för?

Det finns en del forskning gjord på 
människans lycka.  
En nyckel till människors lycka är just tacksam-
heten. Det har gjorts många förslag på verktyg för 
att arbeta med sin egen känsla av tacksamhet och 
en av metoderna är, att var dag skriva ner tre saker 
man är tacksam för. Det kan vara allt ifrån stora 
livsavgörande händelser till de mest vardagliga ting. 
En fantastisk sak är att till och med människor, som 
till sin natur är pessimistiska eller bittra på livet, kan 
finna källor till tacksamhet och därigenom också 
förändra sitt sinnelag. Gradvis och målmedvetet kan 
vi människor förändras. 
I den kristna kyrkan är vi människor precis som alla 
andra. Vi behöver också metoder för att ta till oss 

lycka i våra liv. Men vi vet också, att vi ska ära den 
som äras bör. 
Gud själv har skapat var och en av oss och gjort en 
plan för våra liv. Han önskar att få vara en 
personlig och integrerad del av den planen hos var 
och en av oss. Därför är vi stort tack skyldiga, var 
dag, var stund borde vi lovsjunga och tacka Gud. 
Men det gör vi inte. Därför kan det vara värt att 
stanna upp i reflektion och granska oss själva för att 
finna de tre ting vi vill tacka för i dag och sända en 
bön till vår Skapare. 
Så även i morgon och var dag vi fortlever våra liv. 
Låta våra gemensamma böner av tacksamhet 
förändra våra sinnen och själar. Därigenom kanske 
förändra våra handlingssätt gentemot oss själva, Gud 
och vår nästa på det att den unge pojkens dröm i 
filmen ”Pay it Forward” blir besannad:
Att vi osjälviskt ger av våra resurser till den som 

behöver och att när någon gör något gott emot oss, 
vi anar det Guds rike, som är denna världens slutmål-

Daniel Westin, Komminister

Se på himlens fåglar....
Se på ängens liljor, hur de växer.... 
Var dag har nog av sin egen plåga. 
                                     Matteus 6:26-34

Höstens uppstarter för Barn- och ungdomsverksamheten 
Miniorer och Juniorer och Tisdax  
i Bolstads församling Start v. 35: 29/8 Miniorer 
12.15-13.45, 30/8 Juniorer 14.15-16.30 och  
Tisdax 17.30-20.30. Grinstads församlingshem.
Nystart! Föräldragrupp. Startar tisdagen 30/8  
kl 9.00-11.30. därefter ses vi varannan (ojämn) vecka.

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.

Miniminiorer, Miniorer och Juniorer  
i Holms församling. Start v. 35: 29/8 Miniminiorer 
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.
Babycafè måndagar 9.30-12.30, torsdagar 
13.00-15.30 (0-2 år). Kyrkans Hus
Kyrkis fredagar 9.30-12.30 (0-5år med vuxen). 
Kyrkans Hus.

Miniorer och Juniorer i Örs församling  
Start v. 35, 29/8 Kl.12.15-14.00  
resp. 14.15-16.30. Stakelund.

Kontaktpersoner: HOLM: Helena Magnusson 0530-36209, ÖR: Chatarina Johansson 070-5096195,
SKÅLLERUD: Martin Niklasson 0530-36210, BOLSTAD: Carina Grimstad 0761-691530



6 7

Stilla stund - Andakt i Stakelund
(Församlingshemmet vid Gunnarsnäs kyrka)
Varje onsdag kl. 17.00. Höststart den 7 sep.
Andakt med efterföljande kaffeservering                              
Välkomna!

Prat och kakcafé i Örs församlingshem
Vi träffas kl. 10.30-12.00 en gång i månaden på 
följande onsdagar: 7 sep, 5 okt, 2 nov och 7 dec.                             

Välkomna!

Missa Brevis i G av W.A. Mozart

Musikgudstjänst med Skålleruds församlingskör
Skålleruds Drängar och solisterna

Katarina Kjörling sopran, Almut Fock alt,
Claes Hellberg tenor, Fredrik Johansson bas

samt Daniel Johansson piano

Skålleruds kyrka
Söndagen den 23 okt kl.18.00

Detta är höstens stora händelse för körsångarna 
i Skållerud, då de framför detta verk av Mozart. 
Kören framförde denna mässa för tio år sedan i 
Frändefors och Tösse kyrka och på Kulturbruket 
på Dal. Då tillsammans med Cantores Dalenses 
och Johannakören. Nu vågar vi oss på att sjunga 
detta själva och har övat sedan hösten 2015...

Välkomna!

Eftermiddagskaffe i 
Grinstads församlingshem
Startar onsdagen den 24 aug. kl. 14.30. 
Vi träffas därefter varannan vecka på fika, 
samtal och ibland någon underhållning.                         
Välkomna!

Välkomna på föreläsning angående 
diskriminering av funktionshindrade

Måndagen den 12/9 kl. 18- ca 20 
i Kyrkans Hus, Mellerud.
 

Hur man kan motverka och förebygga 
diskriminering av funktionshindrade.

Föreläsningen hålls av Antidiskrimineringsbyrån och 
samarrangeras med Svenska kyrkan i Mellerud, 
Funktionshinderrörelsen i Mellerud, ABF och ADB.

Studiecirkel i kyrkohistoria
I studiecirkelform fördjupar vi oss under fyra 
måndagar i vår KYRKOHISTORIA.
Datum och tid: den 5 och 19 september, 
3 och 17 oktober kl. 17.00-19.30. 
Plats: Kyrkans Hus, Mellerud. 
Vi börjar med Europas historia och katolska 
kyrkan, därefter Sveriges historia och kyr-
kans utveckling i och efter reformationen.  
Vi använder oss av studieboken ”Kyrka i 
Sverige” och kompletterande material. 
Studieledare: Bo Lignell och Margareta 
Larsson. 
Anmälan senast den 1 sept. till Margareta 
Larsson 0530-127 17, 0730 743 481, 
margel@telia.com. 
I samarbete med studieförbundet Sensus.             
Välkomna!

Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus

En gång i månaden träffas vi i Kyrkans Hus, 
Mellerud kl.10.30.
Då serveras det förmiddagskaffe, lotterier och 
underhållning.

21 sep. Maria Reschke talar om  
              Den helige Franciskus - Att leva helhjärtat.

19 okt. Helen Eriksson: sång.

16 nov. TreVoces: sång 

7 dec.  Lucia 
 

Välkomna!

Kaffe och klengås 
(Före detta marknadskaffet)    
Lördagen den 1 oktober kl.10.00-14.00
Kyrkans Hus , Mellerud

Lotterier - Brödförsäljning
Gåvor mottages tacksamt.
Arr: Svenska kyrkans internationella arbete i 
Holms församling.           

LOPPIS
Ute och i källaren i Kyrkans Hus.
OBS! Här har du möjlighet att hyra ett bord  
för 50 kr och sälja det du inte behöver. 
(Ej uthyrning av bord för kaffe eller 
brödförsäljning)
Upplysningar : 
Diakon Irja Lignell 0530-36205      

Välkomna!

Höstkväll
Torsdagen den 27 okt. kl. 18.30  
i Kyrkans Hus, Mellerud 
Andakt, brödförsäljning, lotterier, åror m.m.
Gåvor mottages tacksamt. Behållningen går  
till Svenska kyrkans internationella arbete.

Arr: Internationella gruppen,  
Holms församling                            
Välkomna!

Grötfest
Torsdagen den 24 nov. kl. 18.30 i Kyrkans Hus, 
Mellerud 
Andakt, brödförsäljning, lotterier, åror m.m.
Gåvor mottages tacksamt. 
Arr: Holms kyrkliga syförening                                   
Välkomna!

Onsdagsluncherna med lunchandakt
Startar den 31 aug. kl. 12.00 i Kyrkans Hus, 
Mellerud 
Det får plats högst 50 personer  per tillfälle. Pris 
för lunchen är 50 kr.   Anmäl er senast på 
förmiddagen, dagen innan, 
till pastorsexpeditionen tel 0530-36200                      
Välkomna!

Kafé kom in!
Torsdagar kl. 10.30-12.00 i Kyrkans Hus, Mellerud 
Förmiddagsmässa kl. 10.00                                
OBS! 1/9, 29/9, 27/10, 24/11 är det inget Kafé
Mässan börjar dessa dagar kl. 8.00.                             
Välkomna!

Öppet café i Skålleruds församlingshem
Vi träffas kl. 14.00-16.00 sista onsdagen i 
månaden: 28 sep, 26 okt och 30 nov                            

Välkomna!

Gudstjänst med små och stora
i Skålleruds församlingshem
Söndagen den 6 nov. kl. 11.00. 
”Smarr”-fika efter gudstjänsten.  

Välkomna!

Barnens bibel till alla 5-åringar
Under några Små och storagudstjänster delas 
Barnens bibel ut till alla 5-åringar  i pastoratet.
Inbjudan kommer att skickas ut församlingsvis
och når alla medlemmar i Svenska kyrkan.
Om man inte är medlem i kyrkan men ändå vill 
ha bibeln, hör av er till exp. 0530-36200 eller 
kom till vald gudstjänst och lämna in namnet på 
barnet före  gudstjänsten, så får ni en bibel.         
25 sep. kl 15.00 Gunnarsnäs kyrka
2 okt. kl 11.00 Skålleruds kyrka 
2 okt. kl 15.00 Klöveskogs kyrka
9 okt. kl. 11.00 Kyrkans Hus
Välkomna!

Vardagsgudstjänster i Kyrkans hus
Två fredagar under hösten hålls vardagsguds-
tjänster i samarbete med Kyrkis. Det är en enkla-
re form av gudstjänst som passar både barn och 
vuxna. Fika serveras efter gudstjänsten.     
Välkomna fre. 9 sep. och 28 okt. kl. 17.00

Församlingsträff
I Kyrkans Hus 9 okt. 2016 kl. 11.00
Vi firar Små- & Storagudstjänst tillsammans 
med alla anställda, förtroendevalda, kyrkvärdar, 
volontärer och unga ledare i Holms församling.

Vandring vid Hjortens Udde
Söndagen den 4 sep. kl. 15.00. 
Start och mål vid Klöveskogs kyrka.
För mer info se hemsidan

Musik i höstkväll
Söndagen den 4 sep. kl. 18.00.  
Klöveskogs kyrka
Sång av Ingrid Langaard           
Välkomna!

De äldres dag
Grinstads kyrka den 25 sep.  
Lunch serveras kl 13.00  
därefter är det gudstjänst kl 15.00. 
Tradjazzgruppen ”ForEvert” medverkar.
Anmälan till expeditionen  om deltagande på 
lunchen, tel 0530-36200               
Välkomna!

Gudstjänst med FN-Tema
Bolstads kyrka den 23 okt. kl. 11.00. 
Kyrkfika.                  
Välkomna!
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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 

28 aug 
14  e. tref 

  9.30 Gudstjänst   11  Högmässa  18 Mässa 
Kyrkfika 

14 Friluftsgudstj. 
Krokfors brygga 

  

1 sep Torsdag  18.30 Aftonsång          
 

4 sep 
15 e. tref. 

 11 Högmässa 
 

    18 Musik i           
* höstkväll 

11 Högmässa  9.30 Mässa  

9 sep 
Fredag 

 17                         *  
Vardagsgudstjänst 

         

11 sep 
16  e. tref. 

11 Gudstjänst   11 Högmässa    18 Gudstjänst        18 Gudstjänst 
 

15  sep Torsdag  18.30 Aftonsång          
 

18 sep 
17 e. tref. 

 8.30 Frukost      
9.30 Gudstjänst 

  15 Cafégudstj.  i 
Erikstads 
Bygdegård 

  10 Mässa 
Pilgrimsvandring 
m. konfirmander 

18  
Musikgudstjänst 
Anna Forsebo 

  
 

25 sep 
18 e. tref. 

  11 Högmässa   15 Gudstjänst  * 
De äldres dag  

 18 Musikgudstjänst 
Flöjtensemble 

 15 Gudstjänst m. 
små och stora. 
Barnens bibel      
* 

 
 

29  sep Torsdag  18.30 Aftonsång          
 

2 okt Den helige 
Mikaels dag 

18 Meditations- 
gudstjänst 

     15 Gudstjänst m. 
små och stora. 
Bolstads barnkör 
Barnens bibel    * 

11 Gudstjänst m. 
små och stora. 
Barnens bibel       * 
Kyrkfika 

  11 Högmässa 
 

9 okt 
Tacksägelsedag. 

 11 Gudstjänst m. 
små och stora. 
Församlingsträff 
Sopplunch 
Barnens bibel     * 

   12.30 
Sopplunch 14 
Gudstjänst 

 11 Högmässa 
Sopplunch 

12.30 Sopplunch 
14 Gudstjänst 

 Lördag 8 okt. 
18 Älgmålsbön 

13 okt Torsdag  18.30 Aftonsång          
 

16 okt 
21 e. tref. 

 11 Gudstjänst     
Födelsedagskalas 

  11 Högmässa   8.30 Frukost i  
kyrkstugan 
9.30 Gudstjänst 

 9.30 Mässa  

23 okt 
22 e. tref. 

 8.30 Frukost 
9.30 Gudstjämst  
18 Ungdomsmässa 

 11 Gudstjänst    
* med FN-tema 

   18 Konsert          * 
Mozart 

  11 Gudstjänst 
 

28 okt 
Fredag 

 17                         * 
Vardagsgudstjänst 

         

30 okt 
23 e. tref. 

 11 Högmässa         
Sammanlyst 
Lunch 

         
 

5 nov 
Alla helgons dag 

18 Minnesgudstj.  16 
Minnesgudstj. 

14 Gudstjänst 
m. små och 
stora. 
Bolstads 
barnkör 

   16  Skåll.hemmet 
Allhelgonaandakt 
18 Minnesgudstj. 
Skålleruds Drängar på 
båda gudstj. 

16 Minnesgudstj 
Örs kyrkokör 

 18 Minnesgudstj 
Örs kyrkokör 

6 nov 
Sön. e. Alla 
helgons dag 

18 Ekumenisk 
gudstjänst, OBS! 
I 
Ekumeniakyrkan 

11 Högmässa    16 Minnesgudstj 
Bolstads 
kyrkokör 

 18 Minnesgudstj 
Bolstads 
kyrkokör 

11 Gudstjänst m.* 
små och stora i 
församlinghemmet 

 16 Minnesgudstj 
Skålleruds 
Drängar 

 
 

10 nov Torsdag  18.30 Aftonsång          
 

13 nov 
Sön f. domsön. 

 8.30 Frukost        
9.30 Gudstjänst 

 11 Högmässa    18 Musik-
gudstjänst, Orgel 
Ragnhild Pettersson  

  18 Mässa 
 

20 nov 
Domsöndagen 

 18 Mässa    15 Gudstjänst  11 Högmässa 
Kyrkfika 

11 Gudstjänst 
 

  
 

27 nov 
1 advent 

17 
Adventskonsert 

11 Gudstjänst m. 
små och stora. 

  14 Högmässa 
Körmedverkan 

  11 Gudstjänst m. 
små och stora. 
Körerna 

 11 Gudstjänst m. 
små och stora. 

 
 

OBS! Reservation för ändringar, följ predikoturerna i Melleruds nyheter och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/mellerud     *= Mer info på andra sidor   Blå text=vardagar 
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valomgången. Och som vann i den andra.
– Det var bäddat för en kvinna och kandidaterna var hyperkom-
petenta. Men kanske blev det ett olyckligt fokus.
Kön är viktigt, absolut, men det finns många viktiga parametrar, 
menar Sören.
– Vi har skilda saker med oss som har värde. Så är det alltid. Sen 
gäller det att bygga ett lag av människor med olika erfarenheter.
Vi lever i en föränderlig värld.

Helena Söderqvist

Kunnig, 
engagerad och med 

ett stort kontaktnät i stiftet. 
Sören Dalevi är pedagogen som 

både vill tänka och göra nytt.

– Kyrkan ska ha många färger, men 
beige är inte en av dem. 

Jag kommer att vara ärlig 
och driva min linje, 

säger han.

Kyrkan är till för alla. 
Vi har högt i tak, låga trösklar, men vi har också ett golv. 

Kyrkan måste därför höja sig upp till folks nivå. 

– För mig handlar det om att ta människor på allvar.

Alla - oavsett ålder, kön, klass, sexuell läggning och etnicitet – 
ska känna sig bejakade av den kyrka de tillhör. 

Folkkyrkotanken är stark.

Inte så att det bara ska vara det välkända, det menar han inte, 
men man måste värna om att människor är delaktiga. 

Tänka och göra så att alla känner sig hemma.

Och tron får inte bli ett elitbudskap bara för den övre 
medelklassen. Det är han noga med.

– Om vi uttrycker vår tro på ett sätt som folk inte förstår 
är det inte fel på folket utan på sättet vi uttrycker oss.

Och i det enkla ligger ofta det djupa, tycker Sören. I alla 
avseenden förespråkar han det enkla och det avskalade.

– Det är lutherskt.  

Här är Sören Dalevis egen text om valspråket och vapnet. 
”Människa bland människor” är ett uttryck om Jesus som är hämtat från de 
allra första kristna. Det återfinns såväl i Brevet till Diognetus som hos 
kyrkofadern Ireneus (130-200 e. kr.). Och det är kyrkofadern och teologen 
Ireneus som jag önskar lyfta fram med mitt motto.
För Ireneus var det viktigt att betona det mänskliga och att vi först och främst 
är människor. Det ledde till att han stred för att Gamla testamentet skulle ingå 
i den kristna bibeln, detta i motsats till starka röster i den tidiga kyrkan som 
inte ville ha med de gammaltestamentliga skrifterna. Ireneus var också en av de 
första som nämner vikten av att just fyra evangelier - Matteus, Markus, Lukas 
och Johannes - ska vara med i den kristna bibeln. Därför är det en bibel med i 
biskopsvapnet.
Till vänster i vapnets bibel ser du den judiska menoran, den sjuarmade ljussta-
ken, som symbol för Gamla testamentet, den judiska bibeln. Till höger ser du 
den kristna fisken, en av de äldsta kristna symbolerna, som symbol för Nya 
testamentet. De andra fälten utgörs av Karlstads stifts vapen, ett standar med 
ett kors på. Jesus Kristus - sann människa och sann Gud - har segrat för hela 
världens skull.
Vi är människor och vi är kristna. Och vi är kallade att liksom Jesus vara männ-
iska bland människor. Som Theodor Kallifatides konstaterar i Ett liv bland 
människor: ”Jag måste försöka vara och förbli en människa bland människor”.

Sören Dalevi
Källa: Kallifatides, T. (1994). Ett liv bland människor. Stockholm: Bonnier. Citerat med författarens  tillstånd.

”Jag jobbar dagligen med frågor som 
har med kunskap och pedagogik att 
göra; om skola och utbildning. Vad 
gäller kunskaper om kristen tro går 
det (kunskapsmässigt) snabbt utför, 
oavsett hur man ser på och 
definierar ”kunskap”, och här står 
Svenska kyrkan inför en stor 
pedagogisk utmaning. Det är en 
utmaning som gäller i mötet med 
såväl unga som gamla, församlings-
medlemmar som personal.”

”Se, jag gör allting nytt!” är ett 
bibelord som taget för en luthersk 
kyrka. Reformationen är ett pågå-
ende teologiskt arbete som just nu 
kräver förenkling och avskalning. 

Alla ska med.

Festmässor i 
Karlstads domkyrka
25 aug kl 18.00
Biskop Esbjörn Hagberg 
lägger ned staven.
4 sep. kl.15.00 Välkomnas 
vår nye biskop Sören Dalevi.

Som forskare i religionsdidaktik med inriktning på hur man lär ut, 
finns mycket att hämta både i form av kunnande och intresse. – 
Jag har min styrka inom det här området. 

Människor ska göra det de är bra på.
Han har varit tydlig med sin ledarskapsfilosofi. Myten om den 
ensamme starke chefen är inte hans grej. Sören kommer att 
arbeta hårt men inte jämt. Han vill ha tid med familjen också.
– Vi är en organisation som värnar om äktenskap, barn och 
familj. Vi ska inte ha folk, som jobbar dygnet runt. Det är inte 
trovärdigt.

Sören beskriver ledarskap som ett lagbygge. Han vill omge sig 
med människor, som är bra på olika saker och har olika erfaren-
heter. De breda perspektiven är viktiga i alla sammanhang.  
Basen, mångfalden och kunnandet är begrepp som han gärna 
återkommer till.
– Alla ska med. Vi måste höja oss till folks nivå.  
Och vi måste bygga underifrån.

– Jag har växt upp i en bruksort. 
Tre generationer vid järnverket har påverkat.
Hur kommer det att märkas?
– Språket, sättet att möta och prata med  
människor, tror jag. Och så äter jag bara med gaffel,  
men jag håller på att lära mig använda kniven. Fast jag har hållit 
på och övat i 20 år så jag undrar om det någonsin sätter sig.

– Glädje är viktigt. Evangeliet är glädje. Det glöms ibland.
Rötter i Missionsförbundet, där båda föräldrarna var medlem-
mar, tillhör också det som påverkat och format personligheten.
Sören berättar om samarbetet mellan frikyrkan och Svenska 
kyrkan, hur gudstjänsterna hölls varannan söndag i missionshu-
set och varannan i kyrkan.  
– Jag har fått det bästa från båda världarna.
Från frikyrkan hämtar han hängivenhet och idealitet och från 
Svenska kyrkan liturgin och den lutherska traditionen. 
Samarbete och mångfald berikar och behövs. Det gäller i alla 
sammanhang, menar Sören.

I Karlstads stift, som var bland de första att anställa kvinnliga 
präster och där i dag majoriteten av kyrkoherdarna är kvinnor, 
väntade sig många att det också skulle bli en kvinnlig biskop. 
Länge såg det ut som om valet skulle stå mellan två kvinnor.  
Så seglade det upp en man, med en rösts övervikt i första 

Sören Dalevi - Karlstads stifts nyvalde biskop

Födelseår: 1969 
Bostadsort: Hammarö 
Prästvigningsår: 1996 
Vigningsstift: Karlstad 
Nuvarande jobb: Lektor i Religions-
vetenskap vid Karlstads Universitet
Fritidsintressen: Olika typer av sport 
(spinning, löpning), film, litteratur.

Torsdagen den 28 april blev det klart vem som blir Karlstads 
stifts nye biskop. Vid den preliminära röstsammanräkningen 
fick Sören Dalevi 59,1 % av rösterna och är därmed biskop 
electus, vald biskop. Tvåa i biskopsvalet kom 
Karin Johannesson med 40,9 % av rösterna.

Sören Dalevi, 47, 
religionspedagog, präst, pappa, 

ledare, lektor och brukspojk från 
Björneborg. Han är noga med 

mångfalden och den breda grunden.

Sören vill leda, inspirera och samla till fortbildning

Ett viktigt bibelord för mig: 
”Se, jag gör allting nytt” 
(Johannes Uppenbarelse 21:5)

Mitt favoritprogram på radio/TV: 
Ishockey, speciellt om FBK är 
involverade, men svenska 
hockeylandslaget duger också.

En bok jag rekommenderar:  
Don Camillo och hans lilla 
värld av Giovanni Guareschi

Om jag har en helt ledig dag: 
Prioriterar jag att vara med min fru 
och mina barn.

”Arbetet med 
frågor som rör 

barn och unga har 
genomsyrat allt 

jag gjort.”

Sören Dalevi           Foto: Torgny Lindén
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Hej!
 

Jag skriver till er med anledning av Aftonbla-
dets och Ekots granskning av utlandskyrkan och 
församlingars resande. Jag vet att många av er 
som är engagerade i våra församlingar för det 
internationella arbetet får frågor om hur Svenska 
kyrkans internationella arbete hanterar insamlade 
medel och hur vi tar ansvar för att pengar som 
samlas in går till de människor och projekt de är 
ämnade för. 

Jag vill understryka att Svenska kyrkans interna-
tionella arbete och utlandskyrkan inte är samma 
sak. Och det är viktigt i sammanhanget eftersom 
den verksamhet som vi bedriver - internationellt 
arbete som till stor del finansieras av insamlade 
medel - regleras genom en rad bestämmelser 
som vi som insamlingsaktör är skyldiga att leva 
upp till.

Som offentlig insamlingsaktör måste vi följa de 
regelverk som finns för alla aktörer som arbetar 
med insamling. Kontroller och granskningar görs 
regelbundet för att kvalitetssäkra och säkerställa 
att insamlade medel hanteras och används på ett 
ansvarfullt sätt. Om vi inte skulle leva upp till de 
uppsatta kraven, skulle vi inte heller kunna fort-
sätta att vara en insamlingsaktör. 

Svenska kyrkans internationella arbete får även 
Sida-anslag vilket innebär att vi kontrolleras av 
Sida och har en skyldighet att rapportera hur 
anslagen används och vilka resultat vårt arbete 
genererar.

Kan man som givare till Svenska kyrkans interna-
tionella arbete känna sig trygg med att pengarna 
når fram till de människor och projekt de är ämna-
de för och finns det några garantier för det?

Mitt svar på den frågan är ett tveklöst JA! 
Oavsett hur mycket du ger, om du väljer att 
skänka pengar till ett specifikt projekt, ett 
tematiskt område eller till hela vårt internationella 
arbete, ser vi till att din gåva når de människor och 
projekt de är ämnade för. Det är vår skyldighet 
och det regleras genom en rad bestämmelser som 
vi som insamlingsaktör måste leva upp till.

Nedan finns länkar till information om just detta. 
Om ni har ytterligare frågor är ni välkomna att 
kontakta Givarservice på 018 – 16 96 00 eller  
via e-post: GIVARSERVICE@SVENSKAKYRKAN.SE 
 

                        Mvh,Gunilla Hallonsten, Internationell chef

Vill du veta mer logga in på denna hemsideadress: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1474070

Det bjöds på rockabilly på musikgudsjänsten
i Örs kyrka lördagen den 18 juni.  
Duktiga unga musiker med musikglädje. 
Marit Järbel ledde en andakt.

Valleyland Rockers från vänster Jacob, Rickard och 
Lucas                               Foto Elisabette Emanuelsson  

Unga musiker gästade Örs kyrka - Valleyland Rockers

Gunilla Hallonsten 
Foto: Magnus Aronsson IKON

Befrielse från mörkret
Världen har både ljus och mörker i sig. Redan på 
Bibelns första blad kan vi läsa om hur Gud skapade 
ljuset för att övervinna mörkret, för innan dess var 
jorden öde och tom, djupet täcktes av mörker och 
en gudsvind svepte över vattnet. Gud såg att ljuset 
var gott.

Världen önskar gå fri från allt som har med mör-
ker att göra. Terrorism, hungersnöd, krig, våld, 
orättvisor, död, sjukdom, svek, intriger – bara för 
att nämna några av dem, är tyvärr vardag i många 
delar av världen. Varje människa – tror jag – har i 
sitt liv fått bittert erfara det ondas existens. 

Det går inte att förklara varför Gud tillåter upp-
komsten av det onda eller varför Gud låter det ha 
stor makt. Därför ska vi be, att Gud själv ska kämpa 
för oss. Vi kan inte ge upp. Vi får inte låta mörkrets 
makter segra genom att sluta att hoppas, vi får be 
för en bättre värld. Godhet och ljus kommer inte av 
sig själv utan bara genom våra gemensamma 
handlingar. 

Be och gör gott– that´s how it works! 

Det är Kristus själv, som har lärt oss att be. Som hans 
lärjungar är vi kallade att vara Kristi hjälpande händer 
och lyssnande hjärtan och i den ordningen borde vi 
också använda dem.  

Vid dopet ber vi, att Gud befriar oss från mörkrets 
makt och att våra namn blir skrivna i Livets bok. 
Kristus är nämligen den ende, som kan besegra 
ondskan och befria oss från dess grepp om oss. Livet, 
som vi fått, blir till ett nytt liv genom den Heliga 
Anden och vi får ta emot Guds nåd och frälsning.
                                            Lena Hildén, komminister

Gravsmyckningskaffe
Till Allhelgonahelgen ordnar man ofta med sina grav-
vårdar inför vintern och kanske tänder man sin grav-
lykta inför helgen. På fredagen den 4 november
har några av våra kyrkor öppet hus med kaffe 
och musik för er, som vill komma in en stund 
för värme och samvaro.

Holms kyrka 15.00-18.00, musik 17.00-18.00
Järns kyrka musik 16.00-16.45
Bolstads kyrka 15.00-17.00 musik 15.00-15.45 
Erikstads kyrka 15.00-17.00 musik 16.00-17.00 
Grinstads kyrka 15.00-17.00 musik 15.00-15.45 
Kyrkstugan Skållerud: Röda korset bjuder på kaffe 
mellan 11.00-18.00 både på fredag och lördag.
Örs kyrka Allhelgonacafé 13.00-17.00  
musik 15.00-15.45

Minnesgudstjänster
5 nov
16.00 Järns kyrka
16.00 Örs kyrka, Örs kyrkokör
18.00 Holms kyrka
18.00 Skålleruds kyrka, Skålleruds Drängar
18.00 Dalskogs kyrka, Örs kyrkokör

6 nov
16.00 Erikstads kyrka, Bolstads kyrkokör
16.00 Gunnarsnäs kyrka, Skålleruds Drängar
18.00 Klöveskogs kyrka, Bolstads kyrkokör

                                                 Foto: Annelie Jacobsson
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Skålleruds församling och Karl Karlssongården fick besök av biskop Esbjörn Hagberg söndagen den 19 
juli. Det blev en festgudstjänst med många besökare, predikan, körsång, solosång, tal och inte att för-
glömma kyrkkaffet. Ordföranden i föreningen Karl Karlssons vänner, Lars Brink, hälsade alla välkomna till 
gården. Friluftsgudstjänsten leddes av Marit Järbel. Biskop Esbjörn Hagberg, som nu i augusti lägger ner 
staven, höll predikan. Biskopen fick som tack för besöket en liten biskopsmus av församlingen. 
Erica Larsson har tolkat och satt musik till många av Karl Karlssons dikter. Under gudstjänsten sjöng Erica 
några av dessa. Även Skålleruds församlingskör och Skålleruds drängar höjde stämningen med sin sång. 
Efter gudstjänsten hade föreningen Karl Karlssons vänner dukat upp till kalas med kaffe och tårtor. Under 
kaffet talade Tommy Johansson, kommunalråd i Melleruds kommun, om kommunens nykomna invånare 
och kommunens framtid.

Foto: Evert Magnusson och Elisabette Emanuelsson

Detta är vad alla dirigenter önskar,
Tänk vad man kunde ådstadkomma!
                    Foton från Elisabettes kamera
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        Skålleruds drängar och församlingskör

Biskop Esbjörns avslutningsrunda -
Friluftsgudstjänst påKarl Karlssongården

Nystart! Nystart! Nystart! Nystart! 
Barnkör  startar vecka 35, tisdagen den 30 augusti.  
Kyrkans Hus kl 16.00-16.30. 
Anders Fredriksson

Ungdomskör  Ålder: från klass 6 och uppåt. Startar 
vecka 35, torsdagen den 1 september. 
Skålleruds församlingshem kl 16:00-17.00.  
Elisabette Emanuelsson

Uppstarter inför hösten
Bolstads kyrkokör 30 aug kl.18.30, Grinstads församlingshem 
Bolstads barnkör 31 aug kl.14.30, Grinstads församlingshem
Örs kyrkokör 31 aug kl.18.30, Stakelund 
Örs barnkör 31 aug kl. 15.00, Stakelund
Mer info Maria Andersson 0530-36206

Skålleruds drängar 7 sep kl.17.30
Skålleruds församlingskör 7 sep kl. 19.00
Skålleruds barnkör 15 sep kl. 14.30 
Skålleruds församlingshem
Mer info Elisabette Emanuelsson 0530-36226

Järnskören 18 aug kl. 19.00
Ungdomskören ”Mellody” 1 sep kl. 16.00
Kören ”Morgonstund” 6 sep kl. 9.30
Kyrkans Hus, Anders Fredriksson 0530-36208



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 36201  
Träffas säkrast helgfria vardagar    
tis och tors kl 8-9:30 
Kyrkorådets ordförande 
Anders Perme 0709-162727 

Kamrer Ingemar Thörnström 36202 
Diakon Irja Lignell 36205

Km. Marit Järbel 0706-181710

Km. Lena Hildén 36204
Km. Daniel Westin 36207
Församlingspedagog
Martin Niklasson 36210

Gravadm. Morgan Björnmar 36218
Kyrkogårdsföreståndare 
Bo Alfredsson 36212 
Arbetsledande vaktmästare 
Norr: Andreas Hermansson 36214
Söder: Anna Hedberg Lindström 36203

TÄVLING
Fina bokpriser!

Vi säger Grattis till vinnaren i förra numrets ordfläta,
Lena Samuelsson, Viravägen Åsensbruk

Rätt svar var: Jesus, susar, Aron, nattvard, dok, okarina, Nahum, umbra, Rama, Matteus, 
USA, Salomo, Mose, Sem, möss, semester. Dessa ord flätades samman till: 

jesususaronattvardokarinahumbramatteusaalomosemössemester.

Ansvarig utgivare Pär-Åke Henriksson
Layout och övriga foton Eva-Britt Snapp
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Känner ni igen våra kyrkogårdar?
Skriv ner namnen på ett kort från A-I och skicka in till-
sammans med ditt namn och adress och tel.nr till
Melleruds pastorat. Box 94, 46422 Mellerud. Lycka till! 
Ett tips! Kyrkogårdarna är vackra utflyktsmål.


