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?
Visste du att...?
Efter några år med nedåtgående siffror ökade antalet 
konfirmerade i församlingens grupper 2016 med 75 % jämfört 
med 2015. Nu kan man anmäla sig till höstens grupper på 
konfirmandikungalv.se

Det finns ca 670 sommaröppna kyrkor i Sverige. Du hittar 
vägkyrkor, sevärdhetskyrkor och pilgrimskyrkor i appen 
Kyrkguiden eller på www.svenskakyrkan.se/sommarkyrkan

17 420 söndagar har passerat sedan den första gudstjänsten 
firades i Kungälvs kyrka år 1682. Välkommen du med i sommar!

mikael isacson, kyrkoherde
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 Konfirmand... ”Här var alltid mycket besök 

och vi hade kvällsöppet också. 
Folk kom och lämnade in sin 
flyttanmälan personligen och 
när någon skulle skiljas var det 
prästen som skulle medla.

ingrid augustsson minns 
folkbokföringstiden, s. 7

Du har säkert sett skylten för gångba-
na. Den runda med blå botten och 

vit kant. I mitten en större människa 
till vänster och en mindre till höger. En 
förälder med sitt barn? De håller varan-
dra i handen och går framåt.

När jag ser skylten tänker jag på Je-
sus. Han är den större personen. Jag 
den mindre. Och jag får hålla Jesus i 
handen.

Bilden signalerar trygghet för mig. En 
trygghet i att Jesus vill leda mig genom 
hela livet. Oavsett vad som händer. Var-
je människa utsätts – någon gång eller 
ofta – för svårigheter, livskriser eller, i 
vissa fall, ren ondska. Att gå med Jesus 
gör ingen immun mot detta. Han har 
inte lovat att skona någon från svårighe-
ter och lidande. Ibland snarare tvärtom. 
Att gå med Jesus kan innebära att man 
får bära en del av korset. Sett till hela 
världen är kristna de som får utstå mest 
förföljelse och lidande för sin tros skull. 
Men Jesus finns med.

Ibland vill jag skapa en trafikskylt 
till. En rund skylt, med blå botten och 
vit kant. En större person bär en min-
dre i sina armar. Den större är Jesus och 
den mindre jag själv. Den skulle få på-
minna om de gånger i livet vi inte or-
kar gå framåt själva. När vi får be Jesus 
lyfta upp oss i sina armar och bära oss 
framåt.

Det finns många fina sommar-
psalmer – men hos många är 
”En vänlig grönskas rika dräkt” 
sommarpsalmen framför andra, 
inte minst bland körsångare.

text: torvald petersson  
foto: karolina braun

Sommar – det är för mig bl.a. att 
få lyssna till, eller vara med och 
sjunga Åhléns Sommarpsalm (En 

vänlig grönskas rika dräkt), Sv. ps. 201. 
Är det något en körsångare har ”i rygg-
märgen” så är det väl denna sång.

I tidigare svenska psalmböcker hade 
psalmen en melodi av Severus Gasto-
rius (1647-1682), tysk kantor i Jena. 
Det är samma melodi som vi i vår nu-
varande psalmbok har till psalmerna 
414 Så långt som havets bölja når samt  
555 På Gud och ej på eget råd. Då vår 
nuvarande psalmbok gavs ut 1986 fick 
dock psalmen den melodi som Walde-
mar Åhlén (1894-1982), tonsättare, mu-

siklärare och organist i St Jacobs kyrka 
i Stockholm, 1933 skrev till denna text 
och gav titeln Sommarpsalm. Det blev 
Åhléns mest kända komposition och 
som körsång har den sjungits av otaliga 
körsångare. Även om Gastorius melodi 
är mycket fin (och kanske egentligen 
ännu slitstarkare), så blev det ett lyft att 
få sjunga psalmen som församlingssång 
till Åhléns underbara melodi.

Texten är skriven av Carl David af 
Wirsén (1842-1912), svensk poet, lek-
tor, litteraturkritiker och från 1884 
Svenska Akademiens ständige sekrete-
rare. Wirsén var mycket begåvad och 
kunde t.ex. 14 olika språk. En vänlig 
grönskas rika dräkt fanns med i hans 
diktsamling ”Kristna högtids- och hel-
gedagar” och 1921 kom den med i ”Nya 
psalmer”, vilket var första gången den 
användes i en svensk psalmbok.

Tyvärr sjunger man inte så ofta psal-
men i sin helhet, men det är fantastiskt 

att få sjunga hela psalmen. De två första 
verserna beskriver sommarens skönhet 
samt fåglarnas och skapelsens lovsång. 
Vers 3 och 4 talar om alltings förgäng-
lighet och där finns uppmaningen att 
besinna att Guds Ord är det enda som 
består. Så kommer bönen om Andens 
nya liv som inte ska förgå samt i sista 
versen den jublande avslutningen med 
hoppet och förvissningen om den eviga 
himmelska sommaren.

Jag har många fina minnen av denna 
psalm. En gång var jag med om att det 
uppstod spontan körsång av Sommar-
psalmen då några tyska gäster, vilka 
förmodligen inte hört den förut, var 
på besök. Jag minns vilken förunderlig 
stämning det blev, och hur uppmärk-
samt de lyssnade. Och att få ”ösa på” 
med stark orgel till en kraftigt sjungan-
de församling i vers 5 är en upplevelse 
för en gammal kyrkomusiker….

Appen Kyrkguiden guidar dig i sommar
Är du på resande fot och vill ta reda på vilka kyrkor som finns i din närhet? Eller 
vill du snabbt kolla vad det är för sommarmusik i Kungälvs kyrka? Oavsett om du 
söker information om kyrkor lokalt eller i Sverige överlag är Kyrkguiden ett bra 
tips. Appen finns att ladda ner för både iPhone och Android, kostar ingenting och 
finns nära till hands när du söker information. Mer information kan du läsa på 
www.svenskakyrkan.se/appar.

 Älskade psalmer - Psalm 201.
En vänlig grönskas rika dräkt

I år firar Kungälvs kyrka sin 335:e 
födelsedag. Det var på pingstda-

gen 1982 som den första gudstjänsten 
kunde firas. Efter år av krig, brand och 
dålig ekonomi fanns det åter en kyrka i 
staden. Då satt församlingen på andra 
kyrkbänkar än dagens, tornet var ännu 
inte byggt och de skulle få vänta ytterli-
gare några år på att få blicka upp mot de 
vackra takmålningarna i trätaket.

Bohuslän hade blivit svenskt och en 
ny ”göteborgspsalmbok” hade tagits i 

bruk, med psalmer på svenska. Kan-
ske sjöng församlingen Luthers pingst-
psalm Kom, Skaparande, Herre god, 
som återfinns än idag som psalm nr 50.

I sommar håller Kungälvs kyrka öp-
pet varje dag. Passa på att känna histori-
ens vingslag i kyrkan, vare sig du kom-
mer för att upptäcka takmålningarna, 
för en stunds stillhet, för att uppleva 
sommarmusiken eller för gudstjänstge-
menskapen..

Kyrka i 335 år

             Upptäck 
  Kyrkguiden

foto: karolina braun

foto:linus åsemyr
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Sommarkalendern
Föredrag, musik, friluftsgudstjänster och spännande  
möten i våra kyrkor och församlingshem. Fri entré till allt! 

Sommarkyrkan
26 juni - 13 augusti

lördag 24 juni 18.00 Hembygdsgården Guddehjälm 
Friluftsgudstjänst Präst Evelina Johansson. 
Hembygdsföreningen serverar kyrkkaffe. Kör 
väg 168 förbi Ytterby mot Marstrand, skylt 
”Guddehjälm”.

onsdag 28 juni 19.00 Kungälvs församlingshem 
Om jag fick göra Sommar i p1... Liselotte J 
Andersson, författare och pastor i Equmenia-
kyrkan med lång erfarenhet av själavård och 
retreatverksamhet.

söndag 2 juli 19.00 Ytterby kyrka  
Orgel i sommarkväll Organist Torvald Peters-
son spelar Bach, svensk och engelsk musik 
samt bjuder på improvisation.

onsdag 5 juli 19.00 Ytterby församlingshem  
Vänner - En viktig del av livet När livet rasar 
behövs vännerna. Lennart Björklund, psyko-
terapeut, talar om vänskap som något man  
gör, inte får.

söndag 9 juli 19.00 Kungälvs kyrka  
Vidöppna fönster Två singer-songwriters: 
Enok Amrani från Norge och Jeanette Åkerlund 
från Kungälv, bjuder på hoppfulla texter och 
sköna melodier i ett avskalat program. 

onsdag 12 juli 19.00 Kungälvs församlingshem  
Den som längtar efter mer Om kreativitet 
och skrivande. Åsa Hofverberg, författare 
från Partille, som bl.a. skrivit barnböckerna om 
Hedda och Sally. 

söndag 16 juli 19.00 Ytterby kyrka  
Laudate Dominum Sommarmusik med  
familjen Eriksson/Bengtsson.

onsdag 19 juli 19.00 Ytterby församlingshem  
Att leva som pilgrim i ett höghastighets-
samhälle Hans-Erik Lindström, präst och 
grundare av Nordens första pilgrimscentrum i 
Vadstena och frontfigur för den moderna pil-
grimsrörelsen.

Vägkyrka i Kungälvs kyrka
öppet dagligen kl 11-16
I kyrkan finns enkelt kaffe, ljusbärare och 
möjlighet till guidning.  
Mån-fre 12.00 Andakt. 

Öppen förskola
kungälvs församlingshem  
tisdagar kl 9.30-12
Obs! Endast i juli månad
Sångstund kl 10.30 och fika kl 11. 
Är det fint väder är vi ute på gården. 

Bibelstudium: Kvinnor i Bibeln
kungälvs församlingshem kl 10.30
Onsdag 28/6 Ruth 
Onsdag 12/7 Maria från Magdala 

Sommarkväll
kungälv/ytterby onsdagar kl 19
Se sommarkalendern.

Middagsbön och 
torsdagslunch
ytterby kyrka & församlingshem 
torsdagar kl 12-13.30
Middagsbön kl 12 i kyrkan. Därefter serveras 
lunch i församlingshemmet.  

Sommarmusik
kungälv/ytterby söndagar kl 19
Se sommarkalendern.

Söndagsgudstjänster
kastalakyrkan kl 9.30 
ytterby kyrka kl 10
kungälvs kyrka kl 11
munkegärdekyrkan kl 17 

söndag 23 juli 19.00 Kungälvs kyrka  
Låtar efter Albert Lantz  
- en bohuslänsk folkmusiktradition  
Ranrike spelmän.

onsdag 26 juli 19.00  
Kungälvs församlingshem  
Luther - En glädjedödare? Göte Siverbo, 
talar om Luthers person och den bild som 
finns av honom i Sverige. Göte är tidigare 
präst i Kungälv och leder Lutherresor till 
Tyskland.

söndag 30 juli 18.00  
S:t Halvards kyrkoruin  
Friluftsgudstjänst Präst Per-Olof Holm. 
Arbetskretsen serverar kyrkkaffe. Följ 
Torsbyvägen mot Kärna, tag vänster efter 
järnvägsspåret, skylt ”Kyrkoruin”.

söndag 30 juli 19.00 Kungälvs kyrka  
Färgstarkt Octacolor, en sångensemble 
med åtta röster, sjunger. Medlemmarna 
kommer från olika gymnasier i Göteborg, 
och brinner allihop för körsång.

onsdag 2 augusti 19.00 
Kungälvs församlingshem  
Arbete bland utsatta barn i Tanzania 
Prästen Carl-Erik Sahlberg berättar om 
barnhemmet i Tanzania som han och hans 
fru driver.

söndag 6 augusti 19.00  
Ytterby kyrka  
Musik med tusenåriga anor ZAËA tolkar 
musik från medeltid till nutid. Biggi Vin-
keloe, saxofon och flöjt, Christin Gustafs-
son, sopran, Nema Vinkeloe, sopran och 
Gabriel Henningson, orgel. 

onsdag 9 augusti 19.00 
Ytterby församlingshem  
Luther - Munken som startade en ny 
kyrka Carl-Magnus Adrian, präst och 
Lutherkännare, tecknar ett porträtt av 
den berömde munkens kallelse, under-
visning och teologi. 

söndag 13 augusti 19.00 
Kungälvs kyrka  
Het svalka i sommarkvällen Trio  
Fenestra bjuder på smekande jazztoner, 
rytmiska krumsprång och en och annan 
folkton.

5 juli

19 juli

2 augusti

30 juli

13 augusti

9 juli
23 juli

Reformationsåret 2017

På olika håll i landet uppmärksammas att det i år är 500 
år sedan munken Martin Luther spikade upp de 95 

teserna på kyrkporten i Wittenberg – starten på reforma-
tionen. Den svenska staten tog till sig de nya lärorna och 
arvet från Luther påverkar vårt samhälle än idag. 

Men vem var egentligen Luther? Ofta målas bilden av 
en pliktmänniska och glädjedödare upp. Vem har inte 
hört uttrycket om att ha ”Luther på axeln”? Men mun-
ken Luther – som ofrivilligt startade en ny kyrka – hade 
många olika sidor. På två sommarkvällar i Kungälv får du 
möta Luther som både livsnjutare, sökare, själavårdare, 
bokmal och lärjunge. Prästerna och Lutherkännarna 
Göte Siverbo och Carl-Magnus Adrian tecknar ett sam-
mansatt porträtt och utmanar gamla fördomar. Välkom-
men 26/7 och 9/8..

9 juli

28 juni

6 augusti
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Pension efter 45 år på pastorsexpeditionen

Efter 45 år på pastorsexpeditionen 
går Ingrid Augustsson i pension. 

Hur känns det att sluta?
– Det känns jättekonstigt att jag inte 

ska hit på morgonen längre. Samtidigt 
blir det skönt också, jag känner att jag 
jobbat färdigt och jag har aldrig hört 
någon som ångrat sig när de slutat.

Du blev tillfrågad att jobba här 
redan 1972, samma år som nye kyr-
koherden Mikael föddes. Hur var det 
att jobba i kyrkan då?

– Kyrkan hade folkbokföringen då 
och jag hade hand om in- och utflytt-
ningar och invandringar. Vi var sju 
stycken som jobbade på expeditionen. 
Här var alltid mycket besök och vi hade 
kvällsöppet också. Folk kom och läm-
nade in sin flyttanmälan personligen och när någon skulle skiljas var det prästen 
som skulle medla. Vi arbetskamrater hade jättebra sammanhållning, vi firade till 
exempel födelsedagar hemma hos varandra.

1991 skedde en stor förändring, vad hände då?
– Då tog Skatteverket över folkbokföringen och vi fick erbjudande att följa med 

över. Men jag tackade nej, jag hade precis fått barn då och på Skatteverket var det 
inte lika bra arbetsvillkor tyckte jag. Jag fortsatte istället på pastorsexpeditionen. Det 
var fortfarande många släktforskare som ville titta i de gamla böckerna och de besö-
ken hade jag hand om. Det var spännande att hjälpa människor att hitta sina rötter. 
Oftast blev de glada, men det hände att de blev besvikna också förstås. Några år 
senare blev jag löneassistent och det har jag varit sen dess.

Om du ser tillbaka, vad har varit roligast under den här tiden?
– Det är svårt att säga. Jag har trivts jättebra hela tiden och aldrig känt att något 

varit tråkigt eller enahanda. Arbetet i sig har förändrats hela tiden och det är roligt. 
Jag har faktiskt aldrig sökt ett jobb, men har haft det så bra ändå!

Vad ska du göra nu som pensionär?
– Jag ska ägna mig åt mina barnbarn, huset och trädgården och kanske göra något 

ideellt. Jag hoppas också få tid att läsa mina olästa böcker!.

Askgravlund på Skogskyrkogården
En askgravlund finns nu på Skogskyrkogården i Kungälv. Det är en gammal famil-
jegrav som återanvänts och ställts i ordning. Till skillnad från minneslunden får an-
höriga här en liten plakett med namn på gravstenen. Det finns plats för 75 sådana 
plaketter på stenen och det går att gravera in två namn på varje plakett. För grave-
ring och uppsättning av plaketten utgår en kostnad om 2000 kr..

Korta nyheter.
  

Kontakt

Kyrkobladet delas ut till alla  
hushåll i Kungälv och Ytterby fyra 
gånger om året. Utgivningsplan 2017, 
årgång 9: april (nr 1), juni (nr 2),  
september (nr 3) och december (nr 4). 

I redaktionen: Mikael Isacson (ansvarig 
utgivare), Karolina Braun (redaktör), 
Håkan Adielson, Sonja Dahlberg och 
Eva Eliasson.

Saknar du eller någon du känner Kyrko
bladet i brevlådan? Är det något du 
skulle vilja läsa mer om? Hör av dig till 
redaktören på 0303-37 70 04, eller 
karolina.braun@svenskakyrkan.se

Bilden på framsidan: Kungälvs kyrka i 
sommarskrud. Foto: Karolina Braun.

Fler kontaktuppgifter på baksidan.

växel/expedition 0303-37 70 00
Kyrkoherde Mikael Isacson 37 70 01
Kyrkogårdsförvaltningen 37 70 51
Sjukhuskyrkan 37 70 46
Kontakten, Torggatan 5         21 13 50

Kungälvs kyrka/församlingshem 
Präst Evelina Johansson 37 70 11
Organist Helena Viklund 37 70 12
Diakon Kirsten Holm 37 70 13
Familjediakon Christina Carlsson 37 70 14
Vaktm. Magdalena Moberg 37 70 15
Kontaktenföreståndare 
   Lennart Åkerlund 37 70 27

Kastalakyrkan 
Präst Per Wallin 37 70 31
Kantor Kristina Sikström 37 70 32
Pedagog Jonas Edsberger 37 70 34
Vaktmästare Linus Åsemyr 37  70 35
Kontakt integrationsfrågor 
   Ingela Lönn 37  70 25

Munkegärdekyrkan 
Präst Filip Lindstrand 37 70 41
Diakon Pia Thorson 37 70 48
Kantor Kristina Sikström 37 70 32
Pedagog Camilla Björkman 37 70 42
Vaktmästare Linus Åsemyr 37 70 35

Ytterby kyrka/församlingshem 
Präst Gabriel Bengtsson 37 70 61
Organist Torvald Petersson 37 70 62
Diakon Sven-Börje Andersson 37 70 63
Familjediakon Ulrika Algesund 37 70 64
Pedagog Mattias Wodlén 37 70 67
Präst Per-Olof Holm 37 70 47
Kantor Åsa Gunnervik 37 70 71
Vaktmästare Carina Magnusson 37 70 65
Vaktmästare Daniel Öhrvall 37 70 66

Församlingens nye kyrkoherde 
Mikael Isacson vill gärna ”stretcha 
sina gummiband” och pröva nya 
saker. Struktur och tydlighet är 
viktigt – liksom barnens perspektiv. 
Och när han vill koppla bort är det 
släktforskning som gäller. 

text & foto: karolina braun

Kungälv-Ytterby församling har fått 
en ny ledare i nye kyrkoherden 
Mikael Isacson. Kan du berätta 

något om din bakgrund?
– Jag är född i Tuve men uppvuxen 

i Torslanda. Jag studerade till präst i 
Uppsala och fortsatte där med en dok-
torsavhandling parallellt med att jag var 
präst på somrarna i Åsa. Nu närmast 
kommer jag som kyrkoherde i Lilla 
Edet där jag arbetat sedan 2004. Kyr-
kan fanns inte i hemmet när jag växte 
upp, men som barn hade jag någon 
slags insikt om att Gud ändå fanns. Det 
var under konfirmationstiden som jag 
började kunna sätta ord på det. Och så 
småningom upplevde jag Guds kallelse 
till att bli präst.

Varför sökte du den här tjänsten?
– Återigen, jag kände Guds kallelse 

till det, i kombination med att jag kände 
mig ganska klar i Lilla Edet. Jag bru-
kar säga att ”man behöver stretcha sina 
gummiband” ibland, pröva på sådant 
man inte vet och ta möjligheterna. Det 
är också spännande att komma till ett 
nytt ställe, med delvis annan kyrklig 
tradition. 

En kyrkoherde ska ju leda försam-
lingen. Vad är viktigt för dig i din roll 
som ledare?

– Jag vill se till att det finns strukturer 
och tydlighet så att man vet vart man 
ska och vad man ska göra. Att även vara 

lyssnande är viktigt. 
Det finns fyra kyrkor 
i Kungälv och min 
uppgift är inte att gå 
in och peta i detaljer 
i respektive kyrka. 
Jag vill ge präster, 
anställda, ideella och 
engagerade förutsätt-
ningar och frihet att 
göra ett bra arbete 
– samtidigt som vi 
behöver hålla ihop 
helheten.

Vad känneteck-
nar en levande för-
samling för dig?

– Det enkla svaret 
är nog att där finns 
engagerade männis-
kor med passion för sin kyrka och för 
gudstjänsten. Finns inte människor blir 
det väldigt dött.

Hur ska man då få fler att upp-
täcka och engagera sig i kyrkan?

– Ja, det finns inget patentsvar på det. 
Jag tror på det uthålliga och långsiktiga 
arbetet där man hela tiden har fokus på 
kyrkans kärnfrågor som är att fira guds-
tjänst, bedriva undervisning, utöva dia-
koni och mission. Men det är en svår tid 
att vara kyrka i. Inställningen i Sverige 
att religion bara är en privatsak gör att 
det är svårt att låta tron komma till ut-
tryck. Här tror jag det är väldigt posi-
tivt för människor att bli tillfrågade om 
att ta något praktiskt ansvar. Då blir de 
både uppmärksammande och känner 
en anledning att också komma till kyr-
kan.

Jag har hört att barnperspektivet är 
viktigt för dig. Hur yttrar det sig?

– Jag har fyra döttrar själv som är 
mellan 8 och 17 år så det kommer sig 

”Barn ger 
glädje och 
spontanitet”

naturligt. Jag tycker om barn. Barn ger 
både glädje och spontanitet och det är 
roligt att predika för barn. Om vi ska 
prata om en levande församling så tror 
jag också det är bra att det finns män-
niskor i alla åldrar. Barn behöver ha sin 
plats och sina villkor.

Du bor i Mölndal tillsammans med 
din familj. Hur ser din fritid ut – om 
du har någon?

– Familjelivet tar förstås mycket tid 
och vi har egen villa med trädgård som 
också tar tid. Men får jag bestämma helt 
själv så ägnar jag mig antingen åt att 
läsa eller åt släktforskning. Då kopplar 
jag bort allt annat. Historia intresserar 
mig och det är roligt att komma till 
Kungälv där man kan läsa om historien 
även i skrift. Men jag har inte hittat någ-
ra släktband bakåt till Kungälv – och 
inga präster heller för den delen!

Har du några oväntade talanger?
– Jag vrider och vänder gärna på ord 

och så kan jag faktiskt stenografera..

Mikael Isacson hälsar på barnen i Kungälvs kyrka.

Ingrid. text & foto: karolina braun

foto: karolina braun
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personligt.ODR Samhällsinformation

K som i Konfirmand, Kefas, Kör & Kyrka

Tänk om du skulle få ett sms av Gud... 
Vad tror du han skulle skriva till dig?

Se filmen & anmäl dig till konfirmation på  

konfirmandikungalv.se

När jag fick frågan att skriva i 
Kyrkobladet om ett ämne jag 
känner för och lite förslag på 

ämnen, bland annat minnen från kon-
firmationen eller hur det är att jobba i 
Sommarkyrkan, var det väldigt svårt 
att bestämma sig. För allt hänger ihop 
med varandra. Allt började med att jag 
var på min brors konfirmandläger och 
hälsade på under familjedagen. Detta 
var 2007, idag är det 2017. Jag trodde 
aldrig att ett val jag gjorde som 12-åring 
skulle leda till dit jag är idag. Den dagen 
sade jag till mig själv att jag skulle kom-
ma tillbaka till den lägergården, Råd-
dehults lägergård utanför Borås. Och 
mycket riktigt, två år senare var jag själv 
sommarkonfirmand och var tillbaka på 
denna magiska plats. Det var här som 
jag började min resa i trons namn. 

Under de följande tre åren gick jag re-
gelbundet i ungdomsgruppen Kefas. Jag 
bad om att få ett tecken ifrån Gud och 
hans existens, för jag var fortfarande 
inte helt säker. Men jag stannande ändå 
kvar i tron på Honom, mest för den ge-
menskap jag fann i Kefas. En kväll fick 
jag mitt tecken och då bestämde jag mig 

för att fullt ut tro på Gud. Det var det 
bästa val jag troligen någonsin har gjort 
och kommer att göra i detta liv. Sedan 
dess har jag aldrig helt och hållet varit 
ensam även om det utåt sett har sett ut 
som jag varit det. 

Jag har sedan dess varit fadder för nya 
konfirmander, varit med om tre genera-
tionsövergångar på Kefas, fått nya vän-
ner och tagit avsked av vänner som flyt-
tat ifrån Kungälv. Jag mötte en av mina 
bästa vänner som jag har den sortens 
relation med där det känns som om 
man har känt personen hela livet, trots 
att det enbart är i drygt 5 år.

Jag har också fått förtroendet att vara 
kyrkvärd i Kastalakyrkan och är med i 
Kastalakören, vilket jag tycker mycket 
om att delta i. Jag känner att jag har en 
plats på ett ställe jag aldrig självmant 
skulle varit på om det inte varit för att 
jag tog det där valet 2007. 

Jag har fått vara med i Sommarkyr-
kan och får berätta om våran vackra 
gamla kyrka i Kungälv och träffa folk i 
församlingen som inte enbart är ifrån 
Kastalakyrkan.

Så ni ser, allt hänger ihop med det va-
let jag tog 2007. Och därför var det svårt 
att enbart välja ett ämne. Så jag tog al-
lihop. Frid över er alla!.

josefin legat-odin
Då: konfirmand. Idag: kyrkvärd m.m.

Den 17 september är det kyrkoval. Då har du som är 
medlem i Svenska kyrkan och minst 16 år möjlighet att 
vara med och påverka kyrkans framtid under de kom-
mande fyra åren. Du väljer till tre nivåer: Kyrkomötet 
(nationell nivå), Stiftsfullmäktige (regional nivå) och 
Kyrkofullmäktige (församlingsnivå). 

Röstkort skickas ut i slutet av augusti. Mer information 
om valet blir det i nästa Kyrkobladet, ute den 1 septem-
ber. Där presenteras också de fyra nomineringsgrupper 
som ställer upp här i församlingen. 


