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?Visste du att...?
Det finns 60 kyrkor med bevarade takmålningar inom Göteborgs 
stift. Kungälvs kyrka är en av dem. Välkommen att göra ett besök  
i sommar!

Kungälv-Ytterby församling bjuder varje år in dig till rekreation 
genom Sommarkyrkans program. Välkommen till en stunds 
stillhet i kyrkan, gemenskap i våra caféer och öppna förskolan, 
musikupplevelser i Sommarmusiken och intressanta berättelser 
på våra Sommarkvällar. Programmet finns på s. 4-5. 

mikael isacson, kyrkoherde

Tid för 
återhämtning Innehåll

3 ”Himlingar” som fascinerar
4 Sommarkyrkan
6 3 frågor till Dick Harrison
 Vilan som rekreation
7 ”Konfirmationen har 
 betytt allt”
8 #kyrkanochjag: 
 Pilgrimsvandring
 #sommarkyrkankungälv

Vad ger dig energi? Och vad tar en-
ergi? Svaren växlar från person till 

person. För vissa är det en energikick 
att gå på en stor fest, med massa nya 
människor. På den kicken kan man leva 
länge. För andra är festen en energislu-
kare utan dess like. Och skapar ett be-
hov av avskildhet för energipåfyllning 
under flera dagar. Tänk vad olika det 
kan vara! 

Men alla människor mår bra av en 
rytm. Där ansträngningar och stress 
följs av återhämtning och möjlighet att 
ladda batterierna. Den rytmen behöver 
vi kanske tänka på i olika perspektiv. 
Tid för återhämtning behöver vi varje 
dag, men också – och då något längre – 
varje vecka. Och även någon eller några 
längre perioder varje år. 

Kyrkor är en bra plats för återhämt-
ning. Det finns faktiskt undersökningar 
som visar att kyrkobesökare lever läng-
re. Möjligen för att man får en naturlig 
rytm för att ladda batterierna. Kanske 
av andra skäl.

I vårt land är många kyrkor låsta un-
der veckorna. Tyvärr är det så i Kungälv 
också. Men under sommaren, 25 juni-
12 augusti, är Kungälvs kyrka öppen 
varje dag kl. 11-16. Kanske en möjlighet 
för dig till rekreation och återhämtning, 
stillhet och andakt. Eller en möjlighet 
att tända ett ljus och be för någon.

”Konfirmationen har betytt allt! 
Jag var kristen innan, men fick 
lära mig mycket nytt. Jag har 
vuxit mycket i min tro och i 
mig själv och fått lära känna 
många nya människor.

amanda olsson, 16 år, s. 7.

Bilden på framsidan:
Saga njuter på öppna förskolans 
utflykt till fårhagen hemma hos 
diakon Sven-Börje. 

foto: ulrika algesund
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För barn och ungdomar på 
flykt betyder  fotbollen glädje, 
gemenskap och hopp i en 
värld av oro och utsatthet.

Din gåva ger livskraft.  
Swisha till 9001223.
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När 1700-talsmänniskorna var på 
gudstjänst i Kungälvs kyrka blickade 
de säkert upp på ”himlingarna”, tak-
målningarna som vi ser än idag. Nu 
har himlingarna fått en egen bok. 

text: karolina braun
foto: karolina braun, torgny lindén

Många som kommer in i Kung-
älvs kyrka slås säkert av de 
vackra takmålningarna som 

täcker hela innertaket. De kom till 1697, 
några år efter att kyrkan stod färdig. 
På den tiden kallades målningarna för 
”himlingar”, en beskrivning som kanske 
både förde tanken till kyrktaket som ett 
himlavalv och till att målningarna ofta 
föreställde himmel, såväl som helvete.

En som vet mer om takmålningar är 
Matilda Dahlqvist, stiftsantikvarie i Gö-
teborgs stift. Tidigare i vår släpptes bo-
ken ”Mellan himmel och helvete” som 
handlar om de lite bortglömda takmål-
ningarna från barocktiden och framåt 
som finns i Västsveriges kyrkor. Hur 
kom boken till?

– Tidigare har man ofta fokuserat på 
det medeltida måleriet som det finns 
mycket av i Mälardalen, på Gotland och 
i Skåne. Här på västra sidan finns näs-
tan ingenting från den tiden, utan våra 
målningar är från efter reformationen 
– men de har kommit lite mer i skym-
undan. Universitetet efterfrågade också 
mer kunskap om kyrkomåleri i Sverige. 

Så det var lite av startskottet: Hur kan vi 
uppmärksamma de målerier som finns i 
vårt stift? berättar Matilda.

Boken beskriver 60 målade kyrktak 
– men man tror att dagens målningar 
endast utgör 40 procent av dem som 
ursprungligen funnits. En del kyrkor 
har rivits, andra målningar flyttats eller 
försvunnit på annat sätt. Och de äldsta 
bevarade målningarna finns i Kungälvs 
kyrka, målade av göteborgsmålaren 
Erik Grijs.

– Det är få kyrkor som har så omfat-
tande målningar som Kungälv, eftersom 
det är en korsarmskyrka. Den har också 
en av de främsta målningarna från ba-
rocktiden, menar Matilda. 

Vad tror du en 1700-talsmänniska såg 
när de blickade upp mot kyrkvalvet – och 
vad ser en människa idag?

– Idag kanske man ser det mer som 
ett konstverk och imponeras av bilder-
na. På den tiden tror jag att man mer 
förstod vad bilderna faktiskt förestäl-
ler. Många av bilderna handlar om do-
medagen och den yttersta domen som 
jag tror var mer levande för dåtidens 
människor. I dagens kyrka har det to-
nats ned och jag tror att det kan vara 
svårare för oss att ta till oss bildspråket 
om liv och död eftersom vi tänker på ett 
annat sätt. 

I början av 1800-talet fick takmål-
ningarna ett abrupt slut. I många kyrkor 
målades takmålningarna över, men i 

Kungälv fick de vara kvar. 
– Med nyklassisismen var det fokus 

på ljus och luft. Man började bygga 
enklare och stramare predikosalar, där 
upplysning och ordet var i fokus – inte 
bilder och dekorationer. Kyrkorna från 
den här tiden kallas i folkmun för ”Teg-
nérlador”. 

Under sommaren är många kyrkor 
mer öppna för besökande. Förutom 
Kungälvs kyrka – vilka kyrkor tycker du 
att man ska besöka?

– Det är svårt… det finns ju så många. 
Romelanda och Kareby kyrka har också 
takmålningar och ligger ju nära Kung-
älv. Jag kan också rekommendera Råda 
kyrka som också är en träkyrka från 
1600-talet precis som Kungälvs kyrka. 
Där är det inte Erik Grijs som har må-
lat taket utan Christian von Schönfeldt, 
som också målat altarringen i Kungälvs 
kyrka… Han hade förresten ett intres-
sant liv, var från början lindansare på 
cirkus – väl värt att googla upp!.

”Himlingar” som fascinerar

Boksläpp av boken ”Mellan himmel och 
helvete” i Kungälvs kyrka. 
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Sommarkyrkan
lördag 23 juni 18.00  
Hembygdsgården Guddehjälm 
Friluftsgudstjänst Präst Gabriel 
Bengtsson. Hembygdsföreningen 
serverar kyrkkaffe. Kör väg 168 förbi 
Ytterby mot Marstrand, skylt ”Gud-
dehjälm”.

onsdag 27 juni 19.00  
Kungälvs församlingshem 
En berättelse från en pilgrims-
vandring till Santiago de Compos-
tela Lennart Johnsson, fd kyrkoherde 
i Stora Lundby, och Elisabeth Sven-
ning Johnsson, tidigare sjukhusdiakon 
på Sahlgrenska sjukhuset.

söndag 1 juli 19.00  
Ytterby kyrka  
Orgel i sommarkväll Organist 
Torvald Petersson framför musik av 
bl.a. Bach och Franck samt bjuder på 
orgelimprovisation. 

onsdag 4 juli 11.00-12.00  
Kungälvs kyrka 
Skattjakt för alla barn. 

onsdag 4 juli 19.00  
Ytterby församlingshem  
Med AT-läkare i Etiopien Marie Per-
vik, socionom och psykoterapeut på 
Sjukhuskyrkan i Kungälv, berättar om 
en studieresa till Etiopien tillsammans 
med AT-läkare från sjukhuset.

söndag 8 juli 19.00  
Kungälvs kyrka 
En sommarpsalm jag sjunga må Nya 
Motettensemblen - en kör vars med-
lemmar kommer från hela Västsve-
rige - bjuder på körmusik från olika 
epoker. Dirigent Peter Corneliusson. 

onsdag 11 juli 19.00  
Kungälvs församlingshem 
Vibeke Olsson ”När jag var en 
romersk officer” Vibeke Olsson, 
författare och predikant, berättar 
om att skriva historiska berättelser. 
Många av hennes romaner utspelar 
sig i historiska miljöer, t.ex. Krigarens 
sköld, Molnfri bombnatt och serien 
om sågverksarbetaren Bricken.

foto: magnus aronson

vägkyrka 
kungälvs kyrka 
dagligen kl 11-16
I kyrkan finns enkelt kaffe, ljusbärare 
och möjlighet till guidning.  
Andakt måndag-fredag kl  12.00.

sommarkväll 
kungälv/ytterby onsdagar kl 19
Föredrag & kaffeservering. Se kalendern. 

sommarmusik
kungälv/ytterby söndagar kl 19
Stämningsfullt i kyrkorna. Se kalendern. 

öppen förskola
kungälvs församlingshem  
tisdagar kl 9.30-12
Obs! Endast v. 26-30
Sångstund kl 10.30 och fika kl 11. 
Är det fint väder är vi ute på gården. 

sommarhäng
kungälvs församlingshem 
fredagarna 29/6, 6/7 och 13/7
kl 13-14.45
Fika, gemenskap och uteaktiviteter vid 
fint väder. Vi bjuder på fika!

öppen mötesplats
ytterby församlingshem 
torsdagar kl 10-13
Kaffe och gemenskap från kl 10. 
Middagsbön kl 12, därefter lunch.

sommarcafé
munkegärdekyrkan 
måndagar & torsdagar kl 10-12
Obs! Endast 18/6-30/7
Öppet för gemenskap och fika med 
hembakt. Middagsbön kl 12. 

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

Skattjakt!
Alla barn (och föräldrar) är 
välkomna till en spännnade 
skattjakt i Kungälvs kyrka.

Två tillfällen nu i sommar:
Onsdag 4 juli kl 11-12
Onsdag 18 juli kl 11-12 

11 juli

15 juli

25 juli

25 juni - 12 augusti

Aktiviteter Kalender
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söndag 15 juli 19.00 Kungälvs kyrka 
Längtans dröm Ett program som 
fångar ögonblick, drömmar och 
verklighet med omtyckta sånger på 
svenska som ”Gabriellas sång”, ”Tro” 
och ”När löven faller”. Ingmari Dalin, 
sång och gitarr, och Susanne Petters-
son, sång och piano. 

onsdag 18 juli 11.00-12.00  
Kungälvs kyrka 
Skattjakt för alla barn. 

onsdag 18 juli 19.00  
Ytterby församlingshem 
Sankta Elisabet Hesselblad, Sve-
riges senaste helgon Luca Cesarini, 
svensk präst, föreläsare och förfat-
tare, berättar en fantastisk livsberät-
telse om en kvinna som döende och 
med två tomma händer lyckades in-
gjuta nytt liv i birgittinerorden. 

söndag 22 juli 18.00  
St Halvards kyrkoruin 
Friluftsgudstjänst Präst Göte Siver-
bo. Arbetskretsen serverar kyrkkaffe. 
Följ Torsbyvägen mot Kärna, tag 
vänster efter järnvägsspåret, skylt 
”Kyrkoruin”.

söndag 22 juli 19.00  
Kungälvs kyrka 
Octacolor En sångensemble 
bestående av åtta röster, sjunger. 
Medlemmarna kommer från olika 
gymnasier i Göteborg, och brinner 
allihop för körsång.

onsdag 25 juli 19.00  
Kungälvs församlingshem 
Sjung en ny sång - om att skriva 
nya psalmer Maria Löfberg är or-
ganist i Falkenbergs församling och 
kompositör. Hon gav nyligen ut boken 
”Psalmer”, en samling av nyskrivna 
psalmer för hela kyrkoåret tillsam-
mans med Bertil Murray.

lördag 28 juli 11.00  
Start Bohus fästning 
Pilgrimsvandring På Sankt Olofs-
afton är du välkommen med på 
pilgrimsvandring på Sankt Halvards-

leden. Start Bohus fästning, sedan 
vandrar vi till Ytterby kyrka där 
vandringen avslutas ca kl 17. Kläder 
efter väder och matsäck för dagen 
medtages. Sankt Halvard var ett ku-
sinbarn till Sankt Olof och vi passerar 
bl.a. platsen för gamla Kongahälla där 
Sankt Olof vistats ett flertal gånger. 

söndag 29 juli 19.00  
Kungälvs kyrka 
Ranrike spelmän En folkmusikalisk 
rundresa i Bohuslän mellan Öckerö i 
söder och Hogdal i norr.

onsdag 1 augusti 19.00  
Ytterby församlingshem  
Allt vidare cirklar Om livet som 
förändrats för människor, på 400 år, 
på 100 år eller vår egen livstid. Owe 
Johansson, pensionerad präst från 
Kinna. 

söndag 5 augusti 19.00  
Kungälvs kyrka  
Du ädela ros Helena Ek, sång, fiddla 
och vevlira och Peter Janson, kon-
trabas, guidar oss med värme och 
humor från medeltida europeiska 
mariasånger till svensk folktradition. 

onsdag 8 augusti 19.00 
Kungälvs församlingshem 
Pilgrimsvandringens själ Inger Lin-
deskog, diakon i Lilla Edet, talar om 
pilgrimsvandingen som en yttre och 
inre resa. 

söndag 12 augusti 19.00 
Ytterby kyrka 
O Kriste, du som ljuset är Som-
marmusik med familjen Eriksson/
Bengtsson.  

onsdag 22 augusti 19.00 
Ytterby församlingshem 
Från Assisi till Ytterby Lundahisto-
rikern Dick Harrison berättar om den 
politiska utvecklingen i Bohuslän på 
1200-talet och franciskanernas roll 
som länk till kontinenten. Läs mer på 
nästa sida.  

3x Pilgrim
En berättelse från en pilgrimsvandring 
till Santiago de Compostela. Onsdag 27/6 
kl 19, Kungälvs församlingshem. 

Pilgrimsvandring Sankt Halvardsleden 
Lördag 28/7 kl 11-17 Start Bohus Fästning.

Pilgrimsvandringens själ. Inger Lindskog 
berättar. Onsdag 8/8 kl 19, Kungälvs 
församlingshem. 

29 juli 22 juli

27 juni

5 augusti

4 juli
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Från Assisi till Ytterby är rubriken 
när du kommer till Ytterby den 22 

augusti. Vad handlar föredraget om?
– Det kommer att handla om den 

politiska och allmänkulturella utveck-
lingen i Norden på 1200-talet. Området 
i nuvarande södra Bohuslän tillhörde de 
politiskt tyngst vägande i hela Norden. 
Här hade den norska kungamakten ett 
av sina huvudfästen och här gränsade de 
tre rikena till varandra. Och franciska-
nerna var en viktig länk till kontinenten 
när det gäller framväxten av personliga 
och institutionella kontakter och ut-
vecklingen av intellektuella traditioner.

Finns det något i Sveriges historia 
som du tycker är bortglömt idag?

– Ja, framför allt har man negligerat 
de landskap som ”bara” har tillhört Sve-
rige sedan mitten av 1600-talet. Skåne, 
Blekinge, Halland Bohuslän, Jämtland 
och Härjedalen har inte mycket utrym-
me i historieskrivningen. Dessutom har 
vi varit dåliga på att lyfta fram kvinnor 
och barn. I mångt och mycket är svensk 
historia fortfarande en historia om 
mäktiga medelålders män.

Jag får bilden av dig av en person 
som jobbar mycket. Temat i Kyrko-
bladet är rekreation – vad innebär 
det för dig?

– Att få göra vad jag vill utan att folk 
rycker i mig. Det kan vara att stänga av 
mobiltelefonen och gå en lång skogs-
promenad i den skånska bokskogen. 
Eller att jag och hela familjen försvin-
ner iväg på en kryssning på sydligare 
breddgrader. Eller att jag sjunker ned i 
en fåtölj med en bra roman och ett glas 
glögg vid jultid.

3 frågor till

Dick Harrison

Att ha en annorlunda dag i veckan 
behöver inte vara tråkigt - den 
kan fungera som ett andningshål 
och möjlighet att lyssna inåt. 

text: evelina bohlin

Vilodagen tycks mig ibland ha 
sämre rykte än den förtjänar: 
Man tänker på en tid då allt var 

stängt på söndagar och inget roligt var 
tillåtet. 

Men är en annorlunda dag alltid 
tråkig? Jag tror att detta att ha en dag 
som är liksom tömd på mycket av 
vardagens möjligheter och bekym-
mer öppnar för andra möjligheter. 
Att vilan är till hjälp för vardagens 
ansträngningar. Kanske hade Gud en 
poäng när Han re-
dan i skapelsen slog 
vakt om vilan så till 
den grad att han 
avskiljde en dag i 
veckan åt just vilan. 

”Följ med mig 
bort till en öde trakt, så att vi får vara 
ensamma och ni kan vila er lite.”, säger 
Jesus till sina lärjungar när de slutfört 
en ansträngande uppgift (Mark. 6:31).

Idag kommer det mycket an på 
oss själva att avsätta tid för den vik-
tiga vilan. Butikerna håller allt mindre 
stängt och genom mobiltelefonerna 
har butiker som aldrig stänger och 
tidningar som delas ut inte bara varje 
dag utan varje ögonblick flyttat in i 
våra handväskor och byxfickor. 

Att ha en dag i veckan som är an-
norlunda kan fungera som en and-
ningsrytm i veckan. Att fira gudstjänst 
på söndagen skapar en sådan and-
ningsrytm för mig; det gör den dagen 
olik alla andra dagar i veckan. 

Även att pilgrimsvandra kan vara ett 
sätt att skapa andningshål. Pilgrims-
leden tar oss bort från vardagsmiljön 
rent fysiskt. Vandringens enkla sys-
selsättning kan ibland kännas mer 
avkopplande för tanken än att ligga 
stilla. För flera nutida pilgrimer blir 
vandringen en möjlighet att stänga av 
mobiltelefonen och vila från den stän-
diga möjligheten eller frestelsen att få 
ny information. 

När vi firar guds-
tjänst är vi sällan 
ensamma. Pilgrims-
vandra kan man 
göra på egen hand 
men också i grupp. 
Jesus drog sig ibland 

undan för att vila helt ensam, ibland 
tillsammans med lärjungarna. En öde 
trakt för vila behöver inte alltid vara 
fri från andra människor, men öde 
från vardagens ständigt pågående sti-
mulans. 

Sådan ödemark är inte tråkig, utan 
full av möjligheter. Vilans möjlighe-
ter. Möjlighet att verkligen hinna tala 
med varandra, lite mer än genom 
snabba gilla-klick. Möjlighet att tala 
med Gud. 

Frid och allt gott!.

Vilan som rekreation

”Följ med mig bort till 
en öde trakt, så att vi 

får vara ensamma och 
ni kan vila er lite.”

foto: cato lein
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”Konfirmationen har betytt allt!”

    

Kontakt

Kyrkobladet delas ut till alla  
hushåll i Kungälv och Ytterby fyra 
gånger om året. Utgivningsplan 2018, 
årgång 11: mars (nr 1), juni (nr 2),  
september (nr 3) och december (nr 4). 

I redaktionen: Mikael Isacson (ansvarig 
utgivare), Karolina Braun (redaktör), 
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 

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 Bohlin 37 70 11
Organist Helena Viklund 37 70 12
Vik. diakoniassistent
   Maria Azzi Örnberg 37 70 13
Familjediakon Christina Carlsson 37 70 14
Vaktmästare Magdalena Moberg 37 70 15
Barnledare Ruth Hassling      37 70 17
Kontaktenföreståndare 
   Lennart Åkerlund 37 70 27

Kastalakyrkan 
Präst Magnus Haglund 37 70 31
Diakon Ingela Lönn 37 70 33
Pedagog Jonas Edsberger 37 70 34
Vaktmästare Linus Åsemyr 37 70 35
Familjediakon Christina Carlsson 37 70 14
Barnledare Ruth Hassling      37 70 17

Munkegärdekyrkan 
Präst Filip Lindstrand 37 70 41
Pedagog Camilla Björkman 37 70 42
Diakon Pia Thorson 37 70 48
Vaktmästare Linus Åsemyr 37 70 35
Barnledare Catarina Andersson  37 70 43

Ytterby kyrka/församlingshem 
Präst Gabriel Bengtsson 37 70 61
Diakon Sven-Börje Andersson 37 70 63
Organist Torvald Petersson 37 70 62
Familjediakon Ulrika Algesund 37 70 64
Vaktmästare Carina Magnusson 37 70 65
Vaktmästare Tobias Eriksson    37 70 66 
Pedagog Mattias Wodlén 37 70 67
Präst Per-Olof Holm 37 70 47
Kantor Åsa Gunnervik 37 70 71
Barnledare Catarina Andersson  37 70 43

Amanda Olsson är 16 år. Hon bor 
i Romelanda och har varit fad-

der för Ytterbys konfirmandgrupp 
under året. Vad innebär det att vara 
fadder?

– Att vara fadder handlar om att vara 
en god förebild för konfirmanderna. Vi 
var till exempel med i samtalsgrupper 
där vi pratade om den undervisning 
som vi haft. Det roligaste har varit se 
konfirmanderna växa, både i dem själva 
och deras tro.

Vad har du själv lärt dig?
– Att ta mycket mer ansvar. Jag själv 

konfirmerades förra sommaren och att 
vara fadder blev som en uppdaterad 
konfirmation för mig. Jag fick höra sa-
ker som jag inte hört eller kom ihåg.

Kan du berätta om resan till Assisi 
som ni gjorde med konfirmanderna?

– Assisi är en medeltidsstad i Italien 
där Franciskus bodde och startade ett 
kloster. Det var en otroligt vacker stad, 
vi fick många guidade turer och fick 
lära oss om staden och dess historia. Vi 
bodde på kloster och det blev en sådan 
bra sammanhållning i gruppen under 
resan. 

Vad har din egen konfirmation be-
tytt för dig?

– Den har betytt allt! Jag var kristen 
innan, men fick lära mig mycket nytt. 
Jag har vuxit mycket i min tro och i 

mig själv och fått lära känna många nya 
människor. Jag konfirmerades tre veck-
or på sommaren på Helsjön. En häftig 
upplevelse var när vi var på hajk, padd-
lade kanot och sov utomhus i vind-
skydd.

Kan du tänka dig att vara fadder 
någon fler gång?

– Det kan jag verkligen, det har va-
rit en häftig erfarenhet. Jag har tänkt 
gå församlingens ledarskola i höst – då 
tror jag att jag utvecklas ännu mer som 
fadder.

Vad skulle du säga till en blivande 
åttondeklassare som undrar ”Varför 
ska jag bli konfirmand?”

– Jag skulle säga: Har du den minsta 
lilla fundering om den kristna tron, 
bara pyttelite nyfikenhet – ta chansen! 
Du behöver inte tro på Gud för att börja 
utan kan komma helt nollställd, du be-
höver inte kunna något. Under konfir-
mationen får du också lära känna dig 
själv, andra och Gud mycket bättre. 

Hur ser sommaren ut för dig, blir 
det jobb eller vila?

– Jag ska faktiskt sommarjobba i kyr-
kan. Då kommer jag bland annat guida 
i Kungälvs kyrka. Vi har läst in oss på 
olika områden där, och jag kommer att 
berätta om ljuskronorna. Sedan kom-
mer jag att hjälpa till i barngrupper och 
servera fika på stan bland annat..

konfirmand 2018/19
svenskakyrkan.se/kungalv/konfirmation
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ODR Samhällsinformation

Jag går på livets väg...
Att pilgrimsvandra är som att gå på 
livets väg. Vi vandrar tillsammans i 
tystnad, en möjlighet att vila i tan-
ken och stanna upp och be. 

Jag sätter ena foten framför den an-
dra, får upp farten lite och stegar 
på, hittar en rytm, en jämn lunk. 

Det doftar varm barrskog och nånstans 
blommar gulmåra och sprider en doft 
av smultron och honung. En lärka dril-
lar ovanför och himlen är oskyldigt blå. 

Tankarna trängs i huvudet till att 
börja med, men efterhand stillar de 
sig och jag tar in landskapet jag vand-
rar igenom. En traktor ute på fältet, en 
stenmur som rasat, gruset som knastrar 
under fötterna och en katt på en stolpe.

En sång dyker upp och jag gnolar lite 
på den: Jag går på livets väg, jag går på 
livets väg.

Plötsligt är vi fler som sjunger. Mina 
medvandrare hakar på och vi sjunger 
tillsammans. En enkel barnsång om att 
vara trygg i livet vad som än händer. 
Sången dör ut och vi börjar prata om 
hur vi har det, vad vi tänker på och kan-
ske är oroliga eller glada över just nu. 

Efter en stund stannar vi för att 
fika. Nån bjuder på russin och und-
rar om alla har kaffe annars har hon 
så det räcker till fler. Fötter luftas 

och nån tar extra solkräm på näsan. 
När vi fikat klart samlar vi oss i en ring 
och ber Heliga Birgittas bön tillsam-
mans: Herre visa mig vägen och gör mig 
villig att vandra den. Sen går vi vidare. 
Vi går en stund i tystnad, som vi alla 
kommit överens om. Det ger möjlighet 
att vila i tanken och att släppa pratkra-
vet som ibland finns där. Att gå tillsam-
mans i tystnad är vilsamt. Att umgås på 
ett enkelt sätt. Ibland är det förstås svårt 
att vara tyst när man kommer på nåt 
bra eller ser nåt intressant. Men det kan 
jag ju lika gärna berätta om en stund.

Vi stannar till vid ett gammalt grav-
fält. Det går nätt och jämt att ana att 
det finns gamla gravar här. Om det inte 
vore för informationsskylten så skulle 
jag nog missat det. Vi läser och tänker 
högt kring vilka som kan vara begravda 
här, hur de levde och hade det. Sen ber 
vi Birgittas bön och vandrar vidare.

Vi fortsätter vandra och pausa. Vi 
lunchar och pratar och njuter av da-
gen. På eftermiddagen kommer en liten 
regnskur och vi tar skydd under några 
träd innan vi fortsätter. Slutligen kom-
mer vi fram till kyrkan. Klockorna ring-
er och hälsar oss välkomna och vi går in 
och ställer oss i en halvcirkel framför al-
taret. Vi tar en runda och alla får chan-
sen att säga hur det varit idag, hur de 

Tävling! #sommarkyrkankungälv

Var med och tävla i sommar! Ta en 
bild under årets Sommarkyrka i 

Kungälv och Ytterby. Det kan vara en 
fin, rolig eller annorlunda bild på någon 
av kyrkorna eller en fin, rolig, annorlunda 
bild på dig, din familj eller dina vänner när 
ni besöker någon kyrka eller aktivitet i 
Sommarkyrkan. 

Gör så här: Tagga bilden med 
#sommarkyrkankungälv på Facebook 
eller Instagram eller mejla till kungalv.
forsamling@svenskakyrkan.se. Bland 
alla bidrag som inkommit mellan 18 juni  
och 22 augusti vinner en lycklig vinnare 
nya boken ”Mellan himmel och  
helvete”. Läs mer om den på s. 3.

#kyrkanochjag  
Dela gärna din berättelse på sociala medier 
under hashtagen #kyrkanochjag

#kyrkanochjag.

upplevt vandringen. Sen ber vi tillsam-
mans och vi sjunger den gamla irländ-
ska välsignelsen: Må din väg gå dig till 
mötes och må vinden vara din vän, och 
må solen värma din kind, och må regnet 
vattna själens jord. Och tills vi möts igen 
må Gud hålla dig i sin hand. 

Vår pilgrimsvandring är slut för den 
här gången och innan vi skiljs frågar 
någon när vi ska vandra nästa gång. 
Kanske vill du vara med då?!.

carina frykman
Läs mer om pilgrimsvandringar på s. 5.

PS. Om du vill veta vad som händer i sommar: Kolla in programmet på sidan 4-5.


