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Kyrkobladet    
         Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby

Påverka

Öppet för alla 
Språkcafé: Möten över gränser . Sjukhuskyrkan: Rum för reflektion

Messy Church: Upptäcktsfärd för alla åldrar . Alpha: Livsfrågor på allvar 



2 3

Kyrkovalet.

Bilden på framsidan:
Stella upptäcker kyrkorummet på 
Messy Church i Kungälvs kyrka - en 
ny mötesplats öppen för alla åldrar. 
Vad vill du att Svenska kyrkan ska 
satsa på? I kyrkovalet kan du lägga 
din röst och vara med och påverka.

Det var en väldigt välkomnande 
och öppen atmosfär. Jag kände 
att man fick prata fritt. Vi var 
alla i olika åldrar och med olika 
erfarenheter och det blev 
väldigt givande samtal. 

gun-britt ivarsson, om alpha s. 11

Innehåll
3 Påverka kyrkans framtid
4-7 Nomineringsgrupperna
8 Språkcafé: Möten över gränser

9 Sjukhuskyrkan: Rum för  
reflektion

10 Rexegården: Andakt och  
gemenskap

11 Alpha: Livsfrågor på allvar

12 Öppna förskolan

12 Föräldracafé
13 Messy Church: En upp-

täcktsfärd för alla åldrar

14 Musik: Ett språk som berör 

 Kyrkorummet: Tradition 
och liv

15 Personalnytt
16 Sebastian Stakset  

Pärlor mot svälten 

mikael isacson, kyrkoherde

Förtroendevald

Förtroendevald. Ordet signalerar nå-
gon som har andras förtroende. Men 

också någon som är beredd att ta an-
svar. Och därför har blivit vald till det.

Liksom på många ställen i samhället, 
behöver en församling människor som 
är villiga att axla ett uppdrag. Som vill 
ta ansvar och sätta sig in i även ”tunga”, 
”tråkiga” och ”jobbiga” frågor som t.ex. 
ekonomi, anställdas arbetsmiljö, vad 
som ska prioriteras (och inte priorite-
ras). 

I kyrkobladet presenterar sig nomi-
neringsgrupperna (Svenska kyrkans ord 
för partier). De har fått samma frågor. 
Även om man kan se skillnader mellan 
grupperna, slås jag av att de på många 
sätt lyfter fram samma saker. Inte minst 
en stolthet över det som sker i Kung-
älv-Ytterby församling. Ett axplock av 
verksamheten presenteras också i detta 
nummer. Kanske beror samsynen på att 
kyrkans beslutsfattande ofta skiljer sig 
från riksdagens eller kommunens. Där 
står konflikten i centrum. Tycker ett 
parti så, behöver ett annat parti tycka på 
ett annat sätt. I en församling söks ofta 
mer enighet och samförstånd – även 
när det finns olika uppfattning. 

Vilka som vill ta ansvar och bli för-
troendevalda finner du om du bläddrar 
framåt. Vilka som också får förtroendet 
påverkar du som medlem i Kungälv-
Ytterby församling på valdagen 17 sep-
tember. 

?Visste du att...?
Cirka 5,2 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är 
röstberättigade. I Kyrkovalet 2013 röstade 700 000 
medlemmar. 

Lokalt här i Kungälv och Ytterby röstade 13,3 % av de 
röstberättigade i Kyrkovalet 2013, en ökning från 2009 då 11,2 % 
röstade. 

Kyrkovalet är hittills det enda rikstäckande val där du får rösta 
redan från det du fyllt 16 år. 

Påverka kyrkans framtid
Lägg din röst i Kyrkovalet

Svenska kyrkan är en demokratiskt 
uppbyggd kyrka och beroende av 
människors engagemang. Alla är 

välkomna att vara med, ta initiativ och 
dela ansvar. Det finns många olika skäl 
till varför man vill rösta i Kyrkovalet. 
Några exempel är:

 För att man får – demokratin fung-
erar bara om den används.

 För att man vill – Svenska kyrkan 
berör fler än man tror, mig eller andra, 
nu eller en annan gång.

 För att Svenska kyrkan spelar en 
viktig roll i människors liv och vid kri-
ser både lokalt här i Kungälv och Ytter-
by och i världen.

 För att vara med och påverka hur 
kyrkan ska använda kyrkoavgiften, vil-
ken verksamhet kyrkan ska erbjuda och 
vilken inriktning kyrkan ska ha.

 För att stötta dem som tar på sig 
uppgiften att vara med och styra.

Öppet för alla
Du som röstar i Kyrkovalet är med och 
påverkar livet i Kungälv-Ytterby för-
samling. Vad tycker du att församlingen 
ska satsa på? Mer för barn och ungdo-
mar? Hjälp till dem som har det svårt? 
Nya sätt att fira gudstjänst? Mer musik? 
Samtal om livsfrågor? Vårda våra kyr-
korum? Förmodligen är det en bland-
ning av allt. På sidorna 8-15 i bladet kan 
du läsa en del om vad församlingen gör 
idag. Kyrkans grupper är öppna för alla 
– också för dig!.

Välkommen!

Frågor & svar om Kyrkovalet 2017
Var och hur kan jag rösta?
Den 17 september kan du rösta i din 
vallokal. Vilken det är och vilka öp-
pettider som gäller står på ditt röst-
kort som kommer i dagarna. 

Du kan också förtidsrösta på plat-
ser över hela Sverige, till exempel i 
Nordstan i Göteborg och på pas-
torsexpeditionen i Kungälv. Du hit-
tar öppettiderna och mer informa-
tion på baksidan av Kyrkobladet. Vill 
du rösta via brev eller bud, kontakta 
pastorsexpeditionen.

Vilka nivåer kan jag rösta till?
kyrkofullmäktige i Kungälv-Yt-
terby församling (lokal nivå) – vita 
valsedlar. Kyrkofullmäktige sätter 
ramarna för hur församlingens verk-
samhet ska ut genom att besluta om 
budget och vilka mål församlingen 
ska arbeta för. Kyrkofullmäktige ut-
ser också ett kyrkoråd, vars uppgift 
är att styra församlingen enligt de 
uppsatta målen. Kyrkorådet består 
av ledamöter från de olika nomine-
ringsgrupperna, samt kyrkoherden. 

stiftsfullmäktige i Göteborgs 
stift (regional nivå) – rosa valsed-
lar. Svenska kyrkan är indelad i 13 
stift. Stiftsfullmäktige är stiftets 
högsta beslutande organ. Stiftens 
främsta uppgift är att stödja för-
samlingarna i deras verksamhet och 
förvaltning genom expertis inom 
exempelvis kyrkoantikvariska frå-
gor när en kyrka behöver renoveras. 

Den 17 september är det val i 
Svenska kyrkan. Då har du som är 
kyrkotillhörig, folkbokförd i Sverige 
och minst 16 år möjlighet att 
påverka Svenska kyrkans framtid.

Munkegärdekyrkans dag
lördag 2 september kl 11-15

Grillning, café, hoppborgar, aktiviteter, musik, andakt m.m.  
Vi håller till på gräsplanen utanför kyrkan.
Ta med en vän och kom!
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kyrkomötet (nationell nivå) – gula 
valsedlar. Kyrkomötet är Svenska 
kyrkan högsta beslutande organ 
med 251 ledamöter. Det beslutar om 
kyrkans gemensamma och övergri-
pande frågor, till exempel vilka psal-
mer som ska finnas med i psalmbo-
ken, hur en vigselgudstjänst ska gå 
till eller hur Svenska kyrkan ska ar-
beta med klimatfrågan. 

Vilka kan jag rösta på?
De grupper som ställer upp i Kyrko-
valet kallas för nomineringsgrupper. 
Vissa av dem har sin grund i politiska 
partier, andra är fristående och poli-
tiskt obundna. Du kan söka fram vil-
ka grupper som ställer upp i de olika 
nivåerna på www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval. På de kommande sidorna 
i Kyrkobladet presenteras också de 
fyra lokala nomineringsgrupperna 
i bokstavsordning, med gruppbild, 
namnlista och intervju.

Kan jag personrösta?
Ja, på varje valsedel kan du kryssa 
upp till tre namn.

När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt 
en preliminär röstsammanräkning. 
De preliminära reslutaten publiceras 
allteftersom på:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Det slutliga lokala resultatet läggs 
också ut på församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kungalv. 
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Arbetarepartiet  
- Socialdemokraterna
1 Eva Britt Pedersen
2 Lars Gunnar Andersson 
3 Ulrica Brogren
4 Björn Brogren
5 Lena Schandorff
6 Karl-Lennart Alexandersson
7 Fredrik Schandorff
8 Monica Johansson 
9 Fredrik Gullbrantz
10 Eva Strandberg
11 Ingela Rossi
 

Folkkyrka  
i Kungälv-Ytterby församling

1.  Margareta Alexandersson
2.  Kent Bengtsson 
3.  Ingrid Carlsson 
4.  Sonja Dahlberg  
5.  Ingrid Erlandsson  
6.  Roger Boström  
7.  Inga-Brith Asker 
8.  Margareta Henrikson 
9.  Lena Bjurström  
10.  Birgitta Dovrén  
11.  Göran Erlandsson  
12.  Ingrid Thomasson  
13.  Erika Emanuel  
14.  Hans Torwald  
15.  Kenneth Fri  
16.  Ingrid Weinéus  
17.  Jerker Olsson  
18.  Siv Bengtsson

Folkkyrka. foto: jakob alexanderssonArbetarepartiet Socialdemokraterna. foto: miguel odhner

Margareta Alexandersson, första 
namn på Folkkyrkas lista, har 
svarat på frågorna. 

Vad vill ni lyfta fram som särskilt po-
sitivt i Kungälv-Ytterby församling?
– Att vi har ett rikt och varierat guds-
tjänstliv. Vi har fyra olika kyrkor, gamla 
och nya, och det präglar gudstjänstfor-
merna. Det andra vi vill lyfta fram är att 
vi har en ekonomi i balans. Hittills har 
vi inte behövt göra några avvecklingar 
eller förändringar i verksamheten.

Vad vill ni utveckla under de kom-
mande fyra åren?
– ”Prästen ut ur kyrkan” säger vi. Det 
låter väldigt drastiskt och självklart ska 
prästen finnas i kyrkan. Men det vi me-
nar är att kyrkan ska möta människor 
på olika sätt ute i samhället. Det finns 
goda förebilder, bl.a. i England, som vi 
kan lära oss av. Vi vill t. ex. verka för 
att skapa en mötesplats i Kungälvs nya 
köpcentrum. Där ska människor kunna 
möta en präst eller diakon eller någon 
annan aktiv person i kyrkan. 

Vad tycker ni är Svenska kyrkans 
största utmaning idag?
– Det är förstås det minskade medlems-
antalet. Här behöver vi bättre informe-
ra och tydliggöra vad Svenska kyrkan 

gör, inte minst diakonernas arbete. De 
stöttar människor i svåra, utsatta situa-
tioner, till exempel när någon mist en 
nära anhörig. Jag vill att allmänheten 
ska få upp ögonen för att vårdscentra-
lerna hänvisar till kyrkans diakoner när 
samhällets resurser inte räcker till. En 
annan viktig verksamhet är Sjukhus-
kyrkan och allt arbete de gör för sjuka, 
deras anhöriga men även personalen 
inom vården. Jag tror att om människor 
får reda på allt som kyrkan gör, så vill 
också fler stanna kvar i kyrkan.

Vad vill ni göra för att engagera fler 
människor i kyrkan?
– Föräldrar är en viktig grupp att arbeta 
med – dopföräldrar men även föräldrar 
till konfirmander. Genom att på olika 
sätt möta föräldragrupper och ordna 
gudstjänster på tider och former som 
gör det tillgängligt för föräldrar och 
barn kan vi skapa gemenskap föräldrar 
emellan. 

– Sedan tycker vi att kyrkan aktivt 
ska möta nyinflyttade; anordna möten 
när nya områden tas i bruk, antingen i 
kyrkans lokaler eller i själva området. 
Då kan vi möta människor som kan-
ske inte känner till kyrkan så mycket. 
Och en tredje grupp är nyanlända och 
flyktingar. Nu är det många med uppe-
hållstillstånd som kommer bosätta sig i 

Kungälv. Vi vill att kyrkan aktivt ska ar-
beta med den gruppen.

Vilken roll ska församlingen spela i 
samhället här i Kungälv och Ytterby?
– En aktiv roll, i gemenskap med andra 
kyrkor, kommun, föreningsliv och nä-
ringsliv. Genom samverkan kan man 
åstadkomma mycket. Ett bra exempel är 
Kontakten, en mötesplats för männis-
kor som på olika sätt har det svårt i sin 
vardag. Här serveras måltider av volon-
tärer och råvarorna skänks av butiker. 

– Vi vet också att när samhället drab-
bas av olyckor och katastrofer så finns 
kyrkan där. Det känns rätt och så ska 
det vara. Även när en enskild drabbas 
av sorg eller förlust så finns kyrkan där.

Hur vill ni arbeta så att församlingen 
har en god ekonomi?
– För att bibehålla en god ekonomi 
måste vi ständigt pröva varje förändring 
och eventuella nya åtaganden. Framför 
allt ska vi vara vaksamma på kostnader 
som inte direkt har att göra med den 
grundläggande uppgiften, t.ex. admi-
nistration och fastigheter. Vi har dess-
värre ett minskat antal medlemmar, 
men det vägs upp av stor inflyttning. Så 
än så länge har vi i stort sett oförändra-
de resurser och inga behov av att skära 
ner..

Folkkyrka text: karolina braun

foto:

Socialdemokraterna

Eva Britt Pedersen är första namn på 
Socialdemokraternas lista och den 
som har svarat på frågorna. 

Vad vill ni lyfta fram som särskilt 
positivt i Kungälv-Ytterby försam-
ling?
– Att vi har så många kyrkobesökare i 
våra kyrkor är positivt. Vi har fyra kyr-
kor i vår församling och de är var och 
en unika med sitt utbud. Det finns nå-
got för alla åldrar och var man befinner 
sig i livet, det är lätt att hitta det som 
man känner sig hemma i. 

– Vi har också ett ökande antal kon-
firmander, och som jag förstått det blir 
många av dem kvar i kyrkan, i och med 
fadderverksamheten som finns. Av-
giftsfria konfirmandläger är bra. 

Vad vill ni utveckla under de kom-
mande fyra åren?
– Vi vill ha en öppen folkyrka, öppen 
för alla, oavsett var man befinner sig i 
tron. Kyrkan ska fortsatt finnas när man 
behöver den och erbjuda ett rikt och 
varierat gudstjänstliv. Vi kommer att 
fortsätta arbeta för att vi får präster som 
viger samkönade par. 

– Vi vill också att kyrkan fortsät-
ter med socialt utåtriktade aktiviteter, 
till exempel med barn och unga på 
Komarken, Kyrkornas omsorgscentrum 

Kontakten och Sjukhuskyrkan. Kyrkan 
ska fortsätta vara i skolorna och ta fram 
bra material så att vi får komma ut och 
informera där. I dag finns det en del 
men det hade varit trevligt om det blev 
mer och att fler skolor kom på besök i 
kyrkorna.

– Svenska kyrkan ska också vara ett 
föredöme i arbetet med energieffektiva 
och klimatsmarta lösningar, samtidigt 
som det måste ske med varsamhet för 
att bevara kulturarvet.  

Vad tycker ni är Svenska kyrkans 
största utmaning idag?
– Att behålla medlemmarna är en jät-
teutmaning. Att behålla medlemmar är 
förstås inget självändamål i sig, målet 
måste vara att öka medlemsantalet. Det 
är viktigt att människor förstår nyttan 
och glädjen i att vara kvar eller varför 
de ska bli medlemmar. Det finns ett 
brett utbud i kyrkan som passar många. 
Förutom gudstjänster har vi till exempel 
diakoni, barnverksamhet, konfirmand-
undervisning och ett musikliv med alla 
arrangemang, med mera.

Vad vill ni göra för att engagera fler 
människor i kyrkan?
– Det är viktigt att visa att kyrkan är öp-
pen för alla, alla ska känna sig välkom-
nade och väl mottagna och inte känna 

sig utanför. Alphakursen är ett bra sätt 
att närma sig den kristna tron, tycker 
jag. 

– Sociala medier är också ett jät-
tebra hjälpmedel för att visa kyrkans 
verksamhet. Idag är det många som 
använder internet och vi kan på så sätt 
lätt berätta om aktiviteter och föra fram 
kyrkans budskap. 
Vilken roll ska församlingen spela i 
samhället här i Kungälv och Ytterby?
– När samhället utsätts för påfrestning-
ar och när orättvisorna ökar måste kyr-
kan vara tydlig i både ord och handling. 
Kyrkan ska fortsätta att vara närvarande 
ute bland kommuninvånarna och visa 
att den finns. Jag tänker till exempel på 
flyktingar som kommer till Kungälv el-
ler när samhället drabbas av olyckor el-
ler katastrofer. 

Hur vill ni arbeta så att församlingen 
har en god ekonomi?
– Vi ska fortsätta att vara aktsamma 
om den ekonomi vi har. Vi ska fortsätta 
underhålla byggnader och inventarier i 
lagom takt och arbeta för en god arbets-
miljö med omsorg om personalen..

text: karolina braun
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FRIMODIG KYRKA
1  Bertil Nelson
2 Elisabet Hammarén
3  Martin Dalby Pedersen
4  Bengt Ingvarsson
5 Catarina Andersson
6 Patrik Strand
7 Lena Eliasson
8 Johannes Löndahl
9 Anna Hansson
10 Mats Kollind
11 Maria Larsson
12 Tobias Eriksson
13 Maja Bengtsson
14 Rikard Ljungstrand
15 Lennart Sten
16 Stefan Hällström Sikberger
17 Josefin Odin    18 Christer Gustafsson
19 Mikael Wihlborg   20 Gunnar Wegén
21 Hans Bodin   22 Lukas Gottfridsson
23 Marie Andersson

Kyrkans Väl  
i Kungälv-Ytterby församling
1 Erik Eliasson
2 Martin Magnusson
3 Monica Johansson
4 Staffan Andersson
5 Lars-Olof Thorsson
6 Maria Lindh
7 Ingemar Thorsson
8 Bengt Gustafsson
9 Rune Niklasson 
10 Gerd Philipsson
11 Rune Nordström 
12 Ulrika Nilsson
13 Ingvar Augustsson
14 Gunvor Eliasson
15 Eva Eliasson  
16 Arne Johansson 17 Anna Asplund
18 Bengt Astin 19 Sigrid Thorsson

Frimodig kyrka. foto: sven-börje andersson Kyrkans väl. foto: linus åsemyr 

Erik Eliasson är första namn på Kyr-
kans väls lista, och också den som 
svarat på frågorna.

Vad vill ni lyfta fram som särskilt 
positivt i Kungälv-Ytterby försam-
ling?
– Det första jag tänker på är det stora 
engagemanget. Vi har många ideella 
och många gudstjänstfirare i fyra olika 
kyrkor, det är unikt i Svenska kyrkan 
idag. Antalet konfirmander har också 
ökat de senaste åren, det är väldigt po-
sitivt. Kungälv-Ytterby har en god eko-
nomi med bred verksamhet för nästan 
alla åldrar. Kyrkans diakonala engage-
mang är naturligtvis något vi ska vara 
stolta över. Det är roligt att få lyfta fram 
Kyrkornas omsorgscentrum som vi dri-
ver ihop med frikyrkorna och Kungälvs 
kommun. Även samarbetet med Kung-
älvs sjukhus stärker vår roll i samhället. 

Vad vill ni utveckla under de kom-
mande fyra åren?
– Vi måste försöka nå människor i 
”fullt-upp-åldern”. Vi kan bli bättre på 
att nå människor i livets mitt. Vi är bra 
på att möta barn, unga och familjer, 
men sen i spannet 35-55 år cirka, där är 
vi dåliga. En av våra idéer gäller det nya 
shoppingcentret Kongahälla, där vill vi 
finnas med på något sätt. Det finns ex-

empel från andra köpcenter, till exem-
pel i form av Stilla rum eller en kyrk-
bänk. Vilken nivå det blir är dock en 
kyrkoherdefråga.

Vad tycker ni är Svenska kyrkans 
största utmaning idag?
– Det är att ta plats i samhället. Kyrkan 
får inte vara en del av statsmakten utan 
måste vara kyrka: stå upp för de svaga i 
samhället och föra ut det kristna bud-
skapet. Jag tycker att Svenska kyrkan 
på riksnivå lever kvar i statskyrkosys-
temet fortfarande. Det känns inte alltid 
som att man förstått att man nu är en 
fri kyrka.

– Det är också en utmaning att för-
klara för människor hur och var Svens-
ka kyrkan har verksamhet. Vårt starka 
sociala engagemang där vi möter män-
niskor i glädje men också i sorg och 
svåra skeden i livet. Utan insikt är det 
lätt att tro att Svenska kyrkan enbart 
verkar i våra kyrkor. 

Vad vill ni göra för att engagera fler 
människor i kyrkan?
– Vi vill att människor ska få möta verk-
samheten och bli en del i den. Det finns 
alphakurser, körer, bibelstudiegrupper, 
barngrupper etc. Till en början kan 
engagemanget vara som deltagare men 
om tid och intresse finns kan det bli ett 

nästa steg som körsångare, kyrkvärd, 
kaffekokare eller ledare.

Vilken roll ska församlingen spela i 
samhället här i Kungälv och Ytterby?
– Vi ska fortsätta synas och vara aktiva, 
till exempel på det nya köpcentret som 
jag nämnde tidigare, överlag i samman-
hang där det finns mycket människor. 
Det kan vara samarbete med kommu-
nen och turistnäringen, till exempel ge-
nom den nya pilgrimsleden. Vi vill att 
alla människor här i Kungälv och Ytter-
by under den kommande mandatperio-
den personligen får möta församlingen 
och att det blir ett bra möte.

Hur vill ni arbeta så att församlingen 
har en god ekonomi?
– Vi ska vara försiktiga med utgifter och 
ha en god förvaltning. Vi måste hålla 
i administrationskostnaderna, det är 
väldigt lätt att de ökar. Vi ska också un-
derhålla fastigheterna väl så att det inte 
kommer stora kostnader längre fram. 
Det är viktigt att fastigheterna tjänar 
syftet att kunna ha en god verksamhet 
men att de inte blir en för stor del av 
ekonomin. Fokus är kyrkans verksam-
het. Vi ser inga konkreta behov av att 
ändra verksamheten i övrigt. Föränd-
ringar ser man över hela tiden, men det 
finns inget akut idag..

Kyrkans väl text: karolina braun

Bertil Nelson är första namn på Fri-
modig kyrkas lista, och också den 
som svarat på frågorna.

Vad vill ni lyfta fram som särskilt 
positivt i Kungälv-Ytterby försam-
ling?
– Det är gudstjänstgemenskapen: den 
är stor och aktiv i alla distrikten på oli-
ka sätt, det känns ganska unikt för vår 
församling. Vi har många engagerade 
på många olika sätt.

Vad vill ni utveckla under de kom-
mande fyra åren?
– Att ge människor möjlighet och plats 
att engagera sig. Vi behöver levande-
göra församlingen på ännu fler sätt än 
idag. Människor som också är lite utan-
för mallen måste få vara med och bidra 
med sina gåvor i kyrkan. För framtiden 
kan kyrkan inte bara anställa männis-
kor för att göra allt det som vi vill göra 
– vi måste börja engagera fler på frivil-
lig basis. 

Vad tycker ni är Svenska kyrkans 
största utmaning idag?
– Vi vill inte att Svenska kyrkan ska 
uppfattas som en samhällsaktör bland 
andra, utan vara tydlig som kyrka, där 
Jesus är i centrum och där kyrkan be-

står av levande, gudstjänstfirande för-
samlingar. Det ska finnas en kristen 
aspekt på allt det som kyrkan gör. Det 
är tydligare på det lokala planet än från 
central nivå i kyrkan idag.

– Vi vill också ha prästen ”mer bland 
människor än bakom datorn” – alltså 
minska byråkratin.

Vad vill ni göra för att engagera fler 
människor i kyrkan?
– Vi vill utrusta de människor som är 
engagerade idag så att de kan vara fri-
modiga och berätta om Jesus i sina 
sammanhang. Ju fler människor vi tar 
vara på desto större kontaktytor når 
vi. Kyrkan ska inte bara hålla sig i sina 
lokaler utan behöver röra sig utåt. Jag 
tänker då inte främst på stora sam-
manhang som exempelvis ett torgmöte, 
utan mer på våra arbetsplatser och i 
vardagliga sammahang och inte minst 
då även i sociala medier. 

Vilken roll ska församlingen spela i 
samhället här i Kungälv och Ytterby?
– Vi ska finnas med i debatten som en 
tydlig kristen röst och ge en kristen 
vinkling på samhällsfrågor. Vi ska ock-
så samarbeta med olika aktörer. Kon-
takten är ett bra exempel där vi idag 
samarbetar både med andra kyrkor 

och med kommunen. Sjukhuskyrkan 
är ett annat bra exempel där vi finns i 
samhället. Som jag förstått det har vi i 
Kungälv en ganska ovanlig roll i lokal-
samhället med både ansvar för Sjuk-
huskyrkan och för Kontaktens arbete. 
Jag tycker vi är på god väg när det gäl-
ler att finnas med i samhället, men vi 
får inte slå oss till ro med det.

Hur vill ni arbeta så att församlingen 
har en god ekonomi?
– Vi har en ganska bra och balanserad 
ekonomi just nu där utträden ur kyr-
kan vägs upp av inflyttning. Men över 
tid löser inte det problemet. De an-
ställda kan inte göra allt, vi behöver fler 
frivilliga som tar del. Om inkomsterna 
minskar så vill vi att verksamheten kan 
fortsätta. Och tittar man ut i världen 
så har kyrkorna oftast betydligt färre 
anställda – och det går att vara kyrka 
ändå. 

– Det är också viktigt att hela tiden 
utvärdera arbetet. Målet är att männis-
kor ska komma till tro och då behöver 
vi ständigt fundera på om vi fokuserar 
på rätt saker..

Frimodig kyrka text: karolina braun
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På Kungälvs sjukhus präglas var-
dagen av många goda möten, men 
även sängar i korridorer, personal 
som arbetar allt snabbare, hopp och 
förtvivlan. Mitt i allt finns Sjuk-
huskyrkan med för att ge rum för 
reflektion. 

Nere i kulvertarna på Kungälvs 
sjukhus har Sjukhuskyrkan sina 
rum belägna. 

– Man säger att man går ner till Sjuk-
huskyrkan, det låter som att man går 
ner i mörkret nånstans, men man kan 
också se det som att man kommer till 
grunden för hela sjukhuset, det som är 
fundamentet, spånar Valle Erling, när 
jag träffar honom. Han arbetar som 
överläkare och hematolog på sjukhuset 
och har god kontakt med Sjukhuskyr-
kan, inte minst i hans roll som studie-
rektor för AT-läkarna.

– Sjukhuskyrkan kommer in när det 
krisar men de bidrar också mycket till 
reflektion. Vården idag har tappat tid 
för det tycker jag. Man formulerar vär-
degrunder överallt, men det finns inte 
tid och resurser för reflektion.

Sedan 12 år har Sjukhuskyrkan re-
flektionsgrupper för AT-läkarna, och 

idag även för sjuksköterskor och under-
sköterskor. Valle berättar att många AT-
läkare efteråt ofta lyfter fram just reflek-
tionsgruppen som betydelsefull. 

– När man jobbar som läkare stöter 
man hela tiden på människoöden. Det 
är inte bara en sjukdom man behandlar, 
man berörs också av människan som har 
fått den här sjukdomen. Att då få ta med 
sig upplevelser från något fall och få dis-
kutera i grupp som inte leds av sjukhus-
personal är värdefullt, menar Valle. 

Utanför sjukhusbyggnaden är lyft-
kranar och arbetsfordon märkbara, 
men innanför väggarna är inte ombygg-
nationen den stora påfrestningen. Det 
är istället bristen på personal, främst 
sjuksköterskor. Nu under sommaren är 
flera avdelningar stängda.

– Vi märker att personalen springer 
allt de kan, men de känner sig ändå 
otillräckliga, säger Marie Pervik, leg. 
psykoterapeut i Sjukhuskyrkan.

– När en arbetsdag är över kan det 
finnas en känsla av att man skulle vilja 
ha gjort mer, fortsätter Pia Thorson som 
arbetar som diakon. 

Sjukhuskyrkans arbete riktar sig både 
mot patienter, anhöriga och personal. 

För personalen innebär det att de kan 
ta hjälp av Sjukhuskyrkan när patienter 
och anhöriga behöver mer stöd än de 
själva har resurser till. Men det innebär 
också att de själva kan få stöd när de be-
höver bearbeta svåra upplevelser eller 
diskutera etiska dilemman.

– Sjukhuskyrkan har ett lätt sätt att ar-
beta. De behöver inte dokumentera allt 
som vi i vården. Det gör att de snabbt 
kan vara på plats och det känns väldigt 
naturligt att kontakta dem, menar Valle.

I korridoren på avdelning 2 finns 
flera sängar med patienter då rummen 
inte räcker till. Här och där finns även 
rullvagnar med medicinsk utrustning 
som det också saknas plats för. Tvåan 
är en kirurgavdelning och hit kommer 
många patienter med svåra diagnoser.

– Sjukhuskyrkan är en jätteviktig 
samarbetspartner för oss, tycker Anna 
Wågander som är vårdenhetschef på 
avdelningen. Här händer det att patien-
terna får en diagnos som innebär att de 
har begränsad tid kvar att leva. Det blir 
en kris för hela familjen, inte bara för 
patienten. Även om vi har bra personal 
här så räcker vi inte till för de anhöriga, 
särskilt inte för barnen. Där är Sjukhus-
kyrkan ovärderlig.

Marie Pervik är den som oftast mö-
ter och följer upp barnen. Tillsammans 
med Eva Olofsson, barnombud i psy-
kiatrin på sjukhuset, håller hon i sor-
gegrupper för barn och unga upp till ca 
18 år. Och medan barnen träffas finns 
möjlighet för sorgegrupp för den efter-
levande föräldern, som Pia Thorson och 
sjukhusprästen Per-Olof Holm håller i. 

– Ibland blir det också enskilda sam-
tal, behoven ser så olika ut, säger Marie.

För patienter som vårdas i livets slut-
skede finns det palliativa teamet bestå-
ende av onkolog, sjuksköterska, arbets-
terapeut, dietist, kirurg, kurator m.fl. 
Här ingår även Sjukhuskyrkan. 

– Det finns en kraft i att vi gör det 
tillsammans. För mig som inte är medi-
cinskt utbildad är det en trygghet att det 
till exempel finns en sjuksköterska med. 
Då vet jag att om jag missar något så ser 
någon annan det, tycker Marie. 

När en patient avlider har personalen 
möjlighet att tillsammans med sjukhus-

Marie Pervik i samtal med Ulrika Lindberg på IVA. text & foto: karolina braun

Att träna svenska under lättsamma 
former är ett av syftena med 
kyrkans språkcafé. Men också att 
skapa möten över gränser, där man 
kan lära av varandra. 

Vem kan vika pappersflygplan och 
kasta så långt som möjligt? Eller 
bygga högsta tornet av klossar 

på tid? Det är en solig dag ute på går-
den vid Kungälvs församlingshem och 
i dagens språkcafé är det femkamp. I 
lag turas deltagarna från SFI om att gå 
runt på stationerna. Här visar det sig att 
en av de blygaste kvinnorna är suverän 
på att vika pappersflygplan. Det blir en 
uppsluppen stämning där det handlar 
om att prata, inte främst att vinna.

– Syftet med språkcaféet är att under 
trevliga former träna svenska och um-
gås, berättar Ingela Lönn, en av de an-
ställda från Svenska kyrkan som håller 
i språkcaféet. Till hjälp finns också flera 
ideella med svenska som modersmål.

– Vi som svenskar kan lära av dem 
och de av oss. Sedan vill vi också visa 
att kyrkan finns här för dem som öns-
kar. Det är inget missionerande, utan 
det handlar om visa att vi finns och att 
bygga relationer, fortsätter Ingela.

Bashir från Syrien är nöjd med språk-
caféet.

– Vi pratar om olika ämnen, vilka 
länder vi kommer ifrån, om yrken och 
ibland utgår vi från olika bilder. Och så 
dricker vi kaffe förstås, säger han och 
hans klasskamrater på SFI skrattar in-
stämmande.

Eleverna har varit olika länge i Sveri-
ge, alltifrån 8 månader till 3-4 år. Många 
är från Syrien, men här finns också 
elever från Eritrea, England och Thai-
land. Gaed från Thailand har en svensk 
man, men ofta blir det ändå att de pra-
tar engelska hemma.

– Men min dotter pratar svenska och 
ibland förstår jag inte vad hon säger, be-
rättar Gaed.

När jag frågar eleverna om vad de har 
för framtidsdrömmar blir svaret ”att 
lära sig svenska”. Och då behövs mycket 
praktisk träning.

– Men jag träffar nästan aldrig 
svenskar, jag har bara arabiska grannar, 
berättar Huda som bor i Ytterby. 

Därför är hon och de andra glada att 
språkcaféet finns. Att kunna språket 
är det främsta målet, därefter kommer 
jobbdrömmarna. Sawsan vill bli lärare, 
Bashir elektriker, och Huda hoppas 
kunna återuppta de avbrutna studierna 
i Syrien för få jobb på laboratorium. 

Karin och Erling Karlsson hjälper till 
som ideella i språkcaféet.

– Det känns meningsfullt, även om 
det är svårt ibland. De måste lära sig 
svenska och där kan vi bidra, tycker Er-
ling.

Som ideella har de en praktisk funk-
tion som att ställa i ordning fikat, men 
framför allt ska de hålla igång samtalet.

– Vi ska se till att alla får utrymme. 
En del tar mer plats, andra säger inget. 
Det är förberett med samtalsämnen 
men spontana samtal uppstår också, 
huvudsaken är att vi talar med varann. 

Och de här lekfulla aktiviteterna är bra 
tillfällen till det, menar Karin. 

Erlings specialitet är tipspromenader.
– Jag letar bilder på nätet och så gör 

jag frågor kring det. Syftet är inte att 
någon vinner utan målet är att alla ska 
få rätt svar, genom att prata sig fram till 
rätt svar, berättar Erling.

Som pensionerad kyrkomusiker ser 
Karin till att träffarna ibland får en mu-
sikalisk inramning.

– Vi använder ett material från Berg-
sjöns kyrka där vi sjunger om vardag-
liga saker. Men vi sjunger också sådant 
som anknyter till årstider och högtider. 
Det är överraskande att de flesta sjunger 
med, tycker Karin.

Både deltagarna och de ideella svensk-
arna uppskattar att lära sig om varan-
dras länder och kulturer. Det blir lätt att 
man drar andra över en kam när man 
inte känner till deras bakgrund, tycker 
Erling och Karin.

– Jag är förundrad över att de ens or-
kar starta om och lära sig ett nytt språk. 
En del är väldigt slitna av det de bär på, 
säger Karin..

 

Skratt och koncentration när deltagarna i språkcaféet bygger torn på tid. Karin Karlsson håller koll.  text & foto: karolina braun

Språkcaféet  
är ett samarbete mellan Svenska 
kyrkan och Vuxenutbildningen, 
SFI. Välkommen med som delta-
gare, ideell eller gäst! Caféet är 
på onsdagar kl 13-14.30 i Kungälvs 
församlingshem. Hör gärna av dig i 
förväg till Ingela Lönn, tel 37 70 33.

Språkcafé Möten över gränser

Sjukhuskyrkan 
Rum för reflektion
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Alpha är ett uppskattat forum värl-
den över för samtal om livsfrågor 
och kristen tro. – Jag kände att man 
fick prata fritt, säger Gun-Britt 
Ivarsson, som gått kursen.

text: karolina braun

För fem år sedan flyttade Gun-Britt 
Ivarsson själv från Umeå till Kung-
älv för att komma närmare sina 

barn. På ett föredrag med Annika Öst-
berg i Ytterby kyrka fick hon informa-
tion om en kommande Alphakurs.

– Jag hade inte hört talas om Alpha 
tidigare och varför jag anmälde mig 
var nog bara ren nyfikenhet. Jag kän-
ner mig som en vanlig människa, inte 
så väldigt religiös, men jag tycker det är 
väldigt intressant och uppbyggande att 
prata om livsfrågor.

Gun-Britt uppskattade Alphaforma-
tet där deltagarna först fick äta got mat 
tillsammans. Därefter fick de lyssna till 
ett föredrag på något tema i den krist-
na tron. Och vid kaffet blev det tid för 
samtal i grupp.

– Det var en väldigt välkomnande 
och öppen atmosfär, tycker Gun-Britt. 
Jag kände att man fick prata fritt. Det 
var inte så att man kände ”Tänk om jag 
säger fel”, utan man fick säga det man 
ville. Vi var alla i olika åldrar och med 
olika erfarenheter och det blev väldigt 
givande samtal.

För nyinflyttade Gun-Britt kändes 
det ändå inte svårt att gå själv till Alpha-
kursen. Hon vill absolut rekommendera 
andra att våga testa. Och genom kyrkan 
har Gun-Britt också lärt känna många 
människor. 

– För två år sedan åkte jag på en resa 
till Turkiet. Den turkiske guiden berät-
tade då om en plats, omtalad av Paulus i 
Korinthierbrevet. När jag kom hem blev 
jag nyfiken på att läsa det själv och då 
råkade jag se att kyrkan precis då skulle 
ha bibelstudier om just Korinthierbre-
vet. Så då testade jag att gå på det, och 
det var så trevligt och även här en väl-
komnande atmosfär, så jag har fortsatt 
att komma! berättar Gun-Britt..

Alpha Livsfrågor på allvar

Prova på Alpha!
munkegärdekyrkan torsdag 14/9 
kl 17.30. Ledare: Filip Lindstrand & 
Pia Thorson.

ytterby församlingshem tisdag 
19/9 kl 19. Ledare: Gabriel Bengtsson 
& Per-Olof Holm. 

mer info/anmälan 
svenskakyrkan.se/kungalv/alpha
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Varje vecka är Svenska kyrkan ute på 
de olika äldreboendena i församlingen. 
– Det är mycket gemenskap här och 
bra för dem som inte kan komma till 
kyrkan, tycker Anna-Lisa Larsson. 

text & foto: karolina braun

Regnet hänger i luften när vi kommer 
till Rexegården i centrala Kungälv. 
Inne på träffpunkten har flera för-

väntansfulla samlats inför dagens andakt. 
Först börjar vi med fika. Det är ideella som 
hjälper till att förbereda fikat; goda mack-
or med tilltaget pålägg och rulltårta. 

– Det är så bra att komma hit, säger Ing-
er Carlström vid ett av borden. Här får vi 
prata och lära känna varandra. 

Intill sitter Lisbeth Karlsson som har 
bott här sedan Rexegården byggdes. Både 
hon och Inger kommer alltid hit till var-
je torsdag kl 10.30 då Svenska kyrkan, 
Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan turas 
om att ordna fika och andakt. Många här 
bor på Rexegården, men andra är också 
välkomna. Stig Rutgersson bor i Hålta, 
men kommer till Rexegården ibland när 
hemtjänsten där inte räcker till.

– Här finns trevliga människor, vi pra-
tar om intressanta saker som till exempel 
regeringsbildning och vem som blir nästa 
socialminister, berättar Stig.

Präst idag är pensionerade Göte Siverbo 
som vikarierar under semestertiden.

– Vad roligt att se er igen! Jag ser att en 
del sitter på samma platser, inleder Göte.

I dagens andakt berättar Göte om Lydia 
– en inte så välkänd kvinna i Bibeln. Lydia 

Vill du vara med och sprida 
glädje? Vi söker fler ideella! 
Kanske kan du tänka dig att en gång 
i månaden/varannan månad ordna 
fika på Rexegården eller kyrkkaffe på 
söndagen i Kungälvs kyrka? Kontakta 
Evelina Johansson, tel. 37 70 11.

bodde i det som idag är Makedonien. Hon 
var den första att bli kristen där, så i och 
med henne kom kristendomen till Euro-
pa, förklarar Göte. Det blir ett kort sam-
tal kring namnet Lydia, om det är någon 
som heter det eller känner någon. Vi ber 
tillsammans och sjunger några psalmer 
skrivna av tidigare kyrkoherdar i Solberga. 
När kantor Kristina avslutar med Wilhelm 
Peterson-Bergers Sommarsång på piano 
sluts många ögon till den vackra musiken. 

– Det här är en härlig lugn stund som 
betyder mycket för många, säger Marita 
Engdahl, boende på Rexegården.

– Det är mycket gemenskap här och bra 
för dem som inte kan komma till kyrkan. 
Och skriv att man får komma hit även om 
man inte bor här, det är inte alla som vet 
det, menar Anna-Lisa Larsson..

Gudstjänst på våra äldreboenden och servicehus
rexegården torsdagar kl 10.30. Utsändning från Kungälvs kyrka söndag kl 11.
ranrikegården tisdagar kl 11. 
fridhemskullen varannan tisdag kl 11.
båtsmansgärdet ca varannan torsd kl 10.30. Utsändning från Kungälvs k:a sönd kl 11.
ytterbyhemmet varannan tisd kl 10.30. Utsändning från Ytterby kyrka söndag kl 10.
attendo varannan tisdag kl 10.30.

prästen Per-Olof reflektera över hur det 
blev och upplevelser kring det. 

– Reaktionerna ser så olika ut. Som 
personal kan man undra ”varför reage-
rar jag så här när ingen gör det?, säger 
Pia. Då är det bra att få prata om det.

På Intensivvårdsavdelningen råder en 
lugn stämning. Men bakom dörrarna 
pendlar man ständigt mellan hopp och 
förtvivlan, liv och död.

– Patienter insjuknar plötsligt, de 
kanske är medvetslösa eller inte talbara. 
Det kan bli aktuellt med donationer el-
ler ändrade vårdstrategier. Det är myck-
et som kolliderar. Och vi måste också 
vänta in anhöriga, de måste hänga med 
i de olika stegen, säger Ulrika Lindberg, 
vårdchef på IVA. 

När vården och teknologin utvecklas 
allt mer kommer också etiska frågeställ-
ningar. Hur mycket skall vi göra av allt 
vi kan göra?

– Självklart vill vården försöka rädda 
liv, men vi kan komma till ett läge där 
de insatser vi gör inte blir till gagn för 
patienten längre. Det finns i samhället 
idag en stor rädsla för att tala om dö-
den. Här vill vi finnas med för att un-
derlätta för det samtalet, menar Pia.

Under s.k. etiska ronder kan personal 
prata igenom svåra fall, berättar Ulrika:

– Att göra det tillsammans med Sjuk-
huskyrkan blir på ett annat sätt, då 
handlar det inte enbart om det medi-
cinska utan även om det mänskliga.

Enligt Valle har vården i flera år satt 
sin tilltro till styrmodeller hämtade från 

tillverkningsindustrin. Där blir det sys-
temet som ska lösa problemen, inte in-
dividen. Det man har glömt är reflektio-
nen kring mänskliga värden och vikten 
av personliga möten. Här ligger mycket 
av vårdens kris idag, tycker Valle.

– Men jag tycker det är en förändring 
på gång. Vi är mer benägna att prata om 
hur vi ser på människor. Den avancerade 
och framgångsrika medicinska utveck-
lingen måste gå hand i hand med vad 
som skapar mening och sammanhang. 

Ett positivt exempel är just de etiska 
ronderna och det som kallas narrativ 
medicin. 

– Narrativ betyder ju berättande. Det 
handlar om att patientens berättelse ska 
får mer plats, men också att vi som job-
bar i vården ska få jobba med vår egen 
berättelse.

Förra november bjöd man in Rita 
Charon, överläkare i New York som ut-
vecklat metoden, till en nationell work-
shop i Kungälv, arrangerad av bland an-
dra Sjukhuset och Sjukhuskyrkan. Här 
jobbade deltagarna mycket kring texter 
på olika sätt. Kungälv är först i landet 
med att använda narrativ medicin och 
intresset från andra är stort. Att patient-
mötet betyder mycket för en god och ef-
fektiv vård är man överens om.

– Den som kommer hem från sjuk-
huset med upplevelser om att den har 
känt sig sedd och lyssnad på bär med 
sig positiva känslor, säger Pia.

– Det skapar trygghet. Då spelar det 
inte så stor roll att man inte förstår alla 
medicinska termer, fortsätter Marie..

Valle, Pia och sjuksköterskan  
Gunilla i sjukhuskorridoren.
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Rexegården  Andakt och gemenskap
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Två gånger per termin bjuder 
församlingen in föräldrar och andra 
intresserade till cafékvällar på 
temat föräldraskap, relationer och 
livsfrågor. 

När man får barn börjar man ofta 
fundera på livets stora frågor, ser 
församlingens båda familjediako-

ner Christina Carlsson och Ulrika Al-
gesund. Samtidigt sätts ofta relationen 
på prov. På föräldracaféet får man in-
spireras och också samtala med andra 
om det som man möter i sin vardag och 
kanske brottas med. Föräldracaféet är 
ett forum som familjediakonerna er-
bjuder för att just stötta familjer. Finns 
behovet kan man också få möjlighet till 
enskilda samtal eller annan hjälp. 

– Min önskan är att kunna vara ett 
bollplank och en samtalspartner till för-

äldrar. Om jag kan hjälpa föräldrarna 
att bli starkare så hjälper jag också bar-
net, menar Ulrika. 

nästa föräldracafé:

”Att gå sönder och bli hel 
igen - finns det läkning 
efter otroheten?”

Artisten, författaren och par- och re-
lationsterapeuten Laila Dahl berättar 
personligt hur hon själv drabbades uti-
från sin uppmärksammade bok ”Att gå 
sönder och bli hel igen”. Hon beskriver 
några vanliga orsaker till otrohet och 
visar på möjliga vägar till läkning, både 
för den som svikit och den som blivit 
sviken. Varmt välkommen (också du 
som inte är förälder)!.

Föräldracafé Livsnära möten

Ytterby församlingshem 
tisdag 17 oktober kl 19
Fri entré. 
Anmälan senast 16 oktober  
så att vi kan beräkna fikat: 
tel 073-707 70 09 eller 
ulrika.algesund@svenskakyrkan.se

Öppna förskolan
En omtyckt klassiker

Laila Dahl

Att komma ut träffa andra barn 
och föräldrar på öppna förskolan 
uppskattas av många. Nu är 
terminen igång igen.  

Trehjulingar, bobbycars och sand-
lådeleksaker ligger utspridda på 
gården vid Kungälvs församlings-

hem. Det är juli och semestermånad 
men ändå är det flera familjer som vill 
komma när öppna förskolan har som-
maröppet. Nyss har vi haft sångsamling 
och dessutom fått se en dockteater. Nu 
lockar fika och lek utomhus kring lek-
stuga och sandlåda. 

Kungälv-Ytterby församlings öppna 
förskola är något av en klassiker. Den 
första öppnade år 1989 och idag finns 
öppna förskolor på fyra ställen: Kung-
älvs församlingshem i centrum, Kasta-
lakyrkan i Komarken, Ytterby försam-
lingshem intill kyrkan i Ytterby och 
Munkegärdekyrkan mitt emot högsta-
diet. 

Att komma ut och träffa andra barn 
och föräldrar uppskattas av många. När 
Hanna Söder var föräldraledig brukade 
hon gå till öppna förskolan i Ytterby 1-2 
gånger i veckan med sina två barn.

– Öppna förskolan betydde jätte-
mycket! Det var en bra och uppskattad 
aktivitet för både mig och barnen och 
som dessutom låg på gångavstånd. Vi 
kände oss alltid sedda och välkomna 
när vi kom dit. För mig som vuxen var 
det mycket betydelsefullt att få träffa 
och prata med andra vuxna samtidigt 
som barnen hade roligt och lärde sig 
interagera med andra jämnåriga, tycker 
Hanna och lyfter särskilt fram sångsam-
lingen med gitarrspel.

– Det är en lugn och trivsam miljö för 
både barn och vuxna. Jag upplevde att 
det är en välkomnande plats där man 
har roligt ihop med barnen. Sångstun-
dern är en uppskattad aktivitet, tycker 
trebarnsmamman Emilia Adielsson..

Välkommen till öppna 
förskolan. Nu är vi igång!
kungälvs församlingshem
Fredagar kl 9-12

ytterby församlingshem
Tisdagar & torsdagar kl 9.15-12

kastalakyrkan
Torsdagar kl 9-12

munkegärdekyrkan
Måndagar kl 9-12

babyrytmik i kastalakyrkan
Torsdagar kl 13.30-15

Lek, pyssel, sång, köttbullar och 
gudstjänst i en enda röra… Men 
ganska så välordnat ändå. Det 
tycker i alla fall deltagarna i Messy 
Church i Kungälvs kyrka. 

text & foto: karolina braun

Solen visar sina varma eftermid-
dagsstrålar. Utanför Kyrkstugan 
vid Gamla Torget vajar ”Messy 

Church”-vimpeln alltmedan en liten 
svart maskin på marken skickar ut såp-
bubblor i vinden. Det är dags för Messy 
Church – en samlingsplats för alla åld-
rar, där man får mötas i skratt och ge-
menskap, men också stillhet och efter-
tänksamhet.

Organist Helena Viklund hälsar väl-
kommen vid ett bord där man får skri-
va en namnlapp. Sedan tar vi plats vid 
fruktbordet – idag placerad utomhus 
tack vare det fina vädret. 

Kerstin Zetterström är en av dem 
som hittat hit alla gånger.

– Det är så roligt att se ungarnas en-
gagemang, jag njuter av att se barnen. 
Kyrkan har ordnat det så fantastiskt för 
alla åldrar, även för mig. Jag förstår ib-
land inte själv hur gammal jag är, säger 
Kerstin och skrattar. 

Marina och Fredrik är här för första 
gången och har med sig barnen Arvid 
och Stella. Efter en inledande blyghet 
tar barnens nyfikenhet över. Prästen 
Evelina Johansson berättar om dagens 
tema ”Den gode herden”. En herde be-
höver kunna leda sina får, men även 
hitta dem om de springer bort. Det tar 
vi vara på i dagens lekar. Utanför kyr-
kan finns en labyrint. Det gäller att hitta 
in i labyrinten, men också hitta ut igen. 

Är man vuxen får man leda någon med 
förbundna ögon. Och inne i kyrkan 
finns sju stycken får gömda. Vi ger oss 
ut på fårjakt och skriver ner vilka får vi 
hittar. Det är ganska spännande att gå 
på upptäcktsfärd i kyrkan – eller krypa 
runt som Stella föredrar. 

Ibland kan kyrkorummet vara en 
tröskel för barnfamiljer. Man kanske är 
rädd för att störa andra eller undrar var 
barnen kan vara. 

– Men jag skulle gärna se fler barn 
krypande i gången på vanliga guds-
tjänsten också, försäkrar Evelina och 
tillägger med en blinkning:

– Och mellan kyrkbänkarna blir det 
utmärka racerbanor.

Messy Church är ett koncept häm-
tat från anglikanska kyrkan i England. 
Syftet är att sänka trösklarna till kyrkan 
och visa på ett annat sätt till gemenskap 
och gudstjänst. Barnfamiljerna är i fo-
kus, men tanken är också att vi ska mö-
tas över åldersgränserna. 

Flera församlingar i Svenska kyrkan 
har prövat konceptet tidigare och för 
Kungälv-Ytterby är det nytt sedan i vå-
ras. Och Messy Church har gett mers-
mak, både hos deltagarna och anställda. 

– Det är ett bra upplägg, ungefär som 
öppna förskolan, Inte för långt och bra 
med stationer. Väldigt mysigt, säger 
Marina och Fredrik som gärna själva 
kommer tillbaka och även tipsar sina 
vänner.

När alla fåren är hittade samlar vi oss 
för gudstjänst. Margareta, som är här 
med sitt barnbarn, får bära korset och så 
tågar vi in tillsammans allra längst fram 
i kyrkan. Här blir det rörelsesånger men 
också andäktig tystnad när Helena med 

klar röst sjunger om det bortsprungna 
lammet medan familjediakon Christina 
Carlsson illustrerar sången med figurer 
framme vid altaret. Och Evelina berät-
tar att Jesus är som herden i sången – 
han letar efter oss när vi springer bort 
och vill alltid vara med oss.

När gudstjänsten är slut tågar vi ut 
till Kyrkstugan där det är förberett med 
köttbullar och makaroner, med gluten-
fria och vegetariska alternativ. Maten 
och det övriga kostar ingenting och 
man behöver inte anmäla sig i förväg.

– Det finns något heligt med att äta 
tillsammans. Att sitta ner runt ett bord 
och äta tillsammans för människor när-
mare varandra. När vi går hem har vi 
ätit oss mätta och behöver inte handla 
och diska den kvällen, menar Chris-
tina..

Messy Church En upptäcktsfärd för alla åldrar

Välkommen 
till Kungälvs 
kyrka och Kyrkstugan 
onsdagar kl 17-19

13 september tema: Hitta skatten! 
25 oktober tema: Änglarna
29 november tema: Gott nytt år!

Ö
ppet för alla.
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KontaktPersonalnytt.

Kyrkobladet delas ut till alla  
hushåll i Kungälv och Ytterby fyra 
gånger om året. Utgivningsplan 2017, 
årgång 10: april (nr 1), juni (nr 2),  
september (nr 3) och december (nr 4). 

I redaktionen: Mikael Isacson (ansvarig 
utgivare, Karolina Braun (redaktör), 
Håkan Adielsson, 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 Johansson 37 70 11
Vik. diakon 37 70 13
Familjediakon Christina Carlsson 37 70 14
Organist Helena Viklund 37 70 12
Vaktm. Magdalena Moberg 37 70 15
Kontaktenföreståndare 
   Lennart Åkerlund 37 70 27

Kastalakyrkan 
Präst Per Wallin 37 70 31
Diakon Ingela Lönn 37 70 33
Kantor Kristina Sikström 37 70 32
Pedagog Jonas Edsberger 37 70 34
Vaktmästare Linus Åsemyr 37 70 35

Munkegärdekyrkan 
Präst Filip Lindstrand 37 70 41
Diakon Pia Thorson 37 70 48
Pedagog Camilla Björkman 37 70 42
Barnledare Catarina Andersson 37 70 00
Vaktmästare Linus Åsemyr 37 70 35

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 
Barnledare Catarina Andersson 37 70 00
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 Tobias Eriksson 37 70 66

I höst blir det några personalförändringar i församlingen. Vi återser några 
kändisar i nya roller och några nya ansikten med.

Ingela Lönn blir ny diakon i Kastalakyrkan efter att hon 
diakonvigs den 10 september. Tidigare har Ingela varit 
projektledare för det nedlagda ”Uppdrag medmänniska”, 
församlingens fas 3-projekt. Samtidigt med diakonstudier-
na har vi sett henne som både barnledare och som ansva-
rig för integrationsfrågor. Som diakon kommer Ingela an-
svara för våffelcaféet i Kastala och språkcaféet i Kungälvs 
församlingshem. Hon kommer att fortsätta arbetet med 
integrationsfrågor och också finnas tillgänglig för samtal.

– Min förhoppning och önskan är att med församlingen 
vara något av Jesu öron, fötter, händer et cetera för män-
niskor i olika, ibland utsatta, situationer här i Kungälv. Jag 
vill visa på hoppet som vi har genom Jesus, säger Ingela.

Tobias Eriksson, tidigare vaktmästarvikarie i Kastalakyr-
kan och Munkegärdekyrkan, blir ny vaktmästare i Ytterby 
kyrka och församlingshem på 50 %. Här kommer han att 
tjänstgöra på gudstjänster, vigslar, begravningar m.m. 

– Det känns roligt att jobba i kyrkan igen och det ska 
bli kul att lära känna församlingen i Ytterby, tycker Tobias.  
 
Catarina Andersson kommer att jobba som barnledare 
i Ytterby och Munkegärde under hösten och kommer att 
finnas med i öppna förskolan och i barngruppen PAX. 

Det blir också förändringar i diakontjänsten i centrum. 
Kirsten Holm är tjänstledig under ett år. Vikarie för henne 
är ännu inte klart, men till en början kommer Lennart 
Sten att gå in i några av hennes arbetsuppgifter..  

Det var 1996 som Catharina börja-
de sjunga i det som då hette Kyr-
kokören, numera Kammarkören, 

i Kungälvs kyrka. Under årens lopp har 
hon varit med från och till.

– I vissa perioder i livet kanske man 
inte har tid på samma sätt. Men man är 
alltid välkommen tillbaka när det pas-
sar, menar Catharina.

Musiken fyller på med energi. Är 
man trött före en körövning så är man 
garanterat piggare efteråt, berättar hon. 
När man sjunger tillsammans händer 
något. 

– Det spelar ingen roll vem du är i ditt 
privata liv. Du behöver inte ha samma 
åsikter som den som står bredvid – i kö-
ren blir vi ett. En totalt samstämd kör 
är något alldeles speciellt – då reser sig 

håren på armarna!
Musiken är viktig för kyrkans liv och 

för Catharina har körsången också varit 
en väg in i kyrkan. 

– Jag har lärt mig mycket, till exem-
pel om det som kallas kyrkans liturgi, 
de olika delarna som ingår i en guds-
tjänst. Genom sången kan jag bidra till 
det som händer i kyrkan. Musiken be-
rör människor, både dem som sjunger 
och dem som lyssnar – mer än vi kan 
föreställa oss tror jag. Musiken har ett 
alldeles eget språk.

I Kungälv-Ytterby församling finns flera 
olika körer, för barn, ungdomar och 
vuxna. I Kammarkören sjunger man i 
stämmor och följer noter. I andra kö-
rer lär man sig mer utantill. Att sjunga 

i kyrkan ger tillgång till proffsiga ledare, 
mycket kunskap och upplevelser som 
en och annan körresa, menar Catha-
rina. Om hon fick önska någon fler typ 
av kör så är det en äldrekör. Och det är 
också något som är på gång.

– Oavsett om du har sjungit mycket 
eller lite är du varmt välkommen, säger 
körledaren Helena Viklund. Inga för-
kunskaper behövs och ur repertoaren 
blir det bl.a. evergreens, schlagers, vi-
sor och kyrkosånger av skilda slag. Kö-
ren kommer att öva varannan tisdag kl 
13.30, med start 12/9..

Musik Ett språk som berör text: karolina braun
foto: magdalena moberg

Mer om musik & körer
svenskakyrkan.se/kungalv/musik 
eller ring oss på 0303-37 70 00

K
yrkorum

m
et

Tradition och liv

Det är tisdag och sista veckan 
för Sommarkyrkan. I Kungälvs 
kyrka ringer kyrkklockorna till 

middagsbön. Vi blir en liten skara på 
fem personer som läser en enkel andakt 
tillsammans längst fram i koret. Det är 
kyrkans sommarungdomar som ansva-
rar för andakten och som också finns på 
plats i kyrkan hela sommaren för att ta 
emot besökare.

– Det är kul att träffa nya människor 
och vi som jobbar lär också känna var-
ann under tiden, tycker Henric Liu, en 
av sommarungdomarna.

– Jag gillar när folk ställer frågor så 
att vi kan berätta mer om kyrkan. Den 
vanligaste frågan vi får är ”Är det den 
danska flaggan?”, säger Elisabeth Gun-
narsson, och får medhåll av Henric. 

De syftar på den rödvita flaggan som 
syns längst uppe på altaruppsatsen. Den 
ser onekligen dansk ut, men sommar-

ungdomarna kan förklara för besökarna 
att den föreställer Kristi segerfana. Frå-
gor om kyrkans ålder och om takmål-
ningarna är också vanliga. De flesta 
som kommer är turister, men en och 
annan kungälvsbo passar också på att 
besöka kyrkan när den är öppen.

– För mig har det varit väldigt lärorikt 
att jobba här. Jag har lärt mig mycket 
om kyrkan. Nu känner jag att jag kan 
svara på frågorna, säger Moa Ringblad.

Det är inte bara för historiken som 
människor kommer. Många går fram 
och tänder ett ljus i ljusbäraren eller 
sätter sig ner i kyrkbänken för en stilla 
stund för sig själva. Några går runt och 
läser tankeorden som är utspridda i 
kyrkorummet. Ibland spelar ungdo-
marna också musik i kyrkan. 

Då och då under veckan är det dop, 
vigslar och begravningar och på sönda-

gen står kyrkan öppen för gudstjänst. 
Att kyrkan får vara öppen så att man 

kan komma in uppskattar sommarung-
domarna. Då blir det också en levande 
kyrka.

– Det är bra att man kan få se hur 
Kungälvs kyrka som är så pass utsmyck-
ad ser ut inuti, tycker Elisabeth.

– Om kyrkan ofta är stängd är det lätt 
att den blir lite bortglömd, tror Moa. Så 
det är bra att den används och är igång, 
inte bara på söndagen..

Körsång är något av en 
folkrörelse i Sverige. 

– Men jag skulle önska att 
ännu fler upptäckte glädjen 

med musiken som finns i 
kyrkan, menar körsångaren 

Catharina Johansson.

Gudstjänsttider
kungälvs kyrka söndagar kl 11
ytterby kyrka söndagar kl 10
kastalakyrkan söndagar kl 10, 
mässa tisdagar kl 20.30 
munkegärdekyrkan söndagar kl 17

Kyrkorummet är ofta en plats 
som kan berätta om historia 
och traditioner – men också 
en levande plats för stillhet, 
bön och gemenskap.
 
text & foto: karolina braun
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Den pågående svältkatastrofen i 
Afrika är den värsta humanitära kri-
sen sedan andra världskriget, enligt 
FN. I Kungälv tillverkar Svenska kyr-
kans internationella grupp armband 
för att göra en insats mot svälten.  
 

Litegrann i skymundan pågår just 
nu en stor svältkatastrof i Afrika. 
Svenska kyrkan finns på plats i 

bland annat Somalia, Etiopien och Syd-
sudan för att säkra tillgången på mat 
och vatten. Svenska kyrkans interna-
tionella grupp i Kungälv vill göra en in-
sats genom att tillverka armband för att 
samla in pengar.

– Jag kände att jag ville göra någon-
ting åt det allvarliga läget. Det kan kän-
nas om en droppe i havet, men alla kan 
hjälpa någon. Och har man hjälpt en 
människa så är ju det mycket värt, be-
rättar Gerd Philipsson.

Över 20 miljoner människor omfat-
tas av svältkatastrofen i flera länder. Det 

som i början handlade om undernäring 
har på många håll nu övergått i svält. Ti-
den håller på att rinna ut för 1,4 miljoner 
barn, rapporterar hjälporganisationer. 

Pärlor i olika färger, former och stor-
lekar, tillsammans med budskapet ”Mot 
svält” bildar armband i olika varianter. 
Armbanden kostar 30 kr styck och in-
täkterna går direkt till kastastrofarbetet. 

– Vi börjar med att sälja armbanden 
i kyrkorna och i de olika sammanhang 
där vi finns här i Kungälv och Ytterby, 
berättar Gerd.

– Vill man bara ge en gåva går det 
också bra, man kan swisha valfritt be-
lopp till 9001223 och skriva katastrof i 
meddelanderaden, fortsätter Karolina, 
gruppens samordnare..

ODR Samhällsinformation

 
Öppet för 
förtidsröstning  
4-17 september
 
Plats: Pastorsexpeditionen 
Fredriksbergsgatan 12, Kungälv.

Vardagsöppet 4-8 september och 
11-14 september kl 10-12 och 13-15. 
Fredag 15 september öppet kl 10-12.

Kvällsöppet måndagarna 4 och 11 
september kl 17-20. 

Lördagsöppet 9 september kl 10-13. 

Öppet på valdagen 17 september kl 
9-10.30, 12.30-15 och 17.45-19.45.  

Här är du välkommen att rösta 
oavsett vilken församling  
eller distrikt du tillhör. 

Glöm inte röstkortet när  
du förtidsröstar. Hittar du  
inte röstkortet ordnar vi  
ett nytt åt dig på plats. 

Du kan också förtidsrösta på  
många platser i landet, t.ex. i 
Nordstan som har öppet ända  
fram till valdagen. 

Vill du rösta via brev eller bud är  
du välkommen till pastorsexpedi-
tionen så hjälper vi dig!

Besöksadress pastorsexpedition: Fredriksbergsgatan 12 i Kungälv
Postadress: Box 344, 442 10 Kungälv. Telefon: 0303-377000 
Öppettider: mån-tors 10-12 & 13-15, fre 10-12. E-post: kungalv.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/kungalv     www.facebook.com/kungalv.ytterby

På valvebben  
svenskakyrkan.se/kyrkoval 
finns mer informan om kyrkovalet. 
Här kan du bl.a. söka fram vilka nomi-
neringsgrupper som du kan rösta på 
och hitta öppettider för vallokaler.

Läs om de lokala nominerings- 
grupperna på sidorna 4-7

Pärlor mot svälten

Är du intresserad av att köpa 
ett armband eller vara med och 
pärla? Hör av dig till internationella 
gruppen, 0303-377004.

Sebastian Stakset
Tillbaka i Kungälv berättar 
han om sitt nya liv som kristen  
och spelar några nya låtar.  

ekumenisk ungdomskväll
pingstkyrkan fredag 15/9 kl 20 
(Livestreaming i Kungälvs församlings- 
hem om det blir ont om plats.)

foto: jerker josefsson


