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mikael isacson, kyrkoherde
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6 Nya medarbetare
7 Korta nyheter
8 #kyrkanochjag: Från  
 Iran till Kastalakyrkan

Att förändra dina vanor. Har du för-
sökt det någon gång? I så fall är det 

du inte ensam. Många av oss har för-
sökt att börja motionera eller sluta röka. 
Sluta bli irriterade eller få koll på sin 
ekonomi. Bli snällare eller att besöka sin 
förälder på hemmet oftare. Och många 
av oss vet att det ibland är svårt. Yttre 
vanor är oftast enklare att skaffa sig eller 
bli av med. Att förändra sin personlig-
het och hur man är mot andra männ-
iskor är svårare. 

Några saker underlättar. Som att be-
rätta för sina vänner och bekanta (och 
få dem att uppmuntra en). Att förändra 
i små steg – man måste inte göra allt på 
en gång. Och att inte skjuta upp saken 
och tänka att jag börjar på måndag, 
nästa månad eller vid nyår. Hur många 
har egentligen hållit ett nyårslöfte? Det 
är bättre att ta sina första steg mot en 
förändring genast – nu!

Kyrkans erfarenhet är att det aldrig är 
försent! Så länge vi lever, finns möjlig-
het till förändring och att starta på nytt. 
Guds tid är alltid nu och idag – inte sen 
eller imorgon. Den som vill söka Gud, 
kan ta det första steget nu. Och den som 
vill göra gott mot sin medmänniska be-
höver inte skjuta upp det till morgonda-
gen. 

”Det som förvånade mig var 
att de flesta möter porr första 
gången i skolan, antingen på 
skolans datorer eller på rasten.  

ulrika stigberg om barn,  
ungdomar och nätporr s. 5

Bilden på framsidan:
Riverside Gospel höststartar efter 
sommaren och värmer upp med 
favoriten ”Shackles (Praise You)”. 
Läs mer om höststarter på s. 4. 
foto: karolina braun

tema: Start. 

redaktören har ordet:

Ett slut och en ny början

Jag har alltid tyckt att hösten är 
början på något nytt. När sensom-

marens lite kyligare vindar gör sig på-
minda andas jag in den friskare luften 
och ser med förväntan fram emot det 
nya som ska börja. Kanske lever den 
känslan kvar sedan tiden jag gick i 
skolan. På många sätt innebär hösten 
mer av ett ”nyår” än det faktiska nyåret 
i januari. Men för många kan hösten 
tvärtom upplevas som ett slut – som-
marens härliga dagar med sol och bad 
är avslutade. Kvar väntar hösten, grå-
blek och kall. 

Den här hösten innebär också ett slut 
för mig i Kungälv – och en ny början. 
Efter ca 60 kyrkoblad är det dags att 
tacka för mig och blicka fram emot nya 
uppgifter. Att vara redaktör för kyrko-
bladet har varit bland det stressigaste i 
mitt jobb, men också det roligaste!

Jag har fått möta många människor 
som på olika sätt delat en bit av sina liv. 
De har berättat om sin sorg, sin glädje, 

sin vardag, sin kärlek, sin tro. Jag har 
också fått kliva in lite bakom kulisser-
na. Studerat kyrkvärdens förberedelser 
före gudstjänstens början. Klättrat upp 
i kyrktornet och lärt mig om klock-
ringningsseder. Sett hur ideella stöttar 
medmänniskor i telefonluren på Kyr-
kans SOS (fd Kyrkans jourtjänst). Mött 
god mat och gemenskap på Kontakten 
här i Kungälv. Och mycket annat.

Förhoppningen har alltid varit att 
visa en kyrka som lever och som berör 
och som inte är ”de där andra” utan 
något som vi skapar tillsammans, den 
som vill ta del. Och det är en ”början” 
som pågår hela tiden..

karolina braun, redaktör 

Att trycka 
på play
På den gamla cd-spelaren visar den 
triangelformade play-knappen på 
tre riktningar: uppåt, nedåt och 
utåt/framåt. Play-knappen kan vara 
till inspiration, både i det egna livet 
och i församlingslivet.  

text: lennart åkerlund
foto: karolina braun

I vårt arbete på Kontakten möter vi 
många människor som befinner sig 
i väldigt olika lägen i livet.  Allt ifrån 

att livet rullar på rätt så okej till att det 
verkar ta en ände med förskräckelse. 
Många hamnar i utsatta livssituationer. 
Det som ger mig hopp mitt i all nöd och 
uppgivenhet är tilltron till att föränd-
ring är möjlig. Med Guds och männis-
kors hjälp kan människoliv räddas. Med 
jämna mellanrum får vi också höra or-
den: ”Jag hade inte överlevt om ni inte 
fanns”.  

En annan del av mitt arbete är att 
vara ledare i ett stödgruppsarbete som 
kallas Trampolinen där vi möter barn 
och ungdomar som har utmaningar av 
alkoholmissbruk, drogberoende, psy-
kisk ohälsa eller bråk i sina familjer. Då 
får vi stödja dem och försöka stärka det 
där positiva som finns i varje människa 
så att de, mitt i allt, får redskap att möta 
framtiden så gott som möjligt.

När vi nu står i starten av en ny ter-
min – ett nytt läsår tänker jag att det är 
möjligt att börja om igen, börja om på 
nytt. Jag tror på nya starter. Inte som 
hurtfriska och enkla lösningar, men 
som vägval, kamp och Guds nåd och 
kraft. Ett verkligt mänskligt möte och 
en bön kan göra utgöra hela skillnaden 
för någon som kämpar i sin ensamhet. 
Utgöra en början på något nytt.

Själv hämtar jag inspirationen ifrån 
Jesus och hur han möter människor 
som kommer i hans väg. I en god om-
sorg om varje människa ser han rakt 
igenom alla masker och möter varje 
enskild människa på ett unikt sätt. Han 
har ögon som ser och vet vart väsens 
hemlighet. Jesus ser möjligheterna i 
varje människa. I Uppenbarelseboken 
21:5 sägs om honom: ”Se jag gör allting 
nytt.” Det är så han rullar.

En tid när jag arbetade som pastor i 
Equmeniakyrkan i Kungälv samtalade 
vi i vårt visionsarbete om bilden av en 
play-knapp. Ni vet den där som finns på 
gamla kassett- eller cd-spelare. Bilden 
fick vi ifrån Romelanda församling som 
hade använt den i sitt utvecklingsar-
bete. Idén var kortfattat att den kristna 
tron har tre livsnödvändiga riktningar. 
Uppåt, Nedåt och Utåt/Framåt. Uppåt 
handlar just om att hämta kraft från 
levande Gud. Att du och jag kan vara 

uppkopplade mot livets Gud i en levan-
de relation med honom på grund av Je-
sus. Nedåt handlar om att vara jordade 
i verkligheten med fötterna på jorden. 
Det inre livet, att söka sina inre röt-
ter i bönen. Framåt handlar om att det 
finns en tydlig riktning utåt och framåt. 
Utåtriktad verksamhet är kyrkans livs-
elixir. Det är den självklara vägen för 
en levande församling. Vi får vara med 
och förmedla ord av liv till människor 
vi möter. På varje cd-spelare finns en 
pausknapp, men Gud längtar efter att 
vi skall trycka på play. Här får vi spela 
i livets spel och möta framtiden förank-
rade både i oss själva, i vår mänsklighet 
och i Guds närvaro och nåd.

En bild jag ibland ser för min inre syn 
är den av en Jesus som går runt och 
delar ut lappar det står: ”En ny chans” 
eller bara de tre bokstäverna NÅD på. 
Det märkliga i denna syn är att när 
människorna som får de här lapparna 
tar emot dem, händer det något märk-
ligt med dem så fort de får lappen i sin 
hand. Det går som en ström av kraft 
igenom hela deras kroppar, de helas i 
sitt inre och får en helt ny livsgnista. Nu 
vill de möta livet i en stark framtidstro. 
Kanske en barnslig syn, men jag tror på 
underverk..
Bön: O, Gud hjälp att jag/vi får förmedla 
nya chanser till dem vi möter.
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Höststart

söndag 22 september 10.00 
Ytterby kyrka 
Biskopsvisitation: Högmässa 
Stiftsprost Ulf Sjögren leder mässan. 
Kyrkoherde Mikael Isacson predikar. 
Församlingens körer & lovsångsteam 
medverkar. Visitationsstämma, däref-
ter kyrkkaffe.

söndag 29 september 18.00  
Ytterby kyrka 
Gospelmässa Riverside Gospel.

lördag 12 oktober 15.00  
Mimers Hus Teater 
Jubileumskonsert Kontakten 10 år 
Tomas Sjödin, Magnus Johansson, Ri-
verside Gospel, Kungälvs Musikkår och 
Drillflickorna, Peter Linde, Jeanette 
Åkerlund m.fl. Läs mer på baksidan.

torsdag 17 oktober 11.00 
Ytterby församlingshem 
Trygg i Kungälv Polis Daniel Hjerpe 
samtalar kring vilka risker som finns i 
vårt samhälle idag. Fika från kl 10. Mid-
dagsbön och lunch efter föredraget.

söndag 20 oktober 18.00  
Kungälvs kyrka 
Requiem av John Rutter Kungälvs 
kyrkas kammarkör. Solist Anna Bylund, 
instrumentalister. Dirigent Helena 
Viklund. Fri entré.

onsdag 23 oktober 18.30 
Kungälvs församlingshem 
Om ingen pratar om det, hur ska 
man då veta? En föreläsning om 
barn, ungdomar och nätpornografi. 
Ulrika Stigberg, titel, föreläser. Läs 
mer till höger.

onsdag 6 november 10.30  
Kungälvs församlingshem 
Dagledigträff: Kungälvsbroderiet  
Historiska broderigruppen visar upp 
Kungälvsbroderiet och berättar. 

lördag 16 november 9.30-15.00 
Ytterby församlingshem 
En dag för dig som sörjer Välkom-
men till en dag till att lyssna, reflek-
tera och samtala kring sorgen. Mer 
info: svenskakyrkan.se/kungalv/sorg 

lördag 17 november 14.00-16.00 
Kungälvs församlingshem 
Julpyssel för alla åldrar

Gemenskap i centrum vill vara en plats där just gemenskapen är i fokus. Här kan 
du som är ledig på dagtid komma ut och träffa andra. Här finns också möjlighet 

för dig som vill vara mer delaktig i kyrkans gemenskap, men inte är det i dag. 
Gemenskapen är öppen för alla daglediga oavsett anledning. Vi välkomnar dig som 
är pensionär, sjukskriven, arbetslös eller är ny i Sverige och som vill träna svenska.

Vi träffas och fikar i Kyrkstugan fredagar kl 10-12 och du som vill kan vara med 
och baka. Samtliga tillfällen avslutas med en enkel andakt ca kl 11.30. Välkommen! 

 Saxat 
öppen förskola
Barn upp till ca sex år är välkomna 
till vår öppna verksamhet i vuxens 
sällskap! 

munkegärdekyrkan månd 9-12.
kungälvs församlingshem
fred kl 9-12.
ytterby församlingshem tisd 9.15-
11.45 torsd 9.15-12.
kastalakyrkan torsd 9-12
babyrytmik kastalakyrkan (barn 
upp till 1,5 år) torsd 13.30-15.

efter skolan
Vi har flera grupper för barn där man 
träffas efter skoltid för aktiviteter 
eller barnkör. Läs gärna mer på 
svenskakyrkan.se/kungalv/barnaldre.

pax åk 1-3 Ytterby församlingshem 
varannan tisd 14-16.30.
torsdagsklubben 6-9 år Kastala-
kyrkan torsd 14-17.
musikklubben 6-9 år Kungälvs 
församlingshem tisd 16-17. 
fredagshäng1 10-12 år Kastalakyrkan 
varannan fred 15-17.
fredax åk 4-6 Ytterby församlings-
hem varannan fred 15-17.
taddaios åk 4-6 Munkegärdekyrkan 
varannan fred 15-17. 
candela lågstadiekör Ytterby 
församlingshem månd 17-18.

mns med andra. Hea sommarlovet 
sjung i kör
I församlingen finns flera körer och 
även musikgrupper. Vi erbjuder också 
lektioner i piano, orgel och sång. Läs mer 
på svenskakyrkan.se/kungalv/musik.

må-bra-kören Kungälvs församlings-
hem varannan torsd 17.30.
kammarkören Kungälvs församlings-
hem torsd 19.
kastalakören Kastalakyrkan onsd 
18.30.
ytterby kyrkokör Ytterby försam-
lingshem torsd 19.
riverside gospel Ytterby försam-
lingshem månd 19 (kölista).

nytt: 
Gemenskap 

i centrum

fler platser till gemenskap...
öppen mötesplats Ytterby 
församlingshem varannan tor 10-13 
med fika från kl 10 och lunch kl 12.
våffelcafé Kastalakyrkan tis 10-12, 
med middagsbön kl 12.
öppen kyrka Kastalakyrkan tor 10-12.

språkcafé Kungälvs församlingshem 
ons 13-14.45.
sopplunch Munkegärdekyrkan tor 12.30.
kontakten Torggatan 5. Öppet mån, 
ons och fre kl 9-13, lör 11- Kvällsmöte 
med gäster & fika månd 19.

Den 23 oktober inbjuds allmänheten 
till ett fördrag om barn, unga och 
nätpornografi. Föreläsare är Ulrica 
Stigberg, präst och författare. 

text: karolina braun

Du har skrivit boken ”Visuell drog”, 
om nätpornografi, tillsammans 
med en medförfattare. Vad var 

det som startade det projektet?
– Jag har jobbat som präst i Fryshuset 

i Stockholm sedan 1997 och även verkat 
som författare och föreläsare. Efter en 
föreläsning fick jag frågan från en präst-
kollega om jag ville komma och föreläsa 
om pornografi. Min första reaktion var 
direkt nej, jag kände mig helt oinsatt i 
ämnet. Men så berättade hon att hen-
nes konfirmander satt och tittade på en 
porrsajt som uppgav sig vara expert på 
övergrepp och förnedring. Så jag gick in 
på sajten och efter sju minuter kände jag 
mig så fruktansvärt arg. Hur kunde jag 
ha jobbat alla år på Sveriges största ung-
domshus utan att fatta vad ungdomar 
ser på nätet? Jag antog uppdraget och 
började göra personliga intervjuer med 
ungdomar. När jag kom i kontakt med 
en person som bl.a. arbetat med frågor 
som rör människohandel bestämde vi 
oss för att skriva en bok tillsammans.

Vad kom fram i intervjuerna med 
ungdomarna?

– Det som förvånade mig var att de 
flesta möter porr första gången i sko-
lan, antingen på skolans datorer eller på 
rasten. Samtidigt som jag höll på med 
detta berättade min nioåring att han 
lärt sig på rasten hur man hittar ”sex 
och sånt”. Jag förvånades också över att 
det var många ungdomar som ville sluta 
men inte kunde. Tittandet har också 
gjort många avtrubbade. När jag sa till 
en 17-åring att jag går sönder när jag ser 
en gruppvåldtäkt på film, svarade han 
att inte berörs längre, för han har sett 

  Barn, 
  ungdomar  
    nätporr

det så många gånger förut. För mig har 
arbetet med boken varit en viktig läro-
process där jag försökt vara lyhörd för 
att alla har sin berättelse.  

I boken medverkar också ett flertal 
experter. Vad berättade de?

– Vi pratade bl.a. med polis, föräldrar, 
psykolog och lärare. Ulrika Hammarin 
från Stockholmspolisen kan till exem-
pel se tydliga kopplingar mellan vilka 
brott som begåtts och vilken porno-
grafi som hittats i datorerna. Porrkon-
sumtionen kan bli till en besatthet. En 
del sitter bara och laddar ner, blir totalt 
avtrubbade och märker inte att de går 
över en gräns och konsumerar det som 
är olagligt. Tillgängligheten av nätpor-
nografi är något som vi alla måste vara 
medvetna om. Med vår bok vill vi bidra 
till fler samtal kring pornografi och hur 
den påverkar våra barn och unga. 

Hur ska vi då prata om nätporr med 
våra barn?

– Det är viktigt att tidigt börja prata 
med barnen om kroppen och dess grän-
ser, att intressera sig för vad barnen gör 
på nätet och att vara först på bollen. 
När en nioåring söker efter porr på nä-
tet finns ofta ingen vuxen där som kan 
komma med motbilder, utan porren 
blir deras första möte med sex. Därför 
måste vi prata om detta och tidigt, även 
om det kan kännas svårt. Att samtalen 
blir av är viktigare än att de blir 100 
procent rätt tänker jag. 

Vilka ska komma på föredraget tycker du?
– Det är för föräldrar och andra vux-

na, med betoning på vuxna. Jag möter 
gärna barn och ungdomar, men då i ett 
annat sammanhang.. 

Svenska kyrkan och Sjukhus-
kyrkan inbjuder till en sorge-
bearbetningsgrupp för dig som 
mist ett barn. 

Syftet är att få dela tankar och 
känslor med andra föräldrar som 
är i samma situation. Erfaren-
heten visar att det kan betyda 
mycket.

Sorgegrupp för föräldrar

ur kalendern

plats: Nikodemushuset, Kode- 
vägen 3, Kode
tid: Onsdagar kl 18 följande datum: 
2/10, 16/10, 6/11, 13/11 och 27/11.
 
För frågor & anmälan kontakta:
Diakon Myrtle Starke, 0700-20 96 83
myrtle.starke@svenskakyrkan.se

Sjukhuspräst Per-Olof Holm 073-707 70 21,  
per-olof.holm@svenskakyrkan.se

foto
: abraham

 engelm
ark
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Hej då, Evelina!
Under fyra års tid har Evelina Bohlin tjänstgjort 
som präst i Kungälvs kyrka. Nu ger hon sig av 
norrut, närmare bestämt till Dellenbygdens pas-
torat i Hälsingland. 

– Jag tar med mig minnet av alla gudstjänster 
med den härliga församlingen i Kungälvs kyrka 
och alla människor jag har lärt känna här. Det har varit så fint att vara präst där det 
finns så många som ber och som älskar sin församling. Jag har tyckt väldigt mycket 
om att vara här, men nu flyttar vi för att komma närmare min familj. Det känns 
spännande och jag tror att jag kommer att trivas bra där, samtidigt som det förstås 
finns mycket i Kungälv som jag kommer att sakna, säger Evelina.

Arbetet med att rekrytera ny präst till Kungälvs kyrka pågår. Under hösten 2019 
kommer Mikael Nordblom, som sedan tidigare vikarierat i församlingen, att gå in 
som församlingspräst i Kungälvs kyrka och församlingshem.. 

Kulturminnesmärkning pågår
Kyrkogårdsförvaltningen i Kungälv har påbörjat arbetet med att kulturminnesmärka 
gamla gravar på kyrkogårdarna. Hittills har drygt 40 gravar på Gamla kyrkogården, 
Västra kyrkogården och Ytterby kyrkogård k-märkts och nu ska dessa ställas i ordning. 

– Det handlar bara om återlämnade eller återtagna gravar och vi har själva valt ut 
gravarna efter riktlinjer från Bohusläns museum. Vi har främst gått på utseendet, gra-
ven kanske har ett speciellt staket eller något annat utmärkande, och inte på vem som 
ligger begravd i graven, säger kyrkogårdsföreståndare Mikael Osberg.

Att återta en grav är en lång process, oftast tar det ca tre år. När kyrkogårdsförvalt-
ningen saknar gravrättsinnehavare eller kontaktperson efterlyser man anhöriga, först 
genom skyltning på graven, och sedan via annonsering och på hemsidan. Om ingen 
hör av sig inom utsatt tid återtas graven. 

– Är det en nyare grav tar vi bort stenen och kan också öppna möjligheten för en ny 
gravsättning. Men en k-märkt grav kan aldrig återanvändas och kyrkogårdsförvalt-
ningen åtar sig då skötseln för evig tid, förklarar Mikael..
Kastalas klocktorn 50 år
Alldeles intill Kongahällagatan högst uppe i Komar-
ken tronar Kastalakyrkans klocktorn i trä. Klock-
tornet är faktiskt äldre än kyrkan som invigdes 
1980; Det restes i september 1969 i samband med 
den vandringskyrka som sattes upp då, och fyller 
alltså i år 50 år. Under årens lopp har kyrkklockorna 
ringt vid gudstjänster, tacksägelser, middagsbön, 
begravningar, själaringning, dop och vigslar. 

Ända sedan 80-talet har klockorna också ringt till 
kvällsmässa på tisdagar. Magnus Haglund, numera 
präst i Kastalakyrkan, var då med i kyrkans ungdom.

– Vi ungdomar ville ha nattvard oftare, därför 
infördes veckomässa. Då låg ungdomsgruppen på 
tisdagar och mässans starttid 20.30 var anpassad till 
efter att ungdomsgruppen var slut så att vi ungdo-
mar kunde vara med, minns Magnus. 

Det är därför en mångårig tradition som ändras när klockorna fr.o.m. september nu 
ringer till kvällsmässa en halvtimme tidigare, kl 20.00, men fortfarande på tisdagar. 

Tiden gör sitt även för en 50-åring. Under hösten kommer två stockar i klocksta-
peln att bytas ut som blivit rötskadade.. 

    

Kontakt

Kyrkobladet delas ut till alla  
hushåll i Kungälv och Ytterby fyra 
gånger om året. Utgivningsplan 2019, 
årgång 12: april (nr 1), juni (nr 2),  
september (nr 3) och december (nr 4). 

I redaktionen: Mikael Isacson (ansvarig 
utgivare och Karolina Braun (redaktör). 
Tryck: DanagårdLitho

Saknar du eller någon du känner Kyrko
bladet i brevlådan? Är det något du 
skulle vilja läsa mer om? Hör av dig till 
församlingen på 0303-37 70 00 eller 
kungalv.forsamling@svenskakyrkan.se 

Fler kontaktuppgifter på baksidan.

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

Kungälvs kyrka/församlingshem 
Vik. präst Mikael Nordblom                 37 70 11
Organist Helena Viklund 37 70 12
Diakoniassistent Maria Larsson 37 70 13
Familjediakon Christina Carlsson 37 70 14
Vaktmästare Cecilia Busck 37 70 15
Barnledare Ruth Hassling      37 70 17 
Kantor Klara Laurell 37 70 18
Kontaktenföreståndare 
   Lennart Åkerlund 37 70 27

Kastalakyrkan 
Präst Magnus Haglund 37 70 31
Kantor Maria Andersson 37 70 32
Diakon Ingela Lönn 37 70 33
Pedagog David Hermansson 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
Vik. pedagog Katarina Garelius   37 70 42
Diakon Anna Hermansson         37 70 44
Kantor Maria Andersson 37 70 32
Vaktmästare Linus Åsemyr 37 70 35
Barnledare Catarina Andersson     37  70 43

Ytterby kyrka/församlingshem 
Präst Gabriel Bengtsson 37 70 61
Organist Torvald Petersson 37 70 62 
Diakon Sven-Börje Andersson 37 70 63
Familjediakon Elisabet Eriksen 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

Klara Laurell är ny kantor i Kungälvs 
kyrka och centrumarbetslaget: 

Jag är nyutexaminerad kyrkomusiker 
och har gått på Oskarshamns och 

Hjo folkhögskolor. Jag ville jobba med 
musik och kantorsyrket passade bra in 
på min kristna tro som varit viktig för 
mig sedan sena tonåren. Jag har själv 
också varit väldigt engagerad i kyrkan, 
som kyrkvärd, barnledare och ung-
domsledare bl.a. 

Den viktigaste uppgiften som kyr-
komusiker och som också tilltalar mig 
mest är att leda församlingens sång till 
Guds ära. Därför tycker jag mest om att 
spela i gudstjänsten, även om jag gillar 
alla kantorns uppgifter. Jag trivs också 
med att vara sångsolist och kan ställa 
upp och sjunga på en begravning exem-
pelvis, även om min viktigaste uppgift 
är att leda andra. 

Här i Kungälv kommer jag att spela 
på gudstjänster och förrättningar och 
ha barnkören Musikklubben. I som-
mar har jag fått vara runt och spela i alla 
församlingens kyrkor och tycker att jag 
har fått en bra kontakt med både för-
samlingsbor och kollegor. Jag kommer 
framöver att vara delvis föräldraledig 
under en period, men ändå ha Musik-
klubben och spela på helgerna i Kung-
älvs kyrka. På planeringsstadiet finns att 
starta en flick- och en gosskör, men det 
kanske kan bli aktuellt nästa år. Jag ser 
fram emot att vara en del i en levande 
församling. 

Jag bor i Lilla Edet med min man och 
vår ettåriga son. Jag tycker om att baka 
bröd, läser mycket böcker och så orien-
terar jag och löptränar lite sporadiskt.. 

Kl
ar

a
Korta nyheter.Nya medarbetare.berättat för karolina braun

Klocktornet vid tiden för bygg-
nationen av nya Kastalakyrkan, 
som invigdes 1980. arkivbild

Cecilia Busck är ny som kyrkvakt-
mästare i Kungälvs kyrka: 

Jag har jobbat som vaktmästare i Rönn-
ängs församling sen 2006. Det var ett 

brett arbete där jag både var vaktmäs-
tare i två kyrkor och församlingshem, 
städade, hade visst fastighetsansvar och 
löste allt praktiskt. Jag har alltid gillat att 
arbeta praktiskt och kreativt och vill inte 
bara sitta stilla på ett kontor. Att tänka ut 
saker och lösa problem är också roligt, 
därför trivs jag med vaktmästarjobbet 
som inte är så förutsägbart. Att möta för-
samlingsfolket i gudstjänsten och när de 
gifter sig, har dop eller begravning tycker 
jag också om.

Mitt barndomshem är på Älgön i Ha-
kefjorden mellan Tjörn och fastlandet 
och där har jag fortfarande en fast punkt. 
Men man behöver ha egen båt för att 
kunna bo där och det tar mycket energi 
eftersom det ju sällan är fint väder. Där-
för skaffade jag en stuga på Tjörn där jag 
kunnat vara vintertid. Nu kände jag att 
det var dags att byta miljö och se något 
nytt. Att komma till Kungälv känns lite 
som att komma hem. Jag gick på Ytter-
byskolan och Kungälv var staden man 
reste till när jag växte upp. Här bodde 
jag även en tid i min ungdom. Nu har jag 
tillgång till lägenhet här och det blir ett 
lite enklare liv. Jag har hittills hunnit med 
både flera gudstjänster, dop och en vig-
sel i Kungälvs kyrka och det är en trevlig  
och mycket fin arbetsplats.

Jag har två vuxna barn. Så värst myck-
et fritid har jag inte haft på senare år. 
Men jag tränar en del och läser mycket. 
Tidigare hade jag djur och jag tänker nog 
skaffa katt igen när jag blir pensionär..
 

C
ecilia

Anna Hermansson är ny som diakon 
på 60 procent i Munkegärdekyrkan:

Min första tjänst som diakon var i 
Bokenäsets församling, där har 

jag arbetat i fem år. Jag är sjuksköterska 
i botten och det var en ganska lång pro-
cess att bli diakon. Men så 2002 upp-
levde jag i en gudstjänst ett direkt tilltal 
från Gud och kände ett kall att bli dia-
kon. Efter det fick jag två barn till innan 
jag påbörjade utbildningen. 

Det viktigaste i min roll som diakon 
är att vara aktivt närvarande och lyss-
nande inför dem jag möter. I dagens 
samhälle är många så stressade, man 
har tid för massa saker men inte alltid 
för varann och den mänskliga gemen-
skapen börjar bli en bristvara. Som dia-
kon och som kyrka vill jag vara någon 
som faktiskt har tid och inte är på väg 
någonstans. Jag vill vara kyrkans förbön 
i praktiken – och förebilden i det är Je-
sus, som ju är den stora diakonen.

Här i Munkegärde kommer jag att 
möta ungdomar på Café Munken tis-
dagar och fredag, vara med på sopp-
lunchen på torsdagar och finnas med 
i gudstjänsten. Jag kommer också att 
göra vissa timmar i Kastalakyrkan med 
ungdomsgruppen Kefas och barnpredi-
kan i högmässan. I övrigt finns jag till-
gänglig för samtal och även hembesök. 
Jag har börjat med ganska öppet sinne 
och vill lära känna församlingen och 
området och se vilka behov som finns. 

Jag bor med min man och barn på 18, 
15 och 10 år i Ljungskile. Min fritid äg-
nar jag, förutom familjen, en hel del tid 
till bön, målande och så spelar jag piano 
och ibland också fiol..
 

A
nna
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ODR Samhällsinformation

Från Iran till Kastalakyrkan

Hej, jag heter Narges. För tre år se-
dan kom jag till Sverige från Iran. 
Då bodde redan min mamma, 

syster och bror i Sverige och min andra 
syster och min dotter i Tyskland – så 
jag var ensam i huvudstaden Teheran 
där jag bodde. En vän hade berättat för 
mig om Jesus och om kristen tro och jag 
ville också bli kristen. Men att vara kris-
ten i Iran är svårt, blir du avslöjad kan 
du bli dödad. Det är också väldigt svårt 
för kvinnor, vi måste till exempel alltid 
bära slöja.

När jag kom till Sverige hade jag inte 
träffat min mamma på elva år så det var 
ett kärt återseende. Först bodde vi i Par-
tille och där hittade vi Sävedalens kyr-
ka, där vi också blev döpta. Tyvärr dog 
min mamma efter bara drygt ett år efter 
att jag kom till Sverige. Hon ligger be-
gravd på Östra kyrkogården i Göteborg 
och jag saknar henne mycket.

Nu bor jag i Kungälv tillsammans med 
min syster. Genom SFI har jag gått till 
språkcaféet i Kungälvs församlingshem. 
Jag fick tips om Kastalakyrkan – och 
den ser jag nu som min kyrka! Jag får en 
så bra känsla när jag kommer in i kyr-
kan och den ligger också nära där jag 

bor. Här är alla så snälla och hjälper mig 
även om jag inte pratar så bra svenska. 

På tisdagar är vi några stycken som 
träffas för ”Evangelium på lätt svenska”. 
Här lär vi oss mer om Bibeln och om Je-
sus. Jag älskar verkligen Jesus och kän-
ner att jag vill lära mig mer om honom. 
Jag har fått så bra vänner i Kastalakyr-
kan och jag brukar också hjälpa till med 
att ordna fika och kaffe.

På vardagarna går jag på SFI, tränar, 
läser och är med vänner när jag inte är 
i kyrkan. När jag är klar med SFI hop-
pas jag kunna arbeta på en förskola eller 
städa någonstans. Varje kväll pratar jag 
med min dotter och mina två barnbarn 
i Tyskland. Tyvärr är det svårt för mig 
att resa och hälsa på dem. Jag tycker 
mycket om Sverige och Kungälv – och 
det bästa är min familj, mina vänner 
och min kyrka!.

narges jalali
berättat för karolina braun

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

#kyrkanochjag.

Visste du att:
Det beräknas finnas ca 800 000 
kristna i Iran. Kristna konvertiter 
förföljs av regimen och kan riske-
ra långa fängelsestraff eller döds-
fall om de blir arresterade. Därför 
blir många kristna i det tysta.

Källa: Open doors.

Jubilieumskonsert 
Kontakten 10 år

Medverkande: 
Peter Linde, konferencier, sång
Tomas Sjödin, festtal
Riverside Gospel
Real Groove
Magnus Johansson, trumpet
Kungälvs Musikkår och Drillflickorna 
under ledning av Jan Eliasson
Sångsolister: Jeanette Åkerlund,  
Rickard Gunnargård, Stina Davidsson 
och Lennart Åkerlund

mimers hus teater
lördag 12 oktober kl 15.00

Föreningen Kyrkornas Omsorgs-
Centrum som driver Kontakten 
i Kungälv fyller 10 år. Det firar 
vi med en jubileumskonsert på 
Mimers Hus.

biljetter: 200 kr. Försäljning på Mimers 
Hus, Kontakten, Kungälv-Ytterby 
församlings expedition m.m.


