
Gudstjänster & Andakter
Tisdag  

14 Gudstjänst på Parasollen, ojämna 
veckor
18.30 Mässa på Klaradals kloster

Onsdag  
8.30 Morgonmässa i Stora Lundby  
församlingshem följt av frukost

Lördag  
10 Ekumenisk bön i Stora Lundby  
församlingshem

Söndag  
11 Gudstjänster i våra kyrkor

Stora Lundby församling
Tisdag

10-12 Babyrytmik
11.30–12 Second Hand
12-13 Sopplunch

Onsdag 
16-17.30 Miniorer
18.30-21 Bibelgrupper, jämna veckor

Torsdag  
13.15–14.30 Tikva och te
16–17.30 Konfirmander
19-20.30 Kyrkokör

Fredag  
10-12 Sång och lek
11.30–12 Second Hand
15.30-17.30 Juniorer
19-23 KU/Ungdomsgrupp

Lördag
10-13 Second Hand
10.30-12 Språkcafé

Östad församling
Måndag

12.30–15.30 Trädgårdsdiakoni
19 Ekumeniska bibel- & bönegruppen 
hemma hos Lars-Åke Eriksson

Tisdag  
10–12 Sång och lek
15.30–16.30 Barnkör
18–19.30 Scouter
19–20.30 Ekumenisk kör

Onsdag  
14.30–16 Juniorer
16.30–18.30 Konfirmander
18 Hantverksgrupp,  
      sista onsdagen varje månad

Torsdag  
13.45–15.15 Miniorer
18.30 Betagrupper, jämna veckor

En vanlig vecka

Spår i Kosmos
Torsdagen den 22 februari kl 18.30
Allan Emrén, filosofie doktor i fysikalisk 
kemi, föreläser om hur 
strukturen i universum 
pekar på en Skapare. 
Om hur vetenskap och 
tro, kosmologi och 
Bibelns skapelseberät-
telse kan förenas.

Pojken med davidsstjärnan
Torsdagen den 8 mars kl 18.30
Michael Ben-Menachem är jude och växte 
upp i Ungern under 
andra världskriget.
I sin bok ”Pojken 
med davidsstjärnan” 
berättar han om krig, 
lägerliv, svält och för-
ödmjukelser sett ur ett 
barns ögon. Han delar 
med sig av sina upplevelser under brinnan-
de krig mitt i Europa.

Livet efter detta
Torsdagen den 31 maj kl 18.30
Frank Lorentzon, filosof, präst i Partille och författare, reflekterar 
kring Kyrkans tro på de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Alla föreläsningar har fri entré.

Föreläsningar i Östad församlingshem

Vad är meningen med livet? Finns 
Gud? Hur ber man?
Det är några av de frågor vi tar upp 
på en Alphakurs. 

Alphakurs är en möjlighet för vem som helst 
att utforska meningen med livet och den 
kristna tron i en avslappnad och öppen mil-
jö. Vi äter tillsammans, lyssnar på ett före-
drag och samtalar sedan i små grupper om 
det vi hört. Alla frågor och funderingar är 
tillåtna - det brukar bli spännande samtal! 
Alphakursen kommer ursprungligen från 

England och har spridits runt om i världen. 
Idag finns det Alphakurser i 163 länder. 
Hittills har över 14 miljoner människor gått 
en alphakurs. Välkommen du också! 

Onsdagar 18.30–21 i Stora Lundby 
församlingshem. Start 7 februari 
med möjlighet att haka på senare.

Information& anmälan till Magnus Eriksson 
eller Mirjam Johansson, se baksidan.

Nu kan du också få utforska livet
Foto: ALPHA.ORG
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Tack vare dig...

Tack vare dig som bidrar till kyrkan har för-
samlingarna i Stora Lundby och Östad ännu 
ett år kunnat vara platser för värdefulla 
möten. 
 Möten mellan människor och möten 
mellan människor och Gud; i gudstjänster, 
barn- och ungdomsverksamheter, körer, 
studiegrupper, leva-vidaregrupper, enskil-
da samtal, i vackra och välunderhållna kyr-
kor och församlingshem för att bara nämna 
något. Tack vare att vi är många som bidrar 
är allt detta möjligt. 

Och på tal om tack vare…
Ordet tack förekommer 59 gånger i vår 
Bibel och 41 av de gångerna står det till-
sammans med ordet vare. På så vis anges 
tackets riktning eller orsak. Genom att stu-

dera orden som kommer efter ”vare” får vi 
en bild av vad som väckt de bibliska för-
fattarnas tacksamhet. Inte så överraskande 
är det två kategorier som dominerar; å ena 
sidan personer och å andra sidan den tre-
enige Guden. 

 Kopplat till dessa tack finner vi ord som 
trofasthet, styrka, givmildhet, nåd, vishet, 
tilltro och försoning. 
 Det tackas för många och mycket men i 
särklass mest tack framförs för det som Je-
sus åstadkom när han dog och uppstod för 
oss, för segern över döden, för förlåtelsen 
och hoppet inför evigheten.

Om jag gjorde samma kartläggning 
över mina egna tack, hur skulle den 
bilden se ut? 
Vem tackar jag i mitt dagliga liv och för 
vad? Hur ser din tackbild ut? Är det något 
vi borde tacka mer och oftare för? 

I Bibeln finns en språklig variant som är 
ovanlig i dagligt tal. Det är när tacksamhe-
ten inte tycks veta några gränser, då vänds 
ibland ordföljden och riktningen är given. 
När tacksamheten är överväldigande finns 
ytterst bara en att tacka. 
Vi läser då ”Gud vare tack” för det och det 
eller den och den. Jag önskar att vi också 
fick känna och uttrycka en sådan överväl-
digande tacksamhet ibland.

Vänliga hälsningar, 
Mattias Algotson, 
kyrkoherde

Välkommen på soppa!
I Stora Lundby församlingshem er-
bjuds många möjligheter att få sitta 
ner med andra, njuta av en god hem-
lagad soppa med nybakat bröd och få 
en stunds trevligt samtal. Ofta med 
kortare eller längre föredrag, musik 
eller andakt i anslutning till maten.

Gemenskapsträffar
Första tisdagen varje månad kl 12–14
Sopplunch 40 kr. Därefter program, andakt 
och lotterier.

Tisdag 6 februari 
Med livet som insats 

Gråbobon Kerstin Rosén 
berättar från sitt liv som 
missionär i Asien och om 
de förföljda kristnas situa-

tion idag.

Tisdag 6 mars 
Sångglädje
Seniorkören Margaretakören från Partille 
underhåller.

Tisdag 10 april 
Att följa herden i livets 

upp- & nerförsbackar. 
Dagens gäst är Owe Jo-
hansson, pensionerad präst 
från Kinna.

Tisdag 8 maj 
Vårresa (mer information kommer)

Soppa och bön
Andra onsdagen varje månad 
(14 februari, 14 mars, 11 april) 
kl 17.15–18.30
Soppmåltid för alla åldrar till självkostnads-
pris. Därefter kan man stanna kvar på en en-
kel andakt som börjar ca kl 18. 

Sopplunch med tisdags-
kvarten 
Tisdagar kl 12–13 
De tisdagar då det inte är Gemenskapsträff 
serveras det också soppa i församlings-
hemmet lagom till lunchtid. Mot slutet av 
lunchen blir det ett kort program på ca 15 
minuter med musik eller någon som berättar 
något. Vi kallar detta tisdagskvarten. Soppa, 
smörgås, kaffe och kaka för 40 kr. 

Stora Lundby

Foto: DAVID BACK

Brödauktion
Söndag 11 mars efter gudstjänsten
Stora Lundby kyrkstuga
Försäljning av bröd och kakor till förmån 
för Svenska kyrkans fasteinsamling.  
Bakverk tages tacksamt emot.

Diakonilunch 
Söndag 18 mars efter gudstjänsten  
(inget kyrkkaffe)
Stora Lundby församlingshem
Information & samtal om församlingens 
diakoni. Vad gör vi? Vad vill vi förändra? 

139 818 kr
blev summan av intäkter under 
2017 från secondhandbutiken. 

Pengarna har oavkortat gått till 
följande organisationer:
• Världens barn
• Abrigo rainha Silvia i Brasilien 
• föreningen Sacha Pacha
• Sankta Klaras stiftelse
• Läkarmissionen
• stiftelsen Nehemja
• Göteborgs kyrkliga stadsmis-

sion
• vänförsamlingen Mieroszów i 

Polen med skola och barnhem
• och lokalt till behövande i 

Gråbo, bland annat i form av 
ekonomiskt stöd till mat.
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En tro som håller 
att leva på
Östad församlingshem 
Varannan torsdag 18.30 med start 
25 januari och möjlighet att haka 
på senare.

Kyrkans urgamla bekännelse rör vid trons 
innersta hemligheter. Skaparen och ska-
pelsen, Guds väsen, Jesu uppdrag i värl-
den, uppståndelse, evigt liv. 
 Vi lyssnar till korta föreläsningar och får 
tillfälle att ställa frågor och fundera. 
Kvällarna baseras på boken ”Jesus, min 
Herre och min Gud” skriven av Bo Brander. 
Boken finns till försäljning för den som så 
önskar. Arrangörer är kyrkorna i Sjövik.

Kontakt: Ove Einebrant 0735-01 02 40 
och Per Abrahamsson, se baksidan.

Tillbaka till källorna
Lördagen 10 mars kl 14–17.30
Stora Lundby församlingshem

Carina Hult, omsorgspastor i Equmenia-
kyrkan i Gråbo, delar med sig av hur hon 
sökte i de österländska religionerna och 
sedan fann Jesus, samt undervisar om 
bakgrunden till olika österländska metoder. 
Det blir tid för samtal och frågestund.

Eftermiddagen arrangeras gemensamt av 
de tre kyrkorna i Gråbo.

Låt oss be!
Ekumenisk bönehelg i Gråbo

Stora Lundby församlingshem
13-15 april
Helgen börjar på fredagkvällen 13 april 
kl 19 och avslutas med lovsångsguds-
tjänst söndag 15 april kl 18.
Se hemsidan för mer information.

Vad vet du om 
sakramenten?
Prästerna Sven Lindberg och Mattias 
Algotson håller i varsin kväll där vi får lära 
oss mer om dopet och nattvarden.

Dopet
Söndag 29 april kl 18.30
Stora Lundby församlingshem
Sven Lindberg

Nattvarden
Söndag 27 maj kl 18.30
Stora Lundby församlingshem
Mattias Algotson

Östad

Foto: IKON/SVENSKA KYRKAN

Stora Lundby

Bio Östad visar filmer som väcker tankar 
om livets stora frågor.
Fri entré, 20 kr för fika.

The Theory of Everything
Torsdagen den 15 februari kl 19
En film om den berömde astrofysikern Ste-
phen Hawking, hans liv med kosmos, kär-
leken till hustrun Jane och den eskalerande 
muskelsjukdomen. Filmen nominerades till 
fem Oscars 2015.

Gravity
Torsdagen den 12 april kl 19
Årtiondets viktigaste rymdfilm, nominerad 
till 10 Oscars. En rymdkapsel blir träffad av 
rymdskrot. Astronauterna försöker despe-
rat överleva utanför kapseln. Existens och 
rymdångest med frågan om vad det inne-
bär att vara och bli människa i tid och rum.

Bio Östad
Torsdagar kl 18.30
Östad församlingshem

Sopplunch 
en plats för gemenskap
Soppan serveras kl 13 följt av program. 
Kostnad 40 kronor.

Onsdagen den 14 februari
Östad församlingshem
Country och läsarsånger 
Alf Källström band sjunger och spelar.

Onsdagen den 14 mars
Equmeniakyrkan i Sjövik
Antens kyrkbåt
Bo Christer Björklund från Kvarnabo berät-
tar om kyrkbåtens historia på sjön Anten.

Onsdagen den 18 april
Östad församlingshem
Hjälp oss att hjälpa 
Elsie och Lars Gunnar Sandberg berättar 
om sitt arbete med ”Zambias barn”.

Korsvägsvandring 
Långfredag 30 mars kl 11
Vi följer en slinga med 14 stationer från 
församlingshemmet till kolerakyrkogården 
och ner till kyrkan. Varje station berättar 
om hur Jesus visat oss sin kärlek på sin väg 
till korset.

Vårkalas & vernissage
Söndag 27 maj kl 11
Östad församlingshem och kyrka
Vi börjar med gudstjänst i kyrkan kl 11 där 
barnkören sjunger. 
Efteråt är det invigning av årets vernissa-
ge med lokala konstnärer och hantverkare 
i församlingshemmet. Fika, korvgrillning, 
tipspromenad och fiskdamm.
Är du intresserad av att ställa ut, kontakta 
Sofia Oltéus.
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Informationsbladet ges ut av Svenska 
kyrkan i Stora Lundby-Östad pastorat 
och utkommer med fyra nummer per år.
För aktuell information, se hemsidan
www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad
eller Svenska kyrkans gratisapp Kyrkguiden.

Ansvarig utgivare: Mattias Algotson
Grafisk form: Anna Carlsson

Pastorsexpeditionen/ 
Stora Lundby församlingshem
0302-49 61 00 tis–fre 9–15
Lundbyvägen 12, 443 43  GRÅBO
stora.lundby-ostad.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Bokning av begravning och gravadministration
0302-49 61 32 

Östad församlingshem
Östadsvägen 381, 443 74  SJÖVIK

Klaradals kloster
Lindåsvägen 22, 443 45  SJÖVIK

Kyrktaxi
Beställs dagen innan hos Håkans El-taxi  
(Håkan Eriksson) 0302-400 09. 
Kostnad 20 kr/enkel resa. 

Mattias Algotson, kyrkoherde
0302-49 61 10
mattias.algotson@svenskakyrkan.se 

Per Abrahamsson, präst
0302-49 61 21
per.abrahamsson@svenskakyrkan.se

Sybille Birkhorst, värdinna & Second hand
0302-49 61 07
sybille.birkhorst@svenskakyrkan.se

Lise-Lott Claesson, diakon
0302-49 61 24
lise-lott.claesson@svenskakyrkan.se

Magnus Eriksson, präst
0302- 49 61 03
magnus.eriksson@svenskakyrkan.se

Mirjam Johansson, församlingspedagog
0302-49 61 08
mirjam.johansson@svenskakyrkan.se

Sven Lindberg, präst
0302-49 61 
sven.lindberg@svenskakyrkan.se 

Berit Nordström, värdinna
0302-49 61 26
berit.nordstrom@svenskakyrkan.se 

Sofia Oltéus, pedagog & kantor
0302-49 61 23
sofia.olteus@svenskakyrkan.se

Camilla Sundberg, vaktmästare
0302-49 61 40
camilla.sundberg@svenskakyrkan.se

Frida Vikström, diakon
0302-49 61 12
frida.vikstrom@svenskakyrkan.se

För övrig personal, se hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/storalundbyostad

Foto: IKON /SVENSKA KYRKAN

Telefonen plingar, tv:n sänder dyg-
net runt och internet tar aldrig slut.  
Ibland behöver vi bara stänga av allt 
det, ge oss själva tid, söka vila och 
få kraft. 
Forskning visar att människor mår bra av 
att vistas ute i naturen. Här kan vi få reflek-
tera över livet och vår tro.
 Du som söker stillhet, du som kanske 
känner dig trött och stressad eller du som 
bara vill uppleva Guds vackra natur, väl-
kommen att få stillhet och frid till kropp och 
själ.

Trädgårdsdiakoni
Måndagar 12.30–15.30
Östad församlingshem och kyrko-
parken
Trädgårdsdiakoni är för dig som vill få ny 
kraft genom att vara ute i naturen. Vi sår, 
skapar, arbetar i skogen ute och arbetar 
med hantverk inne när vädret är för kallt/
blött. Vi börjar med lätt lunch och avslutar 
med avslappning. Ingen anmälan behövs.
Kontakt: Camilla Sundberg

Lugn av naturen
Onsdagar 10.30–12.45, start 11 april
Östad församlingshem och kyrko-
parken
En kurs på tio gånger för dig som vill lära dig 
mer om att vila och återhämta dig i naturen.
Kontakt: Camilla Sundberg

Tikva och te för kvinnor
Torsdagar kl 13.15–14.30
Stora Lundby församlingshem
Tikva är enkla avslappningsövningar för 
kroppen som går att göra både sittande på 
stol och på matta, med ord hämtade ur Bi-
beln som ger näring åt själen. 
 Efter avslappningen finns möjlighet att 
stanna på en kopp te och samtal. Du som 
känner av värk, trötthet eller stress är sär-
skilt välkommen. Ingen anmälan behövs.
Kontakt: Frida Vikström

Retreat för män
23–24 mars 
Klaradals kloster, Sjövik
Du som vill dra dig undan för att vara stil-
la i bön och meditation under ett dygn är 
välkommen att delta i en retreat på Klara-
dals kloster med möjlighet att stanna kvar 
till söndag. Vi möts i huvudbyggnaden kl 17 
för information och inkvartering. Tag med 
egna lakan. Kostnad 300 kr.
Anmälan senast 16 mars 
till Per Abrahamsson
 
Gökotta och pilgrimsvandring 
i Risveden
Den 10 maj kl 8.00 samlas vi till gökotta 
vid kåtan nedanför Skäfthults gård. Där-
efter fortsätter de som vill en vandring via 
Ramdalen upp till Klevsjölofts fantastiska 
utsiktsplats. Där äter vi medhavd matsäck 
och fortsätter sedan längs Risvedenspåret 
ner till Östad kyrka. Vandringen tar 3–4 
timmar. Vägbeskrivning finns på hemsidan.
Kontakt: Per Abrahamsson

Stilla dag/retreat
Lördag 21 april kl 9.30–15.30
Klaradals kloster, Sjövik
Välkommen till en retreatdag på Klaradals 
kloster med god soppa och fika, stillhet och 
tillfälle till samtal för den som så önskar.
Retreat är 
• att stanna till, dra sig undan för att 

kunna urskilja det viktiga i tillvaron
• att få vila i en läkande frihet från prat
• att i stillheten ge rum för det inre 

samtalet och lyssnandet till Gud

Kostnad 100 kr
Anmälan senast 13 april  
till Lise-Lott Claesson

Stillhet och frid till kropp och själ


