
Stora Lundby församling, Equmeniakyrkan 
och Centrumkyrkan bjuder in till en dag 
om relationer i olika former: vänskap, kär-
lek, ensamhet, konflikter, förlåtelse, sex, 
längtan och relationen till Gud. Relations-
dagen är i Stora Lundby församlingshem kl 
10–16.30

Dagen är för dig som lever ensam eller har 
en partner, kallar dig kristen eller inte gör 
det. Föreläsare är John Breneman, teolog, 
lärare och samtalsterapeut i Gråbo och  
Gunilla Ludvigsson, barnmorska, skolskö-
terska och samtalsterapeut. 
Båda föreläsarna presenteras mer utförligt 
på Stora Lundby-Östads pastorats hemsi-
da.

Anmälan och kostnad
Anmälan senast torsdag 4 april på Stora 
Lundby-Östad pastorats hemsida eller 

Relationsdag i Gråbo
Lördagen den 13 april arrangerar 
kyrkorna i Gråbo en dag om relatio-
ner. Gästföreläsare är samtals- 
terapeuterna John Breneman och 
Gunilla Ludvigsson.

Informationsblad
Våren 2019
svenska kyrkan stora lundby-östad

Stilla dag på Klaradal
Lördag 30 mars kl 9.30-15.30  
Klaradals kloster, Sjövik

När fick du själv en hel dag i lugn 
och ro senast? I dagens samhälle är 
stillhet, vila och tid för reflektion 
alltför sällsynt, och behovet av 
lugn och ro är stort. 

Retreat är:
• att stanna till och dra sig undan för att 

kunna urskilja det viktiga i tillvaron.
• att få vila i en läkande frihet från prat
• att i stillhet ge rum för det inre sam-

talet och lyssnandet till Gud
Dagen kommer att bjuda på stillhet, soppa 
och fika och möjlighet till enskilt samtal. 
Kostnad 100 kr. Anmälan senast fredag 
22 mars till  diakon Lise-Lott Claesson 
eller via hemsidan.

Dagen det regnade färger
Musikal med Barnkören i Östad
Söndag 31 mars kl 11 i Östad kyrka

Vad vore livet utan färg? I Grålandet är  
livet färglöst, men en dag får de som bor 
där besök och allt förändras…
Barnkören i Östad och instrumentalister 
framför en musikal om att bryta dåliga  
vanor och att se sina egna möjligheter.

direkt till någon av arrangörerna: 
Diakon Frida Vikström, Stora Lundby för-
samling, tel 49 61 12, 
eller pastor Carina Hult, Equmeniakyrkan 
Gråbo, tel 072-977 67 24.
Kostnaden för relationsdagen,  200 kr, be-
talas på plats i Stora Lundby församlings-
hem. Kostnad för mat och fika tillkommer. 

Det finns möjlighet till subventionerat pris 
för den som inte har möjlighet att betala 
fullt pris eller för den som bara kan vara 
med på en del av dagen. 
Kontakta Frida Vikström eller Carina Hult 
om du har ytterligare frågor.
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Östad och Stora Lundby församlingar har 
länge jobbat med att erbjuda många akti-
viteter för vuxna som handlar om stillhet, 
varav längre och kortare retreater är en 
del. 31 maj–1 juni anordnas en helgretre-
at för män på Klaradals kloster. Dessutom 
ordnas aktiviteter som trädgårdsdiakoni, 
målarsamlingar i stillhet, tikva och te för 
kvinnor och pilgrimsvandringar. Läs mer 
om det på hemsidan.



Bara en del...
Det här bladet från Svenska kyrkan brukar  
mer eller mindre täcka alla aktiviteter i 
Stora Lundby och Östad församlingar. 
Så är inte fallet den här gången. 
Det är ett så stort och brett utbud att vi har 
tvingats att enbart presentera ett urval av 
allt som är på gång.
Det betyder inte att det inte finns informa-
tion om allt. Tvärtom. 
Det finns många kanaler där du som 
församlingsbo kan få reda på vad som 
händer: 

• Veckoannonsen i Lerums tidning listar 
alla gudstjänster och alla enstaka eve-
nemang.

• Båda församlingarna har månads- 
affischer uppsatta på anslagstavlor där 
det går att läsa vad som sker.

• Barn- och familjefoldern finns att  
hämta i församlingshemmen och 
kyrkorna. Här presenteras alla grupper 
som finns för barn (och föräldrar) upp 
till årskurs 6. Vi hoppas få till något 
liknande för alla vuxenaktiviteter 
också.

• Kalendern på pastoratets webbplats 
(www.svenskakyrkan.se/storalund-
byostad) och Svenska kyrkans gratisapp 
Kyrkguiden presenterar information 
om gudstjänster, enstaka evenemang 
och dessutom de grupper som pågår 
varje vecka och där det går bra att bara 
komma.

• Pastoratets webbplats har information 
om allt detta, plus de grupper som 
kräver anmälan. Här finns också en 
massa annat, som information om dop, 
bröllop och begravning.

Väl mött 2019! 

Mattias Algotson, kyrkoherde

Vårens tre målarsamlingar har som tema 
”Och se, jag är med dig”, och handlar om 
de tre patriarkerna i Bibeln: Abraham, Isak 
och Jakob. Varje träff inleds med en kort 
introduktion följt av målning i tystnad och 
kravlöshet. 
18/2 ABRAHAM - Se upp mot himlen och 
räkna stjärnorna
18/3 ISAK - Vatten ur din kruka
8/4 JAKOB - Och se, jag är med dig
Fika och material: 40 kronor.
Anmälan senast torsdagen före varje till- 
fälle till Mirjam Johansson

Sopplunch med tisdagskvart 
Tisdagar kl 12–13 
Stora Lundby församlingshem

Lunchservering med hemlagad soppa, 
smörgås, kaffe och kaka för 40 kr. Den sista 
kvarten av lunchtimmen presenteras något 
av en Gråbobo: ett föredrag, kåseri, musik 
eller liknande.

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 tisdag–fredag kl 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 

Marie Ahlgren, kantor
0302-49 61 25
marie.ahlgren@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 

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

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

Stora Lundby

Foto: OLIVER PACAS/UNSPLASH

Målarsamling i stillhet, 
måndagar kl 14–17 i Stora Lundby församlingshem

Foto: PIXABAYFoto: DAVID BACK

Internationellt knytkalas
Fredag 1 mars kl 18
Stora Lundby prästgård vid kyrkan

Språkcafégruppen bjuder in till en inter- 
nationell kväll med smaker från världens 
alla hörn. Festen blir i form av ett knytkalas. 
En härlig chans att mötas och umgås! 
Ta med dig något som du vill bjuda på. 
Anmälan till Frida Vikström.



ÖstadStora Lundby

Gemenskapsträffar
1:a tisdagen varje månad kl 12–14
Stora Lundby församlingshem
Sopplunch 40 kr. Därefter något program, 
andakt och lotterier.

5 februari
Vila i din väntan, visor i vintertid. 
Marie Ahlgren, kantor i Östad och Eva-
Karin Andersson, diakon i Alingsås, 
musicerar med och för oss.

Tisdag 5 mars
De bibliska kvinnorna talar nu som då. 
Eva Söderström, konstnär och författare 
från Norrbotten gästar oss. 

Tisdag 2 april: 
Jag har seglat uppå havet…
Sven Lindberg talar om båtar, navigering 
och fiske i både livet och i Bibeln. 

Tisdag 7 maj Vårresa till Lidköping 
Mer information kommer senare. 

Undervisningskvällar
Onsdagar kl 18.30–20.30  
Stora Lundby församlingshem

Tre kvällar med inbjudna talare, fika, samtal 
och lovsång. Det finns möjlighet till person-
lig förbön. Ingen anmälan krävs.

27 februari: Bibeln 
Olof Brandt, bibelinspiratör från Bibelsäll-
skapet

27 mars: Bönen
Syster Inger från Klaradals kloster i Sjövik

8 maj: Brödsbrytelsen - nattvarden 
Bo Brander, präst och författare

Intresserad av pilgrimsvandring?
Torsdag 28 februari kl 18.30
Församlingshemmet i Östad

Besök av den erfarne pilgrimsprästen Tomas Wettermark från Pilgrimscentrum i Vadstena. 
Ur sin ryggsäck plockar han fram inspiration, slitstark pilgrimsteologi och handfasta råd till 
den som på detta sätt vill närma sig skapelse och Skapare, andra människor och sig själv. 
Sedan funderar vi på hur vi kan utveckla och fördjupa pilgrimsvandrandet här i vår vack-
ra bygd framöver. Torsdag 30 maj (Kristi himmelsfärds dag) gör vi en pilgrimsvandring i  
Risvedenskogen. 

Grabbgänget i Sjövik
Grabbgänget samlas en gång i månaden, 
oftast torsdagskvällar, för att prata män 
emellan. 
Träffen sker i olika hem och den som 
är värd bjuder på en enkel måltid och 
bestämmer ett samtalsämne för kvällen. 
Det kan handla om alltifrån vetenskapliga 
och andliga genombrott till ekologiska 
och psykologiska sammanbrott. 
Alla är välkomna efter att man tagit 
kontakt med Per Abrahamsson 

Körprojektet ”I Guds vind”
Övningar tisdagar i maj månad  
kl 19–21 i Östad församlingshem

Kom med och sjung tillsammans med 
vuxenkören i Östad. Vi tränar in verket 
”I Guds vind” av Pekka Simojoki och Per 
Harling, och framför det tillsammans med 
instrumentalister söndagen 9 juni kl 17 
i Equmeniakyrkan i Sjövik. 
Anmäl intresse till kantor Marie Ahlgren. 

Soppluncher i Östad, en 
plats för gemenskap
Onsdagar kl 13 

Soppa och program, kostnad 40 kronor.

13 februari, Östad församlingshem
Sångprogram om Lina Sandell med Lars 
Antborg

20 mars, Equmeniakyrkan i Sjövik
”Amazing art” med konstnär Marianne 
Lundström och prästen Gunnar Lindskog 

24 april, Östad församlingshem
”Förföljd men inte övergiven”
Andreas Reinhard från organisationen Open 
Doors berättar om situationen för förföljda 
kristna i världen.
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Prästgården i Östad 
får nytt liv
I vår startar ombyggnationer i 
prästgården och församlings-
hemmet i Östad.

Ett roligt problem i Östad församling är att 
det blivit för trångt i församlingshemmet. 
Det är framför allt på barn och ungdoms-
sidan som verksamheten har utvecklats 
och blivit mer omfattande under de senas-
te åren. 
Det har blivit många tillfällen när lokalerna 
behövs samtidigt för både barn- och ung-
domsgrupperna och andra aktiviteter som 
soppluncher, minnesstunder, filmvisningar 
och liknande, och det har gjort att kyrko-
rådet beslutat att börja använda prästgår-
den för kontor och diverse grupper för så-
väl ungdomar som vuxna. 

I vår kommer därför prästgården att 
fräschas upp invändigt och en handikapp-
toalett kommer att inrättas på nedre plan. 
Därefter kommer köket i församlingshem-
met att byggas ut något eftersom det 
också blivit för litet. 
Invigning av en uppfräschad prästgård 
beräknas ske i början av sommaren.

Fredag 22 februari kl 19 i Stora 
Lundby församlingshem

Gråbobon Brigitta Klasson är en av de få 
som överlevde andra världskrigets koncen-
trationsläger. Många av hennes släktingar 
dödades av soldater och själv hamnade hon 
och hennes mamma i ett koncentrations-
läger där förhållandena var fruktansvärda. 
Ibland önskade hon att hon skulle dö. 
Efter att till slut ha blivit räddade från 
lägret av Röda korset bestämde sig Brigitta 
för att ägna sitt liv åt att försöka hjälpa 
andra flyktingar i nöd, som ett sätt att be-
tala tillbaka för den hjälp hon fick. 
Kom och hör hennes starka berättelse om 
sitt liv! 

60 julklappar delades ut 
via Julklappsgranen 
under december

personer firade jul 
tillsammans i försam-
lingshemmet i Gråbo80

tusen kronor blev 
summan av intäkter 
från Secondhand- 
butiken under 2018

143

Minnen från dödslägret
En överlevares berättelse 
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Skidläger för alla åldrar
Svenska kyrkan anordnar gemensam skidresa 21-24 mars, med boende i 
Vägsjöfors och skidåkning i Hovfjället.

Gillar du att åka skidor? Häng då med på 
skidresan till Värmland i slutet av mars!
Vi tänker få tre hela skiddagar i Hovfjäl-
let (fredag, lördag och söndag) och där-
för åker vi redan torsdag kväll från Gråbo. 
Liftarna stänger kl 16 så vi får en hel dag 
i backen även på söndagen. Boendet blir 
med helpension på Vägsjöfors Herrgård, 
som drivs av Equmeniakyrkan. Matsäck för 
skiddagarna ingår alltså i priset.

Praktisk information:
Avfärd i gemensam buss från Gråbo tors-
dag 21 mars kl 18.30. Hemkomst söndag 
kväll ca kl 20. Exakta priser för boende, 
skidhyra och liftkort finns på vår hemsida, 
och beror på hur man vill bo, och om man 
önskar hyra skidor. Boende kan variera från 

vandrarhemsstandard med gemensam toa 
och dusch till hotellstandard i herrgårds-
byggnaden. Ange vid anmälan om du vill 
hyra skidor för att få del av grupprabatt. 
För barn upp till 6 år är liftkort i Hovfjället 
gratis.
 Exempelpris för resa, boende i vandrar-
hemsstandard, skidhyra och liftkort:
Barn (4-6 år) 1 490 kr, Ungdom (7-15 år) 
2 190 kr, Vuxen 2 970 kr. Barn 0-3 år be-
höver bara betala skidhyra, övrigt är gratis. 

Tack för att du bidragit 2018!


