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Var med och påverka framtiden
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Var ska Svenska kyrkan
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Älskad och sedd
i Lerums församling

Visste du att?
Jourhavande präst 112
När du ringer Jourhavande präst får
du prata med en präst från Svenska
kyrkan som har ett särskilt uppdrag
och utbildning för att tjänstgöra i
jouren. De som arbetar där har tystnadsplikt.
Jourhavande präst är öppen varje dag
mellan kl 21.00 - 06.00. Du ringer
112 och blir kopplad.
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Motsatsen till att älska är inte att hata utan att vara likgiltig. Att inte bry sig är en reaktion som skapar distans och inte närhet. Den som är likgiltig kan inte heller längre påverka. Den personen har stigit
åt sidan. Därför är vi tacksamma för alla som bryr sig om vår församling. Här finns mycket kärlek.
Lerums församling är på många sätt i fokus. Det som händer här och nu diskuteras och värderas.
En inventering ger vid handen att nästan 400 personer är ideellt engagerade i församlingen i olika
uppgifter. De tycker att det skapar mening i livet att ge av sin tid.

Jourhavande präst har funnits i
över 50 år. Det började som lokala
verksamheter runt om i landet i slutet
av 1950-talet. Idag är verksamheten
organiserad nationellt genom att
Svenska kyrkans stift samverkar i
denna tjänst.
I riktlinjerna för Jourhavande präst
ingår anonymitet både för prästen och
för dem som ringer. Där anges också
tidsramar för att jouren ska bevara sin
karaktär av akut krisjour. Ramarna
innebär ett gemensamt förhållningssätt vad gäller bemötande, respekt och
lojalitet.

Källa: www.svenskakyrkan.se

I vår verksamhet som spänner över många olika fält möter vi varandra i gudstjänst och vardagsverksamhet. På många fronter märker vi ett ökat intresse för det som händer och sker. Nya samverkansformer finns också med. En konfirmandgrupp till hösten sker i samarbete med FBC Lerums
innebandyförening. Här ska idrott och konfirmandtid kunna kombineras och berika varandra.
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Under den termin som gått har vi särskilt funderat över hur dopen ska blir fler och vad som sker i
samband med och efter dem. Vi har jobbat med våra växtplatser där människor kan hitta fördjupning
i sina liv som unga och vuxna och vi har funderat över hur vi ska kunna utöka de ideellas skara och
engagemang. Nu i höst blir dessa tankar verklighet och församlingen kommer att möta nyheter som
vi hoppas ska locka.

Redaktör: Peter Ebbesson

Under valdagen, den 15 september, vill vi visa upp en del av det vi gör. I samband med att du lägger
din röst kommer du att mötas av vår verksamhet i miniformat. I Lerums församling har vi över
14 000 medlemmar. Genom ett brett och varierande gudstjänstliv och en bred och rik vardagsverksamhet vill vi skapa mötesplatser där alla kan känna sig hemma. Likformighet är inte vårt motto utan
bredd. Kom du också. Du är hjärtligt välkommen!

Gunnar Göranzon, Kyrkoherde

Gilla oss på Facebook
www.facebook.com/lerumsforsamling
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Man behöver inte tillhöra Svenska
kyrkan för att ringa. Tron på Gud är
en självklarhet för dem som arbetar
i jouren, men om du inte själv frågar
efter det talar man inte om Gud, läser
bibeln eller ber böner under samtalet.

”Om jag gör det av eget
val har jag ju lön att vänta.
Men gör jag det därför att
jag måste utför jag bara ett
uppdrag.” 1 Kor 9:17

En församlingstidning från
Lerums församling

Ansvarig utgivare: Gunnar Göranzon
Redaktion: Anna Holger-Nilsson Forser,
Susanne Lindström, Nils-Erik Wikman
Grafisk form: Peter Ebbesson
Besöksadress: Kantor Edgrens väg 4
Postadress: Box 126, 443 23 Lerum
Telfon: 0302- 522 540
www.svenskakyrkan.se/lerum
Tryck: WM-tryck i Alingsås.
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Var ska Svenska kyrkan lägga kraften?
Söndag den 15 september 2013 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart
fjärde år och alltid den tredje söndagen i september. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Din röst är betydelsefull.
Vi har frågat 8 personer vad de tycker att Svenska kyrkan ska lägga kraften på.

Lerum – en församling
med framtidstro

Anki Ramde

Oscar Pålsson

Levi Rosén

– Jag är tacksam för
att kyrkan satsar på
mötesplatser för de
som är föräldralediga
och arbetslösa.

– Kyrkan behöver
bli mer lättillgänglig och
synas på gator och torg.

– Aktiviteter för
ungdomar måste
man satsa på. Det
är framtiden.

Lerums församling tillhör Partille och
Lerums kontrakt i Göteborgs stift,
ligger i Lerums kommun och utgör
ett eget pastorat. Här bor ca 18 000
människor, varav ca 14 200 är medlemmar i Svenska kyrkan. Kommunen
expanderar just nu och vi kan räkna
med fler invånare och fler kyrkotillhöriga. Församlingen består av Aspenäs,
Aspen och Stenkullen och centralorten
Lerum, som var och en har en egen
kyrka med egen profil men vi vill poängtera att Lerum är en församling.
Församlingen har ett rikt gudstjänstliv och verksamheter för alla åldrar:
högmässa i någon av kyrkorna varje
söndag, ett rikt konfirmandliv och en
mycket fin musik- och körverksamhet.
Diakonin är en viktig del.

Bengt Nilsson
– Att man uppvaktar
de som fyllt 80 år och
äldre och har fester för
dem i församlingen är
ett fint initiativ.

Rolf Rosén
– Miljöfrågor måste
man börja tänka på.
Att man tänker långsiktigt där är viktigt.

Linda Fondén
– Ideellt arbete. Det
är viktigt för kyrkan
och för de som
vill engagera sig.

Förutom församlingens väl fungerande
och omtyckta förskola finns en mängd
olika barnverksamheter t.ex. grupper
för miniorer och juniorer samt träffar
för föräldrar med småbarn. Lerums församling arbetar med tre fokusområden:
dop och dopuppföljning, växtplatser för
dem som vill växa i sin tro och arbetet
med ideella medarbetare.

Vi vill erbjuda en fortsättning på
dopet, skapa mötesplatser där man
fortsätter sin gemenskap och påminns
om dopet.

Vi vill lyfta fram barns och ungdomars roll i församlingen. Efter konfirmandtiden erbjuds de ungdomar som
vill att vara Unga Ledare i församlingen.

Niclas Olstedt

Agneta Niklasson

– En bra ingångströskel
är verksamheter för hela
familjen som till exempel
sång & rytmik.

– Stenkullens kyrka är en kyrka som erbjuder något för
alla tycker jag. Retreaten i Stenkullen var en positiv upplevelse för mig, det tycker jag man ska man fortsätta att
satsa på.

Vi vill uppmuntra och ta vara på
våra ideella medarbetare, som bidrar till
att församlingen kan växa i sin uppgift,
nämligen att vara Kristi kropp.

Anita Borke,
Kyrkofullmäktiges ordförande
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Svenska kyrkan är en demokratisk uppbyggd folkkyrka, där
alla är välkomna att vara med
att ta initiativ och dela ansvar.
I Kyrkovalet har du som medlem
i Svenska kyrkan möjlighet att
rösta på de nomineringsgrupper
och personer som skall besluta om Lerums församling och
Svenska kyrkans framtid.

Rösta 15 september i Kyrkovalet

Vad röstar vi till?

Om jag ej kan rösta på valdagen ...

I kyrkovalet väljer du de personer som
ska få förtroendet att styra Svenska
kyrkan de kommande fyra åren.
Du har tre val att göra. Lokalt, regionalt och nationellt. Vilka som kandiderar
i Lerum ser du på uppslaget s. 6-7.
Den lokala nivån, kyrkofullmäktige,
med sin styrelse kyrkoråd, arbetar med
församlingens målsättning och ekonomi.
Regional nivå, stiftet, bistår församlingarna på olika sätt, exempelvis rådgivning och utbildning.
Nationell nivå, kyrkomötet, ansvar
för frågor som rör hela Svenska kyrkan.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta
beslutande organ, ungefär som riksdagen.
Valsedlarna har tre färger: vit, rosa
och gul. Vitt för församling, rosa för
stift och gul för kyrkomötet.

Har du ej möjlighet att rösta på valdagen
har du möjlighet att förtidsrösta.

Vem får rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på
valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige.

Söndagen den 15 september är det kyrkoval. I Lerums församling
finns fyra vallokaler, Stenkullens kyrka, Aspenäs kyrka, Aspenkyrkan och Församlingshemmet. De röstberättigade får sitt röstkort
omkring den 28 augusti 2013. På röstkortet finns uppgifter om
vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.
I Lerums församling finns 11 205 röstberättigade.

Förtidsrösta kan du göra i församlingshemmet, Kantor Edgrens väg 4,
2–6 september och 9–11 september
mellan kl. 09.00–12.00, samt
den 3 och 10 september kl. 17.00–20.00

aspenäs kyrka, Strandvägen 27

Man kan även brevrösta. För detta
behövs ett brevröstningspaket som man
hämtar på församlingshemmet. Om du är
sjuk eller på annat sätt får förhinder att
rösta på valdagen finns det möjlighet att
rösta med bud.
Budröstning går till på liknande sätt som
brevröstning. Budröstning är främst ett
alternativ för dig som tänkt rösta i vallokal
men får förhinder att rösta på valdagen. Du
behöver ett brevröstningspaket även för
att budrösta. Röstkortet är nödvändigt om
budet lämnar rösten i någon annan lokal än
i vallokalen på valdagen.

aspenenkyrkan, bentzels väg 1

Är det möjligt
att personrösta?
Ja på valsedeln kan du markera de tre
personer som du helst vill se valda.
Strykning eller nytt namn på valsedeln
räknas inte.

Röstsammanräkning
När vallokalerna stänger görs direkt en
preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara
presenteras de på kyrkovalets webbplats, www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.
Ansvaret för den slutliga rösträkningen
har stiften.

församlingshemmet,
kantor edgrens väg 4

Vallokalerna har öppet
kl. 09–10.30 & 13–20.00
Glöm ej att ta med legitimation och röstkort!!!
Vilken vallokal du röstar i
framgår av ditt röstkort.

stenkullens kyrka, olvers väg 4
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Öppet hus
på valdagen

Fakta om Svenska kyrkan

Under 2012 döptes 57 673 personer
och 31 procent av alla 15-åringar
valde att konfirmera sig i Svenska
kyrkan. Kyrkans verksamhet kan
också räknas i siffror. Här finns den
senaste statistiken.

I de fyra vallokaler där kyrkovalet sker (Stenkullens kyrka, Församlingshemmet på Kantor
Edgrens väg 4, Aspenäs kyrka och Aspenkyrkan) kommer du inte bara att möta de som
sköter valet utan också delar av församlingens
gudstjänster, verksamhet och anställda.
Vi vill att du ska få en uppfattning om vad
församlingen gör med den kyrkoavgift som
varje medlem bidrar med.
Församlingen har fyra
grundläggande uppgifter:
• Att fira gudstjänst
• Att bedriva undervisning
• Att utöva diakoni
• Att utöva mission

Kyrkans diakoni är vårt sätt att i handling visa
vår tro. Förutom samtal och stöd till enskilda
finns vi på äldreboenden, i gemenskapsträffar,
i grupper med människor med särskilda behov
och på andra ställen där det behöves stöd.
Till mission räknar vi vårt internationella arbete som består av insamlingar, Rädda världengrupp, opinionsarbete och mycket annat.

Under 2012 gjordes 16 369 090
gudstjänstbesök, fanns 2 078 barnkörer och förättades 57 673 dop.
Det är exempel på vad statistiken
över Svenska kyrkans verksamhet
kan berätta. Statistiken sammanställs
genom att församlingarna räknar hur
många deltagare de har i exempelvis
gudstjänster, barnverksamhet och
konfirmandgrupper.

De gudstjänster vi firar är dels de ”vanliga” i
kyrkorna och dels de kyrkliga handlingarna
som är dop-, konfirmation- och begravningsgudstjänst. Här är kyrkomusiken ett viktigt
och uppskattat inslag och därför har vi också
musikgudstjänster och konserter.

Just nu satsar vi stort på att samla in pengar
till ett barnhem för gatubarn i Manilla i Filippinerna.

För varje kalenderår rapporterar de
in uppgifterna till Svenska kyrkan där
de jämförs med tidigare års statistik.
Uppgifterna som församlingarna lämnar kompletteras med uppgifter om
den svenska befolkningen.

På valdagen vill vi berätta mer och ge dig som
besökare en smak av detta.

Svenska kyrkan har samlat in verksamhetsstatistik sedan 1970.

Vi tror att vårt lärande är livslångt. Därför
möter församlingen alla åldrar i olika situationer för att vi ska lära av varandra och tillsammans. I församlingen finns kyrkans förskola,
öppen barnverksamhet, grupper för olika
åldrar, konfirmandundervisning, samtalsgrupper och mycket annat. Vi bjuder också in till
föredrag och samtalskvällar.

Vallokalerna har öppet kl. 09.00–10.30
samt kl. 13.00–20.00 den 15 september.
Välkommen därför att stanna en stund
och vara med!

Aktuell medlemsstatistik

För program för valdagen
se annons i Lerums tidning.

Svenska kyrkan har cirka 6,5 miljoner
medlemmar. Under första halvan av
2013 har 4 296 personer (döpta
barn ej medräknade) blivit medlemmar och 21 466 personer valt att
lämna Svenska kyrkan. (juli 2013)

Källa:svenskakyrkan.se

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan

Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan

Lämna talongen på expeditionen, skicka med post eller maila dina uppgifter så tar vi kontakt
med dig.
namn
Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning
Jag är döpt i någon annan evangeliskluthersk kyrkas ordning
Jag är inte döpt, men vill ha mer information
Jag är konfirmerad i Svenska kyrkans ordning
Jag är konfirmerad i annan kristen kyrkas ordning

personnummer
adress
ort & datum
namnunderskrift

Postadress: Lerums Församling, Box 126, 443 23 Lerum eller lerum.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kantor Edgrens väg 4, 443 34 Lerum
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CENTERPARTIETS MÅL I SVENSKA KYRKAN

POSK - KRISTET FÖRSAMLINGSLIV I LERUM

Centerpartiet vill stärka demokratin i Svenska kyrkan. Den lokala
församlingen ger bäst möjlighet till engagemang och trygghet för
församlingsborna och ska vara grunden i kyrkans arbete, samtidigt
som församlingen är en del av den rikstäckande folkkyrkan.

Kristet församlingsliv är en partipolitisk obunden grupp, ansluten till
Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, (POSK).

CENTERPARTIETS VÄRDEGRUND
Centerpartiet tror på varje människas förmåga att skapa
och ta ansvar för sig själv och för andra. Alla människor har
samma värde.

Vi välkomnar dig som vill ta ansvar i Lerums församling för att bidra till
goda beslut för församlingens medlemmar och anställda. Vi vill värna om
en kyrka som kan följa människor på livsvandringen, dop, konfirmation,
vigsel och begravning med stöd av diakonal verksamhet, undervisning,
kulturaktiviteter och delaktighet i samhället Genom POSK kan vi påverka
Svenska kyrkans arbete på stifts- och riksnivå.

Varje människa har samma rättigheter och samma skyldigheter,
oavsett kön, livsåskådning, sexuell läggning, boende, etnisk eller
social bakgrund.
Mänskliga fri- och rättigheter har inga gränser, varken kulturella,
nationella eller geografiska. Människors olikhet är en rikedom.

CENTERPARTIET VILL VERKA FÖR
• Stort frivilligt deltagande i församlingens arbete.
• Stark barn- och ungdomsverksamhet.
• Stöd till människor i utsatta situationer och omedelbar närvaro
vid olyckor, kriser och katastrofer.
• Rikt kulturliv, där kyrkan skall vara öppen för många former av
kyrklig musik där flera kommer i kontakt med kyrkans körverksamhet och konserter.
• Vård och bevarande av kyrkans kulturhistoriska arv och dess
byggnader.
• Begravningsverksamheten som en självklar del i kyrkans verksamhet.
• Samverkan mellan församlingar för att på bästa sätt använda
kyrkans ekonomiska resurser.
• Dialog med andra samfund och religioner, och internationellt
engagemang för gemenskap och solidaritet människor emellan.

Detta är valmanifestet för
Kristet församlingsliv i lerum valet 2013:
Med Jesus i centrum vill vi...
att
att
att
att
att
att
att
att

församlingen aktivt bjuder in till gemenskap och fördjupning
goda beslut fattas i en demokratisk process
församlingen ska vara aktiv och synlig i Lerum
församlingen ska vara öppen för alla
diakoni och arbete med de unga ständigt utvecklas
församlingen engagerar sig i den världsvida kyrkan
församlingen tar väl vara på ideella insatser
församlingens körer får vara en viktig del i gudstjänstlivet

Nomineringslista för val till
kyrkofullmäktige i Lerums församling.

Nomineringslista för val till
kyrkofullmäktige i Lerums församling.
1. Stellan Knutsson
2. Örjan Wennersten
3. Inga - Lill Johansson
4. Robert Blomberg
5. Barbro Lennerstedt
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6. Ann-Cathrine Knutsson
7. Aina Sundberg
8. Margareta Henriksson
9. Ulla-Maja Hidetun
10. Britta-Karin Olsson

1. Anita Borke
2. David Sandén
3. Anna Karin Jönbrink
4. Sven Larsson
5. Lena Backlund
6. Fredric Jansson
7. Bodil Arnström
8. Börje Carlsson
9. Kerstin Wikman
10. Lena Johansson
11. Ebba Wikman Axelsson
12. Karolina Ekstrand

13. Emmy Cervin
14. Dagmar Lundberg
15. Bengt Uddling
16. Gunilla Ericsson
17. Lennart Backlund
18. Annika Boström
19. Kerstin Theorin
20. Nils Erik Wikman
21. Astrid Vingren
22. Agneta Bengtsson Blücher
23. Annlis Ekman

Du är välkommen att besöka vår hemsida: www.posk.se
Klicka på Göteborgs stift på kartan och klicka fram Lerum.
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ARBETAREPARTIET - SOCIALDEMOKRATERNA

ÖPPEN KYRKA - EN KYRKA FÖR ALLA

Socialdemokratins värderingar överensstämmer väl med kristendomens. Vi vill ha en kyrka där människorna har lika värde och alla är
välkomna. En kyrka som stöttar de svaga och bekämpar alla former
av förtryck, rasism och växande klassklyftor. I krissituationer får
kyrkan tjäna som samlingspunkt för människor som söker stillhet,
tröst, eftertanke och möjlighet att tala med andra. Svenska kyrkan
har fått förtroende att vara huvudman för begravningsväsendet.
Med din röst kan du vara med och påverka hur Svenska kyrkan ska
se ut i framtiden.

Vi i ÖPPEN KYRKA vill verka för en öppen folkkyrka, där alla är
välkomna som de vill, när de vill. Inför kyrkovalet 2013 fokuserar vi
på tre områden som kan bidra till att göra kyrkan till en öppnare och
modernare gemenskap!

Följande punkter kommer vi att verka för
i Lerums församling:
Vi vill att kyrkan ska vara öppen för alla människor som söker
andliga värden och mening med livet och vara en rättvisans
röst i världen. Låt alla par som vill få gifta sig i kyrkan.
Vi vill

Vi vill
Vi vill
Vi vill
Vi vill
Vi vill
Vi vill

i det praktiska församlingslivet inrikta resurserna på olika
former av mänsklig omvårdnad och att diakonin arbetar
offensivt och uppsökande. En diakoni byggd på hjälp till
självhjälp.
stärka lekmannainflytandet i den praktiska församlings
verksamheten och skapa nya former för ideellt arbete.
arbeta för en demokratisk och ekumenisk kyrka.
sätta barnen och ungdomarna i centrum.
att församlingen fortsätter att ta sitt miljöansvar
och värnar om skapelsen.
värna om vårt kristna kulturarv med avseende på kyrkobyggnaderna och kyrkogårdarna. Kyrkorna hålls öppna,
levande och välvårdade.
att kyrkan skall vara ett föredöme när det gäller personalpolitik, arbetsmiljö och främja kvinnligt ledarskap.

Ta ansvaret – använd din röst den 15 september.
Nomineringslista för val till
kyrkofullmäktige i Lerums församling.
1. Gun-Britt Delsvik Svensson
2. Margareta Björk
3. Sylvia Lennartsson
4. Leif Schjött

1. Vi vill att Svenska kyrkan skall vara alla medlemmars kyrka.
2. Vi vill fortsätta att aktivt arbeta för prästvigda kvinnors
jämställdhet.
3. Vi vill arbeta fritt utan inblandning av de allmänpolitiska
partierna.
Att Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars kyrka betyder
för oss att alla medlemmar, oavsett bakgrund, kön, ålder eller
sexuell läggning ska vara välkomna. Alla medlemmar, vare sig
man söker, tvivlar eller tror, ska också värdesättas och få vara
delaktiga i församlingens arbete.
Vi vill att kyrkan ska vara en plats dit man kan komma i så väl glädje
som sorg, lycka som motgång. Kyrkan ska finnas, vara lättillgänglig
och välkomnande när du behöver den.
En öppen kyrka innebär också att alla prästvigda, kvinnor som män,
ska kunna arbeta på lika villkor. Än idag pågår diskrimineringen av
prästvigda kvinnor och detta vill vi i ÖPPEN KYRKA motarbeta.
I Svenska kyrkan 2013 ska jämställdhet vara en självklarhet!
Att stå fria från inblandning av allmänpolitiska partier betyder för oss att
vi kan arbeta med det vi brinner för, kyrkan och tron, utan att behöva
ta ställning till de allmänpolitiska frågorna. Vi kan själv formulera och
besluta om vad vi tycker är viktigt, utan inblandning av andra.
ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla
vill skapa en öppen folkkyrka,
där alla medlemmar är delaktiga.
Tillsammans bygger vi framtidens kyrka!

Nomineringslista för val
till kyrkofullmäktige
i Lerums församling.
1. Hanna Unger

Miljöpartiet
Märta Elf, Grön ungdom från Stenkullen som vill ha jämställdhet
och frilansföreläser om genusvetenskap och sexism, kandiderar till
församlingsfullmäktige i Lerum för Miljöpartister i Svenska kyrkan.
Den valgruppen har vi bildat därför att vi anser att det finns stora
samband mellan kristendom och vår politiska övertygelse som vi
vill arbeta för.
Förvaltarskapstanken. Att vi är satta till att vårda jorden och inte av
girighet riskera den och våra barns liv för ett icke hållbart samhälle.

Det kristna kärleksbudskapet och miljöpartiets solidariteter. Vi
behöver ta hand om varandra i ett allt hårdare samhälle, där många är
utsatta även i ekonomiskt välmående områden som Lerum, och där
många mår fysiskt och psykiskt dåligt. Här har kyrkan fått en växande
roll i och med det borgerliga samhällets tillbakadragande.

Nomineringslista för val till
kyrkofullmäktige i Lerums församling.
1. Märta Elf
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Friskvård för kropp & själ

Nya präster i Lerum

Längtar Du efter lite lugn och ro ibland?
Tid för Dig själv, tid för eftertanke, tid att lyssna inåt?
Att meditera innebär att bli närvarande hos sig själv, närvarande i nuet
och i rummet. Både kropp och själ får komma till ro i en läkande tystnad.

Micha Foss-Ghazarian som är

Att sitta sig till stillhet

26 år som tidigare arbetat som pastorsadjunkt i Bergsjön där han gjort
sitt första år som präst.

Meditation är en djup vila med avspänning under vakenhet. Vi övar oss i att
sitta i en hållning som möjliggör en fri
andning och med ett förhållningssätt
som låter allt vara som det är. Pulsen
och blodtrycket sjunker och musklerna
slappnar av.

Christian Josefsson är 41 år och
arbetade tidigare som komminister
i Gudhem- och Hornborga församlingar i Skara stift.

Många har genom meditationen hittat en
väl fungerande stresshanteringsmetod.
Regelbunden meditation kan också stärka
immunförsvaret.

Micha börjar i Aspenkyrkan den 26
augusti och Christian i Lerums kyrka
den 16 september.

Meditationen börjar klockan 19.00 med
möjlighet till introduktion för nybörjare
klockan 18.30.

I era kalendrar ska ni notera följande.
Den 8 september är det mottagningsgudstjänst kl. 11.00 i Aspenäs
kyrka för Micha Foss-Ghazarian och
den 22 september kl. 11.00 i Aspenäs kyrka för Christian Josefsson.

meditation
Tisdagar 19.00 (jämn vecka)
Introduktion från 18.30 (varje gång)
Plats: Stenkullens kyrka

Kontakt: Ingmarie Gill, diakon
0302-522 592

Christian

Lerums församling
har anställt två nya präster

Meditation

Höststart: 3 september
Slut: 10 december

Micha

Lerums församling erbjuder olika mötesplatser
som inbjuder till samtal, gemenskap, skratt &
eftertanke . En slags friskvård för själen. Kolla
gärna vår hemsida eller se våra foldrar i våra
kyrkor. • www.svenskakyrkan.se/lerum

vardagsbio

församlingshemmet • 13.00- 15.00

Gillar du att se film på stor duk tillsammans med andra
vuxna? Fika & film. För dig som är 18 år och uppåt.

Föreställningar: Måndagar 13.00- 15.00
2 september • 7 oktober • 4 november • 2 december

Konserter i höst
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Lerums kyrka

Aspenäs kyrka

Aspenkyrkan

13 oktober • 18.00
musikcafé i kyrkstugan
Helena Granmo och Yvonne
Carlsson med vänner.

28 september • 18.00
visor på väg
Konsert med
Tomas Boström
& Aspenäskören.

16 november • 18.00
gospelkonsert
med lerum gospel
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Välkommen att
sjunga i någon av
våra körer
Aspenäskören
Trestämig kör.
Vi sjunger bl. a. på musikgudstjänster, jul- och vårkonserter.
Övar måndagar 18.30- 20.00
i Aspenäs kyrka.
Ledare: Christine Jidsten
Start: 3 september
körsång är friskvård. I kören The Mamas är det sociala viktigt. Här sjunger alla av lust och du behöver
inte provsjunga för att vara med i kören.

Lerum Gospel

Att sjunga av hjärtats lust

Lerums församlings stora gospelkör
med cirka 50 medlemmar. Sjunger,
andas och lever gospel.

Klockan är snart sju och jag lägger sista
handen vid förberedelserna för körövningen.
Stolar… Få se, blir vi tretton eller femton?
Jag gissar, en liten tävling jag har för mig
själv. Ibland stämmer det och ibland inte. Jag
tränar min intuition.
Röster hörs och de första glada koristerna dyker upp och strömmar in i kyrksalen.
Alla pratar med varandra och strax efter sju
får det tystna för att uppvärmningen ska
kunna börja.
När vi sjunger är det kroppen som är
vårt instrument. Jag ser uppvärmningen
som ett sätt att stämma instrumentet. Vi
sträcker ut kroppen och mjukar upp skuldror
och axlar. Vi gungar i knäna och rullar med
höfterna. Hals, nacke, käkar och ansikte får
en genomgång.
Så tar vi de första tonerna, mjukt till en
början och större och större utflykter i
registren. Vi åker kana i kvinter och studsar
i terser. De långa fraserna tränar vi i ”Vem
kan segla” genom att sjunga på Mmm, Ooh
och Aah och inte andas förrän vi verkligen
behöver. Och ”Pippis pippi Petter hoppar,
piper och sprätter”. Till sist svingar vi oss i
oktavsprång och ser till att vi fått med både
altarnas och sopranernas hela räckvidd.
Repertoaren skiftar efter vad vi har
framför oss. Ofta har vi en bestämd högtid
som väntar och stycken som ska passa.
Senast var det sommargudstjänst och härlig
musik som ”All världen nu sig gläder” och
”Här är den sköna sommar”.
Ibland har vi ett tema. Vi har bland annat haft Beatles, Ted Gärdestad, Tomas

Boström, afrikanskt med Edo Bumba och
svensk folkmusik.
Förra våren framförde vi körens egna
texter som tonsattes av Jenny Willén. Fantastiskt roligt!
Det är en härlig klang i damkör. När det
låter som bäst är klangen varm och inbjudande. Vi övar löpande på att sjunga så rent som
möjligt och att få en tät och bärande ton.
De mesta i sångteknik handlar om att
släppa blockeringar och hitta en naturlighet.
Körklangen mår bra av att alla har sin individuella röst, då blir det en fyllig helhet.
Efter en och en halv timmes repetition
har vi gjort slut på syret i salen och må-brahormonerna flödar.
The Mamas är en damkör där man sjunger
av lust och inte behöver provsjunga för att
vara med. Vi sjunger unisont och tvåstämmigt, ibland trestämmigt. Några läser noter,
andra inte. Efter ett tag i kören brukar man
kunna ha användning av noterna ändå, man
knäcker koden successivt. Ibland väver jag
in lite teori i våra repetitioner. Vid ett par
tillfällen har vi haft rena teorilektioner för
dem som velat få en liten grund.
Det sociala är viktigt i kören, vi lär känna
varandra, skrattar och ibland gråter ihop.
Själv anser jag att körsång är friskvård.
Jag ser fram emot när vi får körsång utskrivet på recept. Det skulle vara melodin för
många utmattade och deppiga människor.
Text: Karin Hilmarch, körledare

Övar måndagar 18.45- 20.30 i
Aspenkyrkan.
Ledare: Ulrika Jälmsjö
Start: 3 september

Motettkören
Blandad kör för vuxna.
Övar torsdagar 19.15 i
Kyrkstugan (intill Lerums kyrka)
Ledare: Helena Granmo
Start: 5 september

Lovsångsteamet
Sångare och instrumentalister som
samlas projektvis under året.
Från 14 år och uppåt.
Ledare: Christine Jidsten

The Mamas
Att våga sjunga och att ha roligt är
det viktiga i denna kör. Vi försöker
tänja på gränserna och att ha en
varierad repertoar.
Övar måndagar 19.00
i Stenkullens kyrka. 		
Ledare: Karin Hilmarch & Malin Lundmark
Start: 4 september

Information om våra barnkörer
finner du på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/lerum
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uppstart hosttermin
Lerums församling erbjuder många olika verksamheter för barn och familjer.
Här kan du se vad som passar just Din familj eller Ditt/Dina barn.

Kyrkans förskola
Söker du en förskola
med mindre barngrupper
och med hög personaltäthet?
Vi har plats för ytterligare några
kompisar på avdelningen Fyren!!!
Gruppen består av max 14 glada barn
mellan 1,5 och 5 år.
För mer information kontakta oss.
Förskolechef:
Anna Holger-Nilsson Forser, 0302- 522 594

Aktiviteter för dig som
är småbarnsförälder
Babyrytmik

Sång & lek

Lekcafé

Sångskatten

Sångstund för barn 0–5 år och föräldrar.

För föräldrar och barn 0-7 år, vi leker,
pysslar och fikar tillsammans.

En grupp föräldrar och barn som träffas
och sjunger och fikar tillsammans.
Barn i åldrarna 1- 2 år.
Varje vecka i Stenkullens kyrka
Torsdagar 10.00- 10.45
Höststart: 5 september

Aspenkyrkan
Tisdagar 10.00 – 12.00.
Efteråt fikar och umgås vi.
Höststart: 3 september
Ledare: Ulrika Jälmsjö, 0302-522 554

Vyssan Lull

Aspenäs kyrka
Torsdagar 10.00- 12.00
Höststart: 5 september

Varje vecka i Stenkullens kyrka
Torsdagar 12.45- 13.30
Höststart: 5 september

Ledare: Christine Jidsten, 0302- 522 570

Babyrytmik för de allra minsta 2-12
mån.

OBS! Anmälan krävs.
Ledare: Malin Lundmark, 0302- 522 588
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Ingen föranmälan behövs, kom när du
kan! Ta med barnen och vännerna!
Församlingshemmet
Onsdagar 13.30- 15.30
Höststart: 4 september
Ledare: Iris Andersson, 0302- 522 541
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För dig som är

minior eller junior
Vill du träffa nya vänner? Baka, pyssla och spela spel?
Kom som du är så har vi roligt ihop... :)

Hobbyn & Fixarna
För dig som går på låg- och mellanstadiet.
Vi pysslar bakar, spelar spel och ibland gör vi
enkel mat. Vi har också en samling varje gång.
Vi träffas:
Varje onsdag 16.15- 17.45
(Start 4 september)

Församlingshemmet
Kantor Edgrens väg 4
Ledare: Iris Andersson, 0302-522 541

Sång, pyssel & drama.
För alla barn. 4-9 år.
Onsdag 25 september
Måndag 28 oktober
(Studiedag för Lerums skolor.)

Aspenäs kyrka
Tid: 10.00- 12.30
Anmälan till Christine Jidsten
0302- 522 570,
christine.jidsten@svenskakyrkan.se

Det kostar ingenting att vara med.

För dig som är lite äldre
Ungdomsgruppen
Till ungdomsgruppen kan man alltid komma
och känna att det finns gemenskap. Här finns
alltid en ung eller vuxen att prata med och
någon som lyssnar.

På våra kvällar har vi oftast fria aktiviteter.
Kanske vill du baka en kladdkaka och fresta
dina vänner med, eller göra något mer aktivt
som att måla din egen t-shirt? Kvällen blir vad
vi gör den till och du är med och bestämmer.
Ibland har vi matlagningskvällar och filmkvällar. Kom och var med du också!

Ungdomsgruppen (KU)
Vi träffas varje torsdag
18.30- 21.00
i Församlingshemmet,
Kantor Edgrens väg 4
Ålder: 13 +
Start: 5 september
Ledare: Iris Andersson, 0302- 522 541

Konfirmation?
Vi har platser kvar i våra grupper.
Gå in på vår hemsida och läs mer om
våra grupper.
Anmäl dig direkt via
vår hemsida senast
den 30 augusti.

www.svenskakyrkan.se/ lerum
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Mötesplatser som inbjuder till
gemenskap, skratt och eftertanke

Lerums församling
Besöksadress:
Kantor Edgrens väg 4
443 34 Lerum
0302-522540
lerum.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lerum

Gemenskapsträffar
Andakt, fika & gemenskap

Kyrkoherde
Gunnar Göranzon
gunnar.goranzon@svenskakyrkan.se

För dig som är dagledig. Alla åldrar är välkomna.
Program varje gång.
Vi träffas varje torsdag 11.00

Plats: Församlingshemmet
Kantor Edgrens väg 4, 443 31 Lerum
OBS! Var tredje gång är vi i Missionskyrkan

5 september: ”Att åldras och ha livet kvar.”
Svante Myhrén. (Missionskyrkan)

24 oktober: Föredrag av Lennart Palm.
”Bortglömd adel i gravvalv”

micha.fossghazarian@svenskakyrkan.se
0302- 522 583

12 september: Gamla goa låtar
med Stig Götborgs trio.

31 oktober: ”Det onda och det goda”
Daniel Sandén (Missionskyrkan)

Ralf Peters

19 september: Sång och prat med John Molén.

7 november: Filmtajm.

26 september: Rundresa i Lerums kommun
med Agneta Sporsén. Anmälan 100 kr.

14 november: Öppet program.

0302- 522 549

Präster
Micha Foss-Ghazarian

3 oktober: Intryck från en Cubaresa
Marita & Nils Aronsson. (Missionskyrkan)
10 oktober: Lars Eldenius visar bilder och
berättar om sina äventyr.
17 oktober: Strings Singers spelar ukulele.

Eva Gripenby

21 november: Melodikryss med Christer Paulsson.
28 november: ”Sånger ur livets vind”
Katarina Torgersson. (Missionskyrkan)
5 december: Julmys och julgott.

förtroende?
Välkommen

att rösta i kyrkovalet!

Christian Josefsson
christian.josefsson@svenskakyrkan.se
0302- 522 595

Britta Dahlberg
britta.g.dahlberg@svenskakyrkan.se
0302- 522 591
Var ska vi lägga kraften?
Gör din röst hörd.
Kyrkoval 15 september.

är det kyrkoval
15 september
att rösta
Söndagen den
Då har du möjlighet
med
i Svenska kyrkan.
som ska vara
och personer
på de grupper
liv och verksamhet
om kyrkans
vill du ge ditt
och besluta
fyra åren. Vem
de kommande

eva.gripenby@svenskakyrkan.se
0302- 522 585

Diakoner

12 december: Luciafest.

Stickcafé

ralf.peters@svenskakyrkan.se
0302- 522 571

Ingmarie Gill
ingmarie.gill@svenskakyrkan.se
0302- 522 592

Te mys & stickning

Maria Edebol

Plats: Aspenkyrkan

maria.edebol@svenskakyrkan.se
0302- 522 586

Tid: 18.30
När: Torsdagar
26 september
24 oktober
21 november

Kyrksoppa
kyrksoppa
med

föredrag
Kyrksoppa serveras varannan vecka i Stenkullens
kyrka.
Tisdagar (ojämn vecka) 12.00- 14.00
Ledare: Ingmarie Gill

Nadia Haag
nadia.haag@svenskakyrkan.se
0302 - 522 569

Kansli
Kanslichef, Agneta Lundell

10 september:
Pierre Eriksson bjuder oss
på ljuva toner med dragspelsmusik.
24 september:
Torsdagskören
22 oktober:
Bitte Ingemansson föreläser om sitt uppdrag som
ekumenisk följeslagare i
Israel och på Västbanken.

5 november:
Allhelgonatid med dikter
och musik. Ingmarie Gill.
19 november:
Vi får lyssna till folkmusik
med spelemän från vår
trakt. Ingela och Gert
Eriksson.
3 december:
Klingande minnen.

agneta.lundell@svenskakyrkan.se
0302- 522 556

Personalsekreterare, Anna Sjåstad
anna.sjastad@svenskakyrkan.se
0302-522 542

Informatör, Peter Ebbesson
peter.ebbesson@svenskakyrkan.se
0302-522 543

