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Ordmoln!

Tankar från Petra

I en undersökning under våren och sommaren fick
många frågan: -Vad representerar/betyder Svenska kyrkan
för dig? Vi fick flera hundra svar från konfirmander, körsångare, entreprenörer, förtroendevalda, kidzgrupperna,
besökare i våra kyrkor och församlingshem.
Svaren vi fick in ställde vi samman i ett ordmoln som visas
på första sidan, de största orden visar det som är mest förekommande.
Vi är glada över att vår kyrka förmedlar:

Gemenskap, glädje och trygghet!
Personalnytt!
Välkommen
Johannes!
Vi hälsar Johannes Olenius
varmt välkommen till Västra
Tunhems Pastorat. Johannes
kommer framförallt att arbeta
som präst i Åsaka-Björke
församling.
Vi hoppas att du kommer att
trivas hos oss!

Tack!
Jag vill framföra mitt varma
tack till
arbetskamrater
arbetsgivare
Vänersnäs och
Västra Tunhems församling
för uppvaktningen i samband
med min pension.
Sigbrit Sundström

Foto: Svenska kyrkan/IKON

Gemenskap, glädje och trygghet!
- Varför är Allsång på Skansen så
populärt? frågade min man mig
häromdagen.
- För att människor längtar efter
gemenskap, svarade jag.
Vad roligt att också Svenska kyrkan enligt våra medlemmar, möter
upp denna längtan. Kyrkan är
heller inte någonting annat, än just
en gemenskap av människor som
lever, reflekterar och övar sig i det
förhållningssätt till Gud och livet
som kallas kristen tro. Kyrkan är
alltså i första hand inte en institution eller ens organisation, utan en
levande organism.
Allt började en gång med den gemenskap av människor som följde
Jesus och som hörde honom säga
att där två eller tre är samlade i mitt
namn, där är jag mitt ibland er.
Kristen kan man därför inte vara

ensam. Kyrkan är grundad av
Jesus just för att vi behöver varandra för att kunna vandra på trons
väg. För även om tron kan vara
personlig, så är det ingen privat
sak. Vi behöver varandra för att
kunna mogna i vår tro och detta
vet Gud. Det är därför Jesus har
instiftat sakramenten, dopet och
nattvarden.

vi förstår att Gud själv är djupt
inblandad i mitt liv. För enligt
kristen tro är det just i mötet mellan jordiskt och himmelskt som
Gud blir synlig. Det är därför den
kristna tron ställer Jesus Kristus
i centrum. Han är det klaraste uttrycket för att Gud och människan
hör ihop.

På olika sätt försöker Gud dra oss
människor närmare Kristus och på
det sättet också närmare varandra.
För det är just när vi samlas kring
Honom, som det kan hända saker.
Gud låter oss göra erfarenheter
som vi inte hade gjort på egen
hand.
Så från de allra första kristna och
fram till idag, erfar människor
att något händer när vi möts i
Kristi namn. Tron blir till liv och

Petra Waller
vik. kyrkoherde
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Vill du hänga med till
BODA BORG?

Diakoni
Gemenskap

På höstlovet åker vi till Boda Borg i Sävsjö under en heldag och har kul!
Vad gör man? Jo, man delas in i lag om 3-4 personer där man löser olika QUESTS, och testar gruppens
egenskaper som t ex fingerfärdighet, klokhet, samarbetsförmåga, smidighet, hjälpsamhet och styrka. En
QUEST kan utspela sig i en regnskog, datorspel, konferenslokal, eller i en rymdraket.

What Would Jesus do?
Diakoni
Vi har alla fått i uppdrag av Jesus att visa
omsorg om varandra.
DIAKONI handlar om
att ge Guds kärlek vidare till andra.

När

Den 27/10 2015 Heldag ingen övernattning.

Var

Boda Borg i Sävsjö

Hur

Vi åker buss, lunch ingår.

Anmälan

Bor du i Vargön, Västra Tunhem, Vänersnäs
anmäler du dig till:
Jonas Gustavsson tel: 076-265 30 60
e-post: jonas.gustavsson@svenskakyrkan.se
Bor du i Gärdhem, Väne Åsaka eller i Norra Björke
anmäler du dig till:
Niklas Johansson tel: 072-516 45 00
e-post: niklas.j.johansson@svenskakyrkan.se

Kanske har du sett armbandet som
det står WWJD på? Som rubriken
säger kan vi alltid fråga oss: ”Vad
skulle Jesus göra?” Detta får vara
vår ledstjärna i mötet med varandra. Tillsammans har vi möjlighet
att göra livet lättare för varandra
genom att så gott vi kan, försöka
se med Jesu ögon.

Anmäl dig senast den 16/10 2015.
Är du medlem SKUSMU/SKU 100 kr
Inte medlem 150 kr

!
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Välk

Läs gärna mer på Boda Borgs hemsida: www.bodaborg.se

Magnus Aronson/IKON

vara viktigt att få berätta sin
berättelse. Man kan då ta kontakt med någon av Svenska
kyrkans präster eller diakoner.
Dessa samtal är kostnadsfria för
dig (bekostas av kyrkoavgiften).
Vi har tystnadsplikt och för inga
journaler.
Alla drabbas vi någon gång av
sorg, t ex när vi mister en nära anhörig. Då kan kyrkan finnas som
ett stöd. Två gånger per år bjuder
Västra Tunhems Pastorat in till
”Leva-vidare-grupp” för den som
förlorat sin livskamrat.

Alex o Martin/IKON

Alla är välkomna till våra gudstjänster och övriga gemenskapsträffar t ex Öppet kyrkis, Kyrkans
unga, Studiecirklar, Trivselkvällar,
Soppluncher och Våffelcafé!
Alla har inte möjlighet att ta sig
ut – men är ändå i behov av gemenskap. I alla församlingar finns
besökstjänst. Man kan få hembesök av antingen diakon, präst eller
frivillig medarbetare.

Kostnad

Det kostar ingenting att bli medlem i
SKUSMU/SKU.

Vi är alla beroende av GEMENSKAP med andra människor.
Därför är mötesplatser en viktig
del av kyrkans diakonala arbete.

Ibland är livet svårt – då kan det

Alex o Martin/IKON

Vill du veta mer kontakta oss gärna!
Elisabeth Larsson
Diakon i Västra Tunhem och
Vänersnäs församlingar
tel: 0704-64 48 39
Helena Nylén
Diakon i Gärdhem och ÅsakaBjörke församlingar
tel: 0703-72 28 57

”Använd gärna vänskapen som checkkonto, men glöm inte insättningarna!”
Okänd

Allhelgonahelgen

ÖPPET HUS I
Kyrkstugan
31/10 2015

Minnesgudstjänster

kl 10-15

Inför minnesgudstjänsten skickas en inbjudan till de
närmast anhöriga i våra församlingar.
Gudstjänsten är ett tillfälle att minnas dem som har gått
före oss och ge kraft att ta tillvara de som dagar som ligger
framför oss.

Får man ha vilken musik som helst på en begravning?
Vad kostar en gravplats?
Får man gravsättas var som helst?
Får man ha en begravningsgudstjänst fastän man inte är med
i Svenska kyrkan?

Allhelgonadagen 1/11
Västra Tunhems kyrka kl 18.00
Minnesgudstjänst. Präst Göran Olander.
Tunhemskören medverkar.
Vänersnäs kyrka kl 11.00
Minnesgudstjänst med orgelmusik. Präst Göran Olander.

Ja, frågorna kring en begravning/gravsättning kan
vara många och är det något du undrar över är du
varmt välkommen till ÖPPET HUS i Kyrkstugan
lördagen den 31/10 kl. 10.00-15.00.
Både präst och personal från kyrkogårdsförvaltningen finns på plats för att svara på alla frågor.

Man kan även passa på att söka i gravboken, om
man undrar över en speciell person eller gravplats.
Spirorna bjuder på kaffe och hembakt
i Kyrkstugan.

Välkomna!

Gärdhems kyrka kl 11.00
Sång av Gärdhems kyrkokör. Präst Johannes Olenius.
Väne Åsaka kyrka kl 18.00
Minnesgudstjänst, sångmedverkan av Eva och
Eyvind Zakariasson. Präst Johannes Olenius.

Kyrkogårdspersonal finns på plats på alla våra kyrkogårdar
Västra Tunhem, Vänersnäs, Gärdhem, Väne Åsaka, och Norra Björke
Alla Helgons dag (lördag) mellan kl. 10.00-15.00.

Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Vi bjuder på kaffe i våra församlingshem
Under Allhelgonahelgen håller vi våra församlingshem öppna för besökare.
Västra Tunhem
Torsdag 29/10
Fredag 30/10		
Lördag 31/10		

11.00-17.00
11.00-17.00
10.00-16.00 (Öppet hus)

Vänersnäs		
Lördag 31/10		

10.00-16.00		

Gärdhem
Fredag 30/10		
Lördag 31/10		

13.00-16.30
10.00-15.00

Väne Åsaka och Norra Björke
Fredag 30/10		
12.00-18.00
Lördag 31/10		
10.00-15.00

Ett ljus i mörkret
Att tända ett ljus kan bli en ordlös bön till Gud som
lovat att alltid lyssna när vi ber. Gud behöver inga vackra
formuleringar. Vår längtan, våra förhoppningar, vår
tacksamhet, vår sorg och vår oro – allt får plats hos Gud.
I Bibeln talas det om Guds ljus som lyser i mörkret, ljus
som ger hopp. I Johannesbrevet 1:5 står det ”att Gud
är ljus och inget mörker finns i honom” och i Johannesevangeliet 8:12 säger Jesus ”Jag är världens ljus. Den
som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha
världens ljus”.

Vi söker efter
gravrättsinnehavare
Finns det en liten grön skylt på graven du besöker
med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen? Då vill vi gärna komma i kontakt
med dig, ofta handlar det om att vi söker en ny
innehavare till gravplatsen.
Att stå som innehavare är kostnadsfritt.

na!

om
Välk

Ring gärna kyrkogårdsförvaltningen om du
undrar över något tel: 0521-26 58 56.

Visste ni att...
... på Västra Tunhems kyrkogård finns det 5 600
registrerade personer gravsatta, ca. 11 000 totalt
i pastoratet.
... den första registrerade personen i gravboken
är Jonas Ryding Västra Tunhems kyrkogård som
avled 1789.
... kyrkogårdsförvaltningen gravsätter ca. 130
personer om året.
... de flesta, 80%, väljer att kremeras.

Gudstjänster och mötesplatser
Västra Tunhems församling

GUDSTJÄNSTER
Söndag 4/10 kl 11.00 Vargöns kyrka
Dopänglar delas ut till församlingens nydöpta och
biblar till församlingens tvååringar. Präst Göran Olander.
Söndag 4/10 kl 16.00 Västra Tunhems kyrka
Dopänglar delas ut till församlingens nydöpta och
biblar till församlingens tvååringar. Präst Göran Olander.
Söndag 8/11 kl 11.00 Vargöns kyrka
Familjegudstjänst Präst Siv Strömbergson.

Kom o var med!
Tunhemskören startar 25/8 kl 19 i Vargöns kyrka
Ungdomskören startar den 2/9 kl 19 i Vargöns kyrka

Gudstjänster och mötesplatser
Vänersnäs församling

GUDSTJÄNSTER

TACK!

Många rosor till er som har arbetat i Vägkyrkan V:a Tunhem med att baka våfflor,
bryggt kaffe, skött kassan m.m. och till alla
utställare som låter oss ta del av alla fina alster.
Tusen tack från
Västra Tunhems församling
Elisabeth och Viktoria

Cafékvällar i Vargöns kyrka

Söndag 27/9 kl 16.00
Gudstjänst med bolivianskt tema. Präst Sven Bild.
Söndag 11/10 kl 16.00
Familjegudstjänst.
Dopänglar delas ut till församlingens nydöpta och
biblar till församlingens tvååringar.
Tårta och kaffe. Präst Siv Strömbergson.
Söndag 25/10 kl 18.00
Musikgudstjänst ”Ljus och värme i höstens tid”
Vänersnäskören Präst Sven Bild.

torsdagar 10/9, 8/10, 12/11, 10/12
Välkomna till en gemenskap med sång o musik!

Elisabeth Larsson tel: 0704-64 48 39
e-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se

Vill du veta mer ring gärna:
Karin Helgesson tel: 0739-23 84 26

en!

Välkomm

Kl 14.00 Öppet kyrkis för barn med vuxen.
Kl 15.00 Fredax, öppen verksamhet för alla åldrar.
Kl 17.00 Samtal och gemenskap i kyrkan.
Kl 18.00-18.30 Avslutning med gudstjänst
Startar 4/9.
Foto: Jonas Tobin/IKON

Trivselkvällar i Kyrkstugan V:a Tunhem
Torsdag 3/9 kl 18.00
”Tankar från Macken” Sven Liljekvist berättar
minnen från sina många år på Macken i Sollebrunn.
Torsdag 1/10 kl.18.00
Dan Andersson i ord och ton. Åke Persson
sjunger och berättar, Anna-Britta Holmgren piano.
Spirorna ordnar med fika - Fritt inträde - Kyrkbil
Bagageluckeloppis 13/9 2015 kl 11.00-14.00.
Vid parkeringen vid Västra Tunhems kyrka.
Se www.svenskakyrkan.se/tunhem för mer info.

Visste ni att...

Om vi hittar någon som kan lära ut makraméknytning så hoppas vi på att kunna starta en kurs samarbete med Sensus studieförbund. Kan du makramé är du välkommen att höra av dig till diakon:

Vänersnäskören startar igen sönd. den 6/9 kl 19.00.

Varannan fredag, jämna veckor.

Här finns möjlighet att handarbeta, göra smycken
(vi tillverkar t. ex dopänglar) m.m. eller så kan
man sitta och samtala och umgås. Startar 1/9.

Landskapscirkeln börjar tisdag 1/9 kl 10-12.
OBS! Ny tid och dag.

Vill du vara med och sjunga?

Fredagar på Vänersnäs

Vuxenverksamheten i Vargöns kyrka

Kl 09.00 Vävgruppen
(har nu plats för nya deltagare)
Kl 10.00 Samtalscirkeln
(har nu plats för nya deltagare)
Kl 10.30 Gemensam fika till självkostnadspris.
Kl 12.00 Andakt i kyrkan

Foto: Maria Svensk/IKON

... med Svenska kyrkans mobilapp Kyrkguiden kan du
hitta till Svenska kyrkan med hjälp av mobiltelefonen.
Du kan också se vad som händer i kyrkan och planera
gudstjänster och annat som du inte vill missa.
Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.
Hitta till kyrkan när du t ex ska på bröllop. Sök via karta,
län, kommun eller kyrkans namn.
I appen hittar du också församlingarnas kalendrar. Du kan
skapa en egen kalender med till exempel gudstjänster eller
konserter du vill gå på och få en påminnelse så att du inte
missar något. Lägg in xx församling som favorit så har du
alltid koll på vad som händer!
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gudstjänster och mötesplatser
Gärdhems församling

Öppet hus för daglediga – andakt, fika (20kr) och ett
enkelt program. Måndagar kl 10.00.
Velandakyrkan: 7/9, 5/10, 2/11, 30/11
Söndag den 20/9 Velandakyrkan kl 18.00.
Cafégudstjänst som är en lättare gudstjänst som firas Halvorskyrkan: 14/9, 12/10 , 9/11
vid kaffeborden med levande musik en stund före
Sopplunch i Gärdhems församlingshem
och efter gudstjänsten.
Måndagar kl 12.00. 21/9, 19/10, 16/11. Pris 30 kr

GUDSTJÄNSTER

Våffelcafé i Halvorskyrkan
Onsdagar kl 10.30 – 13.00. Obs! Vi öppnar nu tidigare för att
barn och föräldrar från Öppet Kyrkis ska kunna fika med oss!
Öppet kyrkis i Halvorsgården
Måndagar o onsdagar 09.00-12.00 med start 31/8.
Foto: Skoorell Photography

Söndag den 4/10 Gärdhems kyrka kl 11.00
Orgelmässa. Älskar du orgelmusik? Då är denna
högmässa något för dig då vi lyfter fram orgelmusiken på ett särskilt sätt. Präst Johannes Olenius.
Söndag den 11/10 Gärdhems kyrka kl 11.00.
Toner från en källa - Musikgudstjänst, medverkan
av Gärdhems kyrkokör och instrumentalister.
Till denna gudstjänst och med efterföljande lunch
inbjuds Gärdhems församlings pensionärer, både
nuvarande och fd församlingsmedlemmar, till det
som kallas PENSIONÄRERNAS DAG. Vi börjar med gudstjänst i Gärdhems kyrka och därefter
lunch, kaffe och samvaro i församlingshemmet.
Präst Petra Waller.
OBS! Anmälan senast torsdag 1/10 till:
Ulla-Britt Svantesson tel: 0520-308 16 eller till
Helena Nylén tel: 070 – 372 28 57.
VÄLKOMMEN med din anmälan!
Söndag den 25/10 Halvorskyrkan kl 16.00
Familjegudstjänst. Barntimmebarnen sjunger och vi
delar ut bönböcker till alla som döpts tre år tillbaka.
Präst Petra Waller.
Söndag den 22/11 Halvorskyrkan kl 18.00
Cafégudstjänst En lättare gudstjänst som firas vid
kaffeborden med levande musik en stund före och
efter gudstjänsten. Präst Petra Waller.

Öppet kyrkis i Velandakyrkan
Onsdagar 09.00-12.00 med start 2/9.
Alphakurs i Halvorskyrkan
En kurs i kristen tro där du kan ställa alla dina frågor.
Vi träffas en söndag i månaden kl 16.00-17.30.
Datum: 27/9, 25/10, 22/11, 20/12. Vid anmälan och
frågor ring: Petra Waller tel: 070-60 88 567.
Landskapscirkel i Halvorskyrkan
I år läser vi om Västmanland. Start 7/10 kl 10.00,
varannan vecka. 5 ggr i höst o 5 ggr till våren.
Frågor? Ring Ing-Britt 0520-124 10, eller bara kom!

Gudstjänster och mötesplatser
Åsaka-Björke församling

GUDSTJÄNSTER
Söndag 27/9 kl 11.00 Väne Åsaka kyrka.
Åsaka-Björke kören medverkar. Till denna gudstjänst och efterföljande lunch inbjuds Åsaka-Björke
församlings pensionärer, både nuvarande och fd
församlingsmedlemmar, till PENSIONÄRERNAS
DAG. Eftersom vi var så många i fjol blir det även
denna gång i Väne Åsaka. Vi börjar med gudstjänst
i Väne Åsaka kyrka och därefter lunch, kaffe och
samvaro i församlingshemmet.
Präst Johannes Olenius. OBS! Anmälan senast torsdag 17/9 till Helena Nylén tel: 070-372 28 57.
Välkommen med din anmälan!
Söndag 11/10 kl 18.00 Väne Åsaka kyrka.
Lovsångsmässa, Kyrkbandet medverkar.
Söndag 25/10 kl 11.00 Norra Björke kyrka.
Familjegudstjänst, Barnkören SINGKIDZ medverkar. Vi delar ut bönböcker till alla som är döpta tre
år tillbaka.
Söndag 8/11 kl 11.00 Norra Björke kyrka.
Musikgudstjänst, sång av Åsaka-Björke-kören
I Din kärlek kan min kärlek gro, ett program med
sånger av bl a Per Harling.

Åsaka-Björke kören

startar tisdag 8/9 kl. 19.00 i Väne-Åsaka
församlingshem.
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Öppet hus

i Norra Björke församlingshem, varannan
måndag – jämna veckor kl. 10.00 – 12.00.
Nyhet – samarbete med Trollhättans stads Träffpunktsteam som håller i Öppet hus varannan gång
med start 14/9. Fika 20 kr.
Sista gången före jul 7/12.

i Väne Åsaka församlingshem
Tisdagar med start 1/9 kl 09.00-12.00.
Välkommen att ta med barn eller barnbarn till
lekrummet.
Efter samlingen äter vi våfflor.

Fredag 18/9 kl 19.00
”Lasse Berghagen i våra hjärtan”
Lasse Berghagens sånger i ord och ton, medverkan
av Halvorskören och Anna Dahlqvist.
Mycket allsång, servering 20 kr.

Ett samarr. med

Barnkör för barn födda 2008-2010. Vi övar
fredagar kl 16.00 i Väne Åsaka församlingshem
fr.o.m. 18/9.

Öppet kyrkis

Cafékvällar i Halvorskyrkan

Fredag 6/11 kl 19.00
”Lätt & Lagom”
Ingemar Johansson från Trollhättan, gitarr och
sång och Bertil Fransson från Dalbergså/Bolstad,
dragspel, framför ett varierat och lättsamt program
med sånger ur vår svenska visskatt. Servering 20 kr.

Singkidz

Foto: Kristina Johansson/IKON

Våffelcafé

i Väne Åsaka församlingshem
Tisdagar kl 10.00– 12.00.

Nyfiken på Frälsarkransen?

Bibelsamtal kring Frälsarkransen startar i höst i
Väne Åsaka församlingshem.
Tisdagar kl 19.00 15/9, 13/10, 10/11, 1/12
Frågor, ring Helena Nylén tel: 070-372 28 57

Kyrkan i vår vardag
ett axplock av mötesplatser

Petra Waller döper lilla Ebba i en friluftsgudstjänst i Åsaka-Björke hembygdsgård.

Konfirmander och ungdomar från Väne Åsaka
åkte på lägret KONFACTION på Öckerö.

Full fart i köket i Kyrkstugan under Vägkyrkan. Många ville äta av de goda våfflorna.

Ungdomar från Lindveden, Gärdhem och
Väne Åsaka åkte på Hönökonferensen i juli.

Kransbindning Kyrkstugan Västra Tunhem
25/11 kl 18.00
Vi binder våra egna advents/julkransar under kunnig ledning av Anneli Isberg, som även tillhandahåller
material till självkostnadspris. OBS! Ta gärna med egen sekatör. Anmälan om deltagande (p.g.a begränsat med plats) till församlingsexp; senast 18/11. Tel. 0521-26 58 50 mån-fre kl.09.00-12.00.
e-post: vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se

Varmt Välkomna!

