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Lena Österplan, vakmästare på Norra Björke kyrkogård
har slutat hos oss för att gå vidare mot nya utmaningar.
Tack Lena för din tid hos oss, vi önskar dig lycka till!

är en församlingstidning från Västra
Tunhems Pastorat och utkommer med
fyra nummer per år.

Sigbrit Sundström, har vi mött som kyrkvaktmästare i
våra kyrkor på gudstjänster, och på många förrättningar.
Sigbrit går nu i pension, och vi önskar henne en glad
och god pensionstid.

Församlingstidningen är samhällsinformation och delas därför ut till alla
hushåll i Västra Tunhem, Gärdhem,
Vänersnäs och Åsaka-Björke församlingar.

Vuxenverksamheten (Dagcenter)

Adress och telefon
Spira, Box 22, 468 21 Vargön
Tel 0521-26 58 56
E-post
vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida
www.svenskakyrkan.se/tunhem
Omslagsfoto
Maria Svensk/IKON
Ansvarig utgivare
Manne Bennehed

i Vargöns kyrka börjar igen efter sommaruppehållet
tisdag den 1/9 2015.

Sommarstängt

Våffelcafé i Halvorskyrkan onsdagar 11-13
Semesterstängt v 28- v 31.
Våffelcafé i Väne Åsaka församlingshem tisdagar 10-12
Semesterstängt 16 juni, 7 juli, och 21 juli.
Öppet Hus i Norra Björke församlingshem
Startar 31 augusti kl. 10-12.

ATT LEVA HÅLLBART

V

Tryck
Trollhättans Just Nu

Sång som får ta plats!
Omkring 100.000 barn, ungdomar och vuxna är med och
sjunger i någon av Svenska kyrkans körer. #stoltmedlem
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Foto: Magnus Aronson/IKON

Vad är det att leva hållbart?
Hur svarar jag när mina
barnbarn (nä jag har inga
än) tittar på mig och frågar:
Morfar/farfar hur tänkte ni
när ni slösade med jordens
resurser?

Redaktion:
Charlotte Petersson
Kristina Ekenvi
Ulf Engsfors
Bittan Andersson
Anneli Ek
Manne Bennehed
Helen Wiik Andersson
Jonas Gustavsson

Upplaga
6 000 ex

Tankar från Manne

Avtackningar

Läs gärna om våra körer på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/tunhem

i har en helt fantastisk värld
att leva i och en, i vissa avseenden bräcklig, värld att leva i.
Mina val i livet får konsekvenser
i framtiden. Gud skapade livets
förutsättningar och gjorde världen i balans när allt blev till, det
fanns en grön tråd genom hela
skapelsen. Denna tråd håller ihop
allt efter en grundtanke som dess
skapare tänkt. Ja, jag tror att Gud
ligger bakom hela skapelsen och
att han ville något med den. Det är

också denna skapelse, vår värld,
som vi människor har att förvalta.
En underbart bräcklig värld med
så mycket resurser som vi alla
kan få del av. Jag skall ärligt säga
att jag inte är helt inläst på alla
dimensioner kring konsekvenser
och sidokonsekvenser kring vårt
användande av jordens resurser.
Men jag börjar inse vad jag, som
liten människa, kan göra. Jag
behöver inte ta bilen till allt jag
skall göra, även om det är lätt att
ta bilnyckeln från kroken vid dörren när jag lämnar hemmet. Hm..
jag kanske skall gömma nyckel så
att jag inte hittar den när jag ger
mig ut?
Att handla varor och tjänster av
miljöcertifierade företag är en
annan sak jag kan göra. Jag kan
köpa ekologiskt och närproducerat, ja ni kan själva tänka en
längre lista på små saker vi alla

kan göra för att behålla den värld
vi lever i.
För vi skall inte bara ha ett hållbart liv för skapelsen utan också
vi skall leva hållbart. Jag tror jag
sagt detta flera gånger men ta er ut
i skapelsen. Vandra barfota längs
strandkanten, låt er omfamnas
av skogens grönska, beskåda all
färgprakt som finns runt er. Njut
av en glass i solvärmen eller gå en
promenad i regnställ när himlen
öppnat sig (kanske hoppa i en vattenpöl?)
Kort sagt, lev hållbart för att kommande generationer skall kunna
njuta av skapelsen, lev hållbart
för skapelsens egen skull och lev
hållbart för din egen skull!
Manne Bennehed
Kyrkoherde
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Inbjudan till familjeläger
TILLSAMMANS
VAR

Stora Strand, lägergård
utanför Åmål

NÄR

21-23/8 2015

På dagarna kommer vi att bada, paddla kanot, fiska,
vandra, samtala, leka, pyssla, meditera, sjunga
och spela tillsammans. Vi kommer även att ha morgonoch kvällsandakt och helgen avslutas med att vi
planerar och firar en gudstjänst tillsammans.
Lägret genomförs tillsammans med
Vänersborg och Väne Ryrs församling.

Sommarblommor på
kyrkogårdarna
Nu när Penséerna är planterade och fina på gravarna är
det dags för kyrkogårdsförvaltningen att börja tänka på
sommarblommorna.

Det är en fin vårdag när Ma-

thias Löfgren från Löfgrens
Handelsträdgård kommer ut till
Västra Tunhems kyrkogård för
att diskutera årets beställningar av
blommor. Löfgrens har levererat
både vår- och sommarblommor
till Västra Tunhems Pastorat i
många år.

Foto: Alex o Martin/IKON

Foto: Alex o Martin/IKON

Deltagaravgifter
1 vuxen		
		
1 barn 5-16 år		
1 barn 0-4 år		

500 kr
300 kr
0 kr

Familj 		
1500 kr
(2 vuxna, 3 barn)
				

Foto: Gustaf Helsing/IKON

Anmälan

Funderingar?

Anmäl dig på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/vanersborg

Onsdagen den 10/6 kl 18.00
kommer vi att ha en informationsträff på Diakonalt Center
på Kronogatan 2, Vänersborg.

Vi behöver ha din anmälan senast den 10/6 och kom i håg att
ange ev. allergier.

Då har du möjlighet att ställa
frågor och träffa ledarna
för lägret.

Det finns möjlighet att söka bidrag för lägret, både för dig och dina barn ur våra diakonala medel.
Kontakta Diakon Elisabeth Larsson tel: 070-464 48 39 e-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se
För frågor eller funderingar kontakta:
Camilla Svensson tel: 070-325 78 76 e-post: camilla.svensson@svenskakyrkan.se

VÄLKOMMEN! Vi hoppas att just du vill följa med!
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Mathias tittar nöjt ut över kyrkogården och konstaterar att kvaliteten på Penséerna är riktigt fin.

- Det är roligt att se hur blommorna ser ut när de är på plats,
de orange har blivit riktigt populära, men de är ju framförallt de

blå och de gula vi säljer mest av,
säger Mathias.
På några kvarter har kyrkogårdsförvaltningen planterat en annan
sorts Pensé ”Minisar”, för att se
hur de tar sig.

I mitten av juni levereras alla
sommarblommor till kyrkogårdarna, och det är uppemot 900 gravar
som skall planteras. I år har kyrkogårdsförvaltningen beställt runt
40 olika sorters blommor.

-Fördelen med ”Minisarna” är
att de behöver inte putsas, och de
växer sig samman på ett fint sätt,
de växer till sig lite senare bara,
säger Ulf Alexandersson, vaktmästare på Gärdhems kyrkogård.
-Visste ni att Löfgrens har förtjänat Svenskt sigill och är klimatcertifierade, frågar Mathias. Det
innebär att vi arbetar mycket med
säkerhet, hur vi använder kemikalier, och allt vi gör journalförs
noggrant eftersom produkten skall
kunna spåras. Kontrollorganet
SMAK gör årsvisa kontroller att
vi följer alla anvisningar för att vi
skall få behålla certifieringen.
- Att arbeta miljövänligt är något
som ligger mig varmt om hjärtat, säger Mathias och berättar
vidare om förnyelsebar energi
och strävan efter att utveckla fler
miljövänliga metoder i det dagliga
arbetet.

-Vi varierar blommorna på gravarna beroende på hur graven/stenen
ser ut, storlek på rabatten, och om
det är en solig eller skuggig plats,
säger Sofia Qvick, vaktmästare på
Västra Tunhems kyrkogård.
- Husarknappar, Million Bells,
Salvia, Silverek är tacksamma
och fina blommor, säger Marielle
Lund Carlsson och Anneli Isberg.
Kyrkogårdsförvaltningen tackar
Mathias för besöket som avslutar
med att säga:
-Ni vet väl att ni får fina växter
med fin jord?”

Vill du veta mer om gravskötsel och om våra tjänster?
Läs gärna på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/tunhem/kyrkogardsforvaltningen
eller ring gärna
Tel: 0521-26 58 55/56
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Rättvis märkning
FAIRTRADE OCH KRAV
Det finns allt fler produkter i våra
affärer som är märkta med KRAV
eller Fairtrade eller någon annan
märkning. Det är inte längre bara
livsmedel utan även fotbollar och
kläder kan vara märkta. Det finns
fler märkningar och det är en god
sak att de finns.
Kanske borde vi tidigare ha insett
att det inte längre bara är att
aningslöst köpa det billigaste. När
vi köper produkter som är tillverkade eller odlade i fattiga länder
så påverkar vi dem mer än vad
vi föreställer oss. Dessvärre sätts
ofta villkoren för handeln av den
starkare ekonomiska makten. Så
har det i och för sig alltid varit vid
ekonomiska trasaktioner. Summan av detta system är oftast att
de fattiga förblir fattiga och att de
rika blir ännu rikare. Ett väldigt
lågt pris innebär ibland att någon
i allra första ledet inte har fått anständigt betalt. I värsta fall uppstår
ett nytt slags slaveri när bönder får
betalt i förväg. När de ibland inte
lyckas leverera rätt mängd blir de
skuldsatta. Inför nästa säsong är
då köparen i position att själv
bestämma priset, med effekten att
bonden får ännu större skuld och i
stort sett blir livegen. När lagstiftningen i fjärran länder inte

skyddar de små och fattiga kan
vi få en viss vägledning av dessa
olika märkningar. De märkta
produkterna är framställda med
speciell omsorg om både arbetare,
natur och konsument.
Det ger oss möjlighet att välja
etiskt.
Ju mer vi vet ju större ansvar får
vi. Det är inte alltid bekvämt, men
så är läget i det informationssamhälle vi lever i. En del av oss har
kanske inte riktigt råd att köpa en
vara med märkning eftersom den
oftast är klart dyrare. Det är som
det är, men många utav oss har
råd att på detta vis med plånboken
rösta för en rättvisare och renare
värld. Och det är en viktig signal
till tredje världen som tas emot
och förändrar förhållanden till de
bättre. Folk blir medvetna om att
de inte nödvändigtvis måste vara
fattiga och att de inte är ensamma
i sin strävan.

Konfirmand
2015/2016

så. Sedan är det viktigt att komma
i håg att hur man än gärna vill så
kan man inte göra allt. men vi kan
alla göra något.

Förra året var det nästan 30 000 ungdomar som konfirmerades
i Sverige. Du kommer att ha roligt och träffa nya kompisar!

Sven Bild, präst

Läs mer ...
www.sackeus.se
www.krav.se
www.fairtrade.se

Konfirmation handlar om
tro, hopp och kärlek.
Som konfirmand får du tillfälle att prata om små,
stora och spännande frågor;
Vem är Jesus?
Hur är man en bra människa?
Vad har Gud med mig att göra?
Vi pratar om vad som är gott och ont, kärlek,
relationer och meningen med livet.

När du väljer Fairtrade främjar
du demokrati, organisationsrätt
och miljöhänsyn. Barnarbete
och diskriminering motverkas.
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* tid att tänka på vad som är viktigt i livet
* ta reda på vad kristen tro är
* lära känna nya människor
* åka på lägret KONFACTION (www.krik.se)
* vara med om något som är annorlunda än skolan
* vara dig själv och ingå i en lång tradition

Vare sig du tror tvivlar eller
bara är nyfiken så är
du välkommen!

Olika alternativ! Läs mer om de olika alternativ som finns på vår hemsida.
www.svenskakyrkan.se/tunhem/konfirmation

Som kristen kan man knappast
påstå att man älskar sin nästa om
man helt bortser från sin nästas
miljö och livsvillkor. Det går liksom inte att vara kärleksfull med
ena handen och samtidigt föröda
naturen och människor livs- och
arbetsmiljö med andra handen. Vi
behöver vara mer helhjärtade än
Foto: Emma Larsson/IKON

Fairtrade

Som konfirmand får du:

Visste du att...

Kravmärkt

... det finns en
Fair Trade Shop på
Kungsgatan 22 i Trollhättan
som drivs av Svenska kyrkan?

KRAV-märkningen står för
bra miljö, god djuromsorg,
god hälsa, minimerad kemikalieanvändning och socialt
ansvar.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Foto: Alex o Martin/IKON

Anmälan!

Skanna in QR-koden så kommer du direkt till vår hemsida, och
ett anmälningsformulär!

Välkommen!
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Vägkyrka i

Gudstjänster i urval

Västra Tunhem

Västra Tunhem, Vargön, Vänersnäs

VÄSTRA TUNHEMS FÖRSAMLING VÄNERSNÄS FÖRSAMLING
Söndag 28/6 kl 18.00
Sommarmusik Västra Tunhem
”Där finns kärleken” Dans, sång, piano, orgel,
recitation, och performance. En andaktsföreställning
där dansen, sången, ordet och musiken tar vid när
endast ord inte längre räcker till. Dansarna Maria
Lindell och Pia Nordin utforskar kyrkorummet tillsammans med musikern Karin Nilsson. Koreograf
är Maria Kjellberg-Hjelte.

Torsdag 11/6 kl 11.00
Sommarmusik Vänersnäs kyrka
Ingrid Trulsson - fiol, Lars Eklund - piano. Mingel.
Söndag 20/6 kl 18.00
Gudstjänst Vänersnäs kyrka. Präst Bennehed. Glass.
Torsdag 25/6 kl 18.30
Pilgrimsvandring, ca 6 km, start vid kyrkan.
Präst Rumann, medtag fika.
Söndag 5/7 kl 11.00 Mässa Präst Waller.
Söndag 26/7 kl 18.00 Sommarmusik.
Carl-Johan Johansson – sång, piano, munspel,
Patrick Larsson – sång, gitarr.
Söndag 16/8 kl 11.00 Mässa

Söndag 5/7 kl 18.00
Sommarmusik Västra Tunhem
”Alltid nära” Duon ”Frida och Christina” berättar
en historia om närhet och tillit med hjälp av svenska
ord och toner. Musiken blir ofta och gärna svensk,
med både jazzinfluenser, folkliga inslag och nutida
popmusik.
Söndag 16/8 kl 18.00
Musikgudstjänst Vargöns kyrka
Den 16 augusti 1977 avled Elvis Presley, endast 42
år gammal. Eddy Kristiansen, Stockholm, sjunger
en del av hans kristna repertoar ackompanjerad av
lokala musiker.
Söndag 21/6 kl 14.00
Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården Västra
Tunhem. Präst Rumann. Servering.

Söndag 30/8 kl 11.00 Pastoratsmässa inför skrivandet av Församlingsinstruktionen, Vargöns kyrka.

Visste ni att...

Foto: Johanna Rosén/IKON

”Den blomstertid nu kommer” är en
sommarpsalm och är en av de mest
välkända och omtyckta psalmer eftersom
den, liksom ”I denna ljuva sommartid”,
oftast sjunges på skolavslutningar före
sommarlovet i Sveriges skolor.
Den har en viktig roll vid skolavslutningarna i Finland; de tre första stroferna
sjungs på skolavslutningarna såväl i finska som i svenska skolor.

22 juni - 6 juli kl. 14.00-18.00
I över 20 år har den populära vägkyrkan i Västra Tunhems haft sina portar öppna
och alla är välkomna när den öppnar igen den 22 juni 2015.
I år bjuds ögat på bl. a akvarelltavlor, silversmide, träsnideri, och betongarbeten.
Det blir även andakter, allsångskväll och kyrkogårdsvandring, och naturligtvis
serveras de goda våfflorna!

På programmet
Kyrkan är öppen för guidning och
personlig andakt
Utställningar i Västra Tunhems kyrka och
i Kyrkstugan
Servering i Kyrkstugan, lotterier
Sommarmusik på Söndagar, se sid 8.
Försäljning av Sackeusvaror
Läs gärna mer på vår hemsida om utställarna
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Kyrkogårdsvandring med
Sven Hall och Harry Persson
Onsdag 24 juni kl. 18.00
Västra Tunhems kyrkogård
Arr. tillsammans med Hembygdsföreningen

Allsångskväll med korvgrillning
Onsdag 1 juli kl. 18.00
Kyrkstugan, Västra Tunhem
Alva Svantesson, sång
Uno Hansson, dragspel
Roland Ljung, grillmästare

Källa: Wikipedia

Söndag 23/8 kl 14.00
Friluftsgudstjänst Bergagården, Hunneberg.
Sång av Sofia Björk.
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Gudstjänster i urval
Gärdhem, Åsaka-Björke

SOMMARMUSIK

FRILUFTSGUDSTJÄNSTER

Söndag den 12/7 kl. 18.00 Gärdhems kyrka
”Skog, hav, och fjäll” med Duon Träklang
Christer Larsson, gitarr och Lasse Eklund, saxofon
bjuder på musik i sommarkvällen med ett lyriskt
program bestående av jazz och folkliga melodier
samt egna kompositioner.

Midsommardagen 20/6 kl. 15.00
Friluftsgudstjänst vid Norra Björke församlingshem.
Åsaka-Björke församling bjuder på jordgubbstårta.

Söndag 2/8 kl. 18.00 Väne Åsaka kyrka
”Sun days are fun days with my Lord” med Petra
and The Hayweeds som spelar kristen country.

Söndagen 21/6 kl. 16.00
Friluftsgudstjänst vid Landbogården. Åsaka-Björke
församling bjuder på jordgubbstårta. Sång av Eva
och Eivind Zakariasson.
Söndagen den 5/7 kl. 14.00
Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården Åsaka-Björke. Det bjuds på kaffe.
Söndagen den 16/8 kl. 16.00
Friluftsgudstjänst vid Hullsjön, medtag egen kaffekorg. Sång av Eva och Eivind Zakariasson.
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Sommarkvällar i Gärdhem

Tisdagen den 16/6
Servering och utställning i församlingshemmet, kyrkan öppen för guidning, kl 17.00-19.00.
Utställare: Barbro Johansson - textil, Gunnar Karlsson - Träslöjd, Maja Bengtsson - trasmattor o honung.
Musikprogram kl 19.00 i kyrkan. ”Velandagubbs” - ett glatt gäng med musiker och sångare från
Velandakyrkan som bjuder på ett varierat program med bl a lovsånger.
Tisdagen den 23/6
Servering och utställning i församlingshemmet, kyrkan öppen för guidning, kl 17.00-19.00.
Utställare: Stig Olsson - träslöjd, Siv Larsson - konst, Maja Bengtsson - trasmattor och honung.
Musikprogram kl. 19.00 i kyrkan. Niklas Karlsson, sång och piano framför sommarlätta sånger och
visor av bl a Ted Gärdestad.
Tisdagen den 30/6
Servering och utställning i församlingshemmet, kyrkan öppen för guidning, kl 17.00-19.00.
Utställare: Barbro Johansson - textil, Eva Eriksson - korgmålning, Maja Bengtsson - trasmattor och
honung, Vävgruppen, Gärdhems hembygdsförening.
Musikprogram kl 19.00 i församlingshemmet. Allsång med Helena Nylén och Anna Dahlqvist.
Halvorskören medverkar.
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Linda Mickelsson/IKON

Hej vänner
i Åsaka-Björke församling!
Efter 17 år tillsammans ska
jag nu börja arbeta som präst i
Gärdhems församling. Jag har
under våra år tillsammans fått
förfrågningar om andra tjänster,
men alltid sagt nej. Det har jag
gjort för att jag har trivts så bra
med er, men också för att Gud
visat så tydligt att jag ska stanna.
Så anledningen till att jag byter
församling är inte att jag har
tröttnat på er. Tvärtom, jag känner mig fortfarande både trygg
och glad när jag åker till jobbet.
Den som knuffade mig i denna
nya riktning var Gud. Det är
alltid svårt att sätta ord på hur
det går till när Gud drar i en
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människa, men det var så jag
kände under en gudstjänst denna
vår. När jag väl landade i vad
Gud visat mig, så såg jag också
fördelarna för mig personligen.
De flesta av er vet att jag har
både hund och häst, och med
arbetsplats i Väne-Åsaka blir det
väldigt mycket resande.
Nu kommer jag att ha min
arbetsplats i Halvorskyrkan och
det innebär mindre stress för
mig. Sen tror jag att både jag och
Åsaka-Björke församling behöver en nytändning. Jag har varit
hos er väldigt länge, kanske för
länge. Jag har känt att jag arbetar
i gamla hjulspår och en ny präst
kan vara rätta gnistan!
Bekymret som vi nu har i

pastoratet, är att det inte finns så
många präster som söker tjänst
just för tillfället. Vi har därför
bett Siv Strömbergson, en pensionerad präst, om hjälp, vilket
är fantastiskt bra och roligt
för oss. Jag kommer fortsätta
ansvara för Åsaka-Björkes
konfirmander, tills vi fått en ny
församlingspräst, och gudstjänster kommer jag att leda precis
som vanligt, både i Norra Björke
kyrka och i Väne Åsaka kyrka.
Jag har fått många vänner i församlingen som jag självklart inte
släpper kontakten med. Ha nu en
skön sommar, så ses vi på våra
gudstjänster!
Petra Waller, präst

Välk

till Vägkyrkan i Norra Björke
våffelcafé samt utställning i församlingshemmet.

Program 14/6-18/6 kl 14.00-18.00
Caféet är öppet kl 14.00-17.45

Utställare/försäljning
Aina Andersson - Stickade vantar

Sö 14/6 kl 18.00 Gudstjänst Siv Strömbergson

Bona Ekman - Keramik

Må 15/6 kl 18.00 Andakt med Helena Nylén.

Fristorps Gård - försäljning av egentillverkad
saft, sylt och marmelad.

Ti 16/6 kl 18.00 Sommarmusik Åsaka-Björke
kören och Vänersnäskören.
Paul Nordholm - piano, Magnus Sjöqvist - bas
Andakt med Aina Andersson.
On 17/6 kl 18.00 Andakt med Petra och Dennis
Waller.
To 18/6 kl 18.00 Sommarmusik”AVISTA”
Evina Björklund sång, Erik Bovaller gitarr,
Martin Rudenius bas.

Siv Danielsson - Akvarell
Lena Lundskog - Stickade barnkläder
Lilian Boström - mattor, barnklänningar,
förkläden
Marianne Berggren - Akvarell
Markus Olausson - bokförsäljning och signering
Jonna Torstensson - teckningar
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Kyrkan i vår vardag
ett axplock av mötesplatser

Konfirmander i Väne Åsaka

Kidz i Vargöns kyrka tittar på
grodyngel

Glada damer i Vävgruppen i Vargöns kyrka

Ett av 10 par som gifte sig på
Drop-in-vigsel Västra Tunhem

Familjekör Västra Tunhem

Foto: Skoorell Photography

facebook
Svenska kyrkan finns på
facebook, både
centralt och lokalt.
Gillar du?

Webben
Alltid nära
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Besök gärna vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/
tunhem

