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Tankar från Manne

Besök gärna vår hemsida om du vill veta mer om
våra gudstjänster, kyrkor och församlingshem, livets
högtider eller våra mötesplatser.

Sammanträde
Förtroendevalda i samfällda kyrkofullmäktige kallas till
sammanträde 28/5 2015 i Väne Åsaka församlingshem.
Kallelse och föredragningslista finns på vår hemsida.

ÖPPEN FAMN
Om det är något vi alla behöver så
är det att möta den där öppna famnen eller den utsträckta handen. En
handling av försoning eller bara omtanke.
Kanske känns våren långt borta när ni läser detta
eller så har naturen gett signaler om att något är på
gång, naturen liksom öppnar sin famn igen och släpper ut kylan för att öppna upp för värmen. Även om
jag gillar vintern med kyla och snö så är våren en
välkomnande tid, det är en skön känsla i detta.
Den känslan behöver vi också i livet som vi lever
som människor. Även livet har sina vintertider med
bekymmer och kyla på olika sätt. Ibland lägger
sig ett täcke av kyla över ett sammanhang eller en
händelse. Kallhjärtade beteenden och kalla ord som
sker när en situation är svår att hantera gör att kylan
ersätter ett förstående sammanhang.
Det är inte många av oss som orkar stå kvar med
öppna armar när vi blir utsatta för kyla och bortknuffande, inte många som behåller värmen och ett kärleksfullt beteende. Men egentligen är det enda som i
längden fungerar, att hålla kvar sina öppna armar och
en öppen väg till försoning oavsett vad man tycker
den andre har gjort.
Kärlek och värme har en läkande process på det
mesta som är skadat och kallt. För naturen spelar det
ingen roll hur kallt det varit eller hur länge vintern
varat, värmen förändrar och förnyar.

Tryck
Trollhättans Just Nu

Hjärtstartare

Upplaga
6 000 ex

Nu har vi hjärtstartare i
alla våra församlingar
kring våra kyrkor.

Det finns situationer i varje människas liv som är
riktigt svåra, vi hamnar i konflikt med vårt eget jag
och våra egna tankar. Då finns det ingen motpart
som kan öppna sina armar och omskapa det man är i,
eller finns det?
Under våren infinner sig påsken och berättelsen om
hur Jesus dog på korset återspeglas i våra kyrkor.
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Här kan det vara lätt att bara se korset och en död
man, bara se död, kyla och oförstående men påsken
är mer än Långfredagen. Den Jesus vi ser på korset
med utsträckta armar, en öppen famn, lever igen på
Påskdagen och lever idag. Armarna är fortfarande
utsträckta till en öppen famn och där kan vi, hur vi
än mår, få känna värme och välkomnande.
I de armarna kan man sluta sig in när det inre kyler
ner. I de armarna kan man komma med de händelser
och sammanhang som är kylslagna. I de armarna kan
man gå in med sin kylslagna relation med en annan
människa.
Vi behöver öppna våra armar mot varandra och driva
bort den kyla som kan finnas där, kanske släppa på
en del stolthet också. När det inte går så finns Jesu
öppna famn där vi får omfamnas i alla livets situationer.

LENNART FRIDEFORS 1943-2015
I många år före mig har ni kunnat läsa f.d kyrkoherde Lennart Fridefors tankar på denna plats
men med sorg i hjärtat får jag berätta att Lennart
har gått ur tiden.
Många är de berättelser och kloka ord han har
gett oss alla genom åren, han har också gett oss
oförglömliga minnen genom sitt sätt att bjuda
på sig själv. Lennart gick ur tiden för tidigt men
har i oss alla skapat minnen som vi bär vidare.
Vila nu gott Lennart i din
himmelske faders hängn.
Manne Bennehed Kyrkoherde
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Inbjudan till alla i
församlingarna
Välkommen til l årets Pastoratsresa !
Fredagen den 29 maj 2015
Först bär det av till Flämslätts Stiftsgård, Lerdala utanför Skara där vi avnjuter både vackra vyer såsom god mat. Efter måltiden åker vi vidare till Löfwings ateljé i Broddetorp, där vi besöker konstutställningen ”Jägarnas rike” av konstnären Göran Löfwing. Göran är en hängiven naturmänniska
och jägare och mycket utav detta ser man i hans konst. Efter kaffet åker vi vidare till Falköpings ost
där vi också har möjlighet att fylla på ostförrådet.

Nytt om våra kyrkogårdar
och fastigheter
Vårstädning

Grundskötsel

Vasar

Kyrkogårdsförvaltningen beräknar börja vårstädningen
i mitten av mars eller när
väderleken tillåter. Anhöriga
uppmanas att dessförinnan
ta tillvara sina ljuslyktor och
övriga dekorationer som hör
vintern till.

I tjänsten grundskötsel ingår:
Vårstädning, putsning, och
rensning av rabatt, kantning av
rabatt. Vissnade lösa blommor
tas bort, jordförbättring, beskärning av växter samt vattning. I grundskötsel ingår även
borttagning av vårblommor
inför plantering av
sommarblommor.

På våra kyrkogårdar försöker
vi hålla undan sniglar så gott
det går. Därför vill vi uppmana
besökare och anhöriga att inte
lägga vasar bakom gravstenen
när de inte används. Sniglarna
stormtrivs i vasarna där det är
mörkt och fuktigt.

Beräknad hemkomst ca. 17.30
Pris inkl. buss, lunch, fika och inträde: 300 kr

Avresetider

Anmälan senast 8 maj till:

Kl. 08.50
Vänersnäs förs. hem
Kl. 09.10
Vargön: Fyrkanten och
		möbelaffären
Kl. 09.20
Halvorskyrkan
Kl. 09.30
Gärdhems förs. hem
Kl. 09.45
Väne Åsaka förs. hem
Kl. 10.00
Norra Björke: affären

Helena Nylén
Telefon: 0703-72 28 57
E-post:
helena.nylen@svenskakyrkan.se

Grön skylt

Välkommen med din
beställning!

Har graven du besöker en grön
skylt? Då vill vi gärna komma
i kontakt med dig! Ring gärna
kyrkogårdsförvaltningen!

Kyrkogårdsförvaltningen
0521-26 58 56

Glasvasar/föremål får ej förekomma pga skaderisk.

Renoveringar och underhåll på våra fastigheter.

Elisabeth Larsson
Telefon: 0704-64 48 39
E-post.
elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna!
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Vänersnäs församlingshem

Kallgarage i Gärdhem

Sockenstugan i Vänersnäs

Vårt fina församlingshem i Vänersnäs som byggdes 2002 var
behov av en uppfräschning efter
drygt 12 års användning.
Tak och väggar har målats om,
arbetet har utförts i egen regi.

En välbehövlig tillbyggnad av
ekonomibyggnaden är nu färdigställd. Arbetet har utförts av
Vänersnäs Bygg AB.

Sockenstugan som används till
personalutrymmen och förråd
har målats om av egen personal.
Vänersnäs Bygg AB har renoverat och byggt om taket.
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Konfirmander jobbar med bibeln
Markus kap. 11

(utspelar sig nutid i Vargön)
När de närmade sig den fantastiska staden Vänersborg, när Jesus
och hans bros var vid Halleberg
skickade Jesus iväg dem och sade
till dem: ”-gå bort till byn där
framme”. När ni kommer in i den
hittar ni genast en Corvette som
står parkerad där som ännu ingen
har kört. Ta den och bogsera den
hit. Om någon frågar vad ni gör,
så svara: ”-Herren behöver den
och skall strax skicka tillbaks
den.”

De gav sig iväg och såg en
Corvette stå parkerad på en öde
parkering utanför vandrarhemmet och de tog den. Några
människor som kom gåendes frågade förskräckt ”-vad gör ni? ”-tar
ni Corvetten?” Brosen svarade
som Jesus hade sagt och de lät
dem åka. De ledde Corvetten till
Jesus och tog av sig sina marinblåa, figursydda Georgio Armani
kostymer med guldiga manschettknappar. Jesus satte sig inuti den
mycket fräsha Corvetten och tog
på sig sina mörkblå Rayban solglasögon samtidigt som han vred
upp housemusiken.

Många andra bredde också ut sina
kostymer och rullade ut röda mattan. Andra kastade ut pengar på
hans bil och han skrek ”-eyy repa
inte lacken”.
De som gick före och följde efter
ropade ”-hell is gone and heaven`s
here” Så kom han in i Vänersborg
och gick in på nyöppnade Willys.
När han checkat alla varor vände
han tillbaka till Vargön med sina
tolv bros eftersom det redan var
sent.

Vi firar Påsk i våra kyrkor
SKÄRTORSDAG 2/4

PÅSKDAGEN 5/4

Mässa i Gärdhems kyrka kl. 19.30.
Medverkan av Halvorskören. Präst Nordlund.

Gudstjänst i Väne Åsaka kl 11.00.
Medverkan av Åsaka-Björke kören. Präst Bild.

Mässa i Väne Åsaka kyrka kl. 19.30. Präst Waller.

Högmässa i Vargöns kyrka kl. 11.00 med efterföljande påsklunch. Sångare ur Gärdhems kyrkokör.
Präst Rumann.

Mässa i Vargöns kyrka kl. 19.30.
Bordsmässa med Agapemåltid. Präst Bild.

Gudstjänst i Gärdhems kyrka kl. 16.00.
Medverkan av Gärdhems kyrkokör och Gert Frick,
trumpet. Präst Bild.
Gudstjänst i Vänersnäs kyrka kl. 16.00.
Vänersnäskören. Präst Rumann.

/Konfirmander i Vargöns kyrka.

ANNANDAG PÅSK
Gudstjänst i Norra Björke kyrka kl. 18.00.
Präst Waller.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Vi välkomnar ny personal!
LÅNGFREDAG 3/4
Gudstjänst i Västra Tunhems kyrka kl. 11.00.
Präst Waller.

En kommentar
Denna mycket fantasirika och
uppsluppna tolkning av Jesu intåg
i Jerusalem är ett exempel på den
bibelstudiemetodik vi använder i
konfirmandarbetet. Tillsammans
med konfirmanderna läser vi ett
kapitel ur Markus evangelium
varje gång. Därefter har de i uppgift att gruppvis göra en ”personifiering”, ett drama eller en nutidssidan 6

applicering av ett stycke eller en
händelse i kapitlet. Personifiering
innebär att man skriver om texten
ur någon annans synvinkel utav
dem som var med. Hur upplevde
till exempel den lame som blev
nedhissad genom taket det hela?
Drama vet förstås alla vad det
är, men här får man lägga in sina
egna känslor och sin egen regi.
Nutidsapplicering innebär att
försöka överföra textens händelse
till vår tid. Hur skulle intåget gått

till i vår tid? Alla dessa sätt får
konfirmanderna att läsa bibeltexten ganska noggrant. Det är inte
lätt att läsa så gamla texter och
mycket behöver förklaras.
Kanhända skulle inte Bibelkommissionen helt gilla resultatet,
men det får vi ta. Det är svårt att
glömma Bibelns berättelser när
man har bearbetat dem så rejält.
Sven Bild, präst

Gudstjänst i Gärdhems kyrka kl. 15.00.
Kyrkokören framför Jesu sju ord på korset av
Jerker Leijon. Präst Waller.
Gudstjänst i Väne Åsaka kyrka kl. 18.00.
Viktoria Karlsson sång. Präst Waller.

PÅSKAFTON 4/4
Påsknattsmässa i Gärdhems kyrka kl. 23.30.
Sång av Sofia Björk. Präst Nordlund.

Siv Strömbergson

Mikael Hilmersson

Är en glad och pigg
Kommer att arbeta
pensionär som kommer som kyrkvaktmästare
att vikariera som präst i alla våra kyrkor, med
i V:a Tunhems Pastobl. a förrättningar och
rat fr. febr. t.o.m juni
gudstjänster. På friti2015. Hon kommer att
den ägnar sig
arbeta med gudstjänster Mikael gärna åt familoch förrättningar i alla jen, hästar och hundar.
våra kyrkor.
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Mötesplatser

Gudstjänster i urval

Vargön - Västra Tunhem - Vänersnäs

Vargön - Västra Tunhem - Vänersnäs

VÄSTRA TUNHEMS FÖRSAMLING

VÄNERSNÄS FÖRSAMLING

8/3 kl. 18.00 Västra Tunhems kyrka. ”Du öppnar
din hand” av Michael Strand. Musikgudstjänst med
texter ur Psaltaren. Tunhemskören, solist Anna Ståhlgren Jensen och kompgrupp. Präst Bild.

1/3 kl. 16.00 Taizémässa. Präst Rumann.

22/3 kl. 16.00 Västra Tunhems kyrka.
Familjegudstjänst. Biblar delas ut till församlingens
femåringar. Unga och gamla medverkar i gudstjänsten. Hunnebergs Scoutkår. Våffelservering. Präst
Rumann.
29/3 kl. 11.00 Vargöns kyrka.
Familjemässa. Biblar till församlingens femåringar.
Präst Rumann.

15/3 kl. 18.00 Musikgudstjänst. ”Från schlager
till psalm”, Paul Sahlin och Vänersnäskören.
Präst Bild.
26/4 kl. 16.00 Friluftsgudstjänst vid Frugårdsudde. Samling vid parkeringen, medtag stövlar, ev.
egen stol, fika, kikare. Präst Rumann.
14/5 kl. 11.00 Friluftsgudstjänst vid Klases stuga,
Vänersnäskören, kaffeservering. Samarr. med
Hembygdsföreningen. Präst Rumann.

VÄNERSNÄS
Firande vid Bygdegården kl. 19.00.
Vänersnäskören, vårtal, kaffeservering.

Ljugarbänk

(endast för män) Kyrkstugan, Västra Tunhem
Torsdagar kl. 19.00 26/3, 23/4.

Samtalsgrupp om kristen tro.

För dig som funderar på livets stora och små frågor.
Vargöns kyrka kl. 19.00.Vi träffas följande onsdagar: 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 27/5.

Utan frivilliga krafter skulle Vägkyrkan inte vara
möjlig. Vi hoppas att du kan och vill vara med i
den goda gemenskapen.
Hör av dig till Viktoria Rumann
telefon: 0727-32 60 28.

Vårfester
VARGÖN
24/5 kl. 11.00
Familjegudstjänst där församlingens körer,
Kidz, Öppet kyrkis och Vuxenverksamheten
medverkar. Präst Rumann.
Lotterier - Skattjakt Servering med korvgrillning - Kyrkbil.

Trivselkvällar i Kyrkstugan

Torsdag 9/4 kl. 18.00.
”Tankar från Macken” Sven Liljekvist berättar
minnen från sina många år på Macken.
Torsdag 7/5 kl. 18.00
”Ung i den världsvida kyrkan” Torbjörn Posth
berättar om att vistas i tre månader i banandjungeln. Han har med sig foton, filmklipp, musik och
tanzaniska föremål.
Spirorna ordnar fika - Fritt inträde - Kyrkbil

Projekt Familjekör/-orkester
Vi sjunger och spelar tillsammans och medverkar
i familjegudstjänsten den 22/3. Ta med familjen,
sångrösten och gärna något instrument!
Övningar: Fredagarna 6/3 o 13/3 kl. 16.30-17.30 i
Kyrkstugan, samt lördagen 21/3 kl. 10.00-11.00
i Västra Tunhems kyrka.
Mer info finns på:
www.svenskakyrkan.se/tunhem/familjekor/-orkester.

VÄNERSNÄS
28/5 kl. 18.00 Familjegudstjänst.
Bibel för 5-åringar, Vänersnäskören.
Präst Rumann.

Frågor? Hör av dig till Lasse Eklund
telefon: 0722-51 61 19.

Välkommen!

Välkommen ung som gammal att ha
vårkul tillsammans!
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Vecka 26-27 (22/6 - 5/7) pågår Vägkyrkan i
Västra Tunhem, med öppen kyrka, servering och
utställningar.

Parkeringsplatsen vid Västra Tunhems kyrka
10/5 kl. 11.00-14.00. Platshyra går till Världens
Barn. Anmälan: Hunnebergs Scoutkår
e-post: hunnebergkfum@telia.com
Foto: Alex o Martin/IKON

VÄSTRA TUNHEMS KYRKA
30/4 kl. 19.30
Valborgskonsert
Vargöns kammarorkester och Tunhemskören.
Ca 20.30 går vi upp till Stensgärdet för brasa, vårtal och körsång. Scouterna säljer kaffe, korv och
bröd. Samarr. mellan Hunnebergs Scoutkår, Hembygdsföreningen och V Tunhems
församling. Präst Bild.

”Sjung med oss” Sångglädje och gemenskap kring
fikaborden i Vargöns kyrka.
Torsdagar kl. 18.30. 12/3, 16/4, 7/5.

Vägkyrka

Bagageluckeloppis

20/4 kl. 18.00 Västra Tunhems kyrka. Andakt med
Scouternas märkesutdelning. Präst Strömbergson.
Servering i Kyrkstugan.

Valborgsmässofirande

Cafékvällar

Foto: Jim Elfström/Alex o Martin/IKON
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Mötesplatser

Gudstjänster i urval

Gärdhem, Åsaka-Björke

Gärdhem, Åsaka-Björke

GÄRDHEMS FÖRSAMLING

ÅSAKA-BJÖRKE FÖRSAMLING

8/3 kl 11.00 Musikgudstjänst i Gärdhems kyrka.
”Mässa av Piret Rips” med Gärdhems kyrkokör och
instrumentalister. Präst Strömbergson.

1/3 kl 11.00 Mässa i Norra Björke kyrka.
Åsaka-Björkekören medverkar. Präst Waller.

15/3 kl 16.00 Temamässa i Halvorskyrkan.
”Ljuset bär oss” med Ylva Eggehorns psalmer.
Halvorskören medverkar. Präst Waller.

15/3 kl 11.00 Psalmtoppen med mässa i
Väne-Åsaka kyrka. Tommy Lindström dragspel,
korv och bröd. Präst Waller.

29/3 kl 11.00 Familjegudstjänst i Halvorskyrkan.
Vi visar påskdramat med våra dockor och delar ut
Bibel för barn till våra fyraåringar Barnkören medverkar, Präst Waller.

14/5 kl 10.00 Friluftsgudstjänst på Kristi Himmelsfärds Dag vid Björkås, tillsammans med Gärdhems
Hembygdsförening. Medverkan av Eva & Eyvind
Zakariasson. Präst Waller.

Nu börjar barnkören igen och de som har varit
med förut och nya medlemmar hälsas välkomna!
Vi övar på fredagar kl. 16.00-17.00 i Halvorskyrkan
och den är för barn födda -07 till -09.
Uppstart fredag den 27/2.
Vi medverkar på familjegudstjänst 29/3 kl. 11.00 i
Halvorskyrkan.

26/4 kl 11.00 Önskepsalm med mässa i Gärdhems
kyrka, musikmedverkan. Präst Waller.
3/5 kl 16.00 Musikgudstjänst i Halvorskyrkan.
”Våren är här!” Halvorskören och tvärflöjt.
Präst Waller.

BARNKÖR

Foto: Kristina Johansson/IKON

29/3 kl 16.00 Familjegudstjänst Norra Björke
kyrka. Vi visar påskdramat med våra dockor och
delar ut Bibel för barn till våra fyraåringar.
Präst Waller.
14/5 kl 08.00 Gudstjänst på Kristi Himmelsfärds
dag i Norra Björke kyrka. Präst Waller.

Vi ses i Väne Åsaka församlingshem
kl. 19.00-21.00 tisdagar 17/3, 14/4, 12/5.
Kontakta gärna Petra Waller om du undrar
över något. Telefon: 070-608 85 67.

Karin Helgesson
telefon: 073-923 84 26
e-post: karin.helgesson@svenskakyrkan.se
Lena Lundskog
telefon: 073-394 48 22
e-post: lena.lundskog@svenskakyrkan.se

Välkomna!
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Gärdhems kyrka kl. 19.30. Sång av
kyrkokören, vårtal, brasa, kaffeservering. Avslutning med andakt i kyrkan
ca kl 21.00. Präst Strömbergson.
Väne-Åsaka kyrka kl 20.00.
Musikgudstjänst
”Låt kärleken slå rot” med ÅsakaBjörke kören och Sociala kören.
Därefter vårsånger, vårtal A. Johansson,
brasa och fyrverkeri på Gåsetomten.
Präst Waller.
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Välkomna att vara med i Bibelstudium!

Anmälan till

Valborgsmässofirande

Foto: Linda Mickelsson/IKON

Bibelstudium

Ny Alphakurs

Öppet hus

Alpha är till för dig som vill
veta mer om kristen tro. Vi
träffas i Halvorskyrkan
söndagarna 15/3, 12/4, 7/6
och fortsätter till hösten.
Anmälan till:

Öppet hus för daglediga
måndagar kl. 10.00.
Velandakyrkan: 13/4, 11/5
Halvorskyrkan 20/4, 18/5
Norra Björke församlingshem
jämna veckor, sista gången
11/5.

Petra Waller
telefon: 070-608 85 67
Foto: Anna-Sara Nilsson/IKON
Foto: Alex o Martin/IKON
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Kyrkan i vår vardag
Konfirmation
Konfirmation

Nyfiken på konfirmation?
Vill du lära dig mer om Gud och
kyrkan, få nya vänner och åka
på läger? Läs gärna på hemsidan,
om du vill veta mer.
www. svenskakyrkan.se/tunhem
Konfirmanderna avslutade kvällen med välsignelsen, ”-Gud välsigne
Sara och hennes familj, ”-Gud, välsigne Jonathan o hans familj m. fl.

Musik och kör
Ungdomskör

Är du mellan 15-25 år och gillar
att sjunga? Kom o var med i vår
ungdomskör, vi ses på onsdagar
19.15-20.15 i Vargöns kyrka.
Välkommen hälsar
Lars Eklund, kantor.
Några ur ungdomskören övar på inför kommande gudstjänster, då det
bjuds både på solosång och annan vacker musik.

Diakoni
Våffelcafé i Halvorskyrkan.

Många kommer för att dricka kaffe
och äta våffla i Halvorskyrkan på
onsdagar.
Vi har öppet mellan 11.00-13.00,
alla är välkomna hälsar
Helena Nylén, diakon.
Helena Nylén gräddar våfflor i Våffelcaféet till alla glada kaffegäster.
Bengt Johansson tar glatt för sig av ytterligare en våffla.
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