
VARGÖNS KYRKA 

i Västra Tunhems 
församling

I västra korväggen finns ett runt fönster med Kris-
tusmonogram,  komponerat av arkitekt Ydeskog.

Orgeln har 15 stämmor och är levererad av Smed-
mans Orgelbyggeri i Lidköping.

I församlingssalen, förlängningen av kyrkan, 
hänger den förutvarande altartavlan från Varg-
öns kapell. Tavlan är ett unikt konstverk, gjord 
av professor Olle Hjortzberg är 1917, och är 
världens största etsade plåt förställande Kristus 
på korset. 
Nattvardssilvret har tidigare använts i kapel-
let, liksom de kyrkliga textilierna som förvaras 
i sakristian.
Klockan i klockstapeln utanför kyrkan har 
förut varit placerad i gamla klockstapeln vid 
Vargöns kapell.

I hallen hänger tre tavlor gjorda av Barbro Johansson. De föreställer i tur och 
ordning de tre artiklarna i trosbekännelsen.

Det finns möjlighet att hyra olika delar av 
Vargöns kyrka - vänd er till församlings-

expeditionen tel 0521-26 58 50.

Uppgifter om 
vår verksamhet 

hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/tunhem



Redan på medeltiden fanns en kyrka i Vargön. En minnesten vid Kartens skola visar på 
den ungefärliga platsen. Den kallades Randhem och tillhörde en socken med samma namn. 
Genom sammanslagning i slutet av medeltiden kom området att införlivas med Tunhems 
socken. Kyrkan vid Randhem övergavs.  Den exakta platsen för kyrkan föll i glömska men 
området där den låg kallades långt fram i tiden för kapellbacken.

Vargöns kapell
Under slutet av 1800-talet upplevde 
samhället Rånnum en period av 
intensiv omvandling. 
Nya verksamheter etablerades. För 
ett växande antal arbetare kände sig 
bolaget förpliktigat att sörja även för 
den andliga välfärden. 
Den 13/2 1898 invigdes Wargöns 
kapell. Byggnaden, med tillhörande 
klockstapel, tillhörde det industriella 
komplexet i Vargön.
  

Vargöns kyrka har 200 fasta sittplatser och här firas regelbundet guds-
tjänster. Våra gudstjänsttider ser du i tidningen TTELA:s predikoturer 
eller i vårt församlingsblad SPIRA.

 I koret finns två fönster i färgat glas av konstnä-
ren Folke Haybroo som föreställer Livets flod och 
Kristus på Förklaringsberget. Hänsyn togs också till 
kyrkans placering - mitt emellan Halle-Hunneberg 
och Vänern. Medel till dessa fönster ställdes till 
förfågande av syföreningen Frivilliggruppen.

Altaret är utformat som ett bord av ek och 
ett likadant mindre finns vid dopplatsen. 
Ovanför altaret hänger ett kors i smide 
med fyra infällda glasprismor i blodets röda 
färg och en prisma i blått vid platsen för 
den korsfästes huvud.
Dopfunten - även den i ek - har tidigare 
stått i Vargöns kapell.

När Vargöns kyrka tillkom 1979 blev kapellet överflödigt. En minnesten på klockstapelns 
plats erinrar om platsens betydelse.

Hösten 1972 samlades kyrkvärdar, frivilliga medhjälpare och andra intresserade i 
Vargöns prästgård. Avsikten var att skissa på vilket behov av lokaler som fanns eller 
kunde tänkas uppstå inom en inte alltför avlägsen framtid. Kyrkofullmäktige tillsatte 
en kommitté för att undersöka tillgängliga tomter. Genom 
gåva och köp förvärvades ett markområde vid Björkås av 
makarna Curt och Elsa Dorchimont.

Vargöns kyrka byggdes 1978 - 1979 av Kjell Granstedts 
Byggnads AB. Arkitekt var Karl-Erik Ydeskog.
  
”Detta är den dag som Herren gjort. Låt oss på den fröjdas och 
vara glada”.  Med de orden ur Psaltaren inledde kyrkoherde 
Rune Ekenvi det högtidliga ögonblick, när första spadtaget 
togs till den blivande kyrkan. Många byggmöten, kommit-
tésammanträden och cirka ett år senare stod så kyrkan 
färdig för invigning. 
Kyrkan invigdes 1/12  1979 av Biskop Helge Brattgård.


