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Korsord ges ut av Svenska kyrkan på Orust. Redaktör: Anna 
Dahl, även är fotograf där inget annat anges. Ansvarig utgivare: 
Håkan Helleberg. Tryck: Risbergs tryckeri, Uddevalla. 
Utgivningsdatum: 25 november. Nästa nummer kommer  
10 mars 2017. Om Korsord inte kommer till din brevlåda,  
ring 0522-64 25 20 eller skicka e-post till  
reklamation.uddevalla@vtd.se så kommer tidningen till dig. 

OMSLAGSBILDEN. Mats Abrahamsson, vaktmästare i Torp. Han har 
många olika arbetsuppgifter. Här tänder han ljusen i den nyputsade ljuskro-
nan. Det är över 90 ljus att tända i Torps kyrka. Läs mer om vaktmästarnas 
olika arbetsuppgifter på sidan 4.

Begravningsverksamhet
Svenska kyrkan på Orust har på statens uppdrag 
hand om begravningsverksamheten på Orust. 
Det är till oss du skall vända dig, oavsett om du 
är medlem i Svenska kyrkan eller inte, om du har 
frågor om gravar, begravning och gravskötsel. 
Välkommen med dina frågor.

SVENSKA KYRKAN PÅ ORUST
Tegneby 508, 473 97 Henån
Tel: 0304-26 400, fax: 0304-26 419
orusts.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/orust

ARBETSPLATS: PASTORSEXPEDITIONEN, TEGNEBY
Kyrkoherde Håkan Helleberg 26 201
Kyrkokamrer Bernt-Helge Olander 26 410
Kyrkogårdsföreståndare Malin Brav 26 423
Kommunikatör Anna Dahl 26 212 
Ekonom Annika Tendahl 26 310
Assistent Charin Blomgren 26 306
Kyrkogårdsassistent Anna Ek 26 415

ARBETSLAG NORDVÄST
ARBETSPLATS: KYRKANS HUS, ELLÖS
Präst och arbetsledare PG Hanner 26 202 
Organist Sanna Räsänen 26 330 
Kantor Astrid Tellestam 26 206 
Diakon Karin Hansson 26 205
Församlingspedagog Anna Gustafsson 26 211

ARBETSPLATS: MORLANDA KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Fredrik Andersson 26 246
Vaktmästare Annelie Ericsson 26 343
Vaktmästare Ulf Svensson 26 242

ARBETSPLATS: TEGNEBY FÖRSAMLINGSHEM
Präst Åke Wiklund 26 302
Kantor Maria Henriksson 26 444 
Kantor Lena Wihlborg, tjänstledig  
Församlingsass. Britt-Mari Karlsson 26 420
Vik. församlingsvärd Rebecka Persson 26 405

ARBETSPLATS: TEGNEBY KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Urban Olsson 26 245

ARBETSPLATS: KYRKANS HUS, HENÅN
Präst Jonas Liljeqvist 26 402
Församlingsped. Kajsa-Karin Andersson 26 440
Församlingsped. Gunilla Enggren 26 208 
 Värd & vaktmästare Annika Stålendahl 26 348

ARBETSPLATS: TORPS KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Mats Abrahamsson 26 333

ARBETSPLATS: RÖRA KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Solveig Pettersson  26 443 
Röra kyrka och fax 23 120

ARBETSLAG SYDOST
ARBETSPLATS: KYRKANS HUS, SVANESUND
Präst och arbetsledare Egil Midtbö 26 301
Kantor Hans Blomberg 26 324
Diakoniassistent  Cecilia Wiliamsson 26 305
Församlingsped. Margareta Martinsson 26 340

ARBETSPLATS: LÅNGELANDA KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Jenny Strömberg 26 247

ARBETSPLATS: MYCKLEBY KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Arvid Martinsson 26 323

ARBETSPLATS: STALA FÖRSAMLINGSHEM
Präst Hans Gunnar Halmerius 26 401
Kantor vakant
Församlingspedagog Gunilla Svensson 26 430

ARBETSPLATS: STALA KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Gunnar Andersson 26 433

Telefon- och öppettider  
på expeditionen 

Måndag, onsdag, och fredag kl.  9-12 
tisdag och torsdag kl. 13-15

Stängt 
23/12 och 30/12

Swishnummer
Lämna din söndagskollekt eller 
gåva via mobiltelefonen. 

Långelanda församling - 123 084 74 75
Myckleby församling - 123 263 96 72
Torps församling - 123 303 43 60
Tegneby församling - 123 440 77 71
Stala församling - 123 172 10 42
Röra församling - 123 494 48 56
Morlanda församling - 123 326 88 28
Svenska kyrkans internationella arbete:  
123 588 10 81
Diakonin på Orust - 123 098 42 78.

Innehåll
Vad vill du läsa?

SIDAN 12-15
Händer i kyrkan på Orust. Många aktiviteter 
för alla åldrar, på många platser. 

SIDAN 16-17
Livets gång. Döpta, vigda och avlidna. 
  

SIDAN 17
Redaktören har 
ordet. Advent- 
jul, en blandning 
av många olika 
upplevelser. 

SIDAN 18-22
Gudstjänster i våra kyrkor.  
Från 26 november till 19 mars 2017.

SIDAN 23
Korsordet - lös och skicka in. Chans att vinna 
en blomstersheck.

 SIDAN 24
Baksidan -  
Akvarell: Maria och Jesusbarnet.



www.svenskakyrkan.se/orust 3

Håkan Helleberg
Kyrkoherde

Mitt kors -på Facebook
Med i krig, kris och vardag

På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors, symbo-
len för smärta och skam. O jag älskar det kors där vår 
Herre för oss blev till döden en smärtornas man.

Jag vill älska det urgamla kors. I dess 
kraft skall jag segrande gå. Jag omfam-
nar det heliga kors tills jag segrarens 
krona skall få.

Jag måste säga att jag blev lite förvånad i 
somras då jag upptäckte en Facebookgrupp 
som kallades ”mitt kors/my cross” här läg-
ger personer ut bilder på sina kors, det kan 
handla om ett halssmycke eller ett kors som 
man har hängande på väggen.  

Någon har skrivit några rader om var 
dom fått korset ifrån någon annan låter en-
bart bilden tala sitt språk.

Mitt eget kors - "Orustkorset"
Jag lade själv ut mitt kors på denna sida. Skrev något om 
”Orustkorset som jag bär”. Fick många ”likes”och även 
kommentarer. Det var spännande att få bli bekräftad genom 
ett kors, sitt kors.

Då jag gick med i denna grupp var vi ungefär tusen med-
lemmar, nu är vi över 10 000!

Solidaritet för förföljda kristna
Jag måste ge ett erkännande till de tre svenskkyrkliga präs-
ter som startade upp facebooksidan. Man gjorde det för att 
visa solidaritet med förföljada kristna i världen i allmän-
het och i Syrien i synnerhet. Ett stort tack till grundarna till 
gruppen "Mitt kors" Johanna Andersson, Annika Borg och 
Helena Edlund.

Detta urgamla kors, som ej världen förstått, förunder-
ligt drar det till mig. Ty Guds heliga lamm, som till 
Golgata gått, det i kärlek han burit för mig.

Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft skall jag 
segrande gå. Jag omfamnar det heliga kors tills jag 
segrarens krona skall få.

Min morgonbön
Jag brukar starta min dag med att gå in på Facebook och gå 
igenom nattens skörd av kors. Jag har gjort det till en del av 

min morgonbön. Efter läser jag en bibeltext ber något som 
heter "Prästens bön"  ur något som kallas brevariet. Där 
finns böner för alla församlingar, också för församlingens 
präster. De som försöker föra ut evangeliet till människor 
som så många gånger inte tycker sig ha tid.

Då jag får sitta en stund i tystnad kan det komma starka 
bilder. För ett par dagar sedan framkallade korset ett minne 
som betytt mycket för mig."

I det urgamla kors, av Guds blod färgat rött, en un-
derbar skönhet jag ser. Ty det är på det korset han li-
dit och dött, han som frälsningens nåd åt mig ger.

Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft skall jag 
segrande gå. Jag omfamnar det heliga kors tills jag 
segrarens krona skall få.

Året var 2003,  jag verkade i Oskarshamn, i en samarbets-
kyrka med EFS. I den församlingen fanns en pensionerad 
EFS präst som hette Wallner Näslund. Han hade varit kyr-

"Jag vill 

älska det
urgamla kors. 

I dess kraft
 skall jag 

segrande gå."

koherde i Nättraby. Han satt gärna vid pia-
not och han spelade och sjöng. En av sång-
erna var "Det urgamla kors". Han sjöng 
den med en känsla som jag aldrig hade hört 
någon sjunga förut. Nej det var ingen stor 
röst men den skar in i min hjärta. Den gav 
korset en ny betydelse för mig. En betydelse 
jag egentligen inte kan sätta ord på.

Efte ett antal år avled Wallner. Då jag 
var på Wallners begravning spelade kantor 
Hammar och sjöng "Det urgamla kors", då 
brast det. Tack Wallner för att du visade mig 
till korset.

För det urgamla kors vill jag trogen och 
glad fördra både hån och förakt tills han kallar mig 
hem till den himmelska stad för att dela hans ära och 
makt.

Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft skall jag 
segrande gå. Jag omfamnar det heliga kors tills jag 
segrarens       krona skall få.

I korsets skugga kan vi klara allt, till och med större förföl-
jelser än  hån och förakt.

Mitt urgamla kors på YouTube
Sången är Amerikansk från början. Den finns på YouTube
gå in på vår hemsida: www. svenskakyrkan.se/orust/korsord 
så hittar du länken.  
Du kan även skriva in  
https://youtu.be/frfaO_18mZE
så kommer du dit direkt.
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Personal
Astrid Tellestam går i pension

Tack Astrid för alla år du har arbetat hos oss!
Astrid spelade första gången som kyrkokantor på Orust vid guds-

tjänst i Tegneby kyrka den 14 oktober 1973 och den 31 december 
2016 slutar Astrid sin tjänst som kyrkomusiker. 

Håkan Helleberg

Vad gör vaktmästarna?
Det finns massor med jobb även när gräset slutat växa

Vi är många både på Orust och i hela 
Sverige som kommer till kyrkan under 
Första advent och jultiden. 

Vi njuter av underbara kända psalmer 
och de välbekanta bibeltexter man läser. 
Mycket av stämningen kommer även från 
de många levande ljusen som är tända och 
lyser upp hela kyrkan.

Vaktmästarens jobb
Vi funderar knappast över vem som har 
gjort det möjligt att få all denna ljusprakt. 
Men det är en oftast en ganska osynlig 
vaktmästare. Han eller hon lägger mycket 
arbete på att hålla kyrkan ren och fin.

Bland annat att putsa ljuskronorna så 
att de blänker. Men också att sätta i ljus i 
alla ljuskronor och ljusstakar.

I Torps kyrka tänds det över 90 levande 
ljus till första advent. Där arbetar Mats 
Abrahamsson som vaktmästare. Foto på 
sidan 1. När det är gudstjänst ser vi ho-
nom längst bak vid mixerbordet för att 
bland annat sköta ljudanläggningen.  

Vårda inventarier och textilier
Under vintern har han många sysslor in-
omhus. Det finns många saker som ska 
skötas om så att de hålls rena och fina. 
Även alla textilier som används ska ses över. 
Men Mats är bara en av våra duktiga vakt-
mästare.  

Säkerheten går först
När det blir snö och is så ska det skottas 
och sandas så alla kan komma till kyrko-
gården och kyrkan på ett säkert sätt.  

Allhelgonahelgen
För några veckor sedan var det Allhelgo-
nahelg. Då hade våra vaktmästare arbetat 
och gjort fint på alla de gravar som har 
skötselavtal. Dryga ettusen vinterdekora-
tion lades ut på våra 13 kyrkogårdar. Även 
det ett stort jobb när gräset slutat växa. 

Underhållsplan
Malin Brav, kyrkogårdsföreståndare, har 
det övergripande ansvaret för kyrkogårdar 
och arbetsledning för vaktmästarna. Hon 
har beställt en utredning av hur man ska 
reparera flera olika murar kring några av 
kyrkogårdarna.

Om några månader kommer ju våren igen 
och vaktmästarnas utearbete börjar igen. 
Mer om det i nästa nummer av tidningen. 

Anna Dahl

Ljuskronan i närbild

Detaljbild på antependium - det som hänger  
framför altaret.

Många olika inventarier bara på altaret.

Dopduva i vitbroderi täcker dopfunten.
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Bokrecension
Den som hittar sin plats tar ingen annans, av Tomas Sjödin

Lite fakta om Tomas

Tomas Sjödin föddes den 6 augusti 1959 och kommer 
ursprungligen från Kramfors i Västernorrland. Idag bor 
han i Säve utanför Göteborg.

"Våga ta 
ett steg, det räcker med 

ett myrsteg, 
en riktning 

mot 

ditt jag."
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Sammanhang,  tilltro, våga, tro är ord som följer med  
dig när du läser Tomas Sjödins bok: Den som hittar 
sin plats tar ingen annans.

Fram växer en hoppfull berättelse om tvivel och övertygel-
ser, om rätten att ifrågasätta, om att resa i vindens riktning, 
om att gå fast man inte vågar, om att leta efter sitt livs "ja" 
och till slut hitta sin egen plats.

Drömma - livsnödvändigt
”Varför måste vi få drömma? Därför att drömma är att få 
leva – att inte drömma är att dö. Utan drömmar slocknar 
våra liv gradvis. Där drömmar saknas eller kvävs sker ingen 
utveckling och därmed ingen framtid. Det är som om fram-
tiden alltid dröms hit. Allt börjar med en dröm, och dröm-
mar genererar kamplust och arbetsvilja.

Lev i det blå!
Vi borde därför ladda om ordet drömmare, som ju i vårt 
språkbruk har kommit att beskriva dem som lever lite i det 
blå, men aldrig får något gjort. 

I själva verket är det precis tvärtom. Drömmar är kraftful-
la därför att de alstrar energi, de ger mod att spränga hinder 
och gå i riktning mot det man sett för sin inre syn.”

Ur boken
Hur hittar man sin plats? Hur vet man att man hamnat rätt? 

Följ impulserna, lyssna på signalerna som Tomas Tvivla-
ren gjorde. Han bröt med sina släktband för att följa Jesus. 
Han reste i vindens riktning. Han tog sin plats och gav sitt 
bidrag, förklarar Tomas.

Tomas Sjödin, var med i en bilolycka när han var 18 år. 
En mörk skugga i hans 
liv. Ett år efter olyckan 
bad han att någon 
skulle be för honom.

Något fanns inom 
mig som jag burit 
med mig i livet 
och jag ville våga 
leva vidare.

Följ ditt hjärta
Idag har Tomas släppt kontrollen och säger till oss alla:
Våga ta ett steg, det räcker med ett myrsteg, en riktning mot 
ditt jag. Du blir lycklig om du följer ditt hjärta. Man kan 
inte ändra andras liv, men tillföra. 

Jag ville hjälpa till och idag delar jag, tillsammans med 
andra, ut mat till hundratals varje vecka. Vi gör något till-
sammans och tron är tillvarons urkraft. Vet man sin plats 
behöver man inte kämpa för utrymme.

Den blick en människa får när hon hittar sin plats, det är 
min lön. En som hittar hem skapar utrymme för andra.

Margit Andersson

Tomas Sjödin, pastor och författare
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Färglägg fönstret
Julens glada budskap: Jesus är född. 

Ur julevangeliet
"I dag har en frälsare fötts åt er i Davids 

stad, han är Messias, Herren. Och det-
ta är tecknet för er: Ni skall finna 

ett nyfött barn som är lindat 
och ligger i en krubba."

Har ni någon julkrubba 
hemma? Var står den? 

Vad finns det för  
figurer i den?  

Varför?  
Diskutera gärna.

En stjärna tändes
När Jesus hade fötts i stallet i Betle-
hem tändes en stjärna som lyste 
klarare än alla andra stjärnor 
på himmelen. Måla gärna 
stjärnfönstret i vackra 
färger. 

Jesusbarnet, mamma Maria, pappa Josef, en herde med sina får.



www.svenskakyrkan.se/orust 7

Då var vi där igen.  
Advent, lucia, jul, nyår. 
Vi går in i en av de mest 
traditionstyngda delarna 
av året. 

Maten skall vara si, pyss-
let skall vara så. Och inte 
minst Lucia skall vara så, 

alltså på ett särskilt sätt. 
Barnen skall gå luciatåg på förskolorna 

och föräldrar och syskon ger sig iväg tidigt 
på morgonen för att lyssna. Någon vill se 
Lucia på TV, andra vill bara lyssna på ra-
dions Lucia. 

Lång tradition
Lucia blev en tradition i Sverige under 
1900-talets första hälft, då hade hon först 
uppträtt någon gång på Skansen under 
sent 1800-tal, och så småningom blev det 
en tradition bland stora körer att lussa.

 Nu är det en djup tradition i vårt land. 
På något sätt måste man se eller höra ett 
luciatåg den 13 december. Om det skall 
vara på riktigt.

Lucia ogift - leva för Gud
Men Lucia har naturligtvis äldre rötter 
än så. Om man letar igenom lite texter 
om Lucia så ser man att alla säger unge-

Då i vårt mörka hus... 
... stiger med tända ljus...

fär samma sak, fast ingen berättare är helt 
överens med den andre om vad som egent-
ligen hände, och vem hon egentligen var. 

Klart verkar i alla fall vara att hon levde 
under sent 200-tal på Sicilien, hon föddes 
antagligen år 283 och hon dog år 303 eller 
304, ung och ogift. Att hon var ogift be-
rodde på hennes eget val, hon hade avgett 
löfte att inte gifta sig, utan bara leva för 
Gud. Men det var farligt för henne.

Kristna förföljdes
Den tiden pågick en förföljelse av kristna i 
den tidens Rom. Alla skulle dyrka kejsaren 
som hade närapå gudomliga förtecken, en 
dyrkan som den unga krist-
na kyrkan naturligtvis inte 
kunde stå bakom.

Bröd till de fattiga
Sedan går historierna om 
Lucia lite isär om man lä-
ser några olika krönikor. 
Det verkar som om hon valde att leva ett 
utgivande liv. Hon sålde sina ägodelar, gav 
till de fattiga. Hon kan ha satt ljus i håret 
för att lättare kunna bära bröd i en stor 
korg, bröd till de fattiga. 

Hon blev också förlovad, mot sin vilja 
och vägrade gifta sig. Brudgumen skall då 
ha angivit henne som kristen och sedan 
skall hon ha blivit avrättad för sin tro. På 

den punkten finns den ena historien bättre 
än den andra om hur hon dog, det är lite 
så att man får en känsla av att historieskri-
varna finner en glädje att lägga ut texten 
lite extra ibland…

Religionsfrihet i Sverige
Det var där, det var då. Nu har vi religi-
onsfrihet i vårt land. Man får tro vad man 
vill hur man vill såvida man inte skadar 
andra. Men genom invandringen har det 
blivit tydligt att det inte är så överallt. 

Riskerar sitt liv för sin tro
Runt om i vår värld fängslas, torteras, för-

följs och avrättas kristna 
just för att de är kristna. 
Att döpas är en fråga på liv 
och död, men för många 
är det omöjligt att avstå 
dopet, de har lärt känna 
en förlåtande Gud, de har 
känt Andens vind i hjärtat. 

De har sett Jesus och tagit emot hans star-
ka kärlek. Och när Guds kärlek letar sig in 
i hjärtat är den fullkomligt oemotståndligt.

PG Hanner, präst 
Arbetsledare för arbetslag Nordväst

Många människor har 
varit med på pilgrims-
vandringar i år. För 
några veckor sedan var 
vi en stor grupp som 
vandrade på Gullhol-
men och Härmanö. 
Det var en vacker höst-
dag med många goda 

samtal medan vi vandrade.

Dopet
Längs vägen stannade vi och reflekterade 
över dopet. Vilka tankar får du när du tän-
ker på ditt dop? Är du döpt som liten eller 
kanske senare i livet? Vad har det för bety-
delse att du får tillhöra Guds familj?

Det var många tankar som kom upp. 

Pilgrimsvandring 
En vandring genom livet

En talade om dopet som ger trygghet, vila 
och lugn.  Vi vandrade också i tystnad, 
så var och en fick tid till egen reflektion. 
Vi stannade för lunch och delade många 
funderingar om livet, vandring om natu-
rens skönhet. Ja, om allt mellan himmel 
och jord.

Som avslutning
Vi var även i Gullholmens kyrka. En vack-
er kyrka där vi avslutade med bibelläsning, 
bön och sång. 

Efter det gick vi ned och väntade på fär-
jan. Jag tog min pilgrimsstav och skickade 
den runt så att de som ville kunde beskriva 
dagen och de upplevelser de hade haft. 
Det blev många goda ord och tankar. Det  
fanns en stor längtan efter att fortsätta att 
vandra som pilgrim. 

Pilgrimsvandringen fortsätter 
Till våren fortsätter vi med pilgrimsvand-
ringar över hela Orust. Både endagsvand-
ringar och vandringar med övernattningar. 
Ja, hela livet är ju en vandring. Hoppas att 
även du vill komma med. 

Adventstid
Nu i adventstid är ni alla välkomna till 
våra kyrkor. Har du en önskan att prata 
med någon präst eller diakon är det bara 
att ta kontakt. Vi finns här för dig! 
Pilgrimshälsningen Pax et bonum som be-
tyder: frid och allt gott!

Egil Midtbö, pilgrimspräst och ansvarig 
 arbetsledare för arbetslaget Sydost.

"Att 
döpas 

är en fråga på liv 

& död"
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På senaste Gemenskapsträffen i Stala 
fick vi besök av Kalle Larsson från  
Abrigo, Brasilien, Drottning Silvias 
mödrahem.

Vi åt vegetarisk soppa gjord på rot-
frukter som Anita Olsson tillagat. 
Den var fantastiskt god och räckte till 
omtag för den som ville ha. Gott bröd 
fick vi också till.

Cirka 50 personer slöt upp och de kom 
från olika delar av pastoratet. Det upp-
skattas att vi besöker varandra i vår olika 
verksamheter i församlingarna.

Berättelse om Mödrahemmet
En mycket intressant föreläsning fick vi 

Möten på många vis
Gemenskapsträff

lyssna till. Beskrivning om hur mödrahem-
met startade, vilka arbetssätt och tankar 
som styr.

Sjömanshemmet lades ner
När Sjömanskyrkan i Rio skulle läggas 
ner funderades det en del på olika alterna-
tiv. Många barn levde på gatorna och den 
svenske sjömansprästen, Stefan Martins-
son, ville göra något för dessa barn. 

Det fanns också många unga kvinnor 
i närmiljön som skulle behöva känna sig 
trygga i sin graviditet och förlossning. 

Blev mödrahem
Då  uppkom idén att gå  från Sjömans-

kyrka till mödrahem. Nu har Abrigo fun-
nits i ca 30 år och många har blivit hjälpta 
till ett bättre liv. 

Hjälpen bygger på hjälp till självhjälp 
och hemmet kan ta emot cirka 20 kvin-
nor och deras barn. Alla hjälps åt med 
nödvändigt hushållsarbete och så finns det 
anställd barnmorska och barnsköterska 
som är behjälpliga under graviditeten och 
förlossningen. 

Det finns också förskola för äldre barn. 
Mammorna får också lära sig läsa och 
skriva.

Jämställdhesfrågor
Det har också startat mindre grupper för 

unga pojkar för att förändra deras syn på 
flickor/kvinnor och jämställdhetsfrågor.

Den första gruppen pojkar har studerat 
vid Rios bästa universitet och nu hjälper 
de fler unga pojkar till utbildning med 
mera.

Broderikursen samlat in pengar
Att det överhuvudtaget kom på tal, att 
Kalle Larsson ville komma till Orust, be-
rodde på fritt broderikursen som Inger 
Tolwers och Monica Pettersson startade 
för ett par år sedan. 

Alla intäkter skänks till Abriga och i 
samband med det visade det sig att Kalle 
gärna kom till Orust och berättade om 
mödrahemmet och hur pengarna används.

Vi passade också på att visa några av de 
alster som skapats i fritt broderi, se bild.

Två verksamheter förenas i en gemen-
skapsträff med mycket god mat, intressant 
föreläsning och många trevliga möten.

Vid pennan
Marie Öhman

Ett exempel på fritt broderi
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Ljuset
Ljuset, som är starkare än mörkret.
Ljuset, som en fyr att följa.
Ljuset, som en stig att ta sig fram på.
Ljuset, som en ledstång, en handledare att följa.
Ljuset, som skär rakt igenom natten.

Som från ingenstans blir större och större.
Ljuset som gör andra synliga. Som gör mig själv synlig.
Som visar vår identitet.
Ljuset som kärlek, ett band mellan människor.
Ljuset som liv, som energi, som allt. 

 Skrivet en onsdagskväll på Skrivarstugan  
Thomas Westlund

Kalle Larsson i mitten omgiven om några "brodöser". 
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Adventsljusstake
Adventsljusstake med fyra hål, varken mer 
eller mindre. En god vän i Ucklum arbe-
tade ett år i Centralafrikanska Republiken. 
En månad före jul bad hon en man borra 
fyra hål i ett vedträ för att fixa en advents-
ljusstake åt henne. Strålande av lycka kom 
han tillbaka med den och sade: Jag fick 
plats med fem hål! En adventsljusstake har 
fyra hål för fyra ljus, ett för varje söndag i 
advent. 

Vanligast hos oss i Sverige är vita eller 
röda stearinljus. Vita symboliserar glädje, 
röda kärlek. Adventstiden har en start och 
ett mål. Man kan fundera på vilket mål 
man själv har med advent.

Tändstickor
Tändstickor. En detalj: Hur tänds ljusen i 
adventsstaken – från vänster eller höger? 
Majoriteten börjar från vänster. Vi skriver 
och läser ju från det hållet. 

Men i kyrkan gäller i detta fall höger-
regeln. Så kalibrera adventsljusstaken med 
din smartphone eller en vanlig kompass i 
syd-nordlig riktning. Börja sedan med att 
tända ljuset i söder. Precis som solen lyser 
starkast därifrån lyser adventsljusen upp 
vårt vintermörker. 

Ju längre in i advent desto mera ljus tills 
vi når fram till adventets mål: Jesu födelse. 
I varje julotta läses profeten Sakarjas bud-
skap: ”Det folk som vandrar i mörkret ser 
ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram”.

Alternativt - ett ljus för advent
Adventsljus kan även vara ett enda, ett 
kalenderljus. Munkarna i Östanbäcks 
kloster börjar stöpa dem redan mitt i som-
maren för leverans lagom till Ljuständar-
söndagen. Med klosterbröderna kan vi be 
”Kristi ljus. Gud ske lov. Tänd din eld i oss 
och låt den brinna. Ge oss liv och allt vad 
vi behöver. Du är Herre, vi är dina. Lovad 
vare du i evighet.”

Adventsstjärnan
Adventsstjärna. Hängs upp redan För-
sta söndagen i advent. Strålar sedan ända 
fram till Trettondedag jul, då vi firar att 
Betlehemsstjärnan ledde stjärntydarna till 
barnet i krubban. De sökte och fann. När 
de såg Guds härlighet strålade de av lycka. 

Utrustningslista  
för adventsfirare
Har du koll på alla grejor?

”Tänd din eld
 i oss & låt den

brinna”

Vandringens mål är tillbedjan. Sedan 
återvände de hem med nytt hopp och 
glädje. Hopp och glädje – vilka fantastiska 
gåvor Gud ger! Vilken stjärna följer du?
Adventskrans. Finns både saffrans- och 
stearindoftande varianter på fikaborden i 
advent. Förekommer även på ytterdörren, 
men har inte varit i ugnen. 

Adventskalender
Adventskalender med eller utan choklad. 
Alla radio- och TV-kalendrar får ursäkta, 
men själva grejen är att den får oss att rik-
ta blicken mot det som är julens oslagbara 
mysterium: att Gud sin son till jorden sänt.

Julbord som egentligen borde kallas 
adventsbord eftersom de dukas upp redan 
veckorna före jul. Blir du också bjuden 
smakar det ännu godare genom att skän-
ka minst hundra spänn till en främmande 
hungrig vän. Svenska kyrkans internatio-
nella arbete är ett bra tips. Dit kan man 
swisha. Swishnummer: 9001223

Ordlista
Ordlista där man kan slå upp ordet ad-
vent. Ofta tänker man att det betyder 
väntan och längtan. Visst känns det så, 
inte minst för alla barn. Du vet väl själv. 
Men vad är det du längtar efter nu?  Vilka 
förväntningar har du idag? Latinets ”ad-
ventus” är ”ankomst”. Det gäller Jesu an-
komst. Med sin födelse uppfyller han vår 
innersta längtan. 

Kommer 3 gånger
Jesus nöjer sig inte bara med att komma 
en eller två gånger, utan tre: Han kom till 
jorden för 2000 år sedan, han kommer till 
oss nu och en dag skall han komma till-
baka. 

Under adventstiden firar vi Jesu trefal-
diga ankomst. Han som kommer är redan 
här. ”Guds rike är nära. Omvänd er och 
tro på budskapet” som han själv sade. 

Med Herrens moder Maria får vi Fjärde 
söndagen i advent brista ut i jublande lov-
sång: ”Min själ prisar Herrens storhet, min 
ande jublar över Gud, min frälsare.”

Redo att fira Advent? Önskar Dig en glad 
och välsignad Advent där Du är och i Din 
församling!

Jonas Liljeqvist, präst
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Läs mer om  
Svenska kyrkans  
internationella arbete
www.svenskakyrkan.se/svenska-
kyrkansinternationellaarbete
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Martin Luther - en oväntad vänskap 
Lika aktuell 500 år senare

Illustrationerna är hämtade ur "Dagboken med kyrko- 
almanacka 2016-2017". Verbums förlag. 

Läs mer på webben
500 år av reformation
www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Dåtidens facebook - Sätta upp ett anslag på kyrkdörren.
Martin Luther ville ha diskussition om avlatsbreven, som han ansåg 

vara felaktiva. Han ville inte splittra kyrkan. 

När jag blev präst hade jag en ganska diffus bild av 
vem Martin Luther var. Jag hade inte hört mycket om 
honom under min uppväxt och under utbildningen 
läste vi inte så mycket om Luther. Det var liksom inte 
modernt på den tiden. Min bild av honom var nog lik 
många andras – tråkig och kravfull. Men jag måste 
verkligen säga att den bilden har förändrats!

Efter några år som präst fick jag chansen att läsa vidare. 
Jag valde att läsa om Martin Luther! Något lockade mig att 
verkligen ta reda på vem han var. Det var nog en Guds  
ledning i det, för det fick betyda mycket för mig.

Både levande och intressant 
Jag minns hur jag på dagarna satt i en ”studiecell” på biblio-
teket i Stenungsund och läste. Det var böcker om Luther och 
böcker han själv skrivit. Jag beställde dem från olika bib-
liotek runt om i Sverige. Fram trädde bilden av en mycket 
levande, kunnig, dynamisk och intressant person. 

Ibland blev jag arg på det han skrev och ibland skrat-
tade jag för mig själv och ibland rördes jag till tårar.  Han 

förmedlade både i sina skrifter och i sitt liv en levande och 
varm kristen tro. 

Jag kände igen mig
Jag kände igen mig i hans kamp och värmdes av den starka 
kärleken och närheten i Gudsrelationen. Jag upptäckte att 
han hade en oerhört positiv syn på det vanliga mänskliga 
livet i familj och arbete. Han uppmuntrade unga människor 
och ingav dem hopp. Han förmedlade en enkel och varm 
kristen tro som var grundad i Bibeln.

Jag minns särskilt när jag läste om vad han hade sagt när 
han hörde sin fru, Käthe, gulla och jollra med parets först-
födde son. Enligt den tiden sed fick sonen samma namn som 
sin far. Han hörde hennes kärleksfulla ord: ”Min älskade 
lille Martin, jag älskar dig så mycket”. Han tyckte det lät 
fint och så sa han: ”På samma sätt måste Gud tala till mig”. 
Hans spontana reflektion var bland det finaste jag läst om 
detta att vi får vara Guds älskade barn.

Lutheråret 2017 
Det finns så mycket mer man kan säga om Martin Luther 
och jag hoppas att det kommer att berättas mycket under 
det kommande året, som är ett Lutherår. 2017 är det 500 år 
sedan allt det där med Luther och reformationen startade.  

Han var en vanlig människa som vi, gjorde både bra och 
dåliga saker, men hans stora gåva till eftervärlden är att han 
lyfte fram det allra finaste i den kristna tron, det som håller 
också när livet gungar. Nu ska jag försöka berätta hur det 
började…

Betala för att slippa Guds straff  
På 1500-talet sålde kyrkan avlatsbrev som sades ge en slags 
förlåtelse, så att man skulle undslippa Guds straff.

Avlatshandeln pågick i hela Europa. I den tyska staden 
Wittenberg fanns det en ung präst som också var lärare på 
universitetet. Han ifrågasatte om det verkligen var riktigt av 
kyrkan att handla på detta sätt. Den 31 oktober 1517 spi-
kade därför denna modiga präst upp 95 kritiska teser (på-
ståenden) om avlatshandeln. Det gjorde han på slottkyrkans 
stora port i Wittenberg, som också fungerade som universi-
tetets anslagstavla. Han ville starta en debatt, för inte kunde 
man väl köpa frid och förlåtelse för pengar! 

Dessutom såg han många fattiga människor lägga sina sis-
ta slantar på dessa avlatsbrev. Pengar som de annars skulle 
köpt mat för till sina barn. Samtidigt kunde han verkligen 
förstå dessa oroliga och skrämda människor, som så des-
perat längtade efter frid och förlåtelse. Han visste av egen 
erfarenhet hur det kunde kännas. Han visste vad ångest och 
anfäktelser var. Prästens namn var Martin Luther.

Träffad av blixten – livrädd 
Han hade 12 år tidigare, när han var juridikstudent, råkat 
ut för ett oväder och var mycket nära att bli träffad av blix-
ten. Han blev livrädd och tänkte på vad som skulle hända 
om han dog. Han kände att han verkligen inte levde som 
Gud ville. 
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Martin Luther - en oväntad vänskap 
Lika aktuell 500 år senare

Med Martin Luther på axeln

500 år av kamp och frihet
Tisdag 31/1 kl 18.30 

Föredrag av Lutherkännaren 
Carl-Magnus Adrian, kyrkoherde 
emeritus 
Vi bjuder på gott fixa!

Kyrkans hus, Henån

Martin Luther, munk, lärare och pappa. En  
männsika med sina tvivel, synder och glädjeämnen. 

"genom 

öppna portar
 trädde jag in i 

paradiset
    självt"

Han ropade ut i förtvivlan en bön och gav ett löfte: 
”Hjälp, sankta Anna! Jag vill bli munk!” och så blev det. Nu 
skulle han bli en god människa. Gud skulle bli nöjd med  
honom och han skulle få känna frid. 

Men trots att han var den flitigaste av klosterbröderna när 
det gällde arbete och fromhet, så till den grad att de andra 
munkarna störde sig på honom, uppnådde han ändå inte det 
han så innerligt längtade efter – att få ha ett gott förhållande 
till Gud.

I djupaste förtvivlan
Som den ärliga människa han var, visste han alltför väl vad 
som fanns i hans eget hjärta; själviskhet, avund, högmod 
och mycket annat skräp. Han kände sig misslyckad och för-
dömd. Han drogs ner i djupaste förtvivlan. 

I en psalm skrev han senare om den tiden: ”I ondskans 
makt jag fången var och låg vid dödens portar. Min synd 
mig tyngde natt och dag. Jag såg: jag är förlorad. Jag ville ej 
det goda mer. Förlamad, maktlös drogs jag ner i ångest och 
förtvivlan.”

Nystart i Wittenberg
Men det skulle vända för Martin Luther. Hans mentor  
Johan Staupitz, skickade den mycket begåvade och nu be-
läste Luther från klostret i Erfurt, till staden Wittenberg där 
han skulle få bli professor, präst och bibellärare. Där fick 
han engagera sig i människor, studera och undervisa om  
Bibeln. Det gjorde honom gott. 

Hur skulle han duga inför Gud?
Men det skavde ändå i hjärtat. Han 
tyckte inte att han kunde uppnå den 
rättfärdighet som Bibeln talade om. 
Skulle han någonsin finna en nådig 
Gud?

När Luther höll på att läsa  
Romarbrevet i Bibeln, läste han där 
om Guds rättfärdighet. På den tiden 
tänkte man att det Bibelstället handla-
de om Guds krav på människan, men 
nu gjorde han sitt livs upptäckt!

Han såg, som i blixtbelysning, att detta Bibelord handlade 
om att Gud av nåd ger människan ett gott och fint förhål-
lande till sig, genom Jesus Kristus. Det som varken Luther 
eller någon annan människa klarade av att leva upp till, ger 
Gud i sin stora kärlek helt gratis. 

Det räcker att tro!
Luther skriver om denna händelse: "Då kände jag mig helt 
och hållet pånyttfödd, och genom öppna portar trädde jag 
in i paradiset självt. Då visade hela Skriften för mig ett helt 
annat ansikte... Så har detta ställe hos Paulus i själva verket 
varit för mig paradisets port".

Det Luther fann var en rättfärdighet från Gud genom tron 
på Jesus Kristus. Det räcker att tro! Jesus har redan burit 
allt. Det blev en stor befrielse för Luther. Det är detta som 
alla kämpande och tyngda behövde höra och ta emot! Det 
behövdes ingen avlat. Utifrån sin förnyade tro formulerade 
Luther tre satser, som har blivit kända: Tron allena! Nåden 
allena! Skriften allena! 

Budskapet når ut i Europa
Ja, det var så det började, det som 
vi kallar reformationen. En anfäk-
tad munk i Tyskland för 500 år 
sedan, som finner en nådig Gud 
och som genom detta får en enorm 
drivkraft att dela med sig i predik-
ningar och skrifter. 
   Det han skrev nådde snabbt ut 
i hela Europa genom Gutenbergs 
nyuppfunna tryckpressar. Luther 
talade och skrev på tyska, folkets 
språk och inte på latin, som man 
tidigare gjort. Han skrev cirka 350 
böcker och översatte själv hela Bi-
beln till tyska. 

Nya testamentet i Bibeln över-
satte han på rekordfart när han un-
der tre månader tvingades att hålla 
sig gömd på slottet Wartburg. Alla 
skulle nu få chans att höra och läsa 
evangeliet på sitt eget språk. Allt 
detta skakade om och förändrade 
kristenheten och människors tro  
och liv ända in i vår egen tid.

Splittring och försoning
Nu har det gått 500 år sedan reformationen. Reformation 
betyder att återställa. Luther ville återställa den kristna tron 

såsom den var från början. Men det har 
också blivit 500 år av splittring i Kristi 
kyrka. Det var inte Luthers avsikt. Han 
ville bara reformera sin kyrka, den 
katolska kyrkan. Men kyrkan var inte 
beredd att lyssna på honom och kan-
ske var han själv inte tillräckligt vis och 
tålmodig.  

Därför är det en så stor glädje att 
påven Franciskus varit i Sverige denna 
höst och tillsammans med oss firat  

reformationen och tackat Gud för den. Förhoppningsvis kan 
det vara med och bidra till en försoning mellan våra kyrkor.  

Åke Wiklund, präst
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Kyrkans hus i Svanesund
Café Stor & Liten
Torsdagar kl. 11-13: 1/12,  8/12,
12/1, 26/1, 2/2, 9/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 30/3.

Kontakt: Diakonassistent Cecilia Williamsson, tel. 26 305
Kyrkans hus, Henån
Gemenskapslunch 
Onsdagar kl. 12:  7/12 är det Adventslunch*. 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 
22/3, 5/4, 19/4, 3/5 och vårlunch 17/5.

Kontakt: Kajsa-Karin Andersson, tel. 26 440

Torps församlingshem
Gemenskapslunch
Onsdagar kl. 12:  7/12 är det Adventslunch* i Henån kl. 12, 1/2, 
15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 26/4, 10/5 och vårlunch 17/5

Kontakt: Kajsa-Karin Andersson, tel. 26 440

Myckleby församlingshem
Öktekaffe
Onsdagar kl. 13-15,14/12, 25/1, 22/2, 22/3

Kontakt: Diakoniassistent Cecilia Williamsson, tel. 26 305

Tegneby församlingshem
Gemenskapslunch
Tisdagar kl. 12.00: 29/11. 
13/12 är det gemensam Adventslunch*. 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 
28/3, 25/4 och vårlunch 9/5.

Kontaktperson: Diakon Karin Hansson, tel. 26 205

Stala församlingshem
Gemenskapslunch
Tisdagar kl. 12, 6/12, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3

Kontaktperson: Anita Olsson 0304-47 156

Mollösunds kyrka
Gemenskapslunch
Torsdagar kl. 13.00: 13/12 är det gemensam adventslunch i 
Tegneby* kl. 12, 26/1, 16/2, 9/3, 30/3, 27/4, och vårlunch 9/5

Kontaktperson:  Lisbeth Johansson tel. 26 203

Kyrkans hus i Ellös
Gemenskapslunch 
Måndagar kl. 13.00: 28/11.   
13/12 är det gemensam  Adventslunch i Tegneby kl. 12*, 30/1, 
13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 24/4 och vårlunch 9/5

Diakon Karin Hansson, tel. 26 205 

Gemenskaps- 

Lunch *Adventslunch  -   Anmälan
7/12 är det gemensam adventslunch i Kyrkans hus, Henån
Anmälan till expeditionen senast 1/12. 

13/12 är det gemensam adventslunch 
i Tegneby församlingshem
Anmälan till expeditionen senast 7/12. 

Tel. 0304-26 400

Vill du ha någon att tala med?
Ta gärna kontakt med:
Karin Hansson, diakon, tel 26 205 
Kajsa Karin Andersson, diakoniassistent,  tel 26 440 
Cecilia Williamsson, diakoniassistent, tel. 26 305

Vi har också en diakonal besökstjänstgrupp med personer, som har 
till uppgift att hälsa på och vara till stöd på olika sätt.  
Välkommen att ta kontakt!

Internationellt
Kvinnocafé 
Tisdagar kl. 14-16

6/12, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5

Kyrkans hus i Ellös
Ansvarig: Diakon Karin Hansson & pedagog Anna Gustafsson 

Kvällskyrkis
För barn i alla åldrar  
tillsammans med föräldrar. 
1/3, 10/5  kl. 16-19.  
Vi leker, pysslar, pratar och äter 
spagetti och köttfärssås tillsammans  
kl 17.15.  
Det är mässa för alla åldrar kl 18.

Kyrkans hus i Ellös

Ansvarig: Pedagog Anna Gustafsson, tel. 26 211.
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Skidresa till Ål i Norge
För alla unga, gamla och familjer. 

17-21/2 2017. 
Ledare PG Hanner & Kajsa-Karin Andersson

Anmälan på hemsidan snarast,  

senast 17 december. 

Buss

Vi gör tillsammans
Alla åldrar - inga förkunskaper - gemenskap!

Lära mer om vår tro
Bön - studier - diskussioner

Psalmboken berättar
Enkelt bibelstudium
Torsdagar kl. 10-11.30, varje vecka, start 12/1

Kyrkans hus, Henån
Ledare: Ture Olsson och Kajsa-Karin Andersson

Bibel, samtal och te 
Över en kopp te samtalar vi 
om våra frågor kring bibeln. 
Kl. 19-20.30 Udda onsdagar, 

start 1/2, sista gången 10/5    
Ledare: PG Hanner

Kyrkans hus, Ellös

Bön i Stala
Söndagar  kl. 19, 11/12, 8/1, 
22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3.

Stala församlingshem
Kontakt:  
Gunilla Svensson tel: 0768-193068

Bön i Fridäng
Kort bibelläsning och samtal. 
Bön för varandra och för Orust.  
Vi träffas varannan vecka: 

Onsdagar kl. 19
Jämna veckor-kvinnor, udda veckor-män. 

Kyrkans hus Svanesund
Kontakt:  
Elin Svensson tel: 0732-110 125 
Emil Svensson, 0739-636 325

Kreativ verkstad
Pyssel inför julen

1/12 kl. 10

Vi pysslar och avslutar med 
lunchbuffé och kaffe. 
Ledare:  
Cecilia Williamsson

Kyrkans hus,  
Svanesund, Fridäng

Fira en 
Annorlunda jul
Trivsam samvaro 24/12 kl 14
Vi dukar festligt, äter tillsammans. Delar 
tankar och glädjeämnen. 
 
Vi går tillsammans till julbön i kyrkan kl. 17

Anmälan till Kajsa-Karin Andersson 
0304-26440
eller Lars Andersson 0706-557335 
senast 17/12-16.

Tegneby församlingshem

Nyårsfirande 
Trivsam samvaro 31/12, kl 20
Vi dukar festligt, äter tillsammans. Delar 
tankar och glädjeämnen.  
Vi firar in det nya året med midnattsmässa.

Anmälan till Kajsa-Karin Andersson 
0304-26440 eller Lars Andersson 
0706-557335 senast 27/12-16.

Tegneby församlingshem

Nyårsnattsmässa
31/12 kl 23.30
Präst: Håkan Helleberg 

Tegneby kyrka
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Veckomässa Torp
varje torsdag kl. 18.30
19/1-1/6

Torps kyrka 
Ansvarig: Jonas Liljeqvist

Veckomässa Ellös
varje onsdag kl. 18
18/1-31/5 

Kyrkans hus, Ellös 
Ansvarig: PG Hanner

Vardags- 
gudstjänst
med kyrkfika, Käringöns kyrka
Torsdagar kl. 14

15/12, 19/1, 9/2, 2/3, 23/3, 
20/4, 11/5 
PG Hanner och Karin Hansson

Gudstjänster
Till vardags 

Musik för hela Orust
Örongodis

Advents- & julkonsert
Operasångare Hans Josefsson
och Långelandakören 

Torsdagen 8/12 kl. 18.30

Långelanda kyrka

Konsert
The Heavenly Child
Sanna Räsänen, organist
Morlanda Vokalensemble
Stråkkvartett
D. Buxtehude: Das neugeborne Kindelein 
BuxWV 13
G.F. Händel: Orgelkonsert Op 4 Nr 4 i 
F-dur
Orgelmusik av bl.a. J.S. Bach, Daquin, 
Morén, Lasky

Präst: PG Hanner

Trettondagen 6/1 kl. 17

Morlanda kyrka

Lunchkonsert
Sanna Räsänen,  
diplomorganist
kl. 12 , torsdag 16/3, 
därefter lunch  i skolan. Anmälan till Karin 
Hansson, 0304- 26 205 senast 13/3. 

Gullholmens kyrka

"De vackraste 
julsångerna"
Vi sjunger in julen tillsammans
Kyrkomusikerna Hans Blomberg, Maria 
Henriksson Gunilla Trolle, Sanna Räsänen. 
Körsångare. 
Präster: PG Hanner & Jonas Liljeqvist

 
 
Lördag 17/12 kl 17

Hälleviksstrands kyrka
Tag varma kläder och egen filt!  
Kyrkan har ingen uppvärmning. 
Vi bjuder på glögg!

Vi tänder alla levande ljus!
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Orgelmassage 
Lyssna till orgelmusik och få 
massage av nacke och axlar
Drop-in: Lördag kl. 17-18, 26 nov.

Stala kyrka
Vill du ha massage, sätt dig till vänster. 
Vill du bara lyssna, sätt dig till höger.

Cafékvällar
Vi sjunger och fikar tillsammans. 
Musikcafé 8/2, 22/3, 17/5, kl. 19
Kyrkans hus i Ellös
Sanna Räsänen med sångare och musiker. 

FUB-kväll  
med andakt
Språngkören sjunger 

Fredag 25/11,24/2 & 28/4 kl. 19
Kyrkans hus i Henån

Dessa gudstjänster riktar sig till unga och 
vuxna funktionshindrade med assistenter, 
föräldrar och vänner. Gemenskap med sång,  
musik, andakt. En god smörgås serveras  
under kvällen.

Fika!
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Musik för hela Orust
Örongodis 

Föredrag för hela Orust
Möten med gott till kropp och själ

Julmusik
på gamla  
orgeln
26 december kl. 17, buss

med
Magnus Kjellson 
diplomorganist

Morlanda kyrka

Hur håller vi 
kärleken levande?
När tid och kraft går till jobb, barn och allt annat

Lennart Björklund
psykoterapeut, handledare och föreläsare

”Talar om viktiga saker med värme  
och en befriande humor.”

Onsdag 8/2 kl. 18
Tegneby församlingshem

Träffpunkt Långelanda
Långelanda församlingshem
Torsdagar kl. 11
19/1 
Egil Mitdbö, I Martin Luthers fotspår 

16/2  
SOMBRA, SPF-kören,  
ledare Daga Lundsten

23/3 
Gunilla Enggren: Sjung och minns

Julgospel
”Sweet little Jesus boy”

Orust Gospel med solister 
och instrumentalister. 

Söndag 18/12 kl 18

Stala kyrka

Matinékonsert
Klassiska pärlor
Helga Hussels, violin & viola
Tommy Flodström, klarinett
Hans Blomberg, piano
Musik av bl.a. Mozart och Bruch

kl. 16 , lördag 4/2

Morlanda församlingshem

Församlingsafton  
kl. 19-21 8/3, 19/4 
Mer info kommer på hemsidan och 
Morlandas månadsblad.  
Ledare: PG Hanner

Kyrkans hus, Ellös

Morlanda Vokalensemble 
Ny kör - för dig med stor körvana 

Vi övar periodvis. Röster behövs till alla stämmor. Först 
kommer vi att att framföra Dietrich Buxtehudes kantat 'Das 
neugeborne Kindelein' i Morlanda kyrka på Trettondedag jul, 
se annons ovan. 
Kontakt: organist Sanna Räsänen,  
tel. 076 107 2642, sanna.rasanen@svenskakyrkan.se

Vår tids lucior - martyrer idag
Om förföljda kristna nära oss -  
i vår tid och i vår omvärld
Andreas Reinhard från Open Doors berättar 
om livet i martyrkyrkorna runt om i vår värld.

Open Doors har en lång historia och ett stort kontaktnät i länder 
där kristna förföljs för att de är just kristna.  
Vi tar upp en kollekt till Open Doors.

Onsdag kl. 19  30/11
Ledare: PG Hanner

Kyrkans hus, Ellös

Kvällsmat kl. 17. Under föredraget är 
det särskilda aktiviteter för barnen. 
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Döpta
Långelanda

Ebba Li Irene Swedenborg, Långelanda, Svanesund, 14 aug.
Felicia Amanda Rydén Sembe, Lyckhemsvägen, Svanesund, 
3 sept.
Adrian Keijo Morgan Berg, Almyrevägen, Svanesund, 
10 september.
  

Myckleby
Minoe Anna Elisabeth Andersson, Gård, Henån, 7 aug.
Sol Ulla Vilda Seneca Nielsen, Syltenäs, Stillingsön, 20 aug.
Olle Aron Wilton Larsson, Gunneröd, Stillingsön, 28 aug.
Nils Noel Johansson, Kalseröd, Henån, 24 september
Alice Alexandra Karlsson, Myckleby, Svanesund, 24 sept.

Röra
Svante Jan Mikael Thörning, Äng Henån, 23 juli
Elsa Viola Maria Thörning, Äng, Henån, 23 Juli
Benjamin Elias Rutgersson, Göksäter, Henån, 13 augusti
Alexander Oliver Rutgersson, Göksäter, Henån, 13 aug.

Stala
Måns Dan Göran Fransson, Hjälmvik, Varekil, 3 sept.

Tegneby
Max Johan Felix Grotenius, Tegneby-Hogen, Henån, 8 okt.

Vigda
Långelanda

Christina Bi Andersson och Leif Arne Hansen, Berga, 
Svanesund, 27 juli
Sara Pernilla Klintberg och Philipe Norseth,  Håffoss, 
Svanesund, 2 september

Röra
Sandra Marie Johnsson och Joakim Håkan Daniel  
Johnsson, Granbua, Henån, 6 augusti
Anna Helena Maria Johannesson och Hans Peter  
Sjöberg, Ekliden, Henån, 13 augusti
Jessica Maria Hellqvist och Karl Daniel Skoog, Brattås, 
Henån, 27 augusti

Stala
Linn Sofie Håkansson och Carl Alexander Bragd, Var-
ekilsnäs, Varekil, 30 juli
Emma Charlotte Karlsson och Bo Carl Peter Karlsson, 
Haga, Henån, 13 augusti 
Anna Marie-Louise Hermansson och Mikael Mats Tore 
Widegren, Nedre Hoga, Varekil, 3 september

Tegneby
Karin Lena Elisabet Janjic och Lars Göran Robert  
Olsson, Tveteberg ,Tvet Västergård Nösund,  24 sept.

Torp
Sandra Margareta Girnus och Sven Joakim Jangeberg, 
Gåre, Henån, 23 juli

Kom, så går vi! 
Lustfylld promenad!- hälsa till ande, kropp & själ.

Kyrkans hus, Henån
Vi avslutar med härlig lunchsmörgås och kaffe.  
Vid dåligt väder har vi skapande verkstad

Måndagar kl. 10-12.30 , start: 16/1  
varannan vecka t.o.m. 22/5.
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

Kyrkans hus, Ellös
Vi avslutar med härlig lunchsmörgås och kaffe

Fredagar kl. 10-12.30,  
24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5
Ansvarig: Diakon Karin Hansson

Kyrkans hus, Svanesund, Fridäng
Vi avslutar med härlig lunchbuffe & kaffe.  
Även för de med rullator och barnvagn.

Torsdag kl. 10, 8/12, 12/1, 26/1, 2/2, 9/2, 
23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 30/3 
Ansvarig: Cecilia Williamsson 1
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Avlidna
Långelanda

Kurt Artur Ingvar Jonsson, Bäckvägen, Svanesund, 79 år
John Rune Berntsson, Källvägen, Svanesund, 88 år

Morlanda
John Oskar Ragnar Hansson, Skolvägen, Mollösund, 81 år
Åke Bertil Sixten Berntsson, Hällavägen, Ellös, 81 år
Lars Rudolf  Larsson, Kyrkvägen, Mollösund, 94 år
Gertrud Virginia Nilsson, Kyrkvägen, Mollösund, 97 år
Sven-Göran Benny Olausson, Klockarebergsvägen, Ellös, 
76 år
Gertrud Selina Ek, Ellös, 95 år

Röra
Anna Brita Maria Löfgren, Åvägen, Henån, 92 år
Kjell Oskar Pettersson, Lindåsvägen, Henån, 72 år
Gustaf  Evald Engelin, Lindåsvägen, Henån, 97 år
Gerd Ingrid Olsson, Hasselvägen, Henån, 85 år

Stala
Leif Helge Lundvall, Sjölyckan, Henån, 89  år

Tegneby
Wanda Evalis Persson, Tvetehogen, Henån, 63 år
Per-Olof Gunnar Lennart Lysell, Gullkragevägen, Ellös, 74 år

Torp
Gustav Lennart Ferdinandsson, Ström, Henån, 82 år

Advent & jul
En blandning av mycket

”Har du tid en stund? Hoppas det. Varför inte ta några 
minuter och läsa tidningen. Kanske medan du njuter av en 
kopp kaffe eller te? Andrum och vila är ju en viktig del av 
livet, även i Advetstider. 
Vi får tända det första ljuset i advent på söndag. Läs mer om Jo-
nas tips med ”Utrustningslista för adventsfirare” på sidan 9. Du 
kan även se och höra Jonas berätta. Gå in på vår hemsida och 
klicka på filmen med samma namn.

Julkonserter på Orust
Under advent är det populärt att gå och lyssna på någon advents-
konsert. På Orust finns fyra olika tillfällen. Först ut är "Hör och 
häpnas" julkonserer i Myckleby respektive Stala kyrka,  2 och 3 
december. Den 8 december är det julkonsert i Långelanda kyrka. 
Denna gång med världsberömde sångaren Hans Josefsson samt 
Långelandakören. 

Lördagen innan 4:e advent kommer det att bli premiär för en 
helt ny upplevelse. ”De vackraste julsångerna, en musikgudstjänst 
utöver det vanliga. Vi öppnar upp den vanligtvis vinterstängda 
kyrkan i Hälleviksstrand. Kyrkan är ouppvärmd, så klä dig varmt 
och tag med en filt. Vi kommer att tända kyrkans alla levande 

ljus. Tillsammans ska vi sjunga många av de vackra advents- och 
julpsalmerna. Flera körer kommer att medverka under våra egna 
musikers ledning. Vi avslutar med att umgås och dricka glögg. 

Missa inte att komma den 18 december till Stala kyrka och 
njuta av medryckande julgospel under Hans Blombergs ledning. 

På Annandag jul får vi möjlighet att traditionsenligt lyssna på 
Julmusik på den gamla orgeln i Morlanda kyrka. Även i år är det 
Magnus Kjellson, diplomorganist, som spelar. 

Julkrubban

Oavsett vilken ålder du har så kanske du har lust att färglägga 
det fina fönstret ovanför Jesus som ligger i krubban, det finns 
på sidan 7. Har du någon egen krubba? I många av våra kyrkor 
finns krubbor som vi tar fram till jul. Själv har jag en liten jul-
krubba som jag plockar fram till julafton. Ställer den på ett bord 
så jag kan se den varje dag under jultiden. De Tre vise männen 
får närma sig krubban från jul till trettondagen, då de är framme 
och får ge sina gåvor till Jesusbarnet.  

På julafton finns det många kyrkor som har gudstjänster, några 
har ett särsilt fokus på julkrubban: Långelanda kyrka, Röra kyr-
ka och Torps kyrka.

Jul och nyårsfirande i Tegneby församlingshem
Vill du fira jul och nyår med oss i Tegneby församlingshem? Se 
annonsen på sidan 14. Alla är lika välkomna. Men kom ihåg att 
anmäla dig. 

Mer jul
Men julen är ju inte slut vid Annandagen. Tret-
tondedag jul är det musikgudstjänst i Morlanda 
kyrka. Vår diplomorganist Sanna Räsänen spelar 
och leder kören.

Om jag räknat rätt så från första advent till 
trettondag jul har vi totalt 70 olika gudstjänster i 
våra kyrkor. Hur många vill du gå på? Vilka väl-
jer du ut? Kontrollräknar du så att jag har räk-
nat rätt? Se sidorna 18-22. Skicka gärna in hur 

många du räknade till. 
Jag önskar dig en glad advent och en God Jul. Hoppas att du 

får andrum och liksom de Tre vise männen kan närma dig krub-
ban med glädje, förundran och hopp. 

Anna Dahl, redaktör. 
anna.dahl@svenskakyrkan.se. 

Svenska kyrkan på Orust, Tegneby 508, 473 97 Henån

Vill du vara med och svara på några frågor?
Vill du hjälpa till och läsa Korsord lite extra noga? Jag behöver 
några personer som vill svara på några frågor om hur de upplever 
tidningen. Du behöver inga speciella förkunskaper. 
Intresserad? Skicka e-post till mig, så sänder jag frågorna. 
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Gudstjänster 27 november - 12 mars 2017 
(med reservation för eventuella ändringar)  

Se även gudstjänster på vår hemsida. Den uppdateras fortlöpande.

November

14.00 Långelanda
 Familjegudstjänst, kör, kaffe, 
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
12.00 Myckleby
 Mässa, kör
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg 
10.00 Stala
 Gudstjänst, kör, kaffe
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle
11.00 Morlanda
 Gudstjänst, kör, glögg och pepparkakor. Buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Gullholmen
 Gudstjänst, glögg och pepparkakor
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
14.30 Käringön
 Gudstjänst, Käringökören, glögg och pepparkakor
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
17.00 Mollösund
 Gudstjänst, Mollösunds julkör, glögg och pepparkakor, 
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
12.00 Tegneby
 Mässa, Röra-Tegnebykören, Helena Henriksson, violin,   
 kaffe i församlingshemmet
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Röra
 Gudstjänst, Röra-Tegnebykören, kaffe, buss,  
 Helena Henriksson, violin
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Torp
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

December

18.30 Myckleby
 Hör & häpnas julkonsert, Musikgudstjänst
 Präst: Egil Midtbö

18.30 Stala
 Hör & häpnas julkonsert, Musikgudstjänst
 Präst: Egil Midtbö

27 1 söndagen i advent, årgång 3
 Tema: Ett nådens år

2 Fredag

3 Lördag

10 Lördag

16.00 Stala
 Familjegudstjänst med luciatåg, kaffe och julfest
 Präst: Hans-Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle

11 3 söndagen i advent
 Tema: Bana väg för Herren

 18.00 Långelanda
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Maria Henriksson
12.00 Myckleby
 Gudstjänst
 Präst: Hans-Gunnar Halmerius, musiker: vikarie 
11.00 Morlanda
 Gudstjänst, kaffe, buss, 
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per Göran Huss
14.00 Mollösund
 Mässa, kaffe

4 2 söndagen i advent
 Tema: Guds rike är nära

12.00 Långelanda
 Gudstjänst, kör, buss
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
10.00 Stala
 Mässa
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
11.00 Morlanda
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Mässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Tegneby
 Gudstjänst med julspel i samarbete med EFS, kaffe. 
10.00 Röra
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
12.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

18.30 Långelanda
 Advents- & julkonsert, Musikgudstjänst
 Operasångare Hans Josefsson, Långelandakören
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg

8 Torsdag



 Kyrkbussen kör - Ring Ellös Buss, 0304-505 85, senast två dagar innan. 19

 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss11 Forts. 3 söndagen i advent

12.00 Tegneby
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Håkan Westerlind
10.00 Röra
 Gudstjänst
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Håkan Westerlind
10.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Anton Jernevad

17.00 Hälleviksstrand
 "De vackraste julsångerna" Musikgudstjänst 
 Vi sjunger in julen tillsammans. Glögg och pepparkaka. 
 Tag varma kläder och egen filt!  
 Kyrkan har ingen uppvärmning. 

 Präst: PG Hanner, musiker: Orusts alla musiker och körer

18 4 söndagen i advent
 Tema: Herrrens moder

12.00 Långelanda 
 Familjegudstjänst, lucia, Julavslutning, buss
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
18.00 Stala
 Musikgudstjänst, Julgospel med  
 Orust Gospel, solister och instrumentalister
 Präst Egil Midtbö musiker: Hans Blomberg
11.00 Morlanda 
 Familjegudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen 
14.00 Gullholmen
 Mässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen 
14.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00  Tegneby
 Gudstjänst, barnkör, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Röra 
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans-Gunnar Halmerius
12.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans-Gunnar Halmerius

24 Julafton
 Tema: Den heliga natten

10.00 Långelanda
 Vid krubban
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
23.30 Långelanda
 Midnattsmässa, sångsolister, 
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
23.30 Flatön
 Midnattsmässa
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Familjen Gunnarsson

17 Lördag

12.30 Käringön
 Julbön
 Präst: Susanne Måve, musiker: Sanna Räsänen
23.30 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: PG Hanner, musiker: Per Göran Huss
17.00 Tegneby
 Julbön, solosång Maria Henriksson
 Präst: Åke Wiklund musiker: Maria Henriksson
12.00 Röra 
 Krubbgudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
23.30 Röra 
 Midnattsmässa
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Torp
 Samling vid krubban
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

09.00 Myckleby
 Julotta, solist Karin Lundgren, glögg
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Hans Blomberg
07.00 Stala
 Julotta, kör
 Präst: Henrik Svensson, musiker: Hans Blomberg
07.00 Morlanda 
 Julotta, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
09.00 Gullholmen
 Julotta
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
12.00 Tegneby
 Mässa, körgrupp, kaffe
 Präst: PG Hanner, musiker: Maria Henriksson
10.00 Röra 
 Mässa, Röra-Tegnebykören, buss
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Maria Henriksson
07.00 Torp
 Julotta, Sofia Liljekvist, sång och musik 
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Sofia Liljeqvist 

26 Annandag jul
 Tema: Martyrerna

11.00 Långelanda
 Gudstjänst, kör, litet julbord, buss
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg

17.00 Morlanda 
 Musikgudstjänst: Julkonsert på gamla orgeln, buss
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Magnus Kjelsson
10.00 Tegneby
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Åke Wiklund musiker: Maria Henriksson 

25 Juldagen
 Tema: Jesu födelse

24 Fortsättning, Julafton
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December, fortsättning

31 Nyårsafton

16.00 Myckleby
 Nyårsbön
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Hans Blomberg
12.30 Käringön
 Nyårsbön
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
23.30 Tegneby
 Midnattsmässa
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
18.00 Torp
 Nyårsbön
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
 

Januari 2017

16.00 Långelanda
 Gudstjänst med gospelgruppen
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Hans Blomberg
12.00 Stala
 Mässa, kaffe
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Hans Blomberg 
11.00 Morlanda
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Gullholmen
 Mässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
12.00 Tegneby
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
16.00 Röra 
 Gudstjänst, Röra-Tegnebykören
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson

6 Trettondedag jul
 Tema: Guds härlighet i Kristus

10.00 Långelanda  
 Familjegudstjänst, buss, utdelning av dopduvor,  
 julfest i församlingshemmet
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
13.00 Myckleby
 Gudstjänst, kör
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
16.00 Stala
 Gudstjänst
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle

17.00 Morlanda 
 Musikgudstjänst, kaffe, buss, se sidan 20
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
11.00 Mollösund
 Mässa, kaffe
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen

1 Nyårsdagen
 Tema: I Jesu namn

12.00 Tegneby
 Mässa, kaffe
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Håkan Westerlind
10.00 Röra
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Håkan Westerlind

             Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg 
8 1 söndagen efter Trettondagen
 Tema: Jesu dop

10.00 Stala
 Gudstjänst
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
11.00 Morlanda 
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Mässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Tegneby
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Håkan Westerlind
16.00 Kyrkans hus, Henån 
 Lovsångsmässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Håkan Westerlind

15 2 söndagen efter Trettondagen
 Tema: Livets källa

10.00 Långelanda 
 Mässa, kaffe
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
13.00 Myckleby
 Mässa
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
16.00 Stala
 Gudstjänst
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle
11.00 Morlanda
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Håkan Westerlind
14.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00 Tegneby
 Gudstjänst., kaffe   
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00 Röra 
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
10.00 Torp
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

6 Fortsättning Trettondedag jul



 Kyrkbussen kör - Ring Ellös Buss, 0304-505 85, senast två dagar innan. 21

22 3 söndagen efter Trettondagen
 Tema: Jesus skapar tro

12.00 Långelanda 
 Gudstjänst
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle
10.00 Stala
 Familjegudstjänst, kaffe
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle
11.00 Morlanda 
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Gullholmen
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per Göran Huss
14.00 Mollösund
 Mässa, kaffe
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Tegneby
 Mässa, kaffe, Helena Henriksson, violin
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00 Kyrkans hus, Henån 
 Gustjänst, Helena Henriksson, violin
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson

10.00 Långelanda 
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle
13.00 Myckleby
 Mässa, sommarkonfirmander
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
16.00 Stala
 Mässa 
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trollle
11.00 Morlanda 
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Gudstjänst
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
16.00 Tegneby församlingshem
 Gudstjänst i samarbete med EFS, kaffe
10.00 Röra 
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
10.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

29 4 söndagen efter Trettondagen
 Tema: Jesus är vårt hopp

Februari
         

5 Kyndelsmässodagen
 Tema: Uppenbarelsens ljus

10.00 Långelanda 
 Familjegudstjänst
 Präst: Vikarie, musiker: Hans Blomberg
12.00 Stala 
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Vikarie, musiker: Hans Blomberg
11.00 Morlanda 
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per Göran Huss
14.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00   Tegneby
 Familjegudstjänst, Orusts barnkör, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
16.00   Kyrkans hus, Henån
 Familjemässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Gunilla Enggren
12.00  Torp
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Vikarie

12 Septuagesima
 Tema: Nåd och tjänst

16.00  Långelanda 
 Gudstjänst
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle
13.00 Myckelby
 Mässa, sommarkonfirmander
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
18.00 Stala
 Mässa
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle
11.00 Morlanda 
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Gullholmen
 Mässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
17.00 Mollösund
 Mässa, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Tegneby
 Mässa, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00 Röra 
 Gustjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per-Göran Huss
10.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per-Göran Huss

Kyndelsmässodagen, ännu en ljushelg!
Ordet kyndel betyder bloss. Samma ord som i engelskans  candle. 
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Februari, fortsättning

19 Sexagesima
 Tema: Det levande ordet

12.00 Långelanda 
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle
10.00 Stala
 Familjegudstjänst, kaffe
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle
11.00 Morlanda 
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: Göran Blomquist, musiker: Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Mässa
 Präst: Göran Blomquist, musiker: Sanna Räsänen
10.00   Tegneby
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Vikarie
16.00 Kyrkans hus, Henån
 Lovsångsmässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per-Göran Huss

26 Fastlagssöndagen
 Tema: Kärlekens väg

10.00 Långelanda  
 Mässa, buss
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle
13.00 Myckleby
 Mässa 
 Präst: Hans Gunnar Halmerius musiker: Gunilla Trolle
16.00 Stala
 Lovsångsmässa
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Frida Winther
11.00 Morlanda 
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Vikarie
14.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Tegneby
 Gudstjänst, Röra-Tegnebykören, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00 Röra 
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
10.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

Mars
1 Askonsdagen
 Tema: Bön och fasta

18.30 Långelanda 
 Askonsdagsmässa
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
18.00 Kyrkans hus, Ellös 
 Askonsdagsmässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen

1 Askonsdagen, fortsättning

19.00 Tegneby
 Askonsdagsmässa i Mariakoret
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Vikarie

5 1 söndagen i fastan
 Tema: Prövningens stund

16.00 Långelanda 
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
10.00 Stala
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Vikarie, musiker: Frida Winther
17.00 Kyrkans hus, Ellös
 Familjegudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Gullholmen
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per-Göran Huss
14.00 Mollösund
 Mässa, kaffe   
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Tegneby
 Mässa, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00 Kyrkans hus, Henån 
 Gudstjänst, Annika Olsson, tvärflöjt
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson

12 2 söndagen i fastan
 Tema: Den kämpande tron

10.00 Långelanda 
 Mässa, buss
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Hans Blomberg
13.00 Myckleby
 Mässa, kör
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Hans Blomberg
16.00 Stala
 Mässa 
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Gunilla Trolle
11.00 Morlanda 
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Gudstjänst
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Röra 
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Vikarie
12.00 Torp
 Gudstjänst 
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Vikarie

BAKSIDESBILDEN
Marie Öhman har gjort detta konstverk med 
namnet:  
Maria och Jeususbarnet.  
Kan du se hur ömt Maria håller världens 
frälsare i sin famn?  
Tekniken är encaustic, pigmenterat vax.
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Namn:___________________________________________________________________
 
Adress:___________________________________________________________________

Skicka in lösningen till: 
Svenska kyrkan på Orust, Tegneby 508, 473 97 Henån. 
Märk  
kuvertet med ”Korsord”.  Tävlingen pågår till 9 februari.  
Tre vinnare får var sin blomstercheck.  
Anställda i Svenska kyrkan får inte delta. 

Det finns tre lyckliga vinnar denna gång. Tack alla som 
skickat in. Vinnarna i förra korsordet:  
Inger Hermansson, Svanesund, Eva Abrahamsson, Varekil,  
Lena Carlsson, Henån
Grattis! Blomstercheck kommer med posten.

Korsords korsord
Unnar du dig att sitta ner en stund och klura lite?

Lösning på förra korsordet
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