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VERKSSAMHETSSTARTER
När vi arbetat med detta nummer av Spira har
vi befunnit oss mitt i pandemin. Därför kan vi
inte i detta nummer berätta om våra verksamheter som vanligt. Vi vet inte i skrivandets
stund vilka riktlinjer som gäller för hösten.
De verksamheter som vi kan ha startar v 36 i
Gärdhems- och Åsaka-Björke församlingar
och v 37 i Västra Tunhems- och Vänersnäs
församlingar.
Följ kalendern på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/tunhem
och följ oss på facebook och instagram.

10-11

Lewi Pethrus

12-13

Konfirmation/Kyrkoval/Sommarkyrka

14-15

Elektronisk kyrkogårdsvandring

Gillar du att fota och gärna vill dela med dig av
foton av våra byggnader och verksamheter?

Korsord

Det kan vara foton från kyrkor, dop, barnverksamhet, konfaläger, våffelcafé med mera!
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SKOGSKOJAN
Gärdhems församling har byggt en lappkåta till
Ska-ut gruppen i Velanda som heter Skogskojan.
Skogskojan kommer att kunna bokas för andra
kyrkliga verksamheter och har fungerat som ett
naturligt stopp vid Gärdhems församlings pilgrimsvandringar, som utgått från Velandakyrkan
på onsdagar. Nu i höst kommer även Gärdhems
församlingsråd att ha ett av sina möten där.

HEJ FOTOGRAF!

Vi tar gärna emot GDPR-godkända foton som
kan användas i Spira och på vår hemsida!
Skicka dem gärna till:
helen.wiik-andersson@svenskakyrkan.se

SPIRA UTGES AV:
VÄSTRA TUNHEMS PASTORAT
Ansvarig utgivare: Manne Bennehed
Layout: Helen Andersson
Upplaga: 6 000 ex Tryck: Just Nu
Västra Tunhems pastorat
Granåsvägen 22
468 33 Vargön
Tfn: 0521-26 58 50
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem
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Mannes tankar

HÅLL UT
Det är lätt att falla tillbaka i
ett avslappnat läge utan att
vi tänker på det. För vi vill ju
alla kunna göra allt det där vi
brukar göra och då gäller det
att hålla ut.

H

ålla ut i tålmodighet, det
blir bättre men vi är inte
där än. Vi får hjälpa varandra att orka vänta ut det vi är i,
tillsammans klarar vi mer än vad
vi gör var och en för sig. Stöttning
och kontakt med varandra kan vi
klara även om vi inte är så nära
som vi brukar. Så håll ut.
Håll ut din arm, för att hålla distans. Även i distanshållandet får
vi hjälpas åt, omsorgen om varje
människa måste i Coronatider ta

sig uttryck i det respektfulla avståndet. Många av oss är vana att
vara nära och kunna sitta och stå
utan att riktigt tänka på ett par meters lucka till en annan människa.
Så det är märkligt men nödvändigt
att tänka avstånd i köer, på matställen, i affären, i kollektivtrafiken och så vidare. Så håll ut.
Håll ut din hand och din tid, för
dem som behöver din hjälp. Fortsätt att hålla kontakt med de som
du har runt dig. Hjälp till med
ärenden, ring upp och prata med
varandra, ta promenader med varandra. Vi är alla människor som
behöver det sociala livet även om
det ser annorlunda ut just nu.

Livet är en resa som vi gör tillsammans, som individer och i
grupperingar men vi är alla beroende av varandra. Och glöm inte
att vi har en medvandrare genom
hela livet, så håll även ut din hand
till den Gud som aldrig lämnar oss
och som alltid kan vara nära. Precis så nära som vi vill ha honom.

Manne Bennehed
Kyrkoherde

Mötet med en annan människa ger
livet glädje och vi behöver vara i
ett sammanhang och bli sedda på
olika sätt. Så håll ut.
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Hejalla Spiraläsare!

J

ag heter Tove och har i sommar praktiserat i Västra Tunhems pastorat i fyra veckor
och har fått frågan att skriva lite
kort om dessa veckor och mig
själv här i Spira. En del av er har
säkert stött på mig under dessa
veckor, andra inte. Jag är 22 år
gammal och läser till präst. Innan
sommaren
avslutade jag
precis mitt
andra år av
studier vid
Göteborgs
universitet.
Även om jag
läst två år
känns det som
jag är i början
av min utbildning, eftersom
den är sex år
Tove Jonsson
lång. Mötet
med er i Västra
Tunhems pastorat har varit extra
spännande, då det är min första
praktikperiod.
Jag kommer från Trollhättan,
så resan till min praktikförsamling blev inte så lång. Men det
har varit fantastiskt att få se sig
omkring i ert pastorat och upptäcka de fantakstiska vyerna av
natur omkring alla era kyrkor.
Jag har fått förmånen att möta
flera av er bland annant under en
pilgrimsvandring på Hunneberg, i
gudstjänster, under sommarkyrkan
i Tunhem och via korta andaktsstunder på Facebook och Instagram.

Martin Luther sa att alla har en
kallelse, ibland flera. Med det menar han att Gud är med människan
hela livet, fest och vardag och att
alla uppgifter och uppdrag människor kan ha i samhället är likvärdiga i att bygga upp Guds rike. På
så vis är det inget märlvärdigt för
mig att bli präst, det är ju ett yrke
bland många i vårt
samhälle. För mig
handlar kallelsen
mycket av längtan; vad längtar
jag efter? Vad
längtar du efter?
När jag slutade
gymnasiet för tre
år sedan längtade
jag efter att få
arbeta med och
möta människor.
Jag bär också på
en fascination
gällande livet.
Kyrkan är en plats som inrymmer
det mesta som ligger i min längtan. Kyrkan är en plats för människor i alla åldrar, situationer och
skeden i livet, genom glädje och
sorg, från livets inträde till livets
utträde.
Efter en stunds funderande insåg
jag också efter att jag längtade
efter att få leda och fira gudstjänst.
Gudstjänst och liv hänger ihop
tycker jag. På så vis är hela livet
en gudstjänst. men vid återkommande och regelbundna tillfällen
samlas människor i kyrkobyggnaden eller vid någon annan vald
plats, för gudstjänst.

Västra Tunhems pastorat
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För mig är gudstjänsten en avsatt
stund, ett avbrott, en paus för att
summera allt jag står i just nu och
vända mig till Gud i tacksamhet
eller frustration.
Likadant vid både dop, vigslar
och begravningar. Vi stannar upp,
tackar, ber och hoppas för det som
har varit, för nuet och för framtiden. För många kan det kännas
knöligt, det där med bön. Men
genom att få vara med och leda
gudstjänsten känner jag att jag kan
stå till hjälp genom att be för och
tillsammans med människor. Det
finns också ett fint perspektiv i
att kyrkan också ber för och med
även dem som inte kunnat eller
velat komma dit.
Det bästa med Västra Tunhems
pastorat dessa sommarveckor har
varit att möta alla härliga församlingsbor, ideella och anställda. jag
känner mig väldigt väl mottagen.
Naturen och omgivningen kring
ert pastorat är underbar och ni har
lite av allt, både landsbygskyrkor
och mer stadsnära knytpunkter.
Jag fortsätter i höst med mina
studier och de kurser jag ser framemot mest är religionssociologi.
Ett ämne jag inte tidigare mött,
men har höga förväntningar på att
jag skall tycka om.
Jag önskar er en härlig höst med
allt ni står i ...
... och tills vi möts igen må Gud
hålla, hålla dig i sin hand.
Sv. ps. 730

svenskakyrkanvastratunhemspastorat

En mänsklig kyrka

Foto: Magnus Aronson/IKON

När många av oss tänker på en kyrka så kommer nog händelser som dop,
konfirmation, bröllop, begravning och söndagens gudstjänst upp som första tankar,
men det är inte hela kyrkan.

GODA SKÄL ATT VARA MED!

ENGAGERA DIG!

Den kyrka som varje medlem är med och stöttar
finns för varje människa, och det är mycket som
medlemsavgiften gör möjligt för de människor vi
som arbetar i kyrkan möter på olika sätt.

Kyrkan klarar sig inte utan mänskligt engagemang
och där kan du vara en del i detta. Nästa år så är det
kyrkoval inför mandatperioden 2022-2025 och där
kan du nominera dig och ditt intresse av att var en
del i den mänskliga kyrkan i ditt område.

•

Mötesplatser för barnfamiljer, barn och
ungdomar
• Caféverksamhet
• Hem- och sjukbesök
• Musikarrangemang
• Körer och orkestrar
• Föreläsningar
• Underhåll av byggnader och kulturarv
• Träffar för äldre, daglediga och ensamma
• Klimatarbete
• Internationellt arbete genom ACT
Svenska kyrkan
Dessutom är vi alla delaktiga i att kyrkogårdarna
hålls vackra.

Du kan, som medlem i kyrkan, engagera dig i frågor
som rör församlingens verksamheter om du är med i
ett församlingsråd.
Vill du engagera dig i övergripande frågor kan du
anmäla ditt intresse att vara med i kyrkofullmäktige.
Vi har också utskott som arbetar med fastighetsoch kyrkogårdsfrågor, dit du också kan anmäla ditt
intresse om du gillar att engagera dig i dessa frågor.

LÄS MER!
Läs gärna mer på vår hemsida om:
”Så styrs vi” - kontaktuppgifter till de olika delarna av kyrkans organisation.
”Att ställa upp i kyrkovalet” - information om att vara engagerad i din lokala kyrka.
www.svenskakyrkan.se/tunhem
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Allhelgonahelgen
ORGELANDAKTER
FREDAG 30/10
När man bara vill vara en stund
VÄNE ÅSAKA KYRKA KL. 14
Orgelandakt, kyrkomusiker Karin Helgesson
och diakon Helena Nylén.
NORRA BJÖRKE KYRKA KL. 15
Orgelandakt, kyrkomusiker Karin Helgesson
och diakon Helena Nylén.

MINNESGUDSTJÄNSTER
En gudstjänst med sång och musik till minne
av de som har gått bort under året
LÖRDAG 31/10
VÄSTRA TUNHEMS KYRKA KL 15
Minnesgudstjänst, präst Elisabeth Tengler.
VÄSTRA TUNHEMS KYRKA KL 17
Minnesgudstjänst, präst Elisabeth Tengler.
SÖNDAG 1/11

Har du en grön skylt på graven med
uppmaning att kontakta
kyrkogårdsförvaltningen?
Då vill vi gärna komma i kontakt med dig,
ofta handlar det om att vi söker en ny
gravrättsinnehavare till gravplatsen.
Ring oss gärna om du vill anmäla innehav
eller om du undrar över något!
Tfn: 0521- 26 58 56

När löven bäddar i sin grav
blommor, ljung och lav.
När blomman dör i jordens kropp
vilar livet i en knopp.
När människan uppnår försoning
blir liv och död till samma boning.
När kroppen lämnas kvar att dö
lever Andens kärleksfrö.
Estella Margareta Odén
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VÄNERSNÄS KYRKA KL. 11
Minnesgudstjänst, fiol Catarina Olsson.
Präst Elisabeth Tengler.
GÄRDHEMS KYRKA KL. 15
Minnesgudstjänst, präst Petra Waller.
Medverkan av sångare ur Gärdhems kyrkokör.
VÄNE ÅSAKA KYRKA KL. 15
Minnesgudstjänst, präst Manne Bennehed.
GÄRDHEMS KYRKA KL. 18
Minnesgudstjänst, präst Petra Waller.
Medverkan av sångare ur Gärdhems kyrkokör.
VÄNE ÅSAKA KYRKA KL. 18
Minnesgudstjänst, fiol Catarina Olsson.
Präst Manne Bennehed.
VÄSTRA TUNHEMS KYRKA KL. 18
Minnesgudstjänst, präst Elisabeth Tengler.

Att sörja online

S

örjer du hellre på nätet än
vid graven? Möjligheterna
att söka stöd och bearbeta
en förlust framför datorn är idag
enorma. Men vad händer när
sorgen förflyttas till nätet? Är det
till exempel okej att meddela ett
sorgebesked på Facebook? Vi har
frågar Anna Davidsson Bremborg,
präst och docent i religionssociologi.

I huvudsak är hon positiv till den
ökade tillgängligheten. Tid och
rum löses upp via internet, man
kan prata när man vill. Och ett
mail som uttrycker stöd och medkänsla kan fylla samma funktion
som ett telefonsamtal, med skillnaden att tröskeln till att skicka
det kan vara mindre än att ringa
samtalet.
– Det är bra att vi pratar mer om
både döden och livet. När man
pratar om sina svårigheter och får
höra om andra som gått igenom
och klarat av samma saker får vi
perspektiv och det blir oftast lite
lättare.

Förr i tiden hade de som förlorat
en närstående ett sorgeår. De hade
på sig ett sorgband för att folk
skulle vara införstådda med deras
tillstånd och det fanns en enda
publikationskanal – dödsrunan i
tidningen. Idag har våra vanor och Hjärta fungerar alltid
sätt att kommunicera kring sorg
Allt är inte heller offentligt, bara
och död förändrats,
för att det sker på
inte minst med
nätet, menar hon.
internet.
Det finns öppna
– På ett sätt låter vi
som slutna
Är det till exempel såväl
inte sorgen ta det
eller privata forum.
okej att meddela ett Och på Facebook
utrymme den behöver. Vi jobbar och
sorgebesked på
kan man välja olika
har knappt tid att gå
inställningar för vad
Facebook?
på begravningar. Å
man vill berätta och
andra sidan är det
för vem.
svårt att säga att döVilken dimension
den är tabu när det
går förlorad när man kommunipratas så mycket om det i media,
cerar sin sorg på nätet istället för
i reportage, på hemsidor, bloggar, ansikte mot ansikte?
minnessidor, Facebook-grupper,
– Kroppsspråk och tonfall försvinsäger Anna Davidsson Bremborg, ner. Då är det bra att kunna lite
präst och docent i religionssocioom digital kommunikation för att
logi.
det ska bli rätt djup och lagom
nivå på intimitet.

Man kan prata när man vill

Hon menar att tillgängligheten har
skapat en demokratisering. När
sorgen synliggörs på nätet blir det
lättare att hitta information och
berättelser man kan känna igen sig
i när man drabbas.

Ett hjärta står för den inkännande
blicken, kramen eller ”jag tänker
på dig”. Det fungerar alltid om
man inte vet vad man ska skriva,
säger Anna Davidsson Bremborg.
Och vissa ord som man skulle

säga passar inte lika bra att skriva.
”Vad fruktansvärt” till exempel
blir hårt i text och personen kan
känna sig avkrävd på en fråga hen
kanske inte vill svara på.

Sorgen måste få ta längre tid

En risk är att nätet kan ge utrymme åt dem som tenderar att fastna
i ett akut sorgebeteende, ältar sin
sorg på olika forum och har svårt
att komma vidare.
– Men den här problematiken har
alltid funnits och det är svårt att
säga om det verkligen är så. Sorgen måste få ta längre tid än vad
vi i vår kultur i allmänhet tycker
att den ska få ta.
Generellt tycker Anna Davidsson
Bremborg att kommunikationen
på nätet blir bättre och bättre. Hon
har inte stött på samma problematik när det gäller sorg som i andra
samhällsdiskussioner, då det kan
bli hätskt, missförstånd och en hel
del troll.
Går det bra att meddela att någon
är död via Facebook?
– Den närmsta familjen ska naturligtvis kontaktas innan det läggs
ut på Facebook. Men annars är det
ett väldigt vanligt och nästan det
bästa kommunikationsmedel för
att nå många på kort tid. Man slipper ringa runt och få frågor och
du får styra själv vad du vill säga.
Berättelserna om sorg tillhör livet
och vi måste våga prata om det,
även på Facebook.
Källa: www.svenskakyrkan.se
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Kalender
September

Oktober

6 september 13 e trefaldighet

4 oktober Heliga Mikaels dag

VARGÖNS KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, präst Elisabeth Tengler.

VARGÖNS KYRKA KL. 11
Högmässa, präst Elisabeth Tengler.

NORRA BJÖRKE KYRKA KL. 17
Musikgudstjänst, ”Min plats på jorden”
sång Linda Palmqvist och klaviatur Lars Eklund.
Andakt präst, Petra Waller.

VÄNE ÅSAKA KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, sång av Anna Ståhlgren Jensen
och Signe Agnér Arnö. Präst Manne Bennehed.

VÄSTRA TUNHEMS KYRKA KL. 18
Gudstjänst, präst Elisabeth Tengler.

13 september 14 e trefaldighet
VARGÖNS KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, präst Manne Bennehed.
VÄNERSNÄS KYRKA KL. 16
Högmässogudstjänst, sång Sofia Björk.
Präst, Sven Bild.
GÄRDHEMS KYRKA KL. 17
Gudstjänst med Ionasånger. Präst Manne Bennehed.

20 september 15 e trefaldighet
GÄRDHEMS KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, präst Petra Waller
VÄSTRA TUNHEMS KYRKA KL.11
Andakt, präst Sven Bild
VARGÖNS KYRKA KL. 16
Gudstjänst, präst Sven Bild
NORRA BJÖRKE KYRKA KL. 17
Psalmtoppen, präst Petra Waller

27 september 16 e trefaldighet

GÄRDHEMS KYRKA KL. 17
Gudstjänst, präst Manne Bennehed.

11 oktober Tacksägelsedagen
VARGÖNS KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, präst Sven Bild.
GÄRDHEMS KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, Velandaorkestern
Präst Petra Waller.
VÄNERSNÄS KYRKA KL. 16
Högmässogudstjänst, präst Sven Bild.
NORRA BJÖRKE KYRKA KL. 17
Högmässogudstjänst, präst Petra Waller.

18 oktober 19 e trefaldighet
VARGÖNS KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, präst Sven Bild.
VÄNE ÅSAKA KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, sång Viktoria Karlsson, gitarr
Dennis Waller och bas Kjell Torstensson.
Komminister Johannes Olenius avskedspredikar.
GÄRDHEMS KYRKA KL. 17
Lovsångsgudstjänst, bas Jesper Agnér Arnö och
gitarr Dennis Waller. Präst Petra Waller.

VARGÖNS KYRKA KL. 11
Gudstjänst, präst Elisabeth Tengler
VELANDAKYRKAN KL. 11
Friluftsgudstjänst, diakon Helena Nylén
VÄNERSNÄS KYRKA KL. 16
Gudstjänst, präst Elisabeth Tengler.
VÄNE ÅSAKA KYRKA KL. 17
Tidebön, diakon Helena Nylén.
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Visa omsorg och håll avstånd! Besök gärna kalendern på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/tunhem

25 oktober 20 e trefaldighet
VARGÖNS KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, präst Elisabeth Tengler.
NORRA BJÖRKE KYRKA KL. 11
Gudstjänst, sång av Singkidz. Präst Petra Waller.
VÄNERSNÄS KYRKA KL. 16
Musikgudstjänst, sång och piano Niklas Gårdelid,
andakt präst Elisabeth Tengler.
GÄRDHEMS KYRKA KL. 17
Gudstjänst, präst Petra Waller.

30 oktober fredag
Se sid 6.

31 oktober Alla helgons dag
VÄSTRA TUNHEMS KYRKA KL. 15
Minnesgudstjänst, präst Elisabeth Tengler.
VÄSTRA TUNHEMS KYRKA KL. 17
Minnesgudstjänst, präst Elisabeth Tengler.

VÄNE ÅSAKA KYRKA KL. 18
Minnesgudstjänst, fiol Catarina Olsson.
Präst Manne Bennehed.
VÄSTRA TUNHEMS KYRKA KL. 18
Minnesgudstjänst, präst Elisabeth Tengler.

8 november 22 e trefaldig
VARGÖNS KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, präst Sven Bild.
NORRA BJÖRKE KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, cello Håkan Tengberg.
Präst Manne Bennehed.
VÄNERSNÄS KYRKA KL. 16
Gudstjänst, cello Håkan Tengberg. Präst Sven Bild.
GÄRDHEMS KYRKA KL. 17
Lovsångsgudstjänst, bas Jesper Agnér Arnö och
gitarr Dennis Waller. Präst Manne Bennehed.

15 november söndag f domsöndag
VARGÖNS KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, präst Sven Bild.
GÄRDHEMS KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, präst Petra Waller.
VÄNE ÅSAKA KYRKA KL.17
Gudstjänst, präst Petra Waller.

22 november Domsöndagen
VARGÖNS KYRKA KL.11
Högmässogudstjänst, präst Elisabeth Tengler.

November
1 november Alla själars dag

NORRA BJÖRKE KYRKA KL. 11
Högmässogudstjänst, präst Manne Bennehed.
GÄRDHEMS KYRKA KL. 17
Gudstjänst, präst Manne Bennehed.

VÄNERSNÄS KYRKA KL. 11
Minnesgudstjänst, fiol Catarina Olsson.
Präst Elisabeth Tengler.
GÄRDHEMS KYRKA KL. 15
Minnesgudstjänst, präst Petra Waller.
VÄNE ÅSAKA KYRKA KL. 15
Minnesgudstjänst, präst Manne Bennehed.
GÄRDHEMS KYRKA KL. 18
Minnesgudstjänst, präst Petra Waller.
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Vad ska du bli när du blir stor?
Är du ung och funderar över din framtid?
Eller kanske mitt i livet och känner att det är dags att göra något annat?

F

lera av yrkesgrupperna i
Svenska kyrkan är bristyrken där det är svårt att hitta
utbildade personer till tjänsterna.
Både präster och musiker saknas
t.ex. på många håll. Kanske är just
du sugen på att ta steget att arbeta
i kyrkan?
Jobbet som kyrkomusiker är omväxlande. Man möter människor
i livets alla skeden, får musicera
tillsammans med både proffs och
amatörer och man har ofta stora
möjligheter att utforma kyrkans
musikliv efter eget huvud. Ofta
har man ansvar för en eller flera
körer som medverkar i gudstjänsterna ibland. Man jobbar också
tillsammans med t.ex. präster och
pedagoger kring församlingens
verksamheter. I många församlingar har man ansvar för konsertverksamheten där man både spelar
själv och engagerar andra musiker. Kyrkomusiker är med andra
ord ett konstnärligt yrke med stor
frihet.
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Kyrkomusiker kan du bli på olika
sätt: Kantors-utbildningen sker
på folkhögskolor på flera håll i
Sverige, eller på någon musikhögskola. Den består av två års
musikstudier (orgel, piano, körledning, musikteori mm) samt 20
veckor pastoralteologisk utbildning. För att komma in krävs godkända musikaliska färdighetsprov
som man gör i förväg. Att bo och
studera på en folkhögskola skiljer
sig mycket från andra skolformer,
eftersom man lever så nära sina
vänner nästan dygnet runt. Här har
du verkligen chans att få vänner
för livet!
Den högre examen heter organist. För att bli organist läser
man en treårig konstnärlig kandidatutbildning på någon av våra
musikhögskolor, plus 20 veckor
pastoralteologisk utbildning. Det
är ganska höga musikaliska krav
för att komma in, så många läser
på folkhögskola först.

Vill man studera ännu mer musik,
kan man efter sin kandidat-utbildning bygga på med en tvåårig
master-utbildning med inriktning
kör eller orgel. Nu är du en fullfjädrad musiker!
Vill du ta lektioner i orgelspel eller bara prova på att spela? Många
kyrkomusiker har undervisning
i sin tjänst och hjälper gärna till!
Barn, ungdomar och vuxna är lika
välkomna. Hör gärna av dig!
Lasse Eklund
Kantor i Västra Tunhems pastorat

MUSIKGUDSTJÄNST 6/9
”Min plats på jorden”
Norra Björke kyrka kl. 17,
sång Linda Palmqvist,
klaviatur Lars Eklund.
Andakt: Petra Waller

mmaro
S
Sommarkyrka i Västra Tunhem
På grund av pandemin Covid -19 var det inte
möjligt att ha Vägkyrka i sommar. För att ändå
kunna erbjuda någon form av mötesplats enligt
rådande restriktioner testade vi att ha öppet i Västra Tunhem under några dagar efter midsommar
22-26 juni kl 14-18.
Då kunde man köpa en liten kasse med fika och ta
med sig ut och sitta under något av tälttaken eller
i det fria. Västra Tunhem bjuder på en fantastisk
omgivning och underbar natur.

Till vår glädje kom det kaffesugna besökare varje
dag. Kaffet serverades i komposterbara muggar
och kakorna (riktigt goda) var särpackade i plast,
det fanns många att välja mellan samt glass.
Visst saknade vi våfflorna, utställningarna och
tombolan men det kändes ändå trevligt att kunna
erbjuda något.

Konfirmation hösten 2020
Följ med oss på läsning och läger med en tid fylld av möten,
ett möte med dig själv, nya vänner och Gud.
Välkommen med din anmälan!
www.svenskakyrkan.se/tunhem/anmalan
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Den helige Mikaels dag sönd den 4 oktober 2020

D

å stod där plötsligt
en ängel från Herren,
och ett ljussken fyllde
rummet. Ängeln väckte Petrus
med en stöt i sidan. ”Skynda
dig upp”, sa han, och då föll
kedjorna från Petrus händer.
Apg 12
Daniel berättar om en syn:
medan mannen
som såg ut som
en människa
talade så till mig
stod jag stum,
med nedböjt
ansikte. Något
som tycktes vara
en människohand rörde då
vid mina läppar.
Han som såg ut
som en människa rörde ännu
en gång vid mig
och gav mig styrka. ”Var inte
rädd, du högt älskade”, sa han,
”allt skall gå dig väl. Var stark,
var stark!” Daniel 10
Det finns många berättelser
i bibeln som handlar om att
änglar uppenbarar sig på olika
sätt. Gud använder sig av
många medel för att kunna
tala med oss, bibeln, omständigheter, andra människor och
änglar. På framsidan av SPIRA
så ser vi ett barn som leker
med höstlöven. Per Harling
som skrivit flera psalmer berättar om när han skrev ps 745.
Det var höst och han krattade
löven i fina högar. Då kom ett
av hans barn och kastade upp
löven i luften och förstörde det
arbete han gjort.
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”Vad gör du?” frågade han
argt. Då svarade barnet ”ser du
inte hur änglarna dansar?”

Det är bara ett eko av det budskap som kommer från Guds
hjärta.

När vi möter änglar i bibeln,
men även nutida människors
erfarenheter, så är änglarna
oerhört respektingivande.
Människor faller till maken,
sänker blicken
eller blir
stumma.

Talet om änglar möts givetvis
av blandade reaktioner och har
gett anledning till många uppfattningar. För en del känns
talet om änglar helt enkelt
stötande och omskakande.
För andra är änglar tvärtom
oerhört fascinerade och man
tror mer på dem än på Gud
själv. Men jag tror att de negativa reaktionerna och även
en osund fixering, försvinner
ganska snabbt om man lyssnar
till änglarnas budskap, att det
handlar om Guds omsorg om
oss och inget annat.

Ofta får ängelns första ord
bli ”Var inte
rädd”.
Det finns en
helighet och
en fruktan förknippad med
varje besök
och änglarna
påminner om
Gud som sänt
dem.
Jag läste om en man som
under sitt liv menade att han
hade fått besök av änglar vid
flera tillfällen och han skriver;
om jag skulle sammanfatta
innehållet i änglarnas budskap
så skulle det bli: ”Jag har stor
omsorg om er”.
Jag tror vi behöver se bortom
själva mötet med änglar och
fokusera på innehållet. Vad är
deras uppdrag? I båda händelserna som nämns ovan, så
ser vi att änglarna vill visa på
Guds närhet och kärleksfulla
omsorg om oss. Och det är vad
alla änglabesök handlar om.
När änglar talar så gör de det
heller inte av sig själva.

Det är inget självändamål att
söka änglar. De besöker oss
bara på Guds initiativ. Däremot ska vi söka Jesus Kristus.
Han är långt större än någon
ängel. Kristus är så stor, att
historien gör upp sin tidtabell
före och efter hans födelse
och varhelst Kristus förkunnas, har människor fått nytt
ljus över sina liv. Det är Jesus
och inte någon ängel, som är
Guds kärlek förkroppsligad
och vägen till Gud går genom
Jesus. Men även om Jesus är
enda vägen till Gud, så finns
det många vägar till Jesus.
En del kommer i kontakt med
Jesus genom en annan människa, någon möter Jesus i
bibelns berättelser och ibland
händer det att någon kommer i
kontakt med Jesus just genom
en ängel.
Petra Waller
präst i Gärdhems församling

Lewi Pethrus
En person som har betytt
mycket för svensk kristenhet
och som kommer från Vargön är Lewi Pethrus, pingströrelsens förgrundsfigur.

H

an föddes i Vargön i en
stuga på väg upp mot Halleberg. Där finns en fin
minnesplats iordninggjord med en
minnessten i centrum. På stenen
är hans mest kända psalm ingraverad: ”Löften kunna ej svika”. Han
föddes där 1884. Efter skolåren
arbetade han en kort tid på pappersbruket, Wargöns AB där även
hans far arbetade.
Den 12:e februari 1899 blir han
döpt och medlem i Vänersborgs
baptistförsamling. Han blir så
småningom predikant och för att
göra en lång historia kort så blev
han 1911 pastor och föreståndare
för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Det är än idag den största
pingstförsamlingen i Sverige.
Att han höll fram den personliga
frälsningen och Andens gåvor
störde nog inte Baptistsamfundet.
Däremot tillämpade Lewi Pethrus
en annan nattvardssyn än baptistsamfundet. Detta ledde till att hela
Filadelfiaförsamlingen uteslöts
ur baptistsamfundet den 29 april
1913. Uteslutningen har benämnts
som onödig och pinsam, men
faktum kvarstår att Lewi Pethrus
plötsligt var på helt egen hand
med sin församling. Han blev kvar
som föreståndare ända till 1958.

Han startade LP-stiftelsen, missbrukarvård, som med sin kristna
grundhållning har visat sig vara en
av de allra främsta i det facket.
Tidningen Dagen drogs igång. En
del inom pingströrelsen menade
att Evangelii Härold räckte som
skriven publikation. Den var mest
ägnad inåt åt rörelsens egna medlemmar, men Lewi Pethrus ville
ha en dagstidning som på kristen
grund ägnade sig åt att bespegla
världen utanför kyrkan. På samma
bog, att som kristen påverka vårt
gemensamma samhälle, drog
Lewi Pethrus igång ett politiskt
parti Kristen Demokratisk Samling. Partiet har bytt namn till
Kristdemokraterna och är som alla
vet ännu en aktiv kraft i svensk
politik.
Som ett nytt steg i att missionera
världen tog Lewi Pethrus initiativ till IBRA radio. Man började
alltså sända kristen radio i tredje
världen på ett antal språk.
IBRA radion har med tiden ersatts
av närradio och även fått sin förlängning in i TV mediet med det
egna bolaget TV-inter.
Pingströrelsen har en kongregationalistisk församlingssyn. D.v.s. att
varje församling är självstyrande.
Ingen annan bestämmer över en
sådan församling. I episkopala
kyrkor som Svenska Kyrkan är
det annorlunda.

Man är underställd en mycket
större gemenskap än bara den
egna församlingen. Ändock har
det funnits behov även i Pingströrelsen att träffa likasinnade. Lewi
Pethrus tog därför initiativ till
Nyhemsveckan som ännu är samlingsplats en gång om året för hela
den svenska pingströrelsen. Även
på det internationella planet har
Lewi Pethrus gjort en stor insats
då han tog initiativ till Världspingstkonferens.
Trots att han – kanske oförskyllt
– skapade en egen kyrka hade han
en hög uppfattning om Svenska
kyrkan. Han umgicks personligen
med några framstående personer
i Svenska kyrkan, till exempel
skarabiskopen Sven Danell, som
händelsevis var kyrkoherde i västra Tunhem 1949 – 1955.
Sammantaget en stor gärning som
sannerligen färgat kyrkolandskapet. Per-Olov Enqvist och Joel
Halldorf har skrivit böcker om
Lewi Pethrus för den som vill veta
mer.
Sven Bild
präst i Västra Tunhem och
Vänersnäs församlingar

Man kan förmoda att här fanns nu
utrymme för hans många idéer.
Lewi Pethrus startade ett antal
projekt som vi lever med än idag.
Sammantaget har nog ingen annan
kristen i Sverige satt så många
avtryck i historien.
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Elektronisk kyrkogårdsvandring
Våra kyrkor och kyrkogårdar vårdar personliga minnen och ett gemensamt kulturarv.
Följ med på en vandring på Västra Tunhems kyrkogård och gör en tidsresa till svunna tider.

Lär känna din kyrka och kyrkogård!

Lär känna din kyrka och kyrkogård!

Våra kyrkor och kyrkogårdar vårdar personliga minnen och ett gemensamt kulturarv. Följ med på en
vandring på Västra Tunhems kyrkogård och gör en
tidsresa till svunna tider. Känn av historiens vingslag
och de gravsatta personernas historia.

Foldern/kartan går också att skriva ut från hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Vi har placerat ut tolv stycken stolpar med QRkoder vid kyrkan och ute på kyrkogården. Genom
att skanna av dessa koder med mobilen kommer du
direkt till vår hemsida.
Folder/karta över var stolparna sitter finns att hämta
i kyrkan, i församlingshemmet Kyrkstugan och på
besökstoaletten på kyrkogården.

Ta chansen och läs mer om kyrkans tusenåriga
historia, björnjägaren Lloyd, den okände kalkbruksarbetarens grav, Forstenaättens familjegrav m fl.

VÄSTRA TUNHEMS KYRKOGÅRD

Antal gravar: 3 265 st
Antal gravsatta: 6 002 st
Antal gravsättningar om året: ca 130-135 st
Första registrerade gravsättningen:
1789 Jonas Ryding

SÅ HÄR GÖR DU!
Om du har en nyare (smart) mobiltelefon kan det fungera att skanna av QR-koden direkt i kameran i
mobilen. Prova att håll kameran direkt framför koden, kommer en sida upp med information då har du
lyckats, då är det bara att fortsätta att skanna och gå vidare på vandringen. Händer det ingenting kan
du behöva ladda ner en app ”Skanna QR-koder”. Brukar finnas där man hämtar appar, t ex i Appstore,
Galaxy store.
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Kyrkan i vår vardag ett axplock av händelser!

KONTAKT
HEMSIDA
www.svenskakyrkan.se/tunhem
E-POST FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se
E-POST KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se
PRÄSTER
Manne Bennehed, kyrkoherde
070-278 54 76
					0521-26 58 51
Sven Bild				
070-522 14 10
Elisabeth Tengler			
072-732 60 28
Petra Waller				
070-608 85 67

Friluftsgudstjänst med fågelskådning vid fågeltornet Frugårdsudde.

KANTORER
Lars Eklund				
Anna Dahlqvist			
Karin Helgesson			

072-251 61 19
070-285 75 08
073-923 84 26

DIAKONER
Elisabeth Larsson			
Helena Nylén				

070-464 48 39
070-372 28 57

FÖRSAMLINGSASSISTENTER/PEDAGOGER
Niklas Johansson			
072-516 45 00
Lena Lundskog			
073-394 48 22
Camilla Svensson			
070-325 78 76
Rasmus Lindén			
076-265 30 60
KYRKVAKTMÄSTARE
Marie Lindmark			
Under våren genomfördes många pilgrimsvand- Mikael Hilmerson			
Bjarne Öhman				
ringar, här tar deltagarna en paus vid
Randhemsvallen.
KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE
Arbetsledare: Ulf Alexandersson
Västra Tunhems kyrkogård		
OBS! Tel tid må-fr 9.30-11.30
Gärdhems kyrkogård			
Väne Åsaka kyrka och kyrkogård
Norra Björke kyrka och kyrkogård

Konfirmationsläger vid Dalslandsaktiviteter, där
man bl.a. provade på en häftig hinderbana.

076-845 61 25
073-367 09 06
070-250 11 77
070-394 86 32
073-372 25 73
070-394 86 32
076-830 10 89
070-279 44 23

ADMINISTRATION
Församlingsexpeditionen		
0521-26 58 50
Telefontid: må, ti, to, fr 9-12, on 12.30-15.30
Kanslichef				0521-26 58 53
Ekonomiassistent			
0521-26 58 54
Kyrkogårds- och fastighetschef
070-207 49 99
Kyrkogårdsförvaltning, assistent
0521-26 58 56
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Höstkrysset
KÄNNER
RÄDSLA
MEDGÖRLIG

ÄRKEÄNGEL SOM
FIRAS 4 OKTOBER
KRÄLDJUR
RÅDER
ÖVER

ANLAG

SES MED
BENE

PYTON

VÅTMARKSFÅGEL
SVAMLA

FLERA VID VÄSTRA
TUNHEMS
PRÄSTGÅRD

ÅTERKLANG

KORT
TVEKAN

KAN VARA
SVÅR ATT
BLI KVITT

YTSKIKT

HUR SA?
HÄPEN
BOKSTAV
ATT
RÄKNA
MED

TILLBAKADRAGEN

ÄR EN
SKADA I
HUDEN

KLIMATAKTIVIST
NAVELN
ÄR ETT

LATIN FÖR NUMMER
“JAG LITAR
88
PÅ”

ENKEL
BYGGNAD

LÖVTRÄD

HAR
MÅNGA
MOBILER

HAR
FRÄCK

UNDERHÅLLER

KONSTBEGREPP

BESTÄMMA
ÅLDER PÅ

LEDS AV
GUTERRES

KAN
LÄGGAS I
BLÖT
SOMMARTIDER ÄR
EN

HUNDDJUR

RÄKNEORD
ETT
STÄLLE
VIRRVARR
DAMBAS
HUVUDPRYDNAD

PRONOMEN
FÖRELÄSER

SPINDELPRODUKT
MARKERA
FEL

EVA HADE
INGEN

KHAN

EN ÄKTA
GLASSFEDERAL
KAN LIGGA
HÅLLARE
REPUBLIK
PÅ GOLVET
PÅ VARGÖNS
KYRKA SEN 2015

NORRA
BJÖRKE
ÄR EN
LITEN

ANGER
VALMÖJLIGHET

ÄGA RUM

LITEN
KLUNK
RUTMÖNSTER

STÅR
ORUBBLIG

LAG OM
STÖD
TRADITION
GRUNKA
SATTE
TÄNDERNA I

MED ACK

KÖLJUD

STORT
KÄRL

HAR INTE
INSOLVENT

ANGÅR

HADE
LISABET I
NÄSAN

TRÄDGÅRDSREDSKAP

ORDS 11: 18
REDBAR SÅDD GER
SÄKER .....

MITT I
NATTEN

ÄR
LUK 17:19
JAG
DIN ... HAR HÄNGIVEN
STÅR
FÖRSTÅR! HJÄLPT
DIG
NÄSTA PÅ

GRISHONA

LEWI MED
ANKNYTNING TILL
VARGÖN

PERIOD

TRAVAS

HAR
TAGGEN

UPPÅT
VÄGGARNA

NAMN:
_____________________________________________________
ADRESS:
_____________________________________________________
POSTNUMMER OCH ORT:
_____________________________________________________

HJÄRTLÖS

Dragning sker den 18 september.
Vinst 1-2
Idrottsrabatten
Vinst 3-5
Biobiljett
Vinst 6-10
Våffelcafébiljett
Posta krysset till:

Svenska kyrkan Västra Tunhem, Granåsvägen 22, 468 22 VARGÖN

Trevlig höst!

