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Ansvarig utgivare: Elisabeth Tengler, kyrkoherde 
Layout: Helen Andersson 
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Foto försättssida: Dagen för invigning av Villa Björkås/
Helen Andersson
Adress: Västra Tunhems Pastorat, Granåsvägen 22,  
468 33 Vargön Tel: 0521-26 58 50 
E-post: vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se  
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem 
Västra Tunhems pastorat samarbetar med:
 

L Wahlqvist, Vargön 
Britt Warås, Trollhättan 

Karin Rex Svensson, Trollhättan 
Katarina Lindell, Vargön 

Gunnel Andersson, Vargön 
J Wahlqvist, Vargön 

Margot Björk, Vargön 
Ingela Olson, Lilla Edet 

Maj-Britt och Allan Andersson,  
Trollhättan

Susanne Karlsson, Trollhättan 
Priser har kommit med posten! 

KORSORDSVINNARE

Grattis!

  
Kan du  Kan du  

bibelordet? bibelordet? 

LUK 15:11-32LUK 15:11-32

Nu kommer även personal på försam-
lingsexpeditionen finnas i Halvorskyrkan 

kl. 9-12 på onsdagar framöver. 

NYHET!

Sedan 11 augusti driver pastoratet ett café i 
Villa Björkås. Vi har fått oerhört god respons 
från många Vargöbor och många andra. Villa 
Björkås är fortfarande under renovering och 

långt ifrån klart, det är ett projekt under  
ett par månader i samarbete med kommunen.

Villa Björkås har inte handikappanpassats 
ännu. 

Fram till och med vecka 35 har vi öppet: 
onsdag - fredag kl. 15 - 20 

lördag - söndag 11- 17 

När vi går in i september anpassar vi  
öppettider efter hur kvällarna mörknar. 

Ett varmt tack till alla våra medlemmar  
som gör den här satsningen möjlig för  

oss att genomföra!

Välkomna!

Café Villa Björkås

BAGAGELUCKELOPPIS 
 I VÄSTRA TUNHEM 
12/9 2021 kl. 11-14

Läs gärna mer på hemsidan:  
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Vill du läsa mer om Villa Björkås och 
dess historia besök gärna vår hemsida!  

www.svenskakyrkan.se/tunhem
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Vi välkomnar vår nya kyrkoherde!
Den 22 juni tillträdde Elisabeth Tengler som ny kyrkoherde i Västra Tunhems pastorat.

Elisabeth har tidigare varit komminister i pastoratet.

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD 
PÅ EN KOMMINISTER OCH 
EN KYRKOHERDE?

- Båda är präster, men kom-
ministern arbetar oftast med 
rent prästerliga uppgifter så 
som gudstjänst, dop, vigsel och 
begravning. Komministern har 
konfirmandgrupper och andra 
samlingar i sin tjänst. Kyrko-
herden är präst, men är också pastoratets högsta 
chef med allt ansvar det innebär. Kyrkoherden är 
de anställdas chef och svarar inför stiftet. En kyr-
koherde har mycket administrativt i sin tjänst.

HUR UPPLEVER DU DIN NYA ROLL?
- Jag tycker att det är spännande att tillsammans 
med medarbetare, förtroendevalda och försam-
lingsbor kunna utveckla kyrkan i vår bygd och 
rusta kyrkan inför framtiden. Som kyrkoherde 
finns det goda möjligheter att driva viktiga projekt 
och verka för församlingens bästa. Villa Björkås 
är ett exempel på en ny verksamhet som börjar ta 
form och som jag som kyrkoherde kan verka för.

VAD ANSER DU SOM KYRKOHERDE ATT 
PASTORATETS VIKTIGASTE ROLL ÄR I VÅR 
BYGD?
- Jag anser att vi måste leva evangelium. Sprida 
berättelserna om Jesus, inte bara som ord, utan i 
handling. Jesus är min inspirationskälla och min 
fasta punkt i livet. Det är tryggt! Just detta vill jag 
förmedla i vår bygd. Jag är övertygad om att alla 
människor är älskade och önskade av Gud. Alla 
får vara med.

NÅGRA ORD FRÅN  
ELISABETH! 

Här kommer höstens SPIRA, 
som i höst fokuserar mycket 
på det kyrkoval som ligger 
framför oss. I övrigt har vi 
valt att fokusera på kvinnan. 

I år är det 100 år sedan  
kvinnor för första gången fick 

lägga sin röst i ett demokratiskt val till riksdagen 
i Sverige. Västra Tunhems pastorat har fått sin 
första kvinnliga kyrkoherde. 

De tre första kvinnorna i Sverige som vigdes till 
präst vigdes 1960 för Stockholms stift och  
Härnösands stift. Tidigare hade kvinnan stor 
betydelse i syföreningar, ideellt arbete och genom 
prästfruns stora roll för församlingen. Dagens 
forskning finner det möjligt att kvinnor haft en 
större betydelse i de tidigare församlingarna än 
vad som framgår i nya testamentets berättelser. 
Det är glädjande att män och kvinnor kan i dag 
arbeta sida vid sida för att verka för kyrkan idag 
och för framtiden.

Använd nu er möjlighet att rösta i kyrkovalet 
19 september!

Guds rika välsignelse till er alla!

Elisabeth Tengler,  
kyrkoherde

KYRKOHERDEINSTALLATION 

Första söndagen i advent installeras Elisabeth som vår kyrkoherde av biskop Åke Bonnier
 i Västra Tunhems kyrka kl. 11.



4

Är du medlem, då har du också rätt att vara med  Är du medlem, då har du också rätt att vara med  
och påverka vad kyrkan ska göra i stort och smått.  och påverka vad kyrkan ska göra i stort och smått.  

Att rösta är ditt främsta verktyg och det är  Att rösta är ditt främsta verktyg och det är  
mycket enklare än vad du tror. mycket enklare än vad du tror. 

Söndagen den 19 september 
är det kyrkoval. Vilka skall 
få ditt förtroende att fatta 

viktiga beslut i kyrkan de kom-
mande fyra åren? Det handlar 
både om beslut i din församling 
och övergripande beslut för hela 
Svenska kyrkan. Hur ska din 
kyrkoavgift användas? Vilka 
verksamheter ska finnas i din för-
samling? Vilka ställningstagande 
ska kyrkan göra? Ta chansen att 
påverka din kyrka. 

Använd ditt röstkort

Att rösta i kyrkovalet går till på 
ungefär samma sätt som i de all-
männa valen. Du måste använda 
ditt röstkort om du röstar före 
valdagen via brevröstning eller på 
ett särskilt röstmottagarställe. Du 
kan förtidsrösta i samtliga röst-
ningslokaler i hela landet, 6-19 
september. 

Röstar du i din vallokal på val-
dagen bör du helst ha med dig 
röstkortet och legitimation. 

Om du har blivit av med ditt röst-
kort kan du vända dig till försam-
lingsexpeditionen i Vargön för att 
få ett dublettröstkort. 

Rösta lokalt, regionalt 
och nationellt

I kyrkovalet kan du rösta i tre 
val; kyrkofullmäktige, stiftsfull-
mäktige och kyrkomötet. Din röst 
påverkar hur Svenska kyrkan styrs 
lokalt, regionalt och nationellt. 

Alla som är röstberättigade får ett röstkort till sin folkbokföringsadress 
senast 1 september 2021. Din röst spelar roll! 

 
Val till kyrkofull- 

mäktige 
Vita valsedlar

Du väljer till kyrkofullmäktige 
i Västra Tunhems pastorat. 

Kyrkofullmäktige betämmer ra-
marna för den verksamhet som 
kommer att finnas de närmaste 
fyra åren. Till exempel vilken 
verksamhet för barn och unga 
som finnas i församlingen eller 
hur kör- och musikverksamhe-

ten ska se ut. 

 
Val till stiftet 

 
Rosa valsedlar

Svenska kyrkan är indelad i 13 
stift. Stiftfullmäktige är stiftets 
högsta beslutande organ. Stif-

tens främsta uppgift är att stödja 
församlingarna i deras verksam-
het och förvaltning genom ex-
pertis inom flera områden. Till 
exempel i kyrkoantikvariska 

frågor när man ska renovera en 
kyrka.  

 
Val till kyrkomötet 

 
Gula valsedlar

Kyrkomötet är Svenska kyr-
kans högsta beslutande organ 

med 251 ledamöter. De beslutar 
om kyrkans gemensamma och 

övergripande frågor om hur 
kyrkan ska arbeta med klimat-
frågan och vilka psalmer som 
ska finnas med i psalmboken. 

LOKALT
NATION-

ELLT REGIONALT

Läs mer om kyrkovalet på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/tunhem/kyrkoval
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Det finns följande möjligheter att rösta: 

1

3

2

Valdagen 
På valdagen den 19 september. Var du kan rösta ser du på ditt röstkort. Om du är på 
resande fot kan du förtidsrösta i en förtidsröstningslokal, kom i håg id-handling och 
röstkort. 

Förtidsröstning
• Vargöns kyrka: V 36 måndag - fredag kl. 9-12, lördag kl. 10-12
• Vargöns kyrka: V 37 måndag - fredag kl. 14-16, tisdag kl. 17-20, söndag kl. 9-16
• Halvorskyrkan: 8/9 kl. 9-12, 17-20 15/9 kl. 9-12
• Velandakyrkan: 9/9 kl. 17.30-20, 13/9 kl. 9-12
• Väne Åsaka församlingshem: 7/9 kl. 9-12, 14/9 kl. 9-12, 18-20
• Västra Tunhem: 12/9 kl. 11-14 (i samband med bagageluckeloppis)
• Vänersnäs församlingshem 10/9 kl. 15-18 (i samband med Fredax)
• Äldreboenden: 
 - Ekeliden 16/9 kl. 13.30-15.30
 - Landbogården 9/9  kl. 13.30-15

Brev/budröstning
Brevröstning kan ske genom att du hämtar ett brevröstningspaket i Vargöns kyrka under 
samma dagar och tider som ovan. Du behöver ett brevröstningspaket för att ett bud skall 
kunna lämna din röst. Röstkortet är nödvändigt om budet lämnar rösten i någon annan 
lokal än i vallokalen på valdagen. 

Förstagångsväljare

Vi är intresserade av vad just du tycker! 
Du har rösträtt, använd den. Det är ditt val! 

Alla medlemmar i Svenska kyrkan, som senast 
på valdagen den 19 september 2021 fyller 16 
år, har en demokratisk möjlighet att faktiskt 
bestämma hur Svenska kyrkan ska styras.

Vid kyrkovalet gäller personval

Du kan personrösta på tre kandidater genom att 
kryssa för deras namn på valsedeln. Om du inte 
kryssar för någon av kandidaterna betyder det 

att din röst går till nomineringsgruppen. Obser-
vera att du inte kan stryka något namn. 

Vem ska jag rösta på?

I det lokala valet väljer du vilka som ska sitta 
i kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige är det 
beslutande organet i pastoratet. Du kan välja 
att rösta på vilken av församlingarnas nomi-
neringsgrupp du vill, oberoende av i vilken 

församling du själv bor i. 

På nästa sida berättar de fyra nominerings-
grupperna om vad som är viktigt för dem. 

Församlingsråd

Våra församlingar ska ha var sitt församlings-
råd. Detta utses av det nyvalda kyrkofullmäk-
tige. Men först ska församlingarnas röstberät-
tigade medlemmar ha möjlighet att nominera 

kandidater. 

Detta sker vid ett församlingsmöte under  
hösten. 

OBS! KOM I HÅG 
ATT TA MED DITT 

RÖSTKORT!
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Kyrkans framtid i Åsaka-BjörkeKyrkans framtid i Åsaka-Björke  

Fr v: Bengt Olsson, Kent Almqvist, Yvonne Hemmingsson, Annelie Ek, Rose-Marie Elf, Britt-Marie Andersson, Siw Eriksson ,  
Ulla Haglund. Ej med på bild: Mia Harri, Valdemar Fredriksson, Barbro Andersson

Vi på Åsaka-Björkelistan vill värna om vår fina 
bygd, dess invånare och den miljö vi lever i. Vi vill 
att ALLA skall känna sig välkomna och trivas i vår 
församling. Vi tror på en levande och aktiv kyrka mitt 
i byn. Vår önskan är att arbete tillsammans med fören-
ingar i vår bygd för att öka gemenskapen.

DET HÄR VILL VI
Vi på listan arbetar för att våra två välskötta kyrkor 
och församlingshem med glädje och värme skall ta 
emot sina besökare. Där skall det kristna budskapet 
spridas med såväl ord som härlig musik.

Tid skall ges för att sitta ner en stund och samtala med 
kända och nyvunna vänner. Det kyrkliga livet skall 
kännas naturligt för alla, som känner behov av delak-
tigheten, inte minst i sorgens svåra stund.

Vi vill även arbeta för att hela vårt pastorat skall ges 
resurser för att utveckla det kyrkliga livet.

DET VI VÄRNAR OM I VÅR FÖRSAMLING ÄR 
BLAND ANNAT:
• Gudstjänstfirande i båda våra kyrkor samt på 

Landbogården. 
• Väne Åsaka och Norra Björke församlingshem 

ska finnas kvar. 
• Bra kör- och musikverksamhet
• Bra barn- och ungdomsverksamhet
• Att hög andel av våra ungdomar konfirmeras
• Vackra och rofyllda kyrkogårdar
• Hållbart miljöarbete
• Fler ideella medarbetare

Kontakt

Britt-Marie Andersson tfn 070-355 86 33 
Anneli Ek tfn: 070-980 72 90

KYRKANS FRAMTID I ÅSAKA-BJÖRKE

1. Britt-Marie Andersson
2. Anneli Ek
3. Rose-Marie Elf
4. Bengt Olsson
5. Kent Almqvist
6. Yvonne Hemmingsson
7. Siw Eriksson
8. Mia Harri
9. Barbro Andersson
10. Ulla Haglund
11. Valdemar Fredriksson
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”Kyrkan mitt i byn”

Idag när många arbetar utanför bostadens närområde 
önskar vi att kyrkan ska vara en mer central del i att 
människor ska lära känna varandra där de bor.

• Vi önskar att kyrkan ska bli en brygga mellan 
olika människor

• Vi önskar att kyrkan är en plats dit du känner att 
du kan vända dig i livets olika skeenden

• En plats för glädje, sorg och tvivel, för sökande 
och fördjupning: - En plats för Gud. 

DETTA VILL VI ÅSTADKOMMA GENOM ATT: 
• Erbjuda mötesplatser och verksamheter för barn, 

unga och vuxna
• Ge möjligheter att samtala om kristen tro i grupp, 

både för dig som "bara" är nyfiken och för dig 
som känner dig säkrare i sin tro

• Ge möjlighet till enskilda samtal när livet känns 
övermäktigt, eller när du bara behöver ha en ut-
omstående att tala med

• Erbjuda en variation av det kristna budskapet 
genom olika gudstjänstformer. 

KULTURARVET
Kyrkan är också en del av vårt kulturarv. Ett arv som 
inte överlever av sig själv. Därför värnar vi om att få 
behålla våra kyrkobyggnader och månar om de olika 
kvaliteterna som kyrkorna har. Utifrån de enskilda 
kyrkornas möjligheter önskar vi sedan ge ett varierat 
utbud av olika gudstjänstformer över året.

Öppen folkkyrka i Gärdhem i Västra Tunhems pastoratÖppen folkkyrka i Gärdhem i Västra Tunhems pastorat

Fr v: Mikael Ståhlgren Jensen, Niklas Appelgren, Ingegärd Andreasson, Torsten Andersson, Brynolf Appelgren,  
Carl-Johan Karlsson, Gert Frick, Anne-Mari Wennerberg, Dennis Waller och Håkan Johansson 

Ej med på bild: Helena Zetterlund, Karl-Erik Stridh

ÖPPEN FOLKKYRKA I GÄRDHEM I  
VÄSTRA TUNHEMS PASTORAT

1. Gert Frick
2. Ingegärd Andreasson
3. Brynolf Appelgren
4. Håkan Johansson
5. Dennis Waller
6. Torsten Andersson
7. Niklas Appelgren
8. Anne-Marie Wennerberg
9. Michael Ståhlgren Jensen
10. Helena Zetterlund
11. Carl-Johan Karlsson
12. Karl-Erik Stridh

Kontakt

Ingegärd Andreasson tfn  070-776 14 49
Brynolf Appelgren tfn 070-881 04 28
Gert Frick tfn 072-970 70 59
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VänersnäslistanVänersnäslistan
Fr v: Ann-Christine Bertilsson, Ann-Mari Jansson, Charlotte Stenberg Magnusson, Elisabeth Morales, Åsa Wågerman, 

Cecilia Gneibb Patchett, Joen Morales, Kristina Hilmerson, Magnus Magnusson

 

Vi på Vänersnäslistan älskar vårt Vänersnäs och vill verka 
för en öppen och välkomnande atmosfär för alla som sö-
ker sig hit; helt tillfälligt eller för att slå ner sina bopålar.
 
Vi tror att en levande och glädjefylld, men också innerlig 
och varm, kyrka ska finnas "mitt i byn" och välkomna alla 
som söker kontakt med Gud, med sitt inre eller helt enkelt 
med oss som bor, verkar och njuter här.
 
Vi på Vänersnäslistan vill att kyrkan ska vara en sam-
manhållande kraft och en naturlig mötesplats för alla i 
bygden! Vi vill vara en kyrka som lockar och inbjuder till 
allas deltagande och medverkan i aktiviteter och guds-
tjänster. 
 
Kyrkan ska vara ett naturligt inslag i vår vardag och i 
helg. Därför vill vi att kyrkan ska se allas våra behov och 
försöka erbjuda meningsfulla möten och aktiviteter för 
människor i alla åldrar och livssituationer. 
 
I vårt arbete strävar vi efter ett gott samarbete med andra 
föreningar på Vänersnäs. 
 
Vi vill ha gudstjänster med attraktiva och utvecklande 
upplägg och innehåll. Alla ska känna sig hemma och 
trygga i gudstjänsterna. De ska vara lätta att förstå och de 
ska ge oss både livsglädje, styrka och sinnesro.
 
Musiken, körverksamheten, aktiviteter för barn och unga 
samt församlingskvällar med meningsfulla teman är 
viktiga för oss och som vi vill satsa på. Vi är särskilt stolta 
över vår kör, vår barn- och familjeverksamhet Fredax 
samt vårt internationella projekt där vi stödjer ett barnhem 
i Bolivia. 

Kontakt

Charlotte Stenberg Magnusson
tfn: 070-810 52 78
Joen Morales tfn: 070-610 85 37

MED KYRKAN I TIDEN I VÄNERSNÄS FÖR-
SAMLING I VÄSTRA TUNHEMS PASTORAT

1. Charlotte Stenberg Magnusson
2. Joen Morales
3. Åsa Wågerman
4. Cecilia Gneib Patchett
5. Ann-Christine Linnéa Bertilsson
6. Elisabeth Morales
7. Kristina Hilmerson
8. Magnus Magnusson
9. Ann-Mari Jansson
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Kontakt

Annalena Levin tfn: 070-852 35 73
Hélène Vierikko tfn: 073-531 59 16
Inga-Maj Andersson tfn: 070-440 06 79

Kyrklig gemenskap i Västra TunhemKyrklig gemenskap i Västra Tunhem
Fr. v Annalena Levin, Hélène Vierikko, Gunvor Påsse, Saga Rypdal Josefsson, Alexander Larsson, Helena Nylén, Charlotte Milton, 

Tove af Geijerstam, Inga-Maj Andersson, Frode Josefsson, Emelie Bengtsson Nilsson, Raul Eriksson, Louise Johansson,  
Nils af Geijerstam, Johanna Gustafsson, Håkan Deleskog, Ingela Olsson, Yvonne Granstedt, Gunnel Dirsäter, Anders Påsse

KYRKLIG GEMENSKAP I VÄSTRA TUNHEM

1. Annalena Levin
2. Hélène Vierikko
3. Gunvor Påsse
4. Saga Rypdal Josefsson
5. Alexander Larsson
6. Helena Nylén
7. Charlotte Milton
8. Tove af Geijerstam
9. Inga-Maj Andersson
10. Frode Josefsson
11. Emelie Nilsson Bengtsson
12. Raul Eriksson
13. Louise Johansson
14. Nils af Geijerstam
15. Johanna Gustafsson
16. Håkan Deleskog
17. Ingela Olsson
18. Yvonne Granstedt
19. Gunnel Dirsäter
20. Anders Påsse

Vårt mål är en levande kyrka där människor i alla åldrar 
känner sig välkomna och kan finna en plats.

VI VILL ARBETA FÖR:
• Gemenskap och trivsel i hela pastoratet
• Ett aktivt arbete för hållbar och jämställd arbetsmiljö 

för såväl anställda som ideella
• Ett aktivt och långsiktigt miljötänkande i all vår verk-

samhet bland annat olika tekniker för minskat klimat-
avtryck

• Att tydligt sprida det kristna budskapet och därmed få 
fler boende att döpas, konfirmeras och vigas

• En demokratisk öppen folkkyrka, som även finns i 
samhället, där alla känner sig välkomna

• Ett nära och bra samarbete med närliggande pastorat, 
kommuner och organisationer för att skapa mötesplat-
ser där vi kan dela vårt kristna budskap med männ-
iskor i alla åldrar

• Att ge stöd till den som är ensam eller hamnat i kris, 
skapa aktiviteter för äldre och daglediga

• Ett utökat kristet barn- och ungdomsarbete med goda 
vuxna förebilder, vilket leder till stora och aktiva 
grupper inom såväl gudstjänstliv som inom besöks-
grupper

• Ha moderna och välskötta kyrkogårdar och fastigheter 
samt utveckla de digitala verktygen för att nå ut till 
alla människor.

Alla ska veta att de är värdefulla och behövs i vårt  
pastorat och i sitt sammanhang i livet.  

Det finns en plats för alla. Välkommen!

Läs gärna mer om Kyrklig gemenskap i Västra Tunhem på:  
www.svenskakyrkan.se/tunhem/kyrkoval



September 

5 SEPTEMBER 14 E TREFALDIGHET 
Västra Tunhems kyrka, pastoratsmässa kl 11.

12 SEPTEMBER 15 E TREFALDIGHET 
Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11.
Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 16. 
Gärdhems kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 17. 

19 SEPTEMBER 16 E TREFALDIGHET 
Vargöns kyrka, gudstjänst kl. 11.
Velandakyrkan, gudstjänst kl. 11 
Vänersnäs kyrka, friluftsgtj m fågelskådning kl. 16.  
Väne Åsaka, gudstjänst kl. 17. 

26 SEPTEMBER 17 E TREFALDIGHET 
Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11
Norra Björke kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
Gärdhems kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 17. 
 
 

Oktober
 
3 OKTOBER HELIGA MIKAELS DAG (DOP- 
ÄNGLAR DELAS UT)
Vargöns kyrka, gudstjänst kl. 11.  
Gärdhems kyrka, gudstjänst kl. 11.  
Väne Åsaka kyrka, gudstjänst kl. 17. 

10 OKTOBER TACKSÄGELSEDAGEN
Gärdhems kyrka, pastoratsmässa kl. 11. 

17 OKTOBER 20 E TREFALDIGHET 
Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11.
Norra Björke kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
Vänersnäs kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 16.  
Velandakyrkan, gudstjänst med nattvard kl. 17. 

24 OKTOBER 21 E TREFALDIGHET 
Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
Gärdhems kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
Väne Åsaka kyrka, gudstjänst kl. 17. 

September 

31 OKTOBER 22 E TREFALDIGHET
Norra Björke kyrka, gudstjänst kl 11. 
Vargöns kyrka, gudstjänst kl. 16. 
Halvorskyrkan, gudstjänst kl. 17. 
  

November

6 NOVEMBER ALLA HELGONS DAG 
Västra Tunhems kyrka, orgelandakt kl. 11.
Gärdhems kyrka, orgelandakt kl. 14.

7 NOVEMBER SÖNDAG E ALLA HELGONS DAG 
Vänersnäs kyrka, minnesgudstjänst kl. 11.  
Norra Björke kyrka, minnesgudstjänst kl. 15.  
Västra Tunhems kyrka, minnesgudstjänst kl.  18. 
Gärdhems kyrka, minnesgudstjänst kl. 18.

14 NOVEMBER SÖNDAG F DOMSÖNDAGEN
Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
Velandakyrkan, gudstjänst med nattvard kl.  17.

21 NOVEMBER DOMSÖNDAGEN  
Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
Norra Björke kyrka, gudstjänst kl. 17.

10

Kalender

ÖPPEN KYRKA  

fredagar kl. 14-16 i  
Gärdhems kyrka. 

3/9 -5/11

Vi bjuder på kaffe! 

Välkommen in!

NYHET!
 

Pastoratsmässa, 
en gång i  

månaden med  
Elisabeth Tengler. 

Ev. ändringar kan förekomma.  
Besök gärna hemsidan som alltid är uppdaterad.

www.svenskakyrkan.se/tunhem
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Under samma himmel
Coronapandemin har tvingat miljontals 
människor till ett liv i extrem fattigdom 
och utsatthet. FN befarar att 235 miljoner 
människor kommer behöva akut humanitär 
hjälp under 2021.

De människor som drabbas hårdast av katastrofer 
är de som har minst möjlighet att skydda sig.  

Tillsammans med systerkyrkor och samarbetsorga-
nisationer världen över kämpar Act Svenska kyrkan 
för att stötta människor att resa sig starkare. 

De lokala aktörerna är nyckeln. De får handled-
ning i krishantering för att ge stöd till familjer som 
drabbats av arbetslöshet och plötslig fattigdom. De 
får kunskap om hur smittspridning kan stoppas och 
stöd att sprida viktig information i sina närområden. 
De får även utbildningar om hur det ökade våldet i 
hemmen kan förebyggas och hanteras.

Genom Act Svenska kyrkans nätverk på plats, blir 
stödet effektivt och leder till en långsiktig föränd-
ring för människor i utsatthet.

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det 
möjligt! Swisha din gåva till 900 1223. 

Tack!

Det är i kyrkan det  
händer! 

Välkommen!

Tillsammans igen!
Nu hoppas vi att vi kan vara tillsammans igen!  

Mycket av det vi har att erbjuda är bekant, men vi har också en del nyheter pågång!  
Besök gärna vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem så får du veta mer! 

svenskakyrkan.se/act

Foto: Kat Palasi /Ikon

UNDER SAMMA  
HIMMEL

Coronapandemin har tvingat miljoner människor  
till ett liv i extrem fattigdom och hunger. 

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
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I bibeln finns det flera berät-
telser om olika kvinnor. Kvin-
norna visar på olika styrkor 
som t.e.x. de planerar, de 
ordnar till med kalas, de fixar 
och har hand om hemmet 
och de finns där de behövs. 

Ester är en av dessa kvinnor 
man kan läsa om och denna 
starka modiga kvinna som 

blev drottning har ett mod jag 
önskar ha.

Kungen i Persien behövde en ny 
drottning. Kvinnorna i landet kom 
till slottet för att bli den nya drott-
ningen. Ester, en judisk kvinna 
blev vald.

Kungen hade en medhjälpare, en 
man som hjälpte honom med allt 
han behövde hjälp med. Han hette 
Haman och han gillade inte det ju-
diska folket. De tillhörde ju Gud. 
Haman ville att alla skulle buga 
sig och se upp till honom.

Esters kusin Mordokaj vägrade 
att buga sig för Haman utan han 
bugade sig endast för Gud. 

Haman blev arg och gick till 
kungen och berättade vilka dåliga 
människor judarna är. Kungen 
litade ju på Haman och skrev 
därför en ny lag som inte var bra 
för judarna. 

Mordokaj hörde om den nya lagen 
och berättade detta för Ester. Kan-
ske var det därför hon blev vald 
till drottning. För att hon skulle 
rädda det judiska folket, Guds 
folk. 

Ester funderade på hur hon skulle 
göra. Mat är ju alltid gott. Så hon 
bjöd kungen och Haman på en 
god middag. Ester frågade kungen 
under middagen varför han ville 
ha bort henne. - Jag är ju judisk, 
sa Ester. Kungen ångrade då sitt 
beslut om den nya lagen och lät 
Mordokaj bli hans viktigaste 
medhjälpare istället för Haman. 
Han skrev sedan en ny lag så att 
det judiska folket skulle känna sig 
trygga.

Gud använde Ester för att rädda 
sitt folk. De som trodde på Gud.

Tänk att en dag se någon annan 
bli illa behandlad som Ester och 
hennes folk. Hade du då vågat 
säga ifrån? Ester vågade och tog 
chansen, kanske för att hon fick 
hjälp av sin kusin och Gud.

Du och jag kanske inte kan rädda 
eller hjälpa alla men vi kan för-
söka ta hand om oss själva, de i 
vår närhet och de vi möter.   

Alla är vi olika och tänk så många 
olika saker vi är bra på. Vågar du 
inte själv, ta hjälp av någon annan. 
Precis som vi sjunger i psalmen: 

Du är värdefull! Du är viktig! Du 
är alltid älskad av Gud! 

PSALM 791
"Du vet väl om att du är värdefull

Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull

För ingen annan är som du"

Camilla Svensson , 
församlingspedagog

TEMA:  
Kvinnor

Andakt - Ester, modig drottning

Foto: Malin Wrigstad/IKON
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Prästfruns betydelsefulla roll 
inom kyrkan och försam-
lingen

I hushållet var det prästfrun som 
var arbetsledare och arbets-
uppgifter har förändrats under 

århundradenas lopp. 
Prästfamiljens hem skulle ju stå 
till sitt förfogande för kringre-
sande och obekanta ståndsperso-
ner och ämbetsmäns nattlogi och 
utspisning. Ibland serverades det 
kaffe med dopp upp till 15 gånger 
vissa dagar och på söndagar var 
det till att bjuda på söndagsmid-
dag för de besökare som kom 
förbi denna dag. 

För många prästfruar gällde det att 
vara upp tidigast och sist i säng – 
om det fanns någon säng åt henne. 
Långa tider fick hon sin nattvila 
på matsalssoffan, vilket nog med-
förde stor trötthet. Men detta var 
ju inget som hon berättade om, 
kan hända att hon hellre berät-
tade om ljuvliga, ensamma, tysta 
sommarmorgnar, då hon plockade 
korgar fulla med hallon, medan 
hela huset sov, eller om sena kväl-
lar, då alla andra gått till vila och 
hon satt och torkade skorpor i den 
sena ugnsvärmen efter ett storbak.

Prästfru rådfrågades ofta vid 
krämpor och sjukdomsfall, van-
ligtvis fanns det också i präst-
gården ett litet apotek med olika 
medikamenter för diverse åkom-
mor. Hade hon förtroende från 
läkaren i bygden kunde det hända 
att hon fick ha opium och sublimat 
(=kvicksilver) och andra droger 
hemma i prästgården. 

En annan viktig roll som försam-
lingsmoder var att aktivt delta på 
söndagens gudstjänst. Hon anli-
tades gärna som gudmor, klädde 
brudar i prästgården före vigsel 
i kyrkan eller i brudens föräldra-
hem. Prästfruar följde också med 
på bröllopsfest, gravöl och husför-
hörskalas. 

Prästgården skulle skötas särskilt 
väl och vara ett föredöme för 
socknen. Allt skulle ske i rätt tid 
på rätt sätt och efter bestämda 
regler. Hushållsarbetet skulle gå 
jämnt och störningsfritt, lugnt som 
olja ur kran. 

Då en präst dog, “konserverades” 
änkan, dvs. den nya prästen fick 
gifta sig med änkan för att få 
tjänsten, om änkan var för gam-
mal, kunde prästen gifta sig med 
en av döttrarna. Men livet i präst-
gården fortsatte som förut. Detta 
gjorde att prästfrun var viktig, 
prästen var ny, men prästfru kände 
man.

Men tiderna förändrades och då 
utbildningsvägarna öppnades för 
kvinnor var det inte ovanligt att 
hon inriktade sig inom området 
sjukvård, vilket var användnings-
bara inom församlingen. 

Under 1900-talet blev prästfruns 
roll allt tydligare, hon skulle vara 
ledare för Röda Korset-kretsar, 
söndagsskolor, syföreningar och 
liknande. Men under tidens gång 
ändrades även detta, hon hade 
utbildat sig, yrkesarbetade och 
satsade på egen karriär. 

I det moderna samhället upphörde 
den gamla prästfrurollen. 

Prästfruns tidigare uppgifter 
övertogs av diakonissor, försam-
lingssekreterare, församlingspeda-
goger. 

Prästfrun blev Prästens fru och 
deltog i församlingens gudstjäns-
ter och övriga verksamheter som 
privat person. 

Maria Lindskog

 
Johan och Hedda Blomquist utanför 

Västra Tunhems prästgård.
Johan Blomquist var kyrkoherde under 

åren: 1885-1920.
Personerna på bilden har inget med 

texten att göra. 

Foto: Vänersborgs museum

Den fromma och flitiga församlingsmodernTEMA:  
Kvinnor
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Tjejjouren Eva är en ideell 
förening som grundades 
2016. Tjejjourens verksam-
het riktar sig till ungdomar 
som identifierar sig som tje-
jer och syftet med verksam-
heten är att vara ett stöd för 
den som behöver någon att 
prata med. 

Tjejjouren samverkar med 
Trollhättans Stad och Vä-
nersborgs kommun men tar 

emot samtal från personer i hela 
landet. I tjejjouren finns i dags-
läget 15 aktiva medlemmar som 
tillsammans sköter den stödchatt 
som man kan vända sig till om 
man känner behovet av att prata 
med någon. Om man som stöd-
sökande vänder sig till chatten är 
man alltid anonym och man kan 
vända sig till Tjejjouren Eva med 
vilka frågor eller samtalsämnen 
som helst. 

Sedan Tjejjouren Eva grundades 
har antalet stödsökande ökat suc-
cessivt och 2020 tog jouren emot 
drygt 300 samtal via både chatt 
och mail. De ämnen som oftast 
förekommer i stödsamtalen hand-
lar om psykisk ohälsa, suicid och 
våld av olika slag. Av de personer 
som uppger att de blivit utsatta 
för våld har majoriteten utsatts för 
våldet i det egna hemmet och ofta 
av en partner eller en familjemed-
lem. 

Att arbeta ideellt i Tjejjouren Eva 
kan ibland kännas tungt, men det 
är ett oerhört viktigt och menings-
fullt uppdrag. Många av jourens 
stödsökande har inte berättat om 
sina upplevelser tidigare, utan tar 
ett första steg genom att kontakta 
tjejjouren anonymt. Det är inte 
ovanligt att dessa personer skuld-
belägger sig själva genom att ta 
på sig en del av ansvaret för att de 
har blivit utsatta. 

Psykisk ohälsa och våld i nära 
relationer är ett stort samhälls-
problem och vi i Tjejjouren Eva 
möter detta varje vecka när vi 
pratar med våra stödsökande. Vi 
vet även att det som syns utåt bara 
är en bråkdel av den problematik 
som finns och att mörkertalet är 
stort. 

Vi i Tjejjouren Eva är oerhört 
tacksamma för det stöd vi fått 
sedan vi startade verksamheten. 
I tjejjouren tar vi vårt uppdrag på 
största allvar och får så mycket 
tillbaka i möten i stödsamtal, före-
läsningar och samverkansforum. 

Vi ser mycket fram emot att fort-
sätta utveckla verksamheten för 
att kunna stötta ännu fler personer 
i många år framöver. 

Moa Grandin , 
kassör och medgrundare i 

Tjejjouren Eva 

Tjejjouren Eva

VILL DU STÖTTA JOURENS ARBETE?VILL DU STÖTTA JOURENS ARBETE?

För 100 kr blir du stödmedlem i jouren, men vi tar även  För 100 kr blir du stödmedlem i jouren, men vi tar även  
emot donationer på swishnummer: emot donationer på swishnummer: 

123 230 3527123 230 3527

BEHÖVER DU HA NÅGON  BEHÖVER DU HA NÅGON  
ATT PRATA MED? ATT PRATA MED? 

Du är välkommen att höra av  Du är välkommen att höra av  
dig till vår chatt som du hittar på: dig till vår chatt som du hittar på: 
www.rokstjejjourer.se/tjejjour-www.rokstjejjourer.se/tjejjour-

eneva eller till vår mejl: eneva eller till vår mejl: 
tjejjoureneva.gmail.com tjejjoureneva.gmail.com 

Chatten är  Chatten är  
öppen tisdagar mellan kl 18-21. öppen tisdagar mellan kl 18-21. 

KONTAKTA TJEJJOUREN EVA

VILL DU ENGAGERA DIG  VILL DU ENGAGERA DIG  
SOM AKTIV MEDLEM I TJEJ-SOM AKTIV MEDLEM I TJEJ-

JOUREN EVA?JOUREN EVA?
  

Skicka i så fall ett mejl till: Skicka i så fall ett mejl till: 
 tjejjoureneva@gmail.com tjejjoureneva@gmail.com    
med några rader om vem du med några rader om vem du 

 är och varför du vill engagera  är och varför du vill engagera 
 dig. dig.

TEMA:  
Kvinnor

14 Foto: Camilla Cherry/IKON
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Vänersnäs församling

VÄNERSNÄSKÖREN – en blandad kör för  
vuxna i alla åldrar. Vi övar varannan söndag i  
Vänersnäs församlingshem kl.18.30 – 20.30.

Ny kantor är på gång till  
Vänersnäs församling!

Välkommen att vara med i våra körer! 
Att sjunga och spela tillsammans ger energi och livsglädje!  

Det bästa med körsång är att det är aldrig för sent att börja! 

Åsaka – Björke församling

ÅSAKA – BJÖRKEKÖREN – en blandad kör  
för vuxna i alla åldrar. Vi övar på tisdagar i  

Väne Åsaka församlingshem kl.19 – 21.

Ny kantor är på gång till  
Åsaka – Björke församling! 

Gärdhems församling

GÄRDHEMS KYRKOKÖR – en blandad kör för 
vuxna i alla åldrar. Övning på tisdagar i  
Gärdhems församlingshem kl.19 – 21. 

PSALMKÖREN – en sånggrupp för alla som  
är intresserade av psalmer. Är mer som en 
psalmcirkel där vi sjunger psalmer och lär 

oss något om deras bakgrund, författare och  
kompositörer. Övning prel. onsdagar i  

Halvorskyrkan kl.17 – 18.30.

Körledare:  
Kantor Anna Dahlqvist tfn: 070 – 285 75 08

Västra Tunhems församling

TUNHEMSKÖREN – en modern kyrkokör för 
vuxna kvinnor och män i alla åldrar. 

Övar på tisdagar kl.18.45 - 21 i Vargöns kyrka.

VARGÖNS BARNKÖR – för barn ca 6-9 år.  
Övning prel. tisdagar i Vargöns kyrka  

kl.14 – 14.30.

Körledare:  
Kantor Lars Eklund tfn: 072 – 251 61 19

Körsång - En av Sveriges 
största folkrörelser

Närmare 600 000 personer 
i Sverige beräknas sjunga 
i olika typer av körer.

– Varför är det då så många som 
som är med?
Forskning visar att man mår bra 
av att sjunga! Ja, det finns faktiskt 
forskning som visar detta. Halten 
av måbra-hormonet oxytocin ökar 
likaså endorfiner och testosteron.  

Vill du veta mer?

Läs gärna mer på hemsidan!  

www.svenskakyrkan.se/ 
tunhem/musik-och-kor

Foto: Kristin Lidell/IKON
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Musik i kyrkan

Kom och sätt dig till ro i kyrkan och låt dig 
beröras av vacker och stilla musik. 

6 NOVEMBER 
 ALLA HELGONS DAG

Västra Tunhems kyrka, orgelandakt kl. 11.
Gärdhems kyrka, orgelandakt kl. 14.

  

Allhelgona

Minnesgudstjänster

Vi samlas och tänder ljus för dem som har 
gått bort under året och låter oss trösta  

oss av det kristna hoppet. 

7 NOVEMBER  
SÖNDAG E ALLA HELGONS DAG

Vänersnäs kyrka, minnesgudstjänst kl. 11.  
Norra Björke kyrka, minnesgudstjänst kl. 15. 

Västra Tunhems kyrka,  
minnesgudstjänst kl. 18.

Gärdhems kyrka, minnesgudstjänst kl. 18.  
   

Här skiljs våra vägar i livet
men du lät mig tidigt förstå
I stjärnorna står det skrivet
tillsammans för alltid ändå

När natten så stilla sig sänker
finns tystnadens tomhet hos mig

Och likt den klaraste stjärna som blänker
så stark är min kärlek till dig

Du är för alltid en del av mig
som polstjärnans ljus i natten

Jag tänder ett ljus som en hälsning till dig
som en bro över mörka vatten

Du är för alltid en del utav mig
så fjärran men ändå så nära

En ängel ska bära min hälsning till dig
Du är alltid en del utav mig

Av: Lasse Berghagen

BRA ATT KÄNNA TILL OM GRAVLJUS! 
Vi behöver tänka på djur och natur. Använd gärna batteriljus eller lyktor med lock,  

eftersom fåglarna äter stearin och sprider metallbitar på våra åkrar som sedan riskerar  
att hamna i djurfodret. 
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Vi bjuder på kaffe i  

våra församlingar
 

VÄSTRA TUNHEM, SERVERING I KYRKSTUGAN
Torsdag 4/11  kl. 11-17
Fredag 5/11  kl. 11-17
Lördag 6/11  kl. 10-16 

VÄNERSNÄS, SERVERING I KYRKAN
Lördag 6/11  kl. 10-16 

GÄRDHEM, SERVERING I KYRKAN
Fredag 5/11  kl. 11-17
Lördag 6/11  kl. 11-15 

VÄNE ÅSAKA, SERVERING I KYRKAN
Lördag 6/11  kl. 11-16 

NORRA BJÖRKE, SERVERING I KYRKAN
Lördag 6/11  kl. 11-16

Grön skylt  
Har du grön skylt på graven med upp- 

maning att kontakta kyrkogårds- 
förvaltningen? 

I så fall vill vi gärna komma i kontakt  
med dig, ofta handlar det om att vi söker en 

gravrättsinnehavare. 
Ring gärna: 0521-26 58 56

Digital kyrkogårdsvandring

Lär känna din kyrka och kyrkogård och ta  
del av historiens vingslag. Folder för  

vandringen kan hämtas i kyrkan, försam- 
lingshemmen och på besökstoaletten.  

Finns på Västra Tunhem och Väne Åsaka  
och inom en snar framtid även på Gärdhems 

kyrkogård.  

www.svenskakyrkan.se/tunhem

Granris, krans och 
gravljuständning

  
Vill du ha hjälp med granris, krans  
och gravljuständning på graven?

Välkommen att höra av dig till 
kyrkogårdsförvaltningen så  

hjälper vi till med detta! 

Tfn: 0521-26 58 56 
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Hej! 

Jag heter Elisabeth Johannesson och jag börjar 
som diakoniassistent på deltid, hos er i Västra 
Tunhems pastorat från och med augusti. Jag kom-
mer bl.a  att arbeta med våffelcaféerna i Halvors-
torp och Väne Åsaka, men det kan även bli att 
jag deltar i andra aktiviteter allt eftersom. Just nu 
studerar jag, för att så småningom nå målet att bli 
diakon i Skara stift. 

Mitt kyrkliga engagemang består hittills främst av 
att jag är kyrkvärd och förtroendevald i  
Vänersborgs- och Väne-Ryrs församling. 

Jag ser mycket framemot att nu också få jobba 
med församlingsarbete och lära känna er som bor 
och arbetar här. 

Vi ses!
Elisabeth Johannesson 

Hej och hej då! 

Hej! 

Jag var med i Skara domkyrka den 16 september 
2007 då Helena Nylén vigdes till diakon. Då stod 
jag också framme vid altaret och sa ja till att vara 
i vigningstjänst. Nu har jag fått förmånen att bli 
anställd för diakonala uppgifter tillsammans med 
Elisabeth Johannesson i pastoratet där Helena 
tidigare verkade. Så roligt det ska bli att träffas i 
mötesplatser och växtplatser efter sommaren.

Lite om mig själv: Jag blev Trollhättebo 1983. Då 
var vi fem personer som flyttade hit. Nu bor jag 
ensam i huset på Sandhem. Ändå har jag köpt yt-
terligare ett hus som sedan i påskas står på tom-
ten: ett växthus. 
Nu får jag lära mig något nytt och hoppas att 
tomatplantor med mera ska frodas.

Ingegerd Kallioniemi ,
diakon

Tack! 

Den sista augusti slutade jag i Västra Tunhems 
pastorat för att påbörja en ny tjänst i Grästorp 
som kantor. Det är med blandade känslor som jag 
har gjort detta, då jag alltid under mina 23 år som 
anställd trivts så väldigt bra här. Men ibland dyker 
det upp saker som man inte tänkt skulle hända, 
men ändå känns rätt. 

Jag vill därför ta tillfället i akt och rikta ett stort 
tack till alla som jag har fått möta under årens 
lopp: engagerade ideella, fantastiska körsångare, 
gudstjänstbesökare och goa kollegor/arbetskam-
rater. Det är många fina möten jag har fått vara 
med om tillsammans med er. Roliga minnen och 
tillfällen med mycket skratt, men också allvarliga 
stunder. Jag kommer sakna er mycket! 

Tack! 

Så hjärtinnerligt tack och jag hoppas vi ses. Kan-
ske vill någon göra en utflykt till grannpastoratet?
Då är ni varmt välkomna!

Hälsningar 
Karin Helgesson



KONTAKT 
 

HEMSIDA 
www.svenskakyrkan.se/tunhem 

E-POST FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se 
E-POST KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN 

tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 

PRÄSTER 
Elisabeth Tengler kyrkoherde  072-732 60 28
Petra Waller     070-608 85 67  
Sven Bild    070-522 14 10 
Camilla Juhlin    070-241 20 22 
Margareta Olsson   072-502 95 58

KANTORER
Lars Eklund    072-251 61 19
Anna Dahlqvist   070-285 75 08

DIAKONER 
Elisabeth Larsson   070-464 48 39
Ingegerd Kallioniemi   070-278 54 76 

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
Erika Olsson    072-092 60 62 

KYRKVAKTMÄSTARE
Marie Lindmark   076-845 61 25 
Maria Lindskog   073-367 09 06 
Bjarne Öhman    070-250 11 77 

KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE
Arbetsledare Ulf Alexandersson 070-394 86 32
Västra Tunhem och Vänersnäs kyrkogård 
Tel tid: Må-Fr 9.30-11.30  0520-42 11 01
     073-372 25 73
Gärdhem och Norra Björke kyrkogård 0520-358 30
     070-394 86 32
Väne Åsaka kyrkogård   076-830 10 89 
     

ADMINISTRATION 
Församlingsexpeditionen  0521-26 58 50 
Telefontid: må, ti, fr 9-12, on 12.30-15.30, to 12.30-15
Ekonomi administration  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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Dopet 

Du vet väl om att dopet är öppet för alla åldrar?
Även om ert barn har blivit äldre så kan man 
döpa det. Nu finns det möjlighet att låna en  

dopklänning i lite större storlek som är virkad  
av Lena Lundskog.

Ps. Det planeras för en dopdag i oktober så  
håll utkik på vår hemsida lite längre fram. 

www.svenskakyrkan.se/tunhem

Kyrkan i vår vardag -  
ett axplock av händelser!

Anställda och ideella tar sig en välförtjänt paus efter att 
arbetat med att städa och göra fint i Villa Björkås. 

Sommarmusik i Norra Björke. Emma och Henrik  
Bengtsson spelar på valthorn, piano och marimba. 

Gustav Fröjd hjälper till att göra fint på en grav på  
Gärdhems kyrkogård.  



Höstkrysset

NAMN: 

__________________________________________

ADRESS: 

__________________________________________

POSTNUMMER OCH ORT: 

__________________________________________

Dragning sker den 15 september 2021.
Vinst 1-2 Kaffe och våffla på Café Villa Björkås
Vinst 3-5 Bärkassar av återvunnet material
Vinst 6-10 Nyckelringar

Posta krysset till:  
Svenska kyrkan Västra Tunhem 
Granåsvägen 22 
468 22 VARGÖN

NAVELN 
ÄR ETT

FIRAS 
8/5

STRÖM

FÖRSÄN-
DELSER

FÖR LIV
ALLRA 
SIST I 
BREV
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ALLA ....... DAG 
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REJÄLT
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SAKNAR 
KANSKE 
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SINNIG

SMÅ-
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NEDER-
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TÄT 
DUNGE

SAKNAR
UT- 

SCHASAD

KAN MAN 
S IG I 

GLANSEN
TÖCKEN

PERSON SOM HAR EN 
V IKTIG ROLL NÄR 

GUDSTJÄNST FIRAS

EN FRÅN  
1200-TALET FINNS I 
GÄRDHEMS KYRKA

JORDYTA
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TADE 
HÅRT

PÅVE-
NAMN

LEGERING

MAT  
TILL 
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INNER-
LIGHET

RIKTNING 
INOM 

KONST

MINDRE 
LÄGENHET

BYRÅ MEN 
INGEN 
MÖBEL

T IMOTEJ 
ÄR EN

VILL  
EXHIBI-
T IONIST 

BLI

TVINNA

AV-
GÖRANDE 
NEJRÖST

GÅR DET 
TILLÅTNA
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NOA
ETT  
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SJÄLV-
BELÅTEN 

HAR STORT

STÅ 
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INGÅNG

EN FRÅGA 
OM  
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SVAVEL

SÄTTA 
IGÅNG

HÖRS FRÅN 
HAGE

FRAM-
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HÅRDFÖR

FÖRÄL-
SKAD

FÖRSÄ-
KRAR

ADRESS 
PÅ NÄTET

SKRÖNA

SES MED 
HANDA

SNABB 
SÄNK- 
NING

SJÄTTE 
TONEN
LIGGER 
TVÅAN I

KUR-
ANSTALT
SKOGS-
FIGUR

SES MED 
PIN
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LITET 
ANTAL

V ID 
MOLDAU
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VÄGEN

GE EFTER

BESEGRA

MENAR UNGE
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ELLER 

DAGARNA 
I ....
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LASS-
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KISEL

DEN SOM 
SKICKAR
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REPUBLIK
FLACKA 
RUNT

1 THESS 5:14
UPPMUNTRA DE .........

B ILD: P IXABAY.COM


