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KONTAKT 
 

HEMSIDA 
www.svenskakyrkan.se/tunhem 

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

E-POST KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN 
tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 

PRÄSTER 
Kyrkoherde Elisabeth Tengler  072-732 60 28
Sven Bild    070-522 14 10 
Camilla Juhlin    070-241 20 22 
Margareta Olsson   070-372 28 57 
Magdalena Mellgren Sävenstrand  073-453 02 50
Carl Jälknäs, tjänstebitr.    073-958 79 18 
 

KYRKOMUSIKER
Anna Dahlqvist, kantor   070-285 75 08 
Hans-Olof Svensson   072-251 61 19 
Ruth Nordholm    076-058 48 84
 

DIAKONI 
Elisabeth Larsson, diakon   070-464 48 39
Andrea Warrebo, diakoniass.   070-278 54 76 
 

BARN OCH UNGDOM 
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 
Tone Jacobsen    072-932 03 50 

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

ADMINISTRATION 
Församlingsexpeditionen   0521-26 58 50 
Telefontid: må, ti, fr: 9-12, on, to: 12.30-15.
Ekonomi    0521-26 58 53 
Ekonomi (lön och fakturor)  0521-26 58 54
Kommunikation    079-585 59 17

CAFÉ VILLA BJÖRKÅS  
Ellinor Josefsson   073-453 02 52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Västra Tunhem, Gärdhem, Väne Åsaka, Vänersnäs och Norra Björke  
Besöksadress: 
Kyrkstugan, Västra Tunhem 
Telefon fr.o.m september 
måndag-fredag kl. 9-11   0520-42 11 01 
Arbetsledare kyrkogårdar: 
Ulf Alexandersson   070-394 86 32
Kyrkogårds- och fastighetschef: 
Ulf Eklund    070-207 49 99

KORSORDSVINSTER

Ulla Tenggren, Trollhättan 
Kerstin Bengtsson, Vargön 
Lena Lindberg, Svanesund 

Gerd Johansson, Vänersborg 
Ingrid Nyström, Trollhättan 
Karin Monsén, Trollhättan 

Maj-Britt Blomqvist, Vargön 
Elisabeth Skatz, Uddevalla 

Margot Björk, Vargön 
Annika Kruslind, Vargön 

Grattis till vinsten! 

KYRKTAXI
 

Du som bor i Vänersborg eller Trollhättans  
kommun och inte har möjlighet att på egen  
hand ta dig till gudstjänsten, välkommen att 

boka Kyrktaxi!
 

Boka gärna dagen innan på telefon:
Taxi Väst 0521-45 90 00

Taxi Trollhättan 0520-82 000

Pris: 20 kr

SAMMANTRÄDE MED  
KYRKOFULLMÄKTIGE

8 november kl. 19 i Kyrkstugan,  
Västra Tunhem. 
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Bön i vår tid

Jag sitter på tåget mellan Lund 
och Göteborg. Det är en vacker 

sensommardag och nya utmaningar 
ligger framför. Mina tankar går till 
allt det som händer omkring oss. 
Det är valtider med allt vad det 
innebär. Det pågår krig i Europa, 
elpriser och bränslepriser skjuter i 
höjden och vi som kyrka står inför 
utmaningar på många sätt. Med 
sorg ser jag hur sekulariseringen 
ökar i vårt land.  

Våra gudstjänster samlar ofta bara 
en liten trogen skara och själv 
reflekterar jag över min egen tro 
och hur otroligt viktig den är för 
mig varje dag. Kyrkan har ju som 
uppdrag att förkunna om Jesus och 
berätta om den skillnad han kan 
göra i en människas liv. Jesus, Gud 
som blir människa och prövad i allt 
det som är mänsklighetens villkor. 
En vän som jag vandrar med varje 
dag. 

Jag tror många gånger att männ- 
iskor tänker sig tron på Gud som en 
lyckoamulett. Den som är bekän-
nande kristen tar till Gud som ett 
vuxet ”gosedjur” i brist på att klara 
sig själv.

Min tro på Gud handlar om något 
helt annat. Den berikar min själ 
med kärlek och frid. Den hjälper 
mig att förlåta, att se andra män-
niskors värde och öppnar mina 
ögon för skapelsen. Men trots min 
tro är jag ändå rädd och känner mig 
ledsen emellanåt. Alla hårda ord i 
valrörelsen, krig, svält, miljöför-
störingar och all ovisshet skräm-
mer mig. Även avsaknaden av tro 
skrämmer mig. 

I bibeln står det många fantastiska 
saker. Det står bland annat om 
Guds väldiga makt. Det betyder 
inte att allt blir som Gud vill, utan 
att Gud uppehåller tillvaron. Gud 
håller ställningarna! 

Tillsammans med Gud finns ingen 
riktig fara! Inte ens det vi männ-
iskor är mest rädda för, döden, är 
någon riktig fara tillsammans med 
Gud!

Därför är min bön i vår tid att 
människor alltmer ska finna tro 
och frid hos Gud. Att människor 
ska fyllas av den kärlek Gud har för 
vår värld, så vår tillvaro får präg-
las av omsorg och förlåtelse. Att 
människor ser den stora skönheten 
i Guds skapelse och vårda den stora 
gåva som livet är för både sig själv 
och andra.

Elisabeth Tengler, 
kyrkoherde
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Tema Bön

Lärjungarna ville lära sig att be

Vår Fader är den kristna kyrkans mest centrala bön.  
Lärjungarna sa till Jesus: ”Lär oss att be”. Jesus svarade 
 lärjungarna  med att ge dem de ord som den världsvida  

kyrkan sedan dess har stämt in i:

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 

Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 

Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder 

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning 

utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket

din är makten och äran
i evighet. 

Amen. 

Gud, låt godheten växa och blomma, i världen och i mig. Amen

Bön är ett samtal med Gud. 
Du kan be hur som helst 
och om vad som helst, 

med ord eller tyst i hjärtat. Det är 
lika mycket bön om du ber i en 
kyrka, i naturen eller på bussen 
från skolan eller på väg till  
jobbet. I samtalet med Gud, i 
Jesus Kristus har Gud fått ett an-
sikte för oss. Samtalet förutsätter 
ett lyssnande och ju flitigare man 
är i umgänget desto lättare är det 
att vara tysta tillsammans. 

Dag Hammarskjöld skriver 
i Vägmärken: Hur skulle du 
kunna bevara förmågan att höra, 
när du aldrig vill lyssna: att Gud 
skulle ha tid med dig anser du 
visst lika självklart som att du 
inte kan ha tid med Gud. 

/.../ Ju trognare du lyssnar inåt, 
desto bättre skall du höra vad 
som ljuder omkring dig. Och 
blott den som hör kan tala. 

Jesu lärljungar bad Jesus att 
han skulle lära dem att be. Han 
svarade med att ge dem den bön 
som vi kallar Herrens bön. Men 
hur lär man sig att be? Att be re-
gelbundet är en hjälp för många 
människor i deras vardag. En 
morgonbön då man ber för dagen 
och att Gud ska finnas med i 
det man har framför sig. Eller 
en aftonbön där man summerar 
dagen, tackar Gud, ber om vila 
inför natten som kommer.  Den 
dagliga rytmen ser olika ut för 
olika människor. 

Församlingens präster kan ge råd 
och hjälp till de som vill gå vida-
re på bönens väg. Att be tillsam-
mans med andra är att ställa in 
sig själv i en tidlös och rumslös 
gemenskap. I våra gudstjänster 
finns det alltid utrymme för bön 
och eftertanke. 

Det är egentligen en helt enastå-
ende möjlighet och rättighet vi 
har fått. Vi har ständigt audiens 
hos världsalltets herre och skapa-
re och större än så blir ingenting. 
Ändå är bön inte svårt. Det är det 
naturligaste som finns. Bort med 
all förställning och tillgjordhet. 
Bara var dig själv inför honom 
som är med oss alla dagar till 
tidens slut. Han går där vid din 
sida, väldigt uppmärksam på dig.
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Veckans andakt

Lyssna gärna till 
veckans andakt av 

Andréa Warrebo på  
Open Spotify, den finns  

också på vår facebooksida
Västra Tunhems pastorat

och på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/ 

tunhem

Bön

Jesus säger: 
Be, så skall ni få.  

Sök, så skall ni finna.  
Bulta, så skall dörren  

öppnas.  
Ty den som ber, han får,  
och den som söker han  

finner,  
och för den som bultar  
skall dörren öppnas. 

Tänd ett ljus

Går du ibland in i en kyrka 
för att tända ett ljus? Kanske 
du samtidigt formulerar din 
oro eller glädje över något i 
livet. Just det skulle kunna 

vara en bön till Gud.   

 

Jesus, du ser ofta hur jag skyndar mig.
Några gånger i en god iver, men ofta under stress.

Lär mig gå i din takt.
Lär mig lita på dina goda ting för mig.

Alla mina dagar är uppskrivna i din bok,
de fick form innan en enda av dem hade kommit.
Det är du som ger mig varje sekund, varje minut.
Lär mig lugnt att gå genom tiden jag får av dig,

vara närvarande i den,
andas lugnt,

och, när det behövs tala med eftertänksamhet.

Ur boken Pilgrim av Ulla Käll

Vill du be eller tända ett ljus 
 för någon? 

På bönewebben kan du skriva böner och  
tända digitala ljus. 

https://be.svenskakyrkan.se/

Digital pilgrimsvandring

Telefonen bär vi alltid med oss. 
Har du tänkt på att den kan vara din bönebok?

https://www.svenskakyrkan.se/ 
digital-pilgrimsvandring

Tema
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Andakt

Psalmen ovan är en favorit sedan 
många år tillbaka. Jag tycker den 
beskriver det så bra. När jag ber 
så ser det väldigt olika ut. Ibland 
blir det högt med ord, kanske 
höga rop i frustration eller helt 
tyst med slutna ögon. Jag pas-
sar ofta på att be när jag sitter i 
bilen till och från jobbet. Då har 
jag gärna lovsång i högtalarna så 
man kan sjunga med. Det gäller 
ju att passa på att sjunga högt när 
man är själv.

I sommar var jag på en stor fest 
hos min bror och svägerska. De 
firade sitt nybyggda hus med 
att bjuda in grannar, familj och 
vänner. För att hitta sin plats vid 
maten så hade de skrivit en kort 
presentation om varje gäst.
Min löd: Tål inte bönor men gil-
lar böner.

Jag blev jätteglad över att de 
hade koll på detta. Klart jag gillar 
böner!
Bönen är något som jag är glad 
och tacksam över att ha i mitt liv. 
Jag har ofta, nästan varje dag, på 
mig frälsarkransen. 

Ett armband med pärlor som 
betyder olika saker. Guds-pärlan, 
den stora guldiga pärlan, den 
hamnar ofta mellan mina fingrar 
när jag behöver tänka på annat. 

När det stormar som mest i mitt 
liv så frågar jag gärna om någon 
annan kan be för mig. Ibland är 
det skönt att släppa allt och låta 
någon annan be för mig/dig.

Jag fick tidigare i sommar en 
förfrågan om att åka till sjukhu-
set för att be och sjunga för min 
mormor som inte hade långt 
kvar att leva. 
Klart jag åkte.
Kan jag hjälpa någon genom att 
be så ställer jag upp. 

Det var inga speciella ord som 
jag sa eller tänkte, men psal-
merna jag sjöng, de sa allt. Även 
om mormor inte kunde sjunga 
så kände vi allihopa att hon var 
med. 

Jag sjöng de psalmer som vi så 
ofta pratade om och delade som 
favoriter. Några av de psalmer 
och sånger vi sjöng tillsammans 
hade mamma och mina mostrar 
som favoriter eller barndoms-
minnen. Det blev ett fint avslut 
för mormors 95-åriga liv.

Bön handlar inte om speciella 
och fina ord utan om vad ditt 
hjärta känner.

Må din bön bli lika naturlig som 

din tanke,

må din bön bli ett med din  

handling,

må din bön vila i Guds stillhet.

Camilla Svensson
församlingspedagog/ 
kyrkoherdeassistent

Bönor och böner
andakt av Camilla Svensson

Psalm 762 

Bli stilla låt tystnaden föra dig nära
Närvaron finns där en kraft som vill bära

Ja öppna det rum som står låst djupt inom dig
Barnet som bor där och stumt skriker hör mig

Du är en bön
Gud är din bön
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Jag fick en fråga om huruvida 
den kristna tron har förändrats 
med tiden och därmed sett 
olika ut i olika tider. Jag tror 
frågeställaren hade i huvu-
det att mycket har förändrats 
sedan Jesu tid. Politiska idéer 
har kommit och gått. Svält, 
farsoter och krig har ritat om 
kartan och ställt livsvillkor på 
huvudet gång efter gång. Ve-
tenskapen har delvis förändrat 
hela vår världsbild. Det finns 
skäl att fråga: Har kristna alltid 
trott på samma vis? På detta 
skulle jag vilja svara både ja 
och nej. Det känns förstås inte 
så klargörande, men det beror 
på vad man menar med ”tro”. 

Jag skaffade mig för länge 
sedan en bok som innehöll 
predikningar från alla tider. 
Dessbättre har ju många pre-
dikanter skrivit ordentliga ma-
nus och de finns ibland kvar. 
När jag hade läst alla dessa 
predikningar så hamnade jag 
i en ganska distinkt slutsats: 
kristen tro är sig väldigt lik 
genom alla tider! Jag hade inte 
väntat mig det. Det fanns för-
visso många spretiga hugskott, 
färgade av respektive tid, men 
kärnan var ändå sig besyn-
nerligt lik. Den Kristus som 
kyrkofadern Ambrosius för-
kunnade i Milano på 300-talet, 
för att ta ett exempel, är fullt 
igenkännlig i många predik-
ningar idag.
Teologin har ett begreppspar 
som kan vara till hjälp här. 
Man talar om ”trons hur” och 
”trons vad”. Trons hur handlar 
alltså om hur man tror, själva 
processen att tro. 

Tron kan ju å ena sidan bara 
vara ett svalt försanthållande 
som inte betyder så mycket. 
Eller å andra sidan en djup 
och livsbärande relation, utan 
vilken man inte kan leva.
I fråga om trons hur så känner 
jag att tron på Kristus är sig 
lik tiderna igenom. Tilltron 
till Gud är samma nu som då 
och här vill jag säga ”Nej, den 
kristna tron har inte förändrats 
med tiden.” Och vi tror såsom 
Abraham trodde.

Trons vad handlar om vad man 
tror, om troslärans olika punk-
ter, om trons objekt. Här har 
vi nog förändrats som kristna 
och här måste vi säga ”Ja, den 
kristna tron har förändrats 
med tiden.” Detta är dock helt 
i sin ordning och det är avsett 
att vara så. När Jesus talar till 
lärjungarna sista natten han 
har med dem, så säger han 
”Jag har mycket mer att säga 
er, men ni förmår inte ta emot 
det nu. Men när han kommer, 
sanningens ande, skall han 
vägleda er med hela sanning-
en.” Jesus hade alltså mer att 
säga, men lärjungarna var inte, 
just då, mogna att ta emot det, 
så det fick i stället den heliga 
Anden ta hand om. Jag tror 
att i förlängningen är det just 
detta som den kristna kyrkan 
lever i: en process där Anden 
ständigt undervisar och bear-
betar oss för att vi ska tänka 
vidare och mogna och svara 
an mot en värld stadd i ständig 
förändring. 

En individ förutsätts att natur-
ligt växa och mogna och det 
finns inget egentligt slut på 
den processen.

Jag tror att det är likadant med 
hela kyrkan som en organism. 
Kyrkan kan också växa och 
mogna. Och jag skulle säga att 
det har vi sannerligen gjort. Till 
exempel finns det inget i Bibeln 
som fördömer slaveri. Man 
tänkte inte så då. Men vi har 
efterhand kommit till insikten att 
detta inte kan vara rätt. 

På samma vis har vi efter 
andliga övervägningar, andlig 
mognad ändrat oss och gjort 
nya prioriteringar på punkt ef-
ter punkt: jämlikhet, sexualitet, 
klimat och miljö, militär och 
fredsrörelse. Det kanske ser ut 
att gå långsamt, men mycket 
har hänt på tvåtusen år. 

Jag undrar så vad den heliga 
Anden tänker uppenbara för 
oss härnäst.

Sven Bild
församlingspräst

Tankar om tron genom tiden

7
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Pastoratsmässa:  = gudstjänst för alla församlingar
Ev. ändringar kan förekomma. Besök kalendern på hemsidan som alltid är uppdaterad.

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/TUNHEM

Välkommen till gudstjänst!

OktoberOktober
2 oktober Heliga Mikaels dag
• Velandakyrkan, gudstjänst kl. 10. Sångmedverkan.
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11.
• Vänersnäs kyrka, gudstjänst 16.
• Vargöns kyrka, temagudstjänst kl. 18. 

9 oktober Tacksägelsedagen
• Vargöns kyrka, gudstjänst med mässa kl. 11.  

Medverkan av Tunhemskören. 
• Norra Björke kyrka, gudstjänst kl. 16.
• Velandakyrkan, musikgudstjänst kl. 18. "Berörd" 

- en musikal i lovsångston av Lars Widell med 
Gärdhems kyrkokör och musiker.  

16 oktober 18 e trefaldighet  
• Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11.
• Vänersnäs kyrka, gudstjänst kl. 16. 
• Väne Åsaka kyrka, temagudstjänst kl. 16.
• Velandakyrkan, gudstjänst med nattvard kl. 18. 

23 oktober 19 e trefaldighet
• Velandakyrkan, gudstjänst med nattvard kl. 11. 

Sång av Gärdhems kyrkokör. (Pastoratsmässa)

30 oktober 20 e trefaldighet
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med mässa kl. 11.
• Vänersnäs kyrka, gudstjänst kl. 16.
• Velandakyrkan, gudstjänst med sånger från Taizé. 

kl. 18.
• Vargöns kyrka, temagudstjänst kl. 18. 

November 

4 november fredag
• Norra Björke kyrka, orgelandakt kl. 15.
• Vänersnäs kyrka, orgelandakt kl. 15.
• Västra Tunhems kyrka, orgelandakt kl. 16.30.
• Väne Åsaka kyrka, orgelandakt kl. 16.30.
• Gärdhems kyrka, orgelandakt kl. 17.

5 november Alla helgons dag
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med mässa kl 11.
 
6 november Söndagen e Alla helgons dag
• Vänersnäs kyrka, minnesgudstjänst kl. 16. 
• Väne Åsaka kyrka, minnesgudstjänst kl. 16.  

Sångmedverkan.
• Västra Tunhems kyrka, minnesgudstjänst kl. 18. 

Medverkan av Tunhemskören.
• Gärdhems kyrka, minnesgudstjänst kl. 18.  

Medverkan av Gärdhems kyrkokör.  
 

13 november Söndag f Domsöndagen
• Norra Björke kyrka, gudstjänst med nattvard  

kl. 11. (Pastoratsmässa)

20 november Domsöndagen
• Velandakyrkan, gudstjänst med mässa kl. 11.
• Väne Åsaka kyrka, temagudstjänst kl. 16. 

Temagudstjänst - titta i kalendern på hemsidan  
för att för att se vilket tema gudstjänsten har. 

8



9

Sugen på att sjunga och spela 
 och vill vara med i en kör eller orkester? 

Kom, sjung och ha roligt! Det viktiga är att du 
vill sjunga tillsammans med andra, oavsett om 
du prövat det tidigare eller ej.

Har du sjungit länge eller har du alltid längtat efter att 
få börja?

Inom Svenska kyrkan finns det många olika körer 
med olika inriktningar och för olika åldrar. Det kostar 
ingenting att vara med i kyrkans körer. 

Varje år sjunger runt 100 000 personer i Svenska 
kyrkans mer än 5 000 körer.  Körer finns på alla olika 
nivåer, för dig som har erfarenhet sedan tidigare och 
för dig som gillar att sjunga hemma. Du har möjlighet 
att få utveckla din sångröst, uppträda och vara en del 
av gemenskapen som det innebär att sjunga i kör.

Är du nyfiken på hur det är att sjunga i kör? Eller 
testa att få sjunga i stans vackraste byggnader med den 
mäktigaste akustiken? Vilken kör skulle passa dig?

TUNHEMSKÖREN

Övar varje tisdag i Vargöns 
kyrka kl. 19-21. 

Ledare och information: 
 Ruth Nordholm

tfn: 076-058 48 84 

GÄRDHEMS KYRKOKÖR

Övar varje tisdag i Gärdhems 
församlingshem kl. 19-20.30. 

Ledare och information: 
Anna Dahlqvist

tfn: 070-285 75 08

PSALMKÖREN

Träffas varannan onsdag i  
Halvorskyrkan kl. 16.30-18.30.

Ledare och information: 
 Anna Dahlqvist

tfn: 070-285 75 08

VELANDAORKESTERN

Övar varje måndag i  
Velandakyrkan kl. 18.30-20. 

Ledare och information: 
Henrik Roolf

tfn: 070-729 44 16

ÅSAKA-BJÖRKEKÖREN

Övar tisdagar kl. 19-21. 
Ledare och information: 

Hans-Olof "Tjolle" Svensson

tfn: 072-251 61 19

VÄNERSNÄSKÖREN

Övar varannan söndag kl. 18,  
jämna veckor.

Ledare och information: 
Hans-Olof "Tjolle" Svensson

tfn: 072-251 61 19
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Allhelgona

Allhelgona är den tid på 
året då vi tillsammans 
med människor i Sverige 

och världen uppmärksammar 
och minns de som har lämnat 
det här livet. Det är en helg då vi 
påminner oss om att döden finns 
och drabbar oss alla.

Det finns många fina och stäm-
ningsfulla sätt att hedra våra 
avlidnas minne. Kanske vill du 
delta i en minnesgudstjänst  
eller besöka en kyrkogård för att 
tända ett ljus på en väns  
eller släktings grav. 

Eller promenera bland gravarna 
och förundras över det vackra.

Du kan också välja att minnas 
nära och kära genom att tända 
ljus hemma och ha kontakt med 
närstående, eller tända ett  
digitalt ljus på bönewebben.

BÖNEWEBBEN: https://be.svenskakyrkan.se/

Orgelandakter 
 

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

4 november 
fredag

Vänersnäs kyrka kl. 15 
Norra Björke kyrka kl. 15 

Västra Tunhems kyrka kl. 16.30
Väne Åsaka kyrka kl. 16.30

Gärdhems kyrka kl. 17

Minnesgudstjänster 
 

Vi samlas och tänder ljus för de som har 
 gått bort under året och låter oss tröstas 

 av det kristna hoppet.

6 november  
söndagen e Alla helgons dag

Vänersnäs kyrka kl. 16
Väne Åsaka kyrka kl. 16

Västra Tunhems kyrka kl. 18
Gärdhems kyrka kl. 18 

JOURHAVANDE PRÄST

Brottas du med ångest, ensamhet eller självmordstankar 
och behöver någon att prata med? Jourhavande präst  
erbjuder akut samtals- och krisstöd och är en del av  
Svenska kyrkans själavård. Jourhavande präst lyssnar,  
och det som sägs stannar mellan er.  
Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt 
brev eller chatt. 
 
Läs mer här: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
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Vi bjuder på kaffe i våra 
kyrkor och församlingshem! 

VÄSTRA TUNHEM, SERVERING I KYRKSTUGAN
Fredag 4/11  kl. 11-17
Lördag 5/11  kl. 11-15 

VÄNERSNÄS, SERVERING I KYRKAN
Lördag 5/11  kl. 11-15 

GÄRDHEM, SERVERING I KYRKAN
Fredag 4/11 kl. 11-17
Lördag 5/11 kl. 11-15 

VÄNE ÅSAKA, SERVERING I KYRKAN 
Fredag 4/11 kl. 11-17
Lördag 5/11 kl. 11-15 

NORRA BJÖRKE, SERVERING I KYRKAN 
Fredag 4/11 kl. 11-17
Lördag 5/11 kl. 11-15

Även personal finns på plats dessa dagar! 

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: 0520-42 11 01.

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.  

Den digitala vandringen finns på Västra  
Tunhem, Vänersnäs, Väne Åsaka och 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! 

Ring gärna: 0520-42 11 01. 

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Vill du veta mer om grav- 
skötsel, gravrätt och  

gravsättningar? 

Varmt välkommen att höra av dig till kyrko-
gårdsförvaltningen som numera träffas i  
församlingshemmet Kyrkstugan i Västra  

Tunhem. Du hittar oss på baksidan av huset.

Ulf Eklund 

Kyrkogårds- och fastighetschef
tfn: 070-207 49 99

Ulf Alexandersson 
Arbetsledare kyrkogårdar 

tfn: 070-394 86 32

Jonas Johansson, Marielle Lund Carlsson 
Assistenter

Tfn: 0520-42 11 01
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C
afé V

illa BjörkåsC
afé V

illa Björkås

Varmt välkommen till Café Villa Björkås

Café Villa Björkås erbjuder allt från rykande nygräddade våfflor med sylt och grädde,  
till kakor och smörgåsar. Det finns alltid laktos- och glutenfria alternativ. 

NYHET! Nu erbjuder vi även grillade smörgåsar med olika fyllningar. 

NYA ÖPPETTIDER  
FR.O.M VECKA 36!

onsdag, torsdag och fredag
kl. 12-17

lördag och söndag
kl. 11-17

NY FACEBOOKSIDA

Följ oss på facebook! 
 

Café Villa Björkås 

FRÅGOR?

Är ni ett större sällskap som  
vill komma och fika? Ring oss 

och boka bord: 

Ellinor Josefsson 
tfn: 073-453 02 52
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Kyrkan i Velanda

söndag 2 oktober 2022

 Gudstjänst med Gert Frick kl. 11. 

Utomhusaktiviteter
Skaut-gruppen medverkar 
Velandaorkestern spelar 

Sångmedverkan

Varmt välkomna! 

 

numera fängelsepräst i Tidaholm kommer  
och berättar om sina erfarenheter. 

Velandakyrkan, söndag 16 oktober 2022
 kl. 16 Torbjörn berättar 

kl. 18 fika med efterföljande mässa där  
Torbjörn också medverkar.

Varmt välkomna! 

Händer i Velanda församling! 

SÖNDAG 
9 OKTOBER  

TACKSÄGELSEDAGEN
Velandakyrkan,  

musikgudstjänst kl. 18.  
 

"Berörd" - en musikal i lov- 
sångston av Lars Widell med 

Gärdhems kyrkokör och musiker. 

Prästen   
Torbjörn Andersson
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Hej! Kom och var med! 

TaGe-hörna
I samband med Onsdax finns möjlighet att lämna 
mindre saker eller kläder i vår foajé, som man kan 
byta ut mot något annat som man önskar. Även du 

som inte har möjlighet att lämna något är väl- 
kommen att ta med dig något hem. 

 TaGe är öppen för alla!
Vill du bidra till TaGe-hörnan? 

Vi ses! diakoniassistent Andrea Warrebo
tfn: 070-278 54 76

Välkommen till Onsdax!
Gemenskap i Halvorskyrkan för alla åldrar.

Onsdagar kl. 9.30-12.

Det serveras enklare smörgåsar och våfflor,  
kaffe och saft till självkostnadspris. 

Barnen kan rita, måla och leka!  
Sångstund för barnen ca. kl. 11,  

andakt för vuxna kl. 11.45. 

Vill du veta mer om alla grupper så titta gärna in på hemsidan! 
www.svenskakyrkan.se/tunhem/verksamhet

Efter 
plugget

Onsdax

Bibeläventyr Barntimmar
Fredax

Kyrkverkstad

Öppet kyrkis

Ska-ut

Pilgrims- 
falkarna

NYHET!
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Välkommen till retrocafé,  
en öppen mötesplats då vi återvänder till den gamla goda tiden. 

Vi samlas varannan tisdag fem gånger i höst och återvänder till olika årtal under  

40-50-60 och 70-talet. 
Vi minns tillsammans, har ett quiz/frågesport, fikar och delar med oss av händelser. 

Vilka kläder bars? Vilka bilar kördes? Vilka skivor spelades? 
Vilken servis drack vi kaffet ur? 

Kom och bidra med dina minnen! Första träffen samlas vi i Café Villa Björkås i Vargön 
 och vi pratar om året 1957.  

Vi ses tisdagarna: 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 kl. 14-15.30.

Välkommen hälsar Magdalena Mellgren Sävenstrand  
tfn: 073-453 02 50

RetrocaféRetrocafé

Hej och välkomna! 

INGRID TRULSSON, ny kantor i pastoratet.  
Ingrid vidareutbildar sig till organist och under 
utbildningstiden kommer ni att träffa Ingrid bl. a  
på helger då hon kommer att spela på guds- 
tjänster och förrättningar. 

HANS-OLOF "TJOLLE" SVENSSON, ny kantor 
i pastoratet. Tjolle kommer att arbeta på vardagar 
och bl. a leda Vänersnäskören och Åsaka-Björke-
kören. 

RUTH NORDHOLM, välkommen tillbaka!  
Ruth kommer att leda Tunhemskören!  

Hej då! 

LASSE EKLUND, som har slutat i pastoratet för  
att gå vidare i livet med nya utmaningar som  
mattelärare. 

PER WEIST, som har slutat i pastoratet  
för att gå vidare med nya utmaningar i livet. 

Vi önskar er varmt lycka till och 
Guds rika välsignelse!

Hej och hejdå!



HöstkryssetHöstkrysset

NAMN: 

__________________________________________

ADRESS: 

__________________________________________

POSTNUMMER OCH ORT: 

__________________________________________

DRAGNING SKER DEN 14 OKTOBER 2022. 
Vinst 1-2 Presentkort på Café Villa Björkås
Vinst 3-5 Fruktpåse
Vinst 6-10 Nyckelring

POSTA KRYSSET TILL:  
Svenska kyrkan Västra Tunhem 
Granåsvägen 22 
468 33 VARGÖN


