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En stjärna som visar vägen

De tre vise männen ser en 
stor stjärna och de vet att 
det är ett viktigt tecken. 

Följer de den så kommer de 
komma fram till någonting stort; 
en nyfödd kung!

De följer stjärnan och när de gör 
det, kommer de tillslut fram till 
Jesus. Jag tänker att komma fram 
till Jesus, är det bästa som kan 
hända en människa. Så har det 
varit och är i mitt liv. 

Så många gånger jag i mitt liv har 
känt ett stort behov av stöd och 
hjälp och funnit en stor trygghet 
i min tro på Jesus. Det fina är att 
man kan komma fram till Jesus 
gång på gång genom livet. Många 
vägar leder bort från honom. De 
tre vise männen gick också fel, 
men de fann rätt tillslut. Så kan vi 
alla hitta rätt. 

Ja, Jesus är min ledstjärna, men 
många andra har fått betyda 
mycket för mig genom livet. 
Främst min mamma och min 
pappa. 

Vem är din ledstjärna och varför? 
Det är viktigt att fråga sig det 
ibland, för det handlar också om 
vem jag är som människa och vem 
jag vill vara.

Nu tänder vi snart stjärnor i våra 
fönster. Tänk då på din ledstjärna 
och tänk på vem du vill vara som 
människa och vad du vill göra 
med ditt liv. 

En välsignad jul till er alla!

Elisabeth Tengler, 
kyrkoherde

God Jul! God Jul! 
önskar 

Västra Tunhems pastorat

TÄNKA SIG! 

Svenska kyrkan på Sveriges  facebooksida har så många följare att  den kommer på 58:e plats i  Medieakademins maktbarometer! 
Följ oss gärna på facebook! Västra Tunhems pastorat

Wiktionary -  
den fria ordboken

 
Ledstjärna:  

Generell förebild för handlande, 
särskilt i fråga om moraliska  
frågor. Mina grannar har tio  

Guds bud som främsta 
 ledstjärna.

Betlehems stjärna -  
text av Viktor Rydberg

Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran,
du som i Österland tändes av Herran.

Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem.
Barnen och herdarna följa dig gärna,
strålande stjärna, strålande stjärna.

Foto: Alex o Martin/IKON
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Dopet

Genom dopet upptas en människa, barn eller vuxen, i Kristi kyrka och blir  
tillhörig Svenska kyrkan. Vi påminns om att varje människa är älskad av  

Gud och att varje människa kallas att följa Jesus Kristus.

VÄLKOMNA ERT BARN TILL 
LIVET  
Dopet är ett tillfälle att välkomna 
ert barn till livet. Att få barn är 
stort. Ni som just har fått barn 
kan känna glädje och kärlek, men 
också ansvar och kanske oro.

Det är en högtid där glädje, för-
väntan och oro ryms. Det är ett 
speciellt tillfälle när barnets hela 
liv lyfts fram, både det vi känner 
till och det vi inte kan veta något 
om.

Genom dopet rustar ni också 
barnet för livet. Barnet får något 
att hålla fast vid under alla förhål-
landen – Guds löfte finns där för 
barnet, alla dagar, vad som än 
händer.

LÄNGRE FRAM KAN BARNET LÄNGRE FRAM KAN BARNET 
BEKRÄFTA SITT DOPBEKRÄFTA SITT DOP
Dopet är en gåva från Gud till Dopet är en gåva från Gud till 
barnet, som bara är att ta emot. barnet, som bara är att ta emot. 
Det lilla barnet förstår förstås inte Det lilla barnet förstår förstås inte 
vad som händer, men året då ditt vad som händer, men året då ditt 
barn fyller 14 kommer det att få barn fyller 14 kommer det att få 
en inbjudan från Svenska kyrkan en inbjudan från Svenska kyrkan 
om att bli konfirmerad.om att bli konfirmerad.

Under tiden som konfirmand får Under tiden som konfirmand får 
barnet lära sig mer om Gud och barnet lära sig mer om Gud och 
om livet. Och vid konfirmations-om livet. Och vid konfirmations-
gudstjänsten kan barnet bekräfta gudstjänsten kan barnet bekräfta 
sitt dop – tacka ja till löftet från sitt dop – tacka ja till löftet från 
Gud.Gud.

DOPET HÄNGER INTE PÅ FÖR-DOPET HÄNGER INTE PÅ FÖR-
ÄLDRARNAS TROÄLDRARNAS TRO
Många föräldrar undrar vad som Många föräldrar undrar vad som 
förväntas av dem. Tänk då på att förväntas av dem. Tänk då på att 
barnets dop inte hänger på er tro barnets dop inte hänger på er tro 
och ni behöver inte ha kunskap och ni behöver inte ha kunskap 
om kristen tro eller vara medlem om kristen tro eller vara medlem 
i Svenska kyrkan för att ert barn i Svenska kyrkan för att ert barn 
ska kunna döpas.ska kunna döpas.

Men när ert barn döps uttrycker Men när ert barn döps uttrycker 
ni som föräldrar en vilja att barnet ni som föräldrar en vilja att barnet 
döps till den kristna tron och får döps till den kristna tron och får 
vara en del av den kristna gemen-vara en del av den kristna gemen-
skapen. Barnet blir också medlem skapen. Barnet blir också medlem 
i Svenska kyrkan. i Svenska kyrkan. 

TÄNK IGENOM DOPDAGENTÄNK IGENOM DOPDAGEN
Om ni har bestämt er för att döpa Om ni har bestämt er för att döpa 
ert barn, kan ni börja planera ert barn, kan ni börja planera 
dopet. Börja med att välja några dopet. Börja med att välja några 
olika tänkbara datum och tänk olika tänkbara datum och tänk 
igenom var ni vill ha dopet. igenom var ni vill ha dopet. 

Kontakta sedan församlingsexpe-Kontakta sedan församlingsexpe-
ditionen för att boka dopet. Var ditionen för att boka dopet. Var 
gärna ute i god tid.gärna ute i god tid.

TRÄFFA PRÄSTEN OCH PLA-
NERA TILLSAMMANS
Föräldrar och präst brukar träffas 
vid ett tillfälle före dopet. Då går 
prästen igenom vad som händer 
under dopgudstjänsten. Vissa 
delar i gudstjänsten är lika för alla 
dop, medan ni kan vara med och 
utforma andra delar.  Det kan till 
exempel handla om val av musik 
och texter som ska läsas.

I BLAND KAN DOPET HÅLLAS 
UTE I NATUREN
De flesta barn döps i kyrkan, 
men det är också möjligt att hålla 
dopgudstjänsten hemma eller 
utomhus. Kanske vid en sjö eller 
vid havet. Prata med prästen om 
ni har särskilda önskemål.

Källa: www.svenskakyrkan.se

Läs mer om dopet här: 
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Sven Bild skriver om dopet

"Vi tackar där Gud för  
detta underbara lilla liv  

som skänkts oss."

TANKAR OM DOP

Det är svårt att skriva om dopet 
eftersom vi alltsedan fornkyrkans 
tid lever med två olika sätt att ut-
tolka och använda dopet. Jag vill 
egentligen inte skriva polemiskt, 
utan bara få uttrycka något av 
det vi i Svenska Kyrkan avser att 
förmedla med barndopet. 

Barndopet är i högsta grad ett 
bekännelsedop, även om det inte 
brukar uttryckas så. Det lilla 
barnet bekänner naturligtvis ingen 
tro, utan dopet är en konsekvens 
av kyrkans bekännelse till en god 
Gud. Kyrkan tror på en Gud som 
önskade, älskade och ville detta 
barn redan innan han vävde det 
samman i barnets moders liv, som 
det ungefär står i Psaltaren. 

Så främst av allt är dopet Guds 
egen kärleksförklaring till oss, vil-
ket jag brukar säga vid varje dop. 
Före allt annat, till och med före 
föräldrarnas kärlek finns Guds 
kärlek till barnet. Maria och Josef 
var enligt Moselagen skyldiga att 
bära fram sin förstfödde i templet 
och helga honom till Gud. 

Även om det var en plikt så gissar 
jag att de var glada, stolta och 
tacksamma över att få bära fram 
sitt barn. Samma glädje, stolthet 
och tacksamhet finns i barndopet. 
Varje barn borde förstås bäras 
fram inför Guds ansikte så som 
den Guds gåva till oss alla det är. 

Ett barndop är på så vis alltid ett 
memento för de redan döpta. Vi 
bär fram ett litet ovetande barn 
inför Guds ansikte. Vi tackar där 
Gud för detta underbara lilla liv 
som skänkts oss. 

Vi döper barnet, sätter Guds goda 
märke, en vattenstämpel i huvudet 
på detta barn. ”Du är önskad och 
älskad av Gud allsmäktig som 
skapat universum och bär allt i 
sin hand” säger denna stämpel. 
Barnet förstår naturligtvis inget av 
detta, men vi övriga, redan döpta, 
får ännu en påminnelse om Guds 
kärlek till oss alla. Självklart ska 
alla barndöpta så småningom få 
reda på allt detta, allt efter mog-
nad och mottaglighet. Konfirma-
tionens uppgift är i princip att 
säga: Du är döpt! Med allt vad det 
innebär. 

Det är förstås olyckligt om detta 
gränslöst värdefulla inte medde-
las den döpte. Hen är förstås lika 
älskad ändå.

När vi döper vuxna får dopet en 
annan karaktär. Den enskildes 
egen tro och bekännelse spelar 
förstås avgörande roll då och 
beroende av vad som föregått kan 
andra aspekter av dopet, såsom 
bekräftelse, omvändelse, egen 
bekännelse och rening bli de vik-
tiga och det är helt i sin ordning. 
Det är ändå enligt Bibeln ett och 
samma dop, samma kärleksförkla-
ring.

Det finns ännu mycket mer att 
säga om dop, men det får vi ta en 
annan gång.

Sven Bild,
präst

NI KAN FIRA DOP OCH BRÖLLOP SAMMA DAG 

Ser du dopet som ett tillfälle då ni firar att ni har  
bildat familj? Om ni föräldrar inte redan är gifta kan  

ni prata med prästen om att gifta er vid samma tillfälle.
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Dopkalas

Du vet väl om att vi har fina 
församlingshem till utlåning i 
samband med dop? Om man  
är bosatt i våra församlingar  

kostar det inget att  
låna ett församlingshem.  

 
Vi har församlingshem i  

Vargön, Vänersnäs,  
Västra Tunhem,  

Gärdhem, Velanda, Väne Åsaka 
och Norra Björke. 

Välkommen att ringa till församlingsexpeditionen om du vill  
veta mer om dop och dopkalas! 

Tfn: 0521-26 58 50 må, ti, fr kl. 9-12, on 13-15.30, to 12.30-15.

7

Skumtomte-
pannacotta

Endast 2 ingredienser! 

100 gram skumtomtar
5 dl grädde
• Klipp eller skär skumtomtarna i mindre 

bitar. 
• Koka upp grädden, lägg i skumtomtarna 

och rör tills de smält. Sjud lite om de inte 
smälter. 

• Häll upp i små glas och låt stelna i kylen 
minst tre timmar. 

• Om du vill så kan man garnera med lite 
extra skumtomtar, grädde och bär. 

Knäck

2dl strösocker
2dl vispgrädde
2dl ljus sirap

• Ställ knäckformar på en 
bricka.

• Blanda socker, grädde, och sirap i en tjock-
bottnad kastrull. 

• Låt smeten koka kraftigt tills temperaturen 
är ca 125 grader eller mer beroende på hur 
fast knäck som önskas. Använd en termo-
meter eller gör ett kulprov för att se när 
smeten är klar.

• Ta kastrullen från värmen och häll upp i 
formarna med hjälp av en sked. 

Kul i jul med  Camilla! Kul i jul med  Camilla! 

Har du hört  
den här?

– Var det många som dansade runt  
granen?
– Nä, inte en kotte. 

– Är du klar med julgodiset?
– Ja, men det tog nästan knäcken på mig! 

– Vad gör orkestern den 23:e december?
– De har julstämning.

– Tomten mådde visst inte så bra.
– Nä, han säckade ihop!

– Vad äter snögubben till frukost?
– Snö-flingor!

– Vad gjorde gymnasterna på julfesten?
– Julade!

God Jul  
på olika språk

Albanska  Gezur Krislinjden 
Danska  Gladelig Jul
Engelska  Merry Christmas
Finska  Hyvää Joulua
Franska  Joyeux Noël
Grekiska  Kala Christouyenna
Isländska  Gledileg Jol
Italienska  Buon Natale
Japanska  i Kuriumasu o
Kroatiska  Sretan Bozic
Portugisiska  Feliz Natal
Ryska  Rozhdestva
Spanska  Feliz Navidad
Thailändska  Sawadee Pee Mai
Tjeckiska  Vesele Vanoce

Dopängel

Alla döpta i församlingen får  
en ängel i gåva av församlingen 

som hängs  upp i ett dopträd.  
Det är ett sätt att för försam- 

lingen visa och välkomna nya 
medlemmar till Svenska kyrkan.

" Se till att ni inte föraktar  
någon enda av dessa små.  

Jag säger er att deras änglar i 
himlen alltid ser min himmelske 

Faders ansikte"

Matt 18:10

Mer om dopet

Dopljus

Alla döpta får ett dopljus i  
gåva av församlingen.  

Att tända ljus, stanna upp och  
be för sig själv eller någon  

annan är för många ett sätt att 
uttrycka tacksamhet och omsorg 

eller en bön om hjälp vid  
svårigheter. 

Tänd dopljuset där hemma till 
exempel vid olika högtidsdagar 
eller vid dagar då livets känns 
svårt. Ljuset kan hjälpa dig att 
komma ihåg ditt dop och Guds 
löfte om att vara med oss alla  

dagar till tidens slut.

Har ditt ljus brunnit ut?  
Välkommen att hämta ett nytt i 

din församling! 

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Foto: Jenny Sigeman/IKON Foto: Albin Hillert/IKON
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KalenderKalender
28 november 1 advent

Västra Tunhems kyrka kl. 11.  
Installationsmässa med pastoratskör.  

Elisabeth Tengler installeras som kyrkoherde,  
medverkan av biskop Åke Bonnier. 

Vargöns kyrka kl. 18. Adventskonsert med  
Tunhemskören och Vargöns kammarorkester. 

5 december 2 advent 
Gärdhems kyrka kl. 11. Högmässa. 
Vargöns kyrka kl. 16. Gudstjänst med advents-
fest. Se mer info på sid. 9.  
Väne Åsaka kyrka kl. 17. Musikgudstjänst; 
"Klanger i juletid" med Niklas Gårdelid, Anna-
Therese Hernqvist, Sara Lundin. 

12 december 3 advent 
Norra Björke kyrka kl. 11. Högmässa.  
Vänersnäs kyrka kl. 11. Högmässa.  
Västra Tunhems kyrka kl. 16. Luciagudstjänst 
med Hunnebergs scoutkår.  
Gärdhems kyrka kl. 17. Musikgudstjänst med 
sångare ur flickkören Englarna som sjunger  
Lucia- och julsånger. 

 

19 december 4 advent 
Väne Åsaka kyrka kl. 11. Högmässa.  
Vargöns kyrka kl. 11. Högmässa.  
Gärdhems kyrka kl. 15 och kl. 18. Julkonsert 
med Trollhättans Stadsmusikkår och Gärdhems 
kyrkokör. Se mer info på sid 11.  
 
24 december Julafton 
Vargöns kyrka kl. 11. Musikgudstjänst för hela 
familjen med Vargöns musikkår. 
Vänersnäs kyrka kl. 11. Gudstjänst, Väners-nä-
skören medverkar.  
Gärdhems kyrka kl. 11. Gudstjänst kring  
krubban. 
Norra Björke kyrka kl. 23. Gudstjänst. Åsaka-
Björke kören medverkar.  

25 december Juldagen
Västra Tunhem kyrka kl. 8. Julotta med  
Tunhemskören. 
Gärdhems kyrka kl. 8. Julotta med sång av  
Gärdhems kyrkokör.  
Väne Åsaka kyrka kl. 8. Julotta.  
Landbogården, Väne Åsaka kl. 10. Julotta.  
 
26 december Annandag jul 
Vargöns kyrka kl. 11. Gudstjänst.  
 
 

TORSDAGEN DEN 9 DECEMBER 
Lussefirande i Velandakyrkan kl. 18. 
Velandaorkestern spelar, luciatåg, mingel.  Barn från Efter  
plugget och fritidsgården i Velanda medverkar.

SÖNDAGEN DEN 12 DECEMBER
Familjegudstjänst med Luciatåg med Hunnebergs scoutkår. 
Luciafest i Kyrkstugan med servering. 

LuciafirandenLuciafiranden
SÖNDAGEN DEN 5 DECEMBER 
Adventsfest i Vargöns kyrka kl. 16. 
Gudstjänst med lucia, barngrupper och konfirmander medverkar, utdelning av  
barnbiblar och dopänglar. Därefter adventsfest i stora salen. Lotterier, tomtegröt, skink- 
smörgås, sång och musik. Tomten kommer. Intäkter går till SKUT och ACT Svenska kyrkan.  

FREDAGEN DEN 17 DECEMBER
Fredax med adventsfest i Vänersnäs kyrka och församlingshem 
kl. 15   Julpyssel i församlingshemmet
kl. 16.15  Luciatåg i kyrkan, utdelning av barnbiblar och dopänglar
kl. 17   Tomtegröt
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Ev. ändringar kan förekomma.  
Besök gärna hemsidan som alltid är uppdaterad.

www.svenskakyrkan.se/tunhem

AdventsfestAdventsfest

1 januari Nyårsdagen 
Väne Åsaka kyrka kl. 15. Nyårsbön.  
Velandakyrkan kl. 17. Nyårsbön, musik- 
medverkan. 
 
2 januari Söndagen efter Nyår 
Vargöns kyrka kl. 11. Högmässa.  
Norra Björke kyrka kl. 17. Gudstjänst. 

6 januari Trettondedag jul 
Västra Tunhems kyrka kl. 11. Gudstjänst.  
Gärdhems kyrka kl. 11. Högmässa. Medverkan 
av Gärdhems kyrkokör.  
Vargöns kyrka kl. 16. Musikgudstjänst.  
Tunhemskören och Vargöns musikkår medverkar.  
Norra Björke kyrka kl. 17. Gudstjänst. Åsaka-
Björke kören medverkar. 
 
9 januari 1 e trettondedagen 
Vargöns kyrka kl. 11. Högmässa.  
Gärdhems kyrka kl. 11. Högmässa.
Vänersnäs kyrka kl. 16. Högmässa. 
 
16 januari 2 e trettondedagen 
Vargöns kyrka kl. 11. Pastoratsmässa.  
 
23 januari 3 e trettondedagen 
Vargöns kyrka kl. 11. Högmässa. 
Norra Björke kyrka kl. 11. Högmässa.
Vänersnäs kyrka kl. 16. Gudstjänst.  
Velandakyrkan kl. 17. Mässa.

30 januari 4 e trettondedagen 
Vargöns kyrka kl. 11. Högmässa 
Gärdhems kyrka kl. 11. Högmässa.
Väne Åsaka kyrka kl. 17. Gudstjänst. 

6 februari Kyndelsmässodagen 
Vargöns kyrka kl. 11. Högmässa.  
Norra Björke kyrka kl. 11. Högmässa. 
Vänersnäs kyrka kl. 16. Högmässa. 
Velandakyrkan kl. 17. Mässa, sång med  
Gärdhems kyrkokör. 
 
13 februari Septuagesima 
Väne Åsaka kl. 11. Pastoratsmässa. 

20 februari Sexagesima 
Vargöns kyrka kl. 11. Högmässa.
Norra Björke kyrka kl. 11. Högmässa.
Vänersnäs kyrka kl. 16. Gudstjänst. 
Velandakyrkan kl. 17. Mässa.  

27 februari Fastlagssöndagen 
Vargöns kyrka kl. 11. Högmässa. 
Gärdhems kyrka kl. 11. Högmässa. 
Väne Åsaka kyrka kl. 17. Gudstjänst. 
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Prästharen be-
rättar om julen
Har du haft tomten på besök? 
Hade han skägg, röda kläder 
och långa fina öron? Det är 
väldigt spännande när tomten 
kommer, men vet du varför vi 
firar jul? 

Det är ju Jesus som är anled-
ningen till att vi firar jul, 
inte tomten. Vi firar att 
Jesus föddes. 

Jag har förresten 
en gåta till dig. 
Vet du vad det är 
för skillnad på 
jultomten och 
Jesus? När jag 
var en liten hare 
fick jag lära mig 
att man skulle äta 
mycket pepparkakor 
vid jul. Av pepparka-
kor blir man snäll och 
det är viktigt, för när tomten 
kommer och knackar på dörren 
så säger han ”Ho ho, finns det 
några snälla barn här?” Men 
Jesus frågar inte om det finns 
några snälla barn, han frågar 
om det finns några barn. Jesus 
tycker att alla barn är snälla och 
bjuder in alla barn och vuxna 
till sitt stora födelsedagskalas.

Det var en väldigt speciell dag 
när Jesus föddes, precis som det 
var när du föddes. Men med Je-
sus var det också något alldeles 
särskilt, Jesus var inget vanligt 
barn utan Guds Son. 
Vi kan förstå att det var en stor 
dag för Jesus föräldrar, men 
också för många andra som 
fanns runtomkring, både männ-
iskor och djur. 

Jag har hört en berättelse om ett 
djur som var med den där da-
gen. Det var ett litet, litet lamm 
och han berättade att det inte 
alltid var så enkelt att vara liten. 
Många uppförde sig som att 
han inte betydde något. Men det 
fanns en som visste hur värdeful 
han var, det var hans herde, som 
själv var ganska liten han med. 

En natt när pojken och lammet 
var ute och räknade stjärnor fick 
de plötsligt se något märkligt, 
som ett guldsken från himlen, 
och en ännu märkligare figur 
började prata med dem. Här 
tror du kanske att det lilla lam-
met och pojken blev rädda och 
skuttade hem så fort de kunde, 
det skulle jag i alla fall ha gjort. 
Men det gjorde de inte, de var 
inte det minsta rädda!

Den märkliga figuren hade 
kommit för att berätta om en 
liten pojke som just fötts i 
Betlehem. Det var inte vilken 
pojke som helst utan någon 
som kallades kung och frälsare. 

Figuren ville att pojken och 
lammet skulle gå dit och se och 
berättade att barnet låg inlindad 
i en krubba. 

Sedan fick de se att hela himlen 
var fylld av de glänsande figu-
rerna, de sjöng och var glada. 
Den lilla pojken gjorde sig klar 
och tog upp lammet i famnen. 
Just när han skulle gå blev han 
stoppad av några äldre pojkar, 
som också hade hört den märk-

liga figuren. De sa att han var 
för liten för att följa med. 

Vet ni vad lammet gjor-
de då? Han hoppade ur 
famnen och skuttade 
i förväg till Betlehem 
och då var pojken 
förstås tvungen att 
springa efter. 

Om du vill läsa hela 
berättelsen om lammet 

så finns den i boken  
”Djuren berättar”.

Jag tycker lammet och pojken 
var väldigt modiga, man ska 
inte lyssna på de som säger att 
man är för liten. Det finns ingen 
som är för liten för att komma 
till Jesus, ingen som inte är till-
räckligt snäll eller modig, han 
bjuder in alla!

God JulGod Jul
önskar 

Camilla Juhlin 
präst 

AndaktAndakt
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Kom och lyssna på vacker 

28 november 1 advent

VARGÖNS KYRKA KL. 18  
Adventskonsert med  
Tunhemskören och  

Vargöns kammarorkester. 

5 december 2 advent 

VÄNE ÅSAKA KYRKA KL. 17 
Klanger i juletid med  

Niklas Gårdelid 
Anna-Therese Hernqvist 

Sara Lundin

19 december 4 advent
 

GÄRDHEMS KYRKA KL. 15 OCH KL. 18 
 

Julkonsert med Trollhättans Stadsmusikkår och Gärdhems kyrkokör. 
Man behöver ha en biljett (gratis) som kan beställas och hämtas hos Eva och Eyvind Zakariasson, 

Idelundsvägen 2 i Velanda. Tfn: 0520-42 52 03.  
Biljetter finns även att hämta i samband med våffelcaféet i Halvorsksyrkan på onsdagar 

 1, 8, och 15 december kl. 10.30-13. OBS! Begränsat antal platser! 

24 december julafton 

VARGÖNS KYRKA KL. 11 
Musikgudstjänst för hela  

familjen med  
Vargöns musikkår. 

julmusikjulmusik

NYHET! Gabriel Fauré
Requiem

Välkommen alla som vill vara med och 
sjunga i en stor kör! 

Vi kommer öva ca. en onsdag i månaden i  
Vargöns kyrka kl. 18.30-21.

Första gången blir 19 januari 2022.  
Tag gärna med eget fika till pausen i mitten  

av övningen. Vi kommer sedan framföra verket  
vid en konsert i Gärdhems kyrka vid  

allhelgonahelgen hösten 2022.

Intresseanmälan och information ring eller e-posta: 
 Organist Per Weist tfn: 0739- 23 43 81,  

e-post: per.weist@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen! 

Välkommen!Välkommen!
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Café Villa BjörkåsCafé Villa Björkås
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Ledstjärnor och förebilder

Om man reflekterar och funderar över de stora  
frågorna i livet, som t.ex. vilken roll som just jag  

fyller i universum, så kan det vara viktigt att hitta 
sin egna personliga ledstjärna. 

I bibeln finns det gott om goda förebilder, livs-
åskådningar och budskap som vi kan ta till oss i 

vår vardag. Även i vår  direkta omgivning finns det 
personer som vi ser upp till och som formar oss.  

Jag frågade tre studerande konfirmander om deras 
förebilder och fick dessa svar:

”Min moster Hanna är min förebild. Hon finns  
alltid där för mig när jag behöver henne, ända  

sedan jag var liten.” /Moa

”Min förebild är Henny, min flickväns mamma.  
Hon bryr sig mycket om kvinnors/tjejers rättig- 

heter och hon är väldigt lugn och snäll” 
/Ellen

 
”Min kompis Oskar är min förebild, för han är 

 alltid så rolig” /Oskar

Rasmus Lindén,  
församlingspedagog

De tre vise männen hade Betlehems stjärna som  
förebild, vilken ledstjärna har du? Tack och Hej då Petra Waller!

Per Weist är vår nya organist som 
kommer att tjänstgöra i alla våra  

kyrkor. Per kommer också 
att vara körledare för Åsaka-Björke 
kören och Vänersnäskören. Per har 

tidigare arbetat i Uddevalla pastorat. 

På frågan vilket jullåt som  
Per tycker om mest är svaret: 

 "Driving home for Christmas!"  
med Chris Rea. 

Läs gärna om det stora kör- 
projektet på sid. 11 som Per är 

 involverad i. 

TACK! Efter 23 år i pastoratet ska jag tjänstgöra i  
Götalundens kyrka. När jag gått igenom gammalt  

arbetsmaterial, så påminns jag om vilken spännande 
tid det har varit. Tänk så många konfirmandresor, både 
till Taizé i Frankrike och till fjällen och andra lägergårdar.  

 
Jag minns med glädje alla våra alphakurser och vår 

pilgrimsvandring till Vadstena, men också flera olika 
retreater och bibelsamtal. De sista åren har jag även 

fått gå två gedigna utbildningar i ledarskap.  
 

Jag tänker också på alla fina människor som jag mött 
i glädje och i sorg. Ca 500 konfirmander, runt 280 

brudpar, 400 familjer i samband med begravning och 
jag har döpt runt 600 barn.  

 
Tänk så mycket människor! Ingen nämnd, ingen 

glömd. Jag har också haft underbara arbetskamrater. 
Det har varit en fantastisk tid! 

 
Guds välsignelse 

 önskar jag er alla! 

Hej och 
välkommen 
Per Weist!

Vänersborgs kommun har gett oss klartecken att vi kan driva Café Villa Björkås året ut.  
Vi kommer att hålla öppet vid olika tillfällen och ha aktiviteter under december månad.  

Håll utkik: www.svenskakyrkan.se/tunhem   Facebook: Västra Tunhems pastorat

Trettondedag jul

Efter en lång vandring med stjärnan som  
vägvisare fann de vise männen stallet och  

Jesusbarnet i krubban. Det firar vi på  
Trettondedag jul, som markerar slutet på 

 julhelgen, men också början på något nytt. 

Med Gud som ledstjärna kan vi  
blicka framåt.

Välkommen till gudstjänst 
den 6 januari,  

trettondedag jul
 
Västra Tunhems kyrka kl. 11. Gudstjänst.  
Gärdhems kyrka kl. 11. Högmässa. Med-
verkan av Gärdhems kyrkokör.  
Vargöns kyrka kl. 16. Musikgudstjänst med 
Vargöns musikkår och Tunhemskören. 
Norra Björke kyrka kl. 17. Gudstjänst. 
Åsaka-Björke kören medverkar. 

Foto: www.freebibleimages.com
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EN NY TRADITION
Högre utbildning för en flicka i slummen. Att fullfölja 

grundskolan och få en examen i högre studier ger 
jobb, trygghet och självständighet.

KROPPSRÄTT 
Preventivmedelsrådgivning och sexualupplysning för 

både flickor och pojkar är en rättighet.

VÄXTKRAFT
Ett paket med fröer ger en tryggare framtid. För 
odling av naturligt tåliga grödor som står emot 

nyckfullt väder.

FAMILJERÄTT 
Utbildning för kvinnor om familjerätt, gör att de 

lättare kan skydda sig och sina barn från exempelvis 
tvångsäktenskap.

För 100 kr  
bidrar du med

För 150 kr  
bidrar du med

För 250 kr  
bidrar du med

För 580 kr  
bidrar du med

Swisha gärna till: 900 1223

ACT SVENSKA KYRKANS GÅVOSHOP
Ge mod, hopp och medmänsklighet. Gåvor som verkligen betyder något. 

Vad vill du ge? Besök www.svenskakyrkan.se/act för att bidra! 

Hur gick det? 

Antal röstberättigade:  6532
Antal röstande:   1177
Andel röstande:   18,02%

NOMINERINGSGRUPP ANTAL MANDAT

5

11

3

6

Totalt antal ledamöter:  25 
därav antal kvinnliga ledamöter: 14 
därav andel kvinnliga ledamöter: 56%

Kyrkans framtid i Åsaka-Björke Västra Tunhems pastorat

Kyrklig gemenskap i Västra Tunhems församling i Västra Tunhems pastorat

Med kyrkan i tiden i Vänersnäs församling i Västra Tunhems pastorat

Öppen Folkkyrka i Gärdhem i Västra Tunhems pastorat

FÖRDELNING AV RÖSTANDE FÖRDELNING AV LEDAMÖTER

Camilla Svensson och Elisabeth 
Larsson var på gott humör när 
det var förtidsröstning i Västra 

Tunhem. 

Sandra Påsse tog glatt emot alla 
röstande på valdagen i Västra 

Tunhem.  

Ozzy Levin och Anna Lindblom 
- glada valförrättare i Västra 

Tunhem. 

TACK
 

Stort tack till alla röstmottagare 
och valförrättare  

för ett väl utfört arbete!

VALNÄMNDEN

NOMINERINGSMÖTEN

Varje församling har ett församlingsråd vilket har huvud-
ansvar för gudstjänstlivet i församlingen. Alla medlemmar 
i pastoratet ges möjlighet att påverka vilka som ska sitta i 

församlingsrådet via ett nomineringsmöte. 

Läs gärna mer på vår hemsida om nomineringsmöten! 

www.svenskakyrkan.se/tunhem
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Julkrysset

NAMN: 

__________________________________________

ADRESS: 

__________________________________________

POSTNUMMER OCH ORT: 

__________________________________________

JOH 1: 14 OCH . . . . . 
BLEV MÄNNISKA

DE ÄR  
DEL AV 
NÅGOT 
STÖRRE

BEHÖVER 
INTE  

VARA GRÅ

ÄN EN 
GÅNG

OINT-
RESSANT

KÄND 
KROKODIL

PRATA 
OTYD- 
LIGT

GER 
NYCKLAR 
PÅ BORD

PUBLIC 
SERVICE-
BOLAG

LJUS-
KÄLLA

GLAD 
FÅGEL

DATA-
TEKNIK

DYRKAR 
DET 

VACKRA

SYNS I 
LEKEN

VIS ION

V ILL 
TJÄNST-

V ILLIG 
GÖRA

VATTEN-
FORMAT

UTFORMA 
EN BILD

OPTI-
MISTISK

NYLÉN SOM ÄR 
DIAKON 

EVANGELIUM SOM 
FÖRKNIPPAS MED 

JULEN

SIFFER-
UPP- 

GIFTER

NATION

SKIKT

STADS-
KÄRNA

GOD- 
KÄN-

NANDE

ANGE 
RIKTNING VASSBÅT

SKÖTSEL

RÖRA PÅ 
BENET

LÄGGA 
TILL

PAULUS 
HEBREISKA 

NAMN

SKYNDA 
I VÄG

SMAL 
VASS 
SAK

GAV  
HÅRD 
KRITIK

I VELANDA 
FINNS EN 

TONSÄKER . . . . . . . . 

MED  
KNUFF

SES 
OBE-

SLUTSAM

GULLIGT

UTAN 
KRUSI-
DULLER
LÅTA BLI

TYSKLAND

SA INTE 
ETT ORD

REN-
GÖRINGS-
MEDEL
BRUTEN

SKRATT-
RETANDE

LUMMIG

ETT RUM 
MED
......

SEGT  
V IRKE

SOM  
ETT BI

GÖRA 
VERKAN

TJOCK
FÖRR

HÄLFTEN 
AV  

JORDEN

DEL AV 
SKOTSKT
NAMN

TAKTFULL

FÅGELLÅT

SES MED 
HÄRS

GÖR LÅS

LJUS TID

SKÅDE-
PLATS

EN KALLE

LÖVTRÄD

OMTYCKT 
HUND

NEKANDE
ADVERB

LIVS-
KRAFT

GORE

RYMMER 
MÅNGA

FARAO

LITEN 
KROPPS-

DEL
BADPLATS

FÖRTÄRA

SNABEL-A

FÖRUT 
OKÄND

BEVITTNA

STÄMMA

VÄRME-
KÄLLA

SUR SOM ......

B ILD: P IXABAY.COM

Dragning sker den 8 december 2021
Vinst 1-2 Ängel med belysning
Vinst 3-5 Fruktpåse
Vinst 6-10 Reflexer

Posta krysset till:  
Svenska kyrkan Västra Tunhem 
Granåsvägen 22 
468 33 VARGÖN


