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Käthy Sandberg, Trollhättan 
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Ulla Algotsson, Trollhättan 
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Priser har kommit med posten! 

Korsordsvinnare

Grattis!

Miljötips från 
miljögruppen! 

Har du mycket ogräs runt rabattkanter  
och mellan stenplattor? 

Koka vatten i vattenkokaren och häll  
över ogräset, dagen efter är det bara att  

sopa bort resterna! 

Tack och hejdå 

säger vi till Kristina Kraft som nu slutar  
sin tjänst som kanslichef hos oss.  

Vi önskar Kristina lycka till på nya  
jobbet som ekonom i Vårgårda kommun. 

Tina Arnesson kommer nu att ta över 
en del av ekonomiarbetet. 

Må, Ti, Fr kl. 9-12
Onsdag kl. 12.30-15.30

Torsdag kl. 12.30-15

Fredagar under veckorna 
23-32 stängt

Församlingsexpeditionen

  
Kan du  Kan du  

bibelordet? bibelordet? 

MATT 7:12MATT 7:12

Syftesparagrafen som ni läste 
ovan är en av alla saker jag, 
Gert Frick, Yvonne Hem-

mingsson och Daniel Olsson 
har fått lära oss och jobba med i 
kursen: Att Vara Kyrka som vi 
fick äran att delta på under hös-
ten 2020 och våren 2021. När 
jag fick frågan att delta i Att Vara 
Kyrka- en processutbildning om 
idealitet, identitet och medar-
betarskap så lät det superintres-

sant och vid anmälan till kursen 
kunde jag läsa att ”utbildningen 
vänder sig till församlingar som 
vill utveckla arbetet med delaktig-
het och engagemang genom att 
involvera, inspirera och rekrytera 
ideella medarbetare”. När jag läste 
detta tänkte jag att vi stod inför en 
fantastisk möjlighet att utveckla 
arbetet med ideella i vårt pastorat.                   
I kursen fick vi som uppgift att 
skriva en utvecklingsplan och 

att som ideell själv få vara med 
i arbetet med att inspirera och 
rekrytera ideella var fantastiskt 
intressant och roligt. Utvecklings-
planen kan du läsa mer om på vår 
hemsida. 

www.svenskakyrkan.se/ 
tunhem

 
Saga Rypdal Josefsson

”Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen  
gemenskap, skapas och fördjupas, Guds rike utbreds och skapelsen upprättas.  

Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grund- 
läggande uppgift” 

Att vara kyrka - det är i kyrkan det händer!

Vill du vara delaktig i kyrkans verksamhet?

Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer om hur det är att vara ideell.  
Mejla gärna till: vastra.tunhem-pastorat@svenskakyrkan.se

FOTO: GUSTAF HELSING/IKON

FOTO: GUSTAF HELSING/IKON
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VAD ÄR KYRKAN EGENT-
LIGEN?

Detta nummer vill synlig-
göra och uppmuntra det 
ideella engagemanget i 

kyrkan. Fokus ligger då på vår 
kyrkliga verksamhet och om att 
släppa in ideellas engagemang 
där. Det är spännande och utma-
nande! Men jag 
skulle vilja vidga 
perspektivet kring 
vad kyrkan är. 
Kanske kommer 
du att förstå att 
du är en mycket 
större del av 
kyrkan är du själv 
förstår, trots att 
du aldrig besöker 
församlingens 
verksamhet.

I Jesus visar näm-
ligen Gud att han 
blev människa av 
kött och blod, mitt 
i den här världen. I honom ser vi 
verkligen vem Gud är. Men det 
stannar inte där. Kristus fortsätter 
att på olika sätt gestaltas i kyrkan. 
Kyrkan är alltså Guds tecken i 
världen och har till uppgift att 
synliggöra att Gud oavbrutet ger 
liv till allt och alla. Vi fastnar lätt 
i hur många som firar gudstjänst, 
som om det skulle vara tecknet på 
hur stor kyrkan är. 

Men om vi studerar Jesu under-
visning, så handlar det inte sär-
skilt mycket om hur vi ska få folk 
till gudstjänsten. Fokus för Jesu 
undervisning är det liv som levs 
utanför synagogan. 

Så att vara en del av kyrkan är 
mycket mer än att fira gudstjänst 
eller vara med i kyrkans verksam-
het. Det handlar om att följa Kris-
tus i din egen vardag. Det handlar 
om att möta varje ny dag med 
övertygelsen att Gud är verklig. 
Det handlar om att leva som att 
Jesus verkligen är den han säger 
sig vara. 

Om du lever med den överty-
gelsen då är du automatiskt en 
oerhört viktig del av kyrkan. Det 
kommer att påverka vilka val du 
gör i ditt liv. Här är Vägen Målet. 
Här är det aldrig resultatet av våra 
liv som räknas utan drivkraften. 
Vi fortsätter att följa Kristus, på 
grund av att vi känner att det vi 
gör är gott, inte för att vi alltid 
lyckas. När vi följer Kristus så 
kan vi aldrig ha fokus på resul-
tatet. Det är endast den kyrka 
som grundligt har gjort upp med 
behovet av synlighet och resultat-
tänkande, som verkligen kan 
förmedla det liv som kommer från 
Gud. 

För kyrkan tillhör inte världen, 
men hon är sänd till den. Så om 
kyrkan ska kunna förändra värl-
den så måste hon vara fri från den. 

Men kyrkan är viktig, för detta att 
följa Kristus är ingen soloåkning. 
Det är en gruppövning. Det här 
att låta sig slipas och formas som 
människa och hitta sammanhanget 

där just jag kan 
blomma ut, det 
gör vi inte på 
egen hand. Det 
är bara tillsam-
mans som vi kan 
få ut det bästa ur 
varandra. Kyrkan 
ska påminna oss 
om att vi är vik-
tigare än jag och 
att vårt är värde-
fullare än mitt. 

Visst kan vi finna 
Gud i vår ensam-
het, men vi möter 
också Gud i var-
andra. Så kyrkans 

uppdrag är att påminna oss om att 
hela livet är en tillsammans-grej!

Vi ber: 
Fader Du är den levande Guden 
som har skapat himmel och jord. 
Öppna mina ögon så att jag ser 
hur Du har gett Dig till känna 
idag genom allt gott Du gör.  
Lär mig urskilja vad som har 

mättat mig och fyllt mitt hjärta 
med glädje. 

Amen  

Petra Waller,  
präst  
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Verksamhet i Coronatider

Församlingsrå-
det i Västra  
Tunhem har 

digitalt möte.

Spirakommittén 
träffas digitalt. 

Barntimmar  
i Halvorsgården. 

Körövning i  
Velandakyrkan.

Konfirmander i 
Halvorskyrkan har 

rollspel. 

Körövning i  
Halvorskyrkan.

Konfirmander i 
Halvorskyrkan.

Digitala andakter 
för barn.

Tipspromenad i 
Björkåsparken.

Digitala 
utbildningar

Utomhus-
konfirmander

Vi delade ut 
påskpåsar till 

skolorna
 i området.

För drygt ett år sedan stod vi alla 
där och undrade över vad som 
höll på att hända. Alla lyssnade 
på nyheterna och Folkhälso-
myndighetens hemsida blev den 
mest googlade sidan under en 
tid. Verksamhet efter verksamhet 
stängde ner och vi funderade på: 
Hur gör vi nu? Vi fick snabbt lära 
oss att hålla avstånd, tvätta händer 

och sprita av gemensamma ytor. 
Vi fick lära oss allt om digitala 
andakter och om digitala möten. 
Eftersom kyrka handlar om att 
mötas och gemenskap fick vi fun-
dera ut coronasäkra mötesplatser. 
Under året blev det bland annat 
träffar utomhus, tipspromena-
der, påsk - och julkassar till våra 
skolor, pilgrimsvandringar och en 

mängd digitala möten. Förhopp-
ningsvis står vi inför ett lite mer 
normalt läge framöver!

Ett varmt tack till alla som  
hållit ut och visat förståelse för 

den rådande situationen!

Elisabeth Tengler 
 tf kyrkoherde

Andakt
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Pilgrimsvandring

Varmt välkomna att följa med på pilgrimsvandring i våra vackra områden!
Kläder efter väder, ta gärna med fika eller matsäck!  

O, vad världen nu är skön,  
klädd i sommardräkten.  

Känn i skog, på äng, på sjön milda,  
friska fläkten, ljuva dofter, fågelsång. 

Mänska, höj ock du din sång!

Sv. psalm 751:1

6

9 juni         
Velanda kl.18.
Vandringen med nattvard börjar och slutar vid  
Velandakyrkan. Kontaktpersoner: Gert Frick 
tfn: 072-970 70 59, Ingegärd Andreasson, 
tfn: 070-776 14 49.

11 juni
Vänersnäs kl. 15, ca.5 km
Vandringen börjar och slutar vid Vänersnäs kyrka.
Kontaktperson: Sven Bild tfn: 070-522 14 10.

23 juni  
Velanda kl. 18. 
Vandringen börjar och slutar vid Velanda kyrkan.
Kontaktpersoner: Gert Frick 072-970 70 59,
Ingegärd Andreasson 070-776 14 49.

27 juni 
Gärdhem kl. 11, ca. 12 km.
Samling vid Gärdhems kyrka, vi går till hembygds-
gården i Västra Tunhem, där gudstjänst firas kl.14.
Kontaktpersoner: Gert Frick tfn: 072-970 70 59, 
Ingegärd Andreasson tfn: 070-776 14 49.

30 juni 
Västra Tunhem kl. 15, ca 4 km.
Vandringen börjar vid Västra Tunhems kyrka.
Kontaktperson: Elisabeth Tengler 072-732 60 28.

14 juli 
Vargön kl. 15, ca. 5 km
Vandringen börjar vid Bandygrytan Vargön och slu-
tar vid Västra Tunhems kyrka.
Kontaktperson: Lars Eklund tfn: 072-251 61 19.

13 augusti 
Vänersnäs kl. 15.                  
Samlingsplats meddelas senare.
Kontaktperson: Sven Bild tfn: 070-522 14 10. 
 
18 augusti 
Vargöns kyrka 15. 
Uggledalen, svår terräng. Kontaktperson: Sven Bild 
tfn: 070-522 14 10.

Väl mött!

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du  
din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken och inom dig? 

Sommarkyrkans program

Måndag 28 juni kl. 15  
Kyrkogårdsvandring med Maria Lindskog.

Tisdag 29 juni kl.18 
Sommarorgel med organist Lars Storm.

Onsdag 30 juni kl. 15 
Pilgrimsvandring med start vid Västra Tunhems 
kyrka via hembygdsgården med paus för berät-
telser från hembygden. Åter Västra Tunhems 
kyrka kl 17.

Torsdag 1 juli kl.15 
Kyrkogårdsvandring med Maria Lindskog.

Fredag 2 juli kl. 15 
Kyrkogårdsvandring med Maria Lindskog.

Lördag 3 juli kl. 18
Helgmålsbön - andakt inne i kyrkan. 

Söndag 4 juli kl. 18 
Musikgudstjänst.

Sommarkyrka  
Västra Tunhems

kyrka

Tema: Miljö

28/6 - 4/7 kl. 14-18
Händer under veckan

• Tema miljö - utställning
• Aktiviteter för alla åldrar
• Fika som fås i en bärkasse 40 kr (Kaffe/te, 

festis + t ex kakor eller glass) betalas med 
swish eller med jämna pengar. 

• Lär känna din kyrka och kyrkogård - gå den 
digitala kyrkogårdsvandringen. Folder/karta 
finns att hämta i kyrkan/församlingshemmet 
Kyrkstugan eller på besökstoaletten. 

• Försäljningsbord till förmån för ACT och 
SKUT. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer. 

Visa hänsyn - håll avstånd

SKUT  
Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet är en del av Svenska 
kyrkan och har församlingar på omkring 40 orter 

runt om i världen. Dessutom besöker svenska 
präster regelbundet ytterligare ett 100-tal platser 

utöver världen.  

Här firas gudstjänst, förrättas dop och vigsel, 
erbjuds samtal, barn- och ungdomsverksamhet, 
körer m.m  Man besöker svenskar på sjukhus, 

ombord på båtar och i fängelser. 

Svenska kyrkan i utlandet har speciell kompetens 
för att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor 
och katastrofer som berör svenskar utomlands.
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   Kalender
Programmet kan komma att ändras med kort varsel, vi hänvisar till predikotur och hemsidan. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

JuniJuni

6 juni 1 e trefaldighet 
Västra Tunhems kyrka, gudstjänst kl. 18.

13 juni 2 e trefaldighet
Väne Åsaka kyrka, gudstjänst kl. 11. 
Vänersnäs kyrka, musikgudstjänst kl. 18. 

20 juni 3 e trefaldighet   
Västra Tunhems kyrka, högmässa kl. 11. 
Norra Björke kyrka, musikgudstjänst kl. 18.

26 juni midsommardagen   
Vänersnäs kyrka, friluftsgudstjänst kl 11. 
Norra Björke församlingshem, friluftsgudstjänst 
kl. 15.

27 juni Johannes Döparens dag 
Tunhems hembygdsförening, friluftsgudstjänst 
kl. 14. 

Juli 

4 juli Apostladagen 
Väne Åsaka hembygdsförening, friluftsgudstjänst 
kl. 16. 
Västra Tunhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18.

11 juli 6 e trefaldighet 
Gärdhems kyrka, högmässa kl. 11.
Vänersnäs kyrka, musikgudstjänst kl. 18.
 

18 juli Kristi förklaringsdag 
Västra Tunhems kyrka, gudstjänst kl. 11. 
Norra Björke kyrka, musikgudstjänst kl. 18. 
 
25 juli 8 e trefaldighet 
Vänersnäs kyrka, gudstjänst kl. 11. 
Gärdhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18. 
 
31 juli 9 e trefaldighet 
Västra Tunhems kyrka, högmässa kl. 11
Väne Åsaka kyrka, musikgudstjänst kl. 18.

Augusti 
  
8 augusti 10 e trefaldighet 
Vänersnäs kyrka, gudstjänst kl. 11.
Gärdhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18.

15 augusti 11 e trefaldighet 
VästraTunhems kyrka, högmässa kl. 11.
Norra Björke kyrka, musikgudstjänst kl. 18.

22 augusti 12 e trefaldighet 
Vänersnäs kyrka, gudstjänst kl. 11.
Gärdhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18.

29 augusti13 e trefaldighet 
Väne Åsaka kyrka, gudstjänst kl. 11.
Västra Tunhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18. 
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Sommarmusik på Söndagar

Söndag 13 juni  
Vänersnäs kyrka kl. 18, sångmedverkan.

Söndag 20 juni 
Norra Björke kyrka kl. 18, Country Gospel  
med Petra & The Hayweeds. 

Tisdag 22 juni   
Västra Tunhems kyrka kl. 18, orgelmusik med 
organist Robert Jenderman. 

Tisdag 29 juni  
Västra Tunhems kyrka kl. 18. Orgelmusik med 
organist Lars Storm. 

Söndag 8 augusti
Gärdhems kyrka kl. 18. Svenska sommartoner 
på orgel och piano med Anna Dahlqvist. 

Söndag 15 augusti 
Norra Björke kyrka kl. 18. Sång med Viktoria 
Karlsson. 

Söndag 22 augusti   
Gärdhems kyrka kl. 18. "Min plats på jorden" - 
Linda Palmqvist sång och Lars Eklund klaviatur. 

Söndag 29 augusti    
Västra Tunhems kyrka kl. 18.  "Ordlösa sånger" 
Träklang Christer Larsson gitarr och Lars Eklund, 
saxofon. 

Söndag 4 juli
Västra Tunhems kyrka kl. 18. "Min plats på 
jorden" - Linda Palmqvist sång och Lars Eklund 
klaviatur. 

Söndag 11 juli 
Vänersnäs kyrka kl. 18. "Ordlösa sånger"  
Träklang Christer Larsson gitarr och Lars Eklund, 
saxofon. 

Söndag 18 juli   
Norra Björke kyrka kl 18. Emma och Henrik 
Bengtsson, marimba, piano och flygelhorn. 

Söndag 25 juli   
Gärdhems kyrka kl 18. Ett sommarinspirerat 
program med blåsensemble ur Velandaorkes-
tern. 

Söndag 31 juli     
Väne Åsaka kyrka kl. 18. Klaviatur och sång 
med Niklas Gårdelid.  

Vill du överraska någon med psalmsång  
eller har du själv några favoritpsalmer du  

önskar höra och kanske sjunga med i?  
 

Välkommen då att beställa ett Psalmogram 
där sångare ur Gärdhems kyrkokör åker hem 
till församlingsbor och levererar 3-4 psalmer 

utanför dörren. 

Vi är redo att komma och sjunga fyra onsdagar 
i juni: 2/6, 9/6, 16/6 samt 23/6  

kl. 15 och 16

Väl mött! 
Info och bokning 

Körledare: Anna Dahlqvist tfn: 070-285 75 08
Körens ordförande: 

 Eyvind Zakariasson 0520-42 52 03

JuniJuni AugustiAugusti

JuliJuli PsalmogramPsalmogramOBS! 
NYHET
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Camillas

Tack till Liam och Emelie från Öppet Kyrkis gruppen i Vargön som hjälpte till att göra pysslet!

SPEL

1. 
Du behöver sex stenar, 
färg, penslar och fyra 

pinnar.

2.
Måla stenarna i valfri 

färg, vi har valt röd och 
gul. 

3. 
Förvandla stenarna till 

bin och nyckelpigor med 
svart färg genom att 
måla ögon och mun. 

4.
Lägg ut de fyra pinnarna 
i ett rutmönster och låt 

spelet börja. Först till tre 
i rad vinner.

PÄRL- 
SKYDD

1. 
Mät upp ungefär hur 
stort glaset blir, pärla 

men ta bort några så att 
det blir ett hål i mitten.

2.
Stryk pärlplattan.

3. 
Färdig att användas. 

Hör gärna av dig om du behöver pärlor. 

LYCKA TILL!

På sommaren är det många som är saftsugna. Ett tips är att göra ett skydd  
och ha på glaset.

PYSSELSIDA
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Om kyrkovalet
År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. 
Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrko-
valet, som äger rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar 
väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i 
Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

VAD HANDLAR VALET OM? 
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 
5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden inne-
bär ett engagemang för alla människors värde och 
värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.
Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, för-
djupning och sammanhang för dig själv och andra, 
till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjäns-
ter, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, 
körer och konserter.

rkovalet 
Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma 
kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du 
är med och stödjer kyrkans sociala arbete för männ-
iskor i utsatthet, ensamhet och sorg.

VARFÖR SKA MAN RÖSTA?
Många fler är de som går till gudstjänster är aktiva i 
kyrkan på något sätt, sjunger i kör, döper sina barn, 
begraver sina döda, eller tycker att det är viktigt att 
kyrkan bedriver socialt arbete med nyanlända. Vill 
man att det ska fortsätta och vill man påverka hur, så 
är det bra att gå och rösta.

Vill du veta mer om att engagera  
sig inom kyrkan så läs gärna mer  

på vår hemsida! 

www.svenskakyrkan.se/tunhem

Varför ska du rösta i kyrkovalet?

KENT  
ALEXANDERSSON 

- Jag tycker kyrkans 
arbete är viktigt! 

ULF  
EKLUND

- Jag tycker det vik-
tigt med demokrati 
och att man utnytt-

jar sin rösträtt. 

KENT  
ALMKVIST

- Kyrkan ska ha 
demokrati som alla 

andra. 
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ANGELICA 
BOQVIST

- Kyrkans arbete 
är väldigt viktigt 
och värdefullt för 

många. Bra  
med demokrati.
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- Jag vill rösta på 
dem som är mest 
lämpade att be-

stämma i Svenska 
kyrkan.  



"Oändlig nåd mig Herren gav…”
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Vem är Jesus? 
Hur är man en bra människa?

Vad har Gud med mig att göra? 

Du är inte ensam om att fundera över livet! 
Anmäl dig till en av våra konfagrupper och fundera tillsammans med andra! 

FINNS  
GUD?

Vad handlar konfirmationen om?
Konfirmationen handlar om kristen tro, och 
kristen tro handlar om livet. Vi pratar om  

grundläggande mänskliga frågor om vad som  
är ont, gott, relationer och meningen med livet.

 
Du får även möjlighet att bli bekant med kyrkan,  

vad det är att fira gudstjänst, vara med om  
andakter, och vad det har med livet att göra.

Mål med konfirmationen
Konfirmanderna får möjlighet att utforska sin  

relation till Gud och till sig själva. 
Konfirmandarbetets mål är att få de unga att för-
stå värdet av att vara precis som de är och att de 

 är älskade av Gud.  

Välj mellan: 

VARGÖNS KYRKA
HALVORSKYRKAN
VELANDAKYRKAN

VÄNE ÅSAKA FÖRSAM- 
LINGSHEM

För mer information och anmälan: 
www.svenskakyrkan.se/tunhem/konfirmation

Som konfirmand får du...
• tid att tänka på vad som är viktigt i livet
• ta reda på vad kristen tro är
• att lära känna nya människor
• åka på läger
• fika
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NÅD

Jag kommer faktiskt ihåg min 
konfirmationsprästs lektion 
om nåd. Han hade alltid en 

svart tavla och kritor till sin hjälp. 
Han ritade och berättade om Gud 
med hjälp av enkla figurer och 
det fungerade alldeles utmärkt för 
oss konfirmander. Han höll vårt 
intresse uppe. Den här gången 
ritade han en enkel streckgubbe 
som satt fängslad i en liten cell 
och väntade på sin avrättning. 
Men istället för en bödel, dök det 
upp en budbärare med ett fantas-
tiskt budskap: Du är fri att gå. Du 
har fått nåd. Och trots att han var 
skyldig fick han alldeles oförtjänt 
- gratis - nåd. Detta gjorde natur-
ligtvis all skillnad i världen. Han 
fick leva istället för att dö. Och 
poängen var förstås att på precis 
samma sätt får vi vanliga syndare 
nåd när vi tar emot Jesus som vår 
frälsare.  

Nåd har ju alltid varit ett nyck-
elbegrepp inom luthersk teologi. 
Sola gratia. Utgångspunkten är att 
vi - dessvärre - allt sedan syn-
dafallet är hjälplöst syndiga rakt 
igenom och därför döden värda. 

Vårt sätt att leva och vara leder 
i sig till döden. Vi är i oss själva 
inte förmögna att ta oss ur detta. 
Dessbättre kan man få nåd - bara 
man vill ta emot den.

På så vis har nåd ofta kommit att 
uppfattas som något av en punk-
tuell juridisk akt som dessutom 
eventuellt kan rymma en viss lyn-
nighet åtminstone ur vår synvin-
kel. Vem får nåd och vem får inte? 
För mig är detta lite väl smalt 
tänkt. Detta är inte hela sanningen 
om Guds nåd. 
Dessutom har 
jag svårt att 
se att juri-
diska akter 
egentligen hör 
hemma i nära 
relationer. Det 
är inte så rela-
tioner fung-
erar. Går vi till 
Bibeln hittar 
vi mycket om 
nåd. Det som 
mest sticker ut är att Gud är nådig. 
Det är en grundhållning hos Gud. 
Det är egentligen ingen självklar-
het, vi är bara så vana vid det, 
men att Gud är nådig och god är 
fantastiskt. Grekerna uppfattade 
sin gudar som lynniga, opålitliga 
och ointresserade för att ta någon 
jämförelse. Vi har istället en Gud 
som är nådig, absolut välvillig och 
väldigt intresserad utav oss. 

Liknelsen om den förlorade sonen 
tycks kanske stryka under den 
punktuella nåden, sonen blir ju 
mottagen när han väl kommer, 
fastän han inte väntat det och 
verkligen inte förtjänat det. 

Men man får inte glömma bort 
den nådige fadern som gått 
hemma och oroat sig och hela 
tiden längtat efter sin son. Min 
konfirmationspräst tyckte alltid att 
det hade varit bättre att kalla den 
liknelsen för ”Den barmhärtige 
Fadern” och jag tycker han hade 

en poäng där.

Livet hand-
lar inte så 
mycket om att 
få eller inte 
få nåd, utan 
om att leva i 
vetskapen att 
vad som än 
händer är jag 
ett Guds barn, 
syskon med 
alla andra. Jag 

lyckas ibland leva som jag borde 
och det är bra, ibland misslyckas 
jag, och då får jag ta nya tag, ef-
tersom jag är ett, av en nådig Gud, 
älskat barn, och då behöver jag 
aldrig förtvivla.

Sven Bild,  
präst

”Livet handlar inte  
så mycket om att få  
eller  inte få nåd,  
utan om att leva i  

vetskapen att vad som 
 än händer är 

 jag ett Guds barn,  
syskon med alla andra.”



KONTAKT 
 

HEMSIDA 
www.svenskakyrkan.se/tunhem 

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

tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 

PRÄSTER 
Elisabeth Tengler t.f kyrkoherde 072-732 60 28
Petra Waller     070-608 85 67  
Sven Bild    070-522 14 10

KANTORER
Lars Eklund    072-251 61 19
Anna Dahlqvist   070-285 75 08
Karin Helgesson   073-923 84 26

DIAKONER 
Elisabeth Larsson   070-464 48 39

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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Fler askgravplatser på Väne Åsaka kyrkogård

Kyrkogårdsvaktmästarna är i 
full gång med att anlägga de nya 
askgravplatserna som kommer att 
bestå av ca 65 st gravplatser. 

I höstas påbörjades arbetet med 
att göra i ordning ekonomigården 
och att anlägga en parkeringsplats. 
Därefter flyttades muren så att 
området blev större, luftigare och 
mer inbjudande. 

Den nya askgravplatsen kommer 
bestå av 65 st nya platser, varav 
40 st kommer ligga i en mjuk 
båge utefter en rabatt, de andra 
25 kommer att ligga i en mjuk 
formad rundel kantad med natur-
stenar. Sofia Qvick, kyrkogårds-
vaktmästare som har ritat den nya 
askgravplatsen har tänkt till när 
det gäller växtvalet, det kommer 
alltid att finnas någon växt som 
blommar. 

Vi kommer att kunna se växter 
som; julros, backsippa, trädgårds-
smörboll, stäppsalvia, stjärn-
flocka, solhatt och kärleksört.

Kyrkogårdsförvaltningen räknar 
med att gravsättningar kan börja 
äga rum under tidig höst. 
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Från vänster: Jonas Johansson, Ulf Alexandersson, 
Ulf Eklund och Stefan Andersson 

Ritning på den nya askgravplatsen. Jonas Johansson och Stefan Andersson anlägger 
plattgång av skiffer på kyrkogården. 

Elektronisk kyrkogårdsvandring på

Vi har placerat ut 11 stycken 
stolpar vid kyrkan och kyrkogår-
den med QR-koder på. Genom att 
skanna av dessa koder med din 
smartphone kommer du direkt till 
vår hemsida. Folder/karta över var 
stolparna sitter finns att hämta i 
kyrkan, i församlingshemmet och 
på besökstoaletten på kyrkogår-
den. 

Foldern går också att skriva  
ut från hemsidan:  

www.svenskakyrkan.se/tunhem

VÄNE ÅSAKA 
KYRKOGÅRD

Våra kyrkor och kyrkogårdar vårdar personliga minnen och ett gemensamt kulturarv.  
Följ med på en vandring på Väne Åsaka kyrkogård och gör en tidsresa till svunna tider.  

Känn av historiens vingslag och de gravsatta personernas historia. 

Kyrkan i vår vardag -  
ett axplock av händelser

Maria Lindskog och Elisabeth Larsson 
pysslar i hop dopänglar. 

Konfirmander i Halvorsgården.

Gärdhemsborna Henrik Andersson och  
Yvonne Larsson gifter sig i det fria. 
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Sommarkrysset

NAMN: 

__________________________________________

ADRESS: 

__________________________________________

POSTNUMMER OCH ORT: 

__________________________________________

EXEMPLI 
GRATIA

MARDI  
PÅ  

FRANSKA

BRUNNE 
SOM VAR 
BISKOP

AV- 
SKAFFAR

HAR MED 
JORDBRUK 
ATT GÖRA

VID GOD 
HÄLSA

PLAGG-
DEL

TVÅ TRÄD 
ÄR VÄL 
INGEN

FRI-
MODIGA

KYRKANS  
FÖDELSEDAG  

23 MAJ

SYMBOL FÖR DEN 
HELIGE ANDE

MALM-
BERG

HITTADES VID  
NORRA BJÖRKE 

KYRKA 1995

SES  
MED 

TVÄRS

PYTTE-
LITET 
DJUR

UR-
SKILJER

SAKNAR 
LIKGILTIG

MÄKTA 
MED

SES MED 
STÖD

NÄR 
GLAS GÅR 
SÖNDER

LUSTIG-
KURRE

FÅNE-
RIER KLYKA

HYPOTES
PRIVAT 
ANGE-

LÄGENHET

KAN  
VARA AV 

STÅL

SES MED 
SLÄP

HÖG-
DRAGEN

SLUT I 
LONDON

PENNDEL

FINNS

BLÄKALORI-
SNÅLA

STORT 
HÅR

BEGE SIG

SPEL MED 
TÅRT-
BITAR

STRECK

ANSIKTS-
SIDA

PEDAL

SKIKTLIM-
MAT 

MATERIAL

UNDAN-
MANÖVER

STORT 
TYG-

STYCKE

NORD  
SOM 

SPELADE 
FINDUS

CHOSEFRI

UTKAST

FÖRBJÖDS 
1979

SAMLAR 
ÄLDRE
LITEN 
LÅDA

HÅGLÖSA

KNYCKA

UTHÅLLIG

HÖGT 
AKTAD

ANVÄNDE 
KLORNA

ÅT-
BÖRDEN

PLATS

GÄLLA

INIFRÅN

“THE KING”

NEW YORK-
OPERA

PÅMINNER 
OM

SES MED 
RÖRELSE

KAN MAN 
KOLLEKTEN

FRANSK 
VÄN

HUGG IN!

B
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C
O

M

LEDER  
TILL PLAN

ISKORN

SEDEL

YTMÅTT

MORGON-
SAMLING
HAR RU-
TINERAD

SLÄPP
TAGET !

OTÄCK 
UNDER-

HÅLLNING
PUDEL

ELÄNDIGA

GAMMAL 
SOM .....

Dragning sker den 11 juni 2021.
Vinst 1-2 Presentkort på Ronnums Herrgård
Vinst 3-5 Bärkassar av återvunnet material
Vinst 6-10 Nyckelringar

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


