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Västra Tunhem, Gärdhem, Väne Åsaka, Vänersnäs och Norra Björke  
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Granåsvägen 22, Vargöns kyrka 
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Grattis till vinsten! 

SEMESTERÖPPET

Under sommaren har  
församlingsexpeditionen öppet:  

 
Måndag, Tisdag kl. 9-12 

Onsdag kl. 13-15.30
Torsdag kl. 12.30-15

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



Hoppets Gud!

Jag satt en kväll som vanligt 
framför TV:n och tittade på 
nyheterna. Den här kvällen 

var sändningen inte lik någon 
annan jag sett. Vi fick följa med 
ner i mörkret under ett stålverk i 
Mariupol i Ukraina, där tusentals 
människor satt instängda utan 
att veta hur eller om de någonsin 
skulle komma ut igen.     
 
Barnen satt som våra barn och 
spelade på mobiler. Det fanns en 
stor skillnad! Barn, vuxna, unga 
och gamla utryckte sin oro över 
att aldrig mer få komma ut. Ett 
barn sa: Jag önskar mest av allt 
att få se solen igen- något som vi 
varje dag tar för givet. Jag blev 
så ledsen där i tevesoffan och 
kände fullkomlig maktlöshet. Hur 
behandlar människor egentligen 
varandra?  
Var finns kärleken och medmänsk-
ligheten och var finns Gud? 

Har du tänkt på att där det är som 
mörkast, där är verkligen Gud! Vi 
ser det inte alltid, men mitt i det 
svåra bryter kärleken igenom. Jag 
ser hur människor kommer sam-
man för att hjälpa med förnöden-
heter, omsorg, pengar. Människor 
öppnar sina hem för dem som inte 
längre har något.  
 
Den trupp som vill hela världen 
och som vill stå upp för den goda 
kraften är större än någon trupp 
som bär vapen. Det får vi hela 
tiden bevis för! Det ger oss hopp 
och framtidstro.  

När det är svårt frågar vi oss ofta 
var Gud är eller vi kanske till och 
med ifrågasätter Guds existens. 
Gud är den kraft som all kärlek 
kommer ifrån! När vi bjuder in 
Gud händer något med våra rela-
tioner och med vårt sätt att agera. 
Gud är också hoppets Gud. Till-
sammans med Gud finns det alltid 
hopp!

Vi får fortsätta be till Gud om fred 
och försoning och leva i hoppet 
att det goda alltid kommer segra!

"Känn ingen oro, känn ingen 
ängslan. Den som har Gud kan 

ingenting sakna. Känn ingen oro, 
känn ingen ängslan. Gud din Gud 

bär allt!"

Sång från Taize

Varma  
sommarhälsningar

Elisabeth Tengler, 
kyrkoherde

"Känn ingen oro, känn ingen ängslan.  
Den som har Gud kan ingenting sakna.  
Känn ingen oro, känn ingen ängslan.  

Gud din Gud bär allt!"

Sång från Taizé

Foto: Gustaf Helsing /IKON
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Tema

Samtal med Dima Jumaa, 
ordförande i föreningen 
”Utanför Ramarna”, en av 

de föreningar och organisationer 
som engagerar sig för att stödja 
nyanlända från Ukraina på 
Restad gård. 

Dima berättar att de började i 
mitten av mars med att skaffa sig 
information om läget på Restad 
gård och träffa flyktingar som 
nyss kommit från Ukraina. 
De sökte efter någon eller några 
språkkunniga personer som 
kunde fungera som kontaktper-
soner på plats för att samordna 
information och behov. En av 
dem som anmälde sig var Anna 
som var väldigt intresserad av 
att engagera sig trots att hon inte 
kan engelska. Det är spännande 
säger Dima att Anna anmälde 
sig direkt, trots att hon inte kan 
något språk för att kunna direkt-
kommunicera med volontärerna 
och det har fungerat jättebra! 

Annas 16-åriga dotter som kan 
engelska har förstås varit till stor 
hjälp. 

I början var det fokus på grund-
läggande behov. 

Anna gjorde en lista utifrån be-
hoven som fanns och föreningen 
gjorde inköp och lämnade en del 
direkt till människorna och del 
till andra samarbetande organi-
sationer på plats. 

Nästa steg är integration. När 
man frågar de nyanlända vilket 
stöd de behöver så är deras för-
sta tanke: ett jobb! Man behöver 
förklara att det inte är så lätt att 
komma in snabbt på arbetsmark-
naden i Sverige. Föreningen 
kommer att ordna information 
om hur arbetsmarknaden fung-
erar. 

Ungdomar från föreningen kom-
mer att prata med barn och ung-
domar för att fånga upp deras 
behov och organisera aktiviteter 
för dem. 

Dima tror tyvärr att flyktingarna 
från Ukraina har en svår tid 
framför sig. De får uppehållstill-
stånd som kan förlängas upp till 
3 år, men de har begränsade rät-
tigheter till stöd för att etablera 
sig i samhället.  

De får t ex inga svenska per-
sonnummer och ingen rätt 
till SFI-undervisning. (Källa: 
Massflyktsdirektivet, Migrations-
verket)

Dima kom själv till Sverige 
som flykting från Syrien 2015. 
Hon och hennes familj bodde på 
asylboendet som fanns i Vargön. 
Hon minns tydligt hur viktigt det 
var med människors, föreningars 
och inte minst kyrkans enga-
gemang. Hon understryker att 
detta verkligen gjorde jättestor 
skillnad! 

Framöver finns planer på att 
ordna träffar för att nyanlända 
och etablerade kommuninnevå-
nare ska få möjlighet att träffas. 

Medmänsklighet

Elisabeth Johannesson, diakoniassistent träffar Dima Jumaa som engagerar sig 
 för att stödja nyanlända från Ukraina på Restad Gård i Vänersborg.

Dima Jumaa,  
ordförande i föreningen 

 "Utanför ramarna"

Föreningen 
 "Utanför ramarna"

Föreningen har gjort inköp till 
flyktingarna. 

"... hur viktigt det var  
med människors,  

föreningars och inte  
minst kyrkans engage-

mang." 
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Samtal med Anna och dot-
tern Kristina som är 16 år 
och fungerar som över-

sättare mellan ukrainska och 
engelska när vi träffas på ett av 
caféerna i Vänersborg. De kom 
till Restad gård i början av mars 
som några av de första ukrain-
ska flyktingarna. Det var svårt i 
början att vara helt ny i ett nytt 
sammanhang, i ett nytt land. De 
visste inte så mycket om Sverige 
innan de kom. De kände till att 
Sverige var ett av vikingarnas 
hemländer och de kände en man 
från Sverige. Det trodde att det 
var större skillnad på Sverige 
och Ukraina än vad det är. Även 
här finns vanliga människor 
som lever sina vanliga liv. Men 
människor i Sverige verkar tänka 
lite annorlunda, de är lugna till 
sättet, glada och vänliga. De 
största skillnaderna på synsätt 
mellan länderna handlar om 
barnuppfostran, utbildning och 
sjukvård. 

Familjen består av Anna, hen-
nes man, Kristina och hennes 
lillebror som nyss fyllt 12 år. De 
kommer ifrån Kiev och mannen 
är kvar där. 

Han gör sitt bästa för att hjälpa 
andra människor som volontär i 
kyrkan. Han kan inte gå till sitt 
vanliga jobb nu. 

Kristinas lillebror började skolan 
för 2 veckor sedan och 
Kristina ska börja gymnasiet i 
nästa vecka (vilket motsvarar 
vecka 17 i skrivande stund). Hon 
är förväntansfull och tycker det 
ska bli roligt att få börja lära 
sig svenska. Men samtidigt är 
det svårt att veta som ska hända 
framåt och vad hon ska ställa in 
sig på. 

Just nu handlar livet mycket om 
att vänta, vilket är svårt eftersom 
de är vana att ha ett aktivt liv 
med arbetet som en viktig del. 
Anna bekräftar att hon och en 
annan familj har engagerat sig i 
samarbete med Dima och hennes 
förening samt de andra organisa-
tionerna på plats. 

De har också deltagit i informa-
tionsmöten som Vänersborgs 
kommun samordnat. Kristina 
hjälper Anna att översätta. 

När jag frågade vilket det största 
behovet är just nu kommer 
svaret snabbt; busskort! Det är 
svårt att få pengarna att räcka till 
bussbiljetter för att besöka andra 
delar av Vänersborg. 

Trots att situationen känns svår 
och oviss försöker de vara starka 
och hålla hoppet uppe. Anna är 
kristen och tillhör den evangeli-
kanska kyrkan i Ukraina. Här i 
Sverige har hon hittills besökt 
Pingstkyrkan på söndagarna, 
men hon är också nyfiken på att 
testa andra kyrkor. 

Slutligen pratar vi lite om 
framtiden. De hoppas förstås att 
kriget ska upphöra så fort som 
möjligt men är inställda på att 
stanna här så länge det behövs. 
Det är viktigt att få kontakt med 
svenska människor för att lära 
sig språket och hur samhället 
fungerar. 

Anna har en idé om att ordna 
träffar eller aktiviteter för att 
visa svenskar lite av den ukrain-
ska kulturen. Med dessa tankar 
avslutar vi vårt samtal och säger 
att vi ska träffas igen. Kanske i 
kyrkan…TEXT OCH FOTO: ELISABETH JOHANNESSON

Tema

Elisabeth Johannesson har träffat Kristina och Anna som bor på Restad Gård. 
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Tema Mitt namn är Daad

Mitt namn är Daad och 
jag kommer från Has-
saké i Syrien. Hassaké 

är beläget i norra Syrien nära de 
turkiska och irakiska gränserna. 
Min familj och jag hade ett 
underbart liv. Jag jobbade som 
lärare i kyrkan och vi hade ett 
bra liv i ordets alla bemärkelser.  

Vi trodde aldrig att vi skulle be-
höva lämna vårt land när kriget 
startade 2011 i Syrien.  

När förhållandena började för-
värras skickade vi våra barn till 
Libanon där min mamma och 
syskon bor.  

Min äldsta dotter slutade sitt 
jobb på grund av trakasserier. 
Den yngsta dottern kunde inte 
längre gå till universitetet som 
ligger i ett område som kontrol-
lerades av terroristgrupper. 

Min man och jag var i en svår 
situation men vi bestämde oss 
för att hålla ut. 

Men när incidenterna med kid-
nappningar, dödande och förstö-
relse av kyrkor började, flydde vi 
till Libanon och träffade barnen. 
Först reste sonen till Sverige och 
därefter reste min man och min 
yngsta dotter till Turkiet över ha-
vet, trots farorna och girigheten 
hos smugglare som handlar med 
människor och utnyttjar deras 
materiella och moraliska förhål-
landen på de mest fruktansvärda 
sätt.  

Jag stannade hos mamma i Liba-
non och räknade dagarna, efter 
fyra år kom jag till Sverige. Min 
glädje var obeskrivlig när jag 
träffade min familj igen. 

Det blev en vändpunkt i mitt liv 
- nytt land, nytt språk, det var så 
svårt i början eftersom jag läng-
tade efter min äldsta dotter som 
hade gift sig i Libanon. 

Men man måste tänka framåt. 
Jag började studera svenska, jag 
kämpade dagligen för att bli en 
del i samhället och integreras 
med dess snälla människor. 

Jag var övertygad om att Gud 
inte skulle lämna mig, han har 
bara sina vägar och rätt tid för 
dem, beviset för det är att nu 
arbetar jag i Svenska kyrkan 
och jag känner mig bekväm och 
trygg. 

Jag tackar Gud och alla männi- 
skor som hjälpte mig och jag är 
tacksam för Sverige som gav 
mig fred och trygghet. 

Slutligen, med kärlek och bön 
kan man göra allt, som nämns i 
Bibeln; 

"sök så ska ni finna, knacka på 
så kommer det att öppnas en 

dörr för er". 

Daad Aylo,  
assistent i Vargöns kyrka

Fo
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Andakt

Kommer du ihåg hur gam-
mal du var när du slutade 
gråta när du slog dig, eller 

gjorde dig illa?

Jag föreställer mig att det är nå-
gon gång i tonåren som vi slutar 
låta tårarna rinna. Mindre barns 
tårar sprutar ur tårkanalen för 
en lite sticka, ett skrubbat knä. 
De mindre barnens känsloliv är 
liksom lika genomskinliga som 
mitt växthus där hemma. De 
gråter när de gör sig illa, skriker 
när de är arga, kanske surar när de 
är hungriga och så fortsätter det. 
Sen någon gång i tonåren börjar vi 
bygga ett hus i stället med mindre 
fönster där man kan se hur vi mår 
egentligen, vi börjar bygga upp 
lite murar omkring oss. Alternati-
vet är ju att vi alla skulle bete oss 
som små barn, och det blir nog 
outhärdligt i längden: 

 
”Låt barnen komma hit till mig 
och hindra dem inte, Guds rike 

tillhör sådana som de”

Det säger Jesus till sina lärjungar 
som tyckte barnen störde och det 
är en text som man läser vid varje 
dop.   
Jesus säger inte bli barnsliga, eller 
något sådant, utan att Guds rike 
tillhör barnen och att han ville ha 
dem nära sig. Men vad är det som 
barnen har som vi kanske förlorar 
med tiden? Det som också är rik-
tigt viktigt som gör att Gud själv 
tycker att de är så speciella för 
honom?  Jag tror vi alla skulle må 
bra av att ibland låta våra själar 
vara mer som barnens, som växt-
hus, våga sänka fasaden ibland 
och bjuda in andra att se. 

Både sorgen och såren vi bär men 
också glädjen och kreativiteten. 
Just fasader har ju blivit så oer-
hört viktigt i vårt samhälle idag, 
kanske inte sprickorna i fasaden, 
utan snarare att det ska se väldigt 
bra ut. Den ska tåla granskning 
och den ska visas upp i olika 
forum. Men inte mår vi bättre för 
det. Kanske skulle vi må bättre 
och komma närmare varandra, om 
också sprickorna fick synas. När 
det som skaver, gör ont och blir 
fel och får synas, kan vi få hjälp 
att läkas. Det krävs kanske lite 
mod, men våga prova!

Barn är frimodiga; de säger oftast 
vad de tänker rakt ut, det kan bli 
pinsamt ibland, men jag tror också 
vi skulle behöva vara mer frimo-
diga. Inte bara i vår kritik, utan 
kanske mer av det vi ser som är 
gott, bra och positivt.

Avslutningsvis, barn är suveränt 
duktiga på något som vi vuxna så 
ofta glömmer bort, de är proffs på 
förundran, något som väcks så här 
på våren, i naturen, i påskens bud-
skap om livets seger över döden. 
Barn kan förundras. Det märker 
man om man går en skogsprome-
nad med en 5-åring och man får 
stanna hela tiden för det var en 
cool svamp som växte där, eller 
ett läskigt småkryp, eller något 
annat otroligt häftigt. 

Det finns en sång jag sjöng i barn-
kör när jag var liten som nu finns i 
psalmboken 787 med en text som 
jag tycker vi kan göra till en bön i 
våra hjärtan:

"Bara den som vandrar nära mar-
ken kan se dina under Gud. Låt 
oss aldrig bli så stora att vi inte 
ser de små, larven som kryper och 
myran som stretar och barn som 
lär sig gå. 

Låt oss aldrig blir så stora, att vi 
inte ser de små; Det gäller bar-
nen, det gäller dem som ingen 
röst har, de fattiga, och socialt 
utsatta,miljön och naturen,  det 
gäller dig och mig. Gud låt oss 
aldrig bli så stora att vi inte ser 
de små…"

Välkommen till våra kyrkor denna 
sommartid för att få sjunga våra 
vackra psalmer och för att förund-
ras över livet, så som det är med 
sprickor och allt, livet så som det 
är när Jesus vandrar med!

All välsignelse önskar jag dig

Magdalena 
Mellgren Sävenstrand,  

präst

Gud låt oss aldrig bli så stora ...
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Pastoratsmässa:  = gudstjänst med alla församlingar
Ev. ändringar kan förekomma. Besök gärna kalendern hemsidan som alltid är uppdaterad.

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/TUNHEM

Gudstjänster
JuniJuni

5 juni Söndagen efter pingst 
• Gärdhems kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
• Vänersnäs kyrka, friluftsgudstjänst kl. 15. 

12 juni Heliga trefaldighet
• Västra Tunhems kyrka, gudstjänst med nattvard  
• kl.11. 
• Väne Åsaka kyrka, musikgudstjänst kl. 18. 

19 juni 1 e trefaldighet   
• Norra Björke kyrka, friluftsgudstjänst kl. 11. 
• Gärdhems kyrka, musikgudstjänst kl 18. 

25 juni Midsommardagen   
• Vänersnäs kyrka, friluftsgudstjänst kl 11. 
• Norra Björke församlingshem, friluftsgudstjänst  
• kl. 15.

26 juni Johannes Döparens dag 
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst kl. 11. 
• Tunhems hembygdsförening, friluftsgudstjänst 
• kl. 14. 

Juli 

3 juli 3 e trefaldighet 
• Gärdhems kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
• Västra Tunhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18. 

10 juli 4 e trefaldighet 
• Väne Åsaka hembygdsförening, friluftsguds- 
• tjänst kl. 16. 
• Västra Tunhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18. 
 
17 juli Apostladagen 
• Vänersnäs kyrka, gudstjänst kl. 11. 
• Gärdhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18. 
 
24 juli 6 e trefaldighet 
• Västra Tunhems kyrka, gudstjänst med nattvard  
• kl.  11. 
• Väne Åsaka kyrka, musikgudstjänst kl. 18.
 
 

31 juli Kristi förklarings dag 
• Gärdhems kyrka, gudstjänst med nattvard  kl. 11.
• Vänersnäs kyrka, musikgudstjänst kl. 18.

Augusti 
  
7 augusti 8 e trefaldighet 
• Västra Tunhem, älgmuséet, friluftsgudstjänst 
• kl. 11. 
• Norra Björke kyrka, musikgudstjänst kl. 18.

14 augusti 9 e trefaldighet 
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
• Gärdhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18.

21 augusti 9 e trefaldighet 
• Norra Björke kyrka, gudstjänst med mässa kl. 11. 
• Västra Tunhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18. 

28 augusti 11 e trefaldighet 
• Gärdhems kyrka, pastoratsmässa kl. 11.   

September  

4 september 12 e trefaldighet 
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
• Vänersnäs kyrka, gudstjänst kl. 16.  
• Västra Tunhems kyrka, temagudstjänst kl. 18. 

11 september 13 e trefaldighet 
• Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
• Norra Björke kyrka, gudstjänst kl. 16.  
• Velandakyrkan, temagudstjänst kl. 18. 

18 september 14 e trefaldighet 
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11.
• Vänersnäs kyrka, gudstjänst kl. 16. 
• Vargöns kyrka, temagudstjänst kl. 18.  

25 september 15 e trefaldighet 
• Norra Björke, pastoratsmässa kl.  11. 
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Sommarmusik
Juni Juni 
  
5 juni
Norra Björke kyrka kl. 18 
"Sommarsånger i folkviseton" Tjejkören Englarna 
under ledning av Anna-Lena Englesson.

12 juni 
Väne Åsaka kyrka kl. 18
Sommarmusik med Åsaka-Björke kören och  
Vänersnäskören.

19 juni 
Gärdhems kyrka kl. 18 
"Sång & Musik från min värld" Tjolle med gäster från 
Syskonringen.

21 juni 
Norra Björke kyrka kl. 18 
"En stilla stund - musik för avkoppling och vila" 
Linda Palmqvist-sång, Lars Eklund-klaviatur

23 juni 
Norra Björke kyrka kl. 18 
"För kärlekens skull" Anneli Enorson Larsson och 
Christer Larsson m. fl. 

Juli Juli 

3 juli 
Västra Tunhems kyrka kl. 18 
"Sång och trumpet i midsommartid"  
Ebba Knutsson-sång, Stefan Rahkonen-trumpet, 
Per Weist-orgel, piano

10 juli 
Västra Tunhems kyrka kl. 18
"Här och nu" Susanna Moberg-sång,  
Gittan Glans-piano, Kristofer Johansson-kontrabas

17 juli 
Gärdhems kyrka kl. 18 
Kristen country med Petra and the Hayweeds.

24 juli 
Väne Åsaka kyrka kl. 18 
En blandning av sött och salt 
Maria och Helena Henriksson-sång och violin, Micke 
Landgren-piano.

31 juli 
Vänersnäs kyrka kl. 18 
"Något gammalt, något nytt"
Viktoria Karlsson-sång, Hanna Carlsson-piano

Augusti Augusti 

7 augusti 
Norra Björke kyrka kl. 18 
"Ordlösa sånger"  
Träklang: Lars Eklund-saxofon, Christer Larsson-
gitarr

14 augusti 
Gärdhems kyrka kl. 18
"Marimba, flygelhorn och Chopin" Emma & Henrik 
Bengtsson

21 augusti
Västra Tunhems kyrka kl. 18
"Sång, sax och flygel" 
Lena Arlid Frennberg, Lars Eklund 
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Vägkyrka 
Vägkyrka Västra Tunhem

28 juni - 10 juli 2022 
öppet varje dag kl. 14-18

PROGRAM: 

28 juni 
Sommarorgel kl. 18. 

Sitt ned  och lyssna på fin orgelmusik.  
Per Weist - orgel. 

28 juni 
Pilgrimsvandring kl. 15. 
Andakt i kyrkan kl. 18. 

30 juni 
Kyrkogårdsvandring kl. 15. 

Andakt i kyrkan kl. 18.
 

1 juli 
Guidning i kyrkan kl. 15. 
Andakt i kyrkan kl. 18.

2 juli 
Andakt i kyrkan kl. 18.

 

3 juli 
"Sång och trumpet i midsommartid" kl. 18. 

Ebba Knutsson-sång, Stefan Rahkonen- 
trumpet, Per Weist-orgel, piano.

4 juli 
Andakt i kyrkan kl. 18.

5 juli 
Sommarorgel kl. 18. 

Sitt ned  och lyssna på fin orgelmusik.  
Per Weist - orgel. 

6 juli 
Pilgrimsvandring kl. 15. 
Andakt i kyrkan kl. 18.

7 juli 
Kyrkogårdsvandring kl. 15. 

Andakt i kyrkan kl. 18.

8 juli 
Guidning av kyrkan kl. 15. 

Andakt i kyrkan kl. 18. 
 

9 juli 
Andakt i kyrkan kl. 18. 

 
10 juli 

"Här och nu" kl. 18.  
Susanna Moberg-sång, Gittan Glans-piano, 

Kristofer Johansson-kontrabas.

Varje dag: Lotteri, hantverksutställning,  
våffelservering i Kyrkstugan, digital kyrkogårdsvandring med 

QR-koder, utställning om pilgrimsvandring i kyrkan.
Betalning sker kontant eller med swish!  

Välkommen ut till vackra Västra Tunhems kyrka och kyrkogård! 
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Pilgrimsvandringar

 
Söndagen 19 juni

 
Samling vid Norra Björke  

kyrka kl. 16. 
Pilgrimsvandring med 

Elisabeth Johannesson och 
Rose-Marie Elf.  

 

 
Fredagen 19 augusti

Samling vid stallarna vid  
Margreteberg kl. 18.  

Vandringen beräknas ta  
tre timmar.
Ta med fika.

 
Onsdagarna: 

11 maj, 25 maj,  
8 juni, 22 juni

Samling vid Velandakyrkan  
kl. 18.  

Medtag fika! Ca. 5-6 km

Vägkyrka Norra Björke

19 juni - 23 juni 2022 
öppet varje dag kl. 14-18

Varje dag: Hantverksutställning, andakt kl. 18, servering av våfflor  
och smörgåsar i församlingshemmet, utställning om pilgrimsvandring 

 i kyrkan. Betalning sker kontant eller med swish! 

23 juni 
Norra Björke kyrka kl 18.  

"För kärlekens skull"  
Anneli Enorson Larsson 

Christer Larsson  
 

21 juni 
Norra Björke kyrka kl 18. 

"En stilla stund" - musik för avkoppling och vila 
Linda Palmqvist  - sång 
Lars Eklund - klaviatur 

 

Vandringar 
 Velanda

Det sägs att vi har lättare att möta Gud i naturen,  
Varmt välkommen att följa med på en vandring. Man vet aldrig vem man möter bakom kröken.  

 
För mer information om pilgrimsvandringarna t. ex. kontaktperson, svårighetsgrad m.m,  

läs gärna på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/tunhem

Vandring 
 Vänersnäs

Vandring 
 Norra Björke

Välkommen ut till vackra Norra Björkes kyrka och kyrkogård! 
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Villa Björkås historia

Björkås – vid foten av Hal-
leberg. Gårdens historia 
går tillbaka till 1400-talet 

och tidigare. Egendomen Björ-
kås nämns inte förrän i mitten av 
1600-talet som gård. 

FAMILJEN SANDBERG

Borgmästaren Gustaf Sandberg  
ärvde gården 1828 av Anders  
Petter Sandberg, därefter tog so-
nen Christer Petter Sandberg över 
gården.  

Det var under Christer Petters tid 
på Björkås som de stora föränd-
ringarna skedde. Familjen Sand-
berg är de som i huvudsak gett 
Björkås sin nuvarande utformning 
och anseende. 

Själva huset uppfördes 1830 i vad 
man kallar herrgårdsstil.  

När huset byggdes till 1880 fick 
det ett tidstypiskt utseende.
 
År 1869 byggdes glasverandorna 
som användes som vinterträdgård.
De omnämns ”Palace”, efter 
Hotel Palace i London. Under 
denna period anlades även  
Björkås trappor och en terrass 
uppe på berget. 

En tryckvattenledning från Halle-
berg fyllde Björkås vattenbehov 
och gav även tillflöde till dammar-
na. Ledningen bestod av trädstam-
mar med ett borrat hål på ca tio 
cm i diameter i stammens kärna.

Enligt anteckningar från 1897 
fanns det tre växthus inkl. glasve-
randan. 

Det största växthuset var ihop-
byggt med ett större arbets- och 
redskapsrum som kallades för 
”vinhuset” då det odlades stora 
blå och gröna druvor.

I början på 1900-talet ansvarade 
en kvinnlig trädgårdsmästare för 
de anställda samt försäljning av 
produkterna från trädgården. Det  
odlades mest sparris, frukt, bär 
och blommor. Till ”finare” be-
gravningar var näckrosorna en ef-
terfrågad blomma till  kransarna.  
Villa Björkås blir kvar i familjen 
Sandbergs ägo fram till 1927 då 
gården köptes på offentlig auk-
tion av Richard Koch, godsägare 
till Nygård. Han bedrev jordbruk 
på ägorna fram till 1938 då bygg-
naderna tillsammans med par-
ken inköptes av landsfogde Curt 
d’Orchimont. 

Familjen Sandberg utanför Villa Björkås. Foto: Digitalt museum
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FAMILJEN D’ORCHIMONT

År 1933 kommer Curt och Elsa 
d’Orchimont till Björkås och då 
först som hyresgäster. Curt är vid 
denna tid landsfogde vid Länssty-
relsen i Älvsborgs län. 

1939 köper de huset och den 
omgivande parken från dåvarande 
ägare Richard Koch. Under den 
tid som de bodde på Björkås gjor-
des inga större förändringar, 
men man valde att modernisera 
badrum och kök, samt installera 
elektricitet.

Sandberg och d’Orchimont hade 
ett gemensamt intresse för odling 
och växter. De rhododendron 
som idag finns planterades av 
d’Orchimont.

Idag förknippas Björkås främst 
med släkten d’Orchimont. Många 
Vargöbor minns kanske främst 
”fru d’Orchimont”, som ofta om- 
nämns med värme.

Under slutet av 1970-talet av-
styckades en del av Björkås 
mark och skänktes av makarna 
d’Orchimont till Västra Tunhems 
församling, och på marken strax 

söder om manbyggnaden uppför-
des Vargöns nya kyrka 1979.

Makarna d´Orchimond testamen-
terade Villa Björkås till före detta 
Västra Tunhems kommun (nu-
mera Vänersborgs kommun).

 

 

Villa Björkås Foto: Digitalt museum

HEMSIDA: www. svenskakyrkan.se/tunhem   
FACEBOOK: www.facebook.com/vastratunhem

Hej Ellinor Josefsson, nyanställd café-
ansvarig på Villa Björkås! Berätta lite 
om dig själv! 
 
- Jag har arbetat i blomsterbranchen 
i många år men ville göra något nytt 
och då provade jag på att vara lärling 
på Ritz konditori i Trollhättan under ett 
års tid. Detta gav mig mersmak och jag 
längtade efter att öppna ett eget café. 
Gissa om jag blev glad när möjligheten 
att vara caféansvarig på Villa Björkås 
dök upp! 

Jag älskar syrliga bärkakor och mous-
sebakelser så detta lär nog finnas på me-
nyn i sommar tilsammans med mycket 
annat gott. Vi räknar med att öppna 
någon gång under juni månad hälsar 
Ellinor! 

Varmt välkomna! Varmt välkomna! 

Café Villa BjörkåsCafé Villa Björkås
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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

FOTO: HELEN ANDERSSON



15

Kyrkogårdsförvaltningens administration flyttar...
... och from augusti sitter vi i Kyrkstugan, Västra Tunhem. Ingången är på baksidan av församlingshemmet.  

Har ni frågor om gravsättningar, gravar och gravskötsel?  
Då är ni varmt välkomna att höra av er!  

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Västra Tunhem, Gärdhem, Väne Åsaka, Vänersnäs och Norra Björke  

Besöksadress:  
Församlingshemmet Kyrkstugan Västra Tunhem: Jonas Johansson, Marielle Lund Carlsson 

Öppettider och telefon fr.o.m. augusti: Måndag-Torsdag kl. 9.30-12, Fredag kl. 9.30-15, 0520-42 11 01 
Arbetsledare kyrkogårdar: Ulf Alexandersson, tfn: 070-394 86 32
Kyrkogårds-och fastighetschef: Ulf Eklund, tfn: 070-207 49 99

Vi välkomnar Magdalena och Andrea! 

Magdalena  
Mellgren  

Sävenstrand, präst

 
Andrea Warrebo,  
diakoniassistent! 

 

Ulf Eklund 
fastighets- och kyrko-

gårdschef

Ulf Alexandersson 
arbetsledare 
kyrkogårdar

Jonas Johansson 
assistent 

 kyrkogårdsförvaltning

Marielle Lund Carlsson 
assistent 

kyrkogårdsförvaltning

Hej och välkommen Magdalena! 

Magdalena är vår nya präst och har sitt 
arbetsrum i Vargöns kyrka. Hon prästvigdes 
för 11 år sedan och har arbetat som präst i 
Lextorpskyrkan i 10 år. Det bästa med jobbet 
som präst är att få predika och att få möta 
människor i olika livssituationer. Magdalena 
tycker att kyrkan gör många bra saker och 
hjälper gärna människor att hitta sin plats i 
kyrkan - i livet. 

Hej och välkommen Andrea! 

Andrea är diakoniassistent och studerar just 
nu till diakon. Några av er kanske redan har 
träffat henne på våffelcaféet i Halvorskyrkan 
och Velandakyrkan. Hon är glad över att få 
möjlighet att få arbeta med sin största hobby 
- att vara i kyrkan och hjälpa människor. An-
drea har en bakgrund som psykiatrisköterska 
och brinner för att hjälpa människor genom 
goda samtal. 
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