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Västra Tunhems pastorat 
samarbetar med
 

Vill du ge oss en hjälpande hand, träffa folk  
och ha trevligt?

 
Varför inte hjälpa till under Vägkyrkan i  

Västra Tunhem i sommar? 
 

Vägkyrkan pågår mellan den 22 juni och den 5 
juli 2020, och är öppen mellan kl 14-18.  

Vi behöver 5 personer till varje arbetspass som 
är mellan kl 13-18.30. Man gräddar och serverar 

våfflor med kaffe eller te, är behjälplig i  
kassan tillsammans med anställd personal och 
har tillsyn av kyrkan. Man kan välja att hjälpa 
till en eller flera dagar som Vägkyrkan pågår. 

Nya som gamla medarbetare är välkomna på 
ett informationsmöte i Vargöns kyrka ons-

dagen den 18 mars kl 18. Då ventilerar vi idéer 
och tips på utställare samt att det finns möjlighet 

att skriva i listan med tider för arbetspassen. 

Undrar du över något, hör gärna av dig till:  
Elisabeth Larsson tfn: 0704-64 48 39 

e-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se

Hej  
frivillig!

 

Kyrkofullmäktige sammanträder den 12 maj  
kl. 19 i Kyrkstugan, Västra Tunhem.  
www.svenskakyrkan.se/tunhem 

Vi talar om livet och om tron. 

Norra Björke församlingshem 

Måndagar kl. 19: 9/3, 6/4 och 4/5. 

Velandakyrkan 

Torsdagar kl. 19: 12/3, 23/4 och 7/5. 

Vamt välkomna hälsar

Ledare Göran Olander 

 

Vi fortsätter våra samtalsträffar med  
något för händer.  

 

Vänersnäs församlingshem  

Onsdagar kl. 19-20.30: 4/3, 1/4, 6/5.

Vamt välkomna hälsar

Sven Bild 
tfn: 070-522 14 10

Bibelsamtal

Stick- och virkcafé

Sammanträde 

FOTO: ALEX O MARTIN/IKON
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VÄL VÄRT ETT BESÖK

Vad skönt det är med det stilla 
och rogivande rummet, tror vi 
längtar efter detta mer än vi anar.

Jag var i Italien förra sommaren 
och vandrade längs Roms gator, 
men också ibland berg och da-
lar på kusten. Det blev blandade 
upplevelser med folktäta gator 
och sevärdheter, men jag kan ju 
inte påstå att vi var ensamma om 
att göra detta. Människor överallt 
och ganska varmt, så att då ta sig 
in i någon av alla de kyrkor som 
finns gav svalka och lugn. Men inte 
bara det, det är något med detta 
att komma in i en kyrka och känna 
av det som ”sitter i väggarna”. Inte 
så lätt att sätta fingret på kanske, 
för kyrkorna är så olika. Enorma 
katedraler och små lokala kyrkor 
i byarna bland bergen, fyllda med 
konst och guld eller väldigt spar-
tanska men alla har de något i sig.

Vad än vi alla som bara måste in i 
en kyrka på semester eller resor ser 
och upplever där, så påverkar det 
oss med lugn. Kyrkan är en plats, 
ett rum, där vi möter något an-
nat. Och kyrkan talar till oss, med 
intryck som vi inte alltid kan sätta 
fingret på.

I detta nummer av Spiran och i 
kommande nummer berättar vi 
om kyrkans insida på olika sätt. 
Det finns tankar bakom de föremål 
som finns där och även en djupare 
betydelse av det språk som kyrkan 
använder. Välkommen att följa 
med på denna resa i kyrkans inre 
värld.

Att det också finns ”i väggarna” 
alla de möten i glädje och sorg som 
kyrkan berättar om, ger en annan 
dimension av upplevelse. Tänk så 
många som genom alla dessa år 
vänt sitt hjärta till den Gud som 
möter oss alla som kommer 

innanför dess dörrar. Varför inte 
säga hej till den Guden nästa gång 
då du stiger in i en kyrka. Fast du 
kan ju säga hej till Gud vart du än 
är, men visst är kyrkan en unik 
plats att göra det på.

Din kyrkoherde,  
Manne Bennehed

FOTO: ALEX O MARTIN/IKONFOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKON FOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKON

FOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKON FOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKON
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 TEMA: Inuti kyrksalen

Altaret

Ett altare förefaller mig vara 
något väldigt ursprungligt. Det 
finns ju altaren i många religio-
ner. Altaret utgör själva kon-
taktplatsen med det gudomliga 
och är därför en väldigt laddad 
plats. 

Det är inte så lätt att uttrycka 
vad ett altare egentligen är, 
men följande formulering för 
ett altare i en kristen kyrka 
återkommer jag till: ett gam-
maltestamentligt offeraltare som 
via offret av Jesus blivit till ett 
nattvardsbord. Altaret är själv-
klart centrum i varje kyrka. Det 
är själva kontaktplatsen och fak-
tiskt en nyckel till hela vår tro. 
Altaret bär i sig det som konsti-
tuerar kristen tro. I grunden är 
altaret ett gammaltestamentligt 
offeraltare. Rakt genom hela 
mänsklighetens historia går ett 
stråk av offrande gentemot det 
gudomliga. Det tycks vara män-
niskans naturliga sätt att söka 
och hålla sig väl med Gud eller 
gudarna och i många delar av 
världen är offrandet fortfarande 
en självklarhet. Våra altarblom-
mor är en eftergift för detta 
tänkande.

När israeliterna sluter sitt 
förbund med Gud så ingår of-
ferväsendet som en del i detta. 
Israeliterna skall följa Guds bud 
och i dessa bud finns också reg-
ler för offrande. 

Offerväsendet är alltså gudom-
ligt sanktionerat och det är via 
detta som israeliterna lär sig att 
försoning och gottgörelse är 
mycket viktigt. Och de lär sig 
att förlåtelse är dyrt för det är 
kostsamt att offra ett lamm för 
sina synder när man kanske bara 
har tio. Noga att lägga märke till 
är att Jesus erkänner hela detta 
system - och att det satt i rygg-
märgen på alla judar på Jesu tid. 
Offerväsendet är också grunden 
för att förstå vad Gud genom 
Jesus gör för oss.
 
När så israeliterna lärt läxan 
av offrandet, så vänder Gud på 
hela saken. Det är dags för det 
nya förbundet. Människan har 
uttryckt sin längtan till förso-
ning via offer och 
nu visar Gud upp 
samma längtan – och 
offrar på samma 
vis. Han offrar det i 
den kulturen dyr-
barast tänkbara, sin 
enfödde son. ”Så 
mycket älskar jag er.” 
säger detta offer, ”Jag 
offrar vad som helst 
för er.” En helt enastående och 
magnifik gest inför alla männ-
iskor i alla tider. Och på Jesu 
egen uppmaning minns vi detta 
offer åter och åter igen genom 
varje nattvardsfirande. Det gam-
maltestamentliga offeraltaret har 
via Guds handlande omvandlats 
till ett nattvardsbord. Vi off-
rar inte längre till Gud. Det är 
överspelat. 

Vi tar istället genom nattvards-
firandet emot och bejakar hans 
offer på Golgota. Och av den 
kärleken försöker vi lära oss att 
älska. Som sagt, detta är cen-
trum i kristen tro och fokus i 
varje kyrka. Och så måste det 
vara.
 
Altaret i vår kyrka, liksom i 
alla andra kyrkor, är alltså detta 
offeraltare som blivit nattvards-
bord eftersom vår Herre själv 
påbjudit det. Därför är det enda 
som självklart hör hemma på 
altaret en bägare med vin och en 
bit bröd. Så är det dock sällan. 
Efterhand har många saker letat 
sig dit: dukar, blommor, ljussta-
kar, biblar, mässböcker, kors och 
krucifix. Allt är välment men 

frågan är hur man 
egentligen vill ha 
det. ”Altaret pryds 
ofta men större 
kärlek än insikt.” 
skrev C.H. Martling 
i sin bok ”Tjänst i 
heligt rum”. När 
man glömmer vad 
sakerna är till för 
blir altaret lätt en 

utställningsplats för religiösa 
prylar. De sakerna som egentli-
gen skulle försköna och förstär-
ka altaret mer tar än ger focus åt 
altarets egentliga funktion som 
offeraltare/nattvardsbord. Själv 
tror jag det hade varit bra om vi 
alla visste vad som är centrum 
i kristen tro och tydligt låter 
altaret uttrycka just det.

Sven Bild

Han offrar det i den 
kulturen dyrbarast 

tänkbara, sin enföd-
de son. ”Så mycket 
älskar jag er.” säger 

detta offer, ”Jag 
offrar vad som helst 

för er.” 

Vi tar en liten närmare titt på intressanta föremål inuti kyrksalen, denna gång berättar Sven Bild om 
altaret, dess historia och användning. 
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GÄRDHEMS KYRKA 
 

Gärdhems kyrka med dess vackra altare, altarring och altartavla  
som har tema Jesu ord:  

"Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila".

Läs gärna mer om våra kyrkor på vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/tunhem/kyrkor
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HELA PÅSKDRAMAT  
I ETT PÅSKÄGG

Vad har påsken gemensamt med chokladmynt och geléfiskar? 
Jo, i de söta och sura godisbitarna ryms hela påskberättelsen från 

skärtorsdag till påskdagen. 
Text: Helena Andersson Holmqvist Foto: Lina Eriksson/Tidningen Spira Umeå

Älska varann!
Jesus inleder måltiden med att tvätta  

sina vänners fötter. Sedan uppmanar han 
dem "Så som jag har älskat er ska ni också 
älska varandra" Måltiden inspirerade den 

tidiga kyrkan att ordna med knytkalas som 
kallades för kärleksmåltider. 

Säljer sin vänskap 
När Jesus och lärljunarna 
ätit går de till Getsmane,  
en trädgård utanför 
Jerusalem, där Jesus har 
ångest, svettas och ber. 
Då kommer en beväpnad 
styrka och för bort ho-
nom. Lärljungen Judas har 
förrått för 30 silvermynt. 

Så dör han 
Jesus förhörs och döms 
som upprorsman. Han 
hånas, misshandlas 
och korsfästs sedan på 
Golgata, som betyder 
skallen. Efter sex timmar 
dör han. En högt upp-
satt man tar hand om 
Jesus kropp och lägger 
den i en klippgrav. 

Delar bröd och dryck
Jesus samlar sina lärljungar till en sista 
fest, påskmåltiden. De äter bröd och 
dricker vin som Jesus ger en särskild 

innebörd. Sedan dess firar kyrkan  
nattvard, som sägs skapa gemenskap 

mellan Jesus och de som deltar. 
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Säljer sin vänskap 
När Jesus och lärljunarna 
ätit går de till Getsmane,  
en trädgård utanför 
Jerusalem, där Jesus har 
ångest, svettas och ber. 
Då kommer en beväpnad 
styrka och för bort ho-
nom. Lärljungen Judas har 
förrått för 30 silvermynt. 

Så dör han 
Jesus förhörs och döms 
som upprorsman. Han 
hånas, misshandlas 
och korsfästs sedan på 
Golgata, som betyder 
skallen. Efter sex timmar 
dör han. En högt upp-
satt man tar hand om 
Jesus kropp och lägger 
den i en klippgrav. 

Bjuder på fisk 
Enligt evangelierna möter 
Jesus sina lärljungar igen  
efter att han har uppstått. 
Det berättas att han vid  
Genesarets sjö ger råd om 
var de skal få mycket fisk 
och sedan bjuder på bröd 
och glödstekt fisk på  
stranden. 

Bumlingen är borta 
Efter helgen går flera närstående 
kvinnor till graven samtidigt tidigt 
på morgonen för att smörja Jesus 
kropp. I evangelierna berättas det 
att den stora stenen är bortrullad 
och en ängel talar om för dem att 
Jesus uppstått från döden. 

Fred, frid och helhet 
"Frid över er" hälsar Jesus efter upp-
ståndelsen. Shalom betyder fred och 
frid, men också helhet. Enligt kristen-
domen gör Jesus död och uppståndelse 
människans relation till Gud, andra 
människor och skapelsen hel igen. 

UPPLEV PÅSKEN I KYRKANUPPLEV PÅSKEN I KYRKAN WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/TUNHEM
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KALENDER

Mars
1 mars Första sö i fastan 
Västra Tunhems kyrka kl 11.

Gudstjänst med nattvard, pastoratets körer, Biskop 
Åke Bonnier, Manne Bennehed och Sven Bild.

8 mars Andra sö i fastan 
Vargöns kyrka kl 11.

Gudstjänst med nattvard, Sven Bild.
Väne Åsaka kyrka kl 11.  
Gudstjänst med nattvard, Petra Waller
Velandakyrkan kl 17. 

Lovsångsmässa med Jesper Agner Arnö, bas och Den-
nis Waller, gitarr, Petra Waller 

15 mars Tredje sö i fastan
Vargöns kyrka kl 11.

Gudstjänst med nattvard, Manne Bennehed. 
Gärdhems kyrka kl 11.

Gudstjänst med nattvard, sånger från IONA, Gärd-
hems kyrkokör, Göran Olander.
Vänersnäs kyrka kl 16.

Gudstjänst med nattvard, Manne Bennehed. 
Norra Björke kyrka kl 17. 

Gudstjänst med nattvard, Göran Olander. 

22 mars Jungfru Marie bebådelsedag
Väne Åsaka kyrka kl 11.

Gudstjänst med bibelutdelning till våra 5-åringar.  
Petra Waller. 
Vargöns kyrka kl 16.

Gudstjänst med bibelutdelning till våra 5-åringar, barn-
kör, Elisabeth Tengler.
Halvorskyrkan kl 17.

Gudstjänst med bibelutdelning till våra 5-åringar, 
sång av barntimmebarnen. Petra Waller. 

29 mars Femte sö i fastan
Vargöns kyrka kl 11.

Gudstjänst med nattvard, Sven Bild.
Gärdhems kyrka kl 11.

Gudstjänst, Göran Olander.
Vänersnäs kyrka kl 16.

Musikgudstjänst med blåsorkestern Play Off, Sven 
Bild.
Norra Björke kyrka kl 17.

Gudstjänst, Göran Olander

April
5 april Palmsöndagen
Vargöns kyrka kl 11. 

Gudstjänst med nattvard, Anna Hay sång/ trumpet, 
Sven Bild.
Väne Åsaka kyrka kl 11.

Gudstjänst med nattvard, Manne Bennehed.
Västra Tunhems kyrka kl 16.

Gudstjänst, Sven Bild
Velandakyrkan kl 17.

Gudstjänst med nattvard, Manne Bennehed. 

9 april Skärtorsdag
Vargöns kyrka kl 19

Gudstjänst med nattvard, Elisabeth Tengler.
Gärdhems kyrka kl 19

Gudstjänst med agapemåltid och nattvard (beska 
kryddor, lamm, vin och osyrat bröd), Petra Waller.
Norra Björke kyrka kl 19.

Gudstjänst med nattvard, Göran Olander. 

10 april Långfredag
Västra Tunhems kyrka kl 11

Gudstjänst, sång Anna Ståhlgren Jensen, Sven Bild.
Gärdhems kyrka kl 15. 

Gudstjänst med Gärdhems kyrkokör som framför  
Jesu sju ord på korset av Jerker Lejon, Sven Bild.
Norra Björke kyrka kl 18. 

Gudstjänst, sång av Eva & Eyvind Zakariasson, Sven 
Bild. 

12 april Påskdagen
Vargöns kyrka kl 11

Gudstjänst med nattvard, Tunhemskören, Elisabeth 
Tengler.
Gärdhems kyrka kl 11

Gudstjänst med Gärdhems kyrkokör och Velanda-
orkestern, Göran Olander.
Vänersnäs kyrka kl 16

Gudstjänst med Vänersnäskören, Elisabeth Tengler.
Norra Björke kyrka 17

Gudstjänst med Åsaka-Björkekören, Göran Olander. 

13 april Annandag påsk
Halvorskyrkan kl 11

Tomasmässa, Petra Waller. 
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Med reservation för ev. ändringar. 

19 april Andra sö i påsktiden
Vargöns kyrka kl 11

Gudstjänst med nattvard, Elisabeth Tengler. Kyrk-
kaffe med fördjupning. 
Väne Åsaka kyrka kl 11

Gudstjänst med nattvard, Petra Waller.
Västra Tunhems kyrka kl 16.

Gudstjänst, Elisabeth Tengler.
Velandakyrkan kl 17 
Lovsångsmässa med Jesper Agner Arnö, bas och Den-
nis Waller, gitarr, Petra Waller. 

26 april Tredje sö i påsktiden
Vargöns kyrka kl 11

Gudstjänst med nattvard, Manne Bennehed. 
Norra Björke kyrka 11

Gudstjänst, Göran Olander.
Vänersnäs kyrka kl 16

Mässa i Taizéton, Manne Bennehed.
Halvorskyrkan kl 17

Gudstjänst med nattvard och sånger från Taizé,  
Göran Olander. 

30 april Valborgsmässoafton
Läs mer om Valborg på sid 10.

Maj
3 maj Fjärde sö i påsktiden
Vargöns kyrka kl 11

Gudstjänst med nattvard, Sven Bild.
Velandakyrkan kl 11

Friluftsgudstjänst med Ska utgruppen. Vi inviger vår 
nya lappkåta, Petra Waller.
Västra Tunhems kyrka kl 16

Gudstjänst med nattvard, Sven Bild.
Norra Björke kyrka kl 17

Gudstjänst med nattvard, Petra Waller.

10 maj Femte sö i påsktiden
Västra Tunhems kyrka kl 11

Konfirmation med nattvard, Elisabeth Tengler.
Halvorskyrkan kl 11

Musikgudstjänst om våren, Psalmkören, Göran Olander.
Vänersnäs kyrka kl 16

Gudstjänst med nattvard, Elisabeth Tengler.
Väne Åsaka kyrka kl 17

Gudstjänst med nattvard, Göran Olander.

17 maj Bönsöndagen
Vargöns kyrka kl 11

Gudstjänst med barnkören, vårfest, Elisabeth Tengler 
(se sid. 13 för mer information)
Gärdhems kyrka kl 11

Konfirmation med nattvard, Kyrkbandet och Gärd-
hems kyrkokör, Petra Waller.
Västra Tunhems kyrka kl 16

Gudstjänst med nattvard, Elisabeth Tengler.
Norra Björke kyrka kl 17

Gudstjänst, Petra Waller.

21 maj Kristi himmelsfärds dag
Läs mer Kristi Himmelsfärds dag på sid 10.

24 maj Söndag före pingst
Väne Åsaka kyrka kl 11

Konfirmation med nattvard, Kyrkbandet, Sven Bild.
Halvorskyrkan kl 11

Gudstjänst med nattvard, Göran Olander
Vargöns kyrka kl 18

Musikgudstjänst med Tunhemskören, Göran Olander. 
 

29 maj Fredag
Vänersnäs kl 18

Friluftsgudstjänst vid Frugårdsudde. Samling vid par-
keringen till Sandbetets naturreservat. Ta med fika, 
kläder efter väder. Sven Bild. 

31 maj Pingstdagen
Gärdhems kyrka kl 11

Konfirmation med nattvard, Kyrkbandet och Gärd-
hems kyrkokör, Petra Waller.
Norra Björke kyrka kl 11

Gudstjänst med nattvard, Sven Bild.
Västra Tunhems kyrka kl 18

Musikgudstjänst med Ingela och Ingmar Bäckström, 
Sven Bild. 

FOTO: KRISTINA STRAND LARSSON/IKON
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30 april  
Valborgsmässoafton

Valborgskonsert  
Västra Tunhems kyrka kl. 19.30. 

Tunhemkören och Vargöns kammarorkester  
 Elisabeth Tengler 

Valborgsmässofirande   
Vid Gärdhems församlingshem kl. 19.30.

Sång av Gärdhems kyrkokör och vårtal. Kaffe- 
servering arrangerad av Gärdhems hembygdsförening.  

Det serveras också korv med bröd utanför kyrkan 
och intäkterna går till ACT (Acting churces  

together) Brasa. Avslutning med andakt i kyrkan  
ca kl 21. Petra Waller.

 Musikgudstjänst 
Väne Åsaka kyrka kl 20. 

Sociala kören och Åsaka-Björke kören 
Andakt Göran Olander, därefter vårsånger och 

vårtal vid Gåsetomten. 

Valborgsmässofirande  
Bygdegården Vänersnäs kl 19. 
Brasa, körsång, vårtal och fika. 21 maj 

Kristi himmelsfärds dag

Friluftsgudstjänst/Gökotta 
Västra Tunhems kyrka kl 8. 

Sven Bild

Gudstjänst 
Norra Björke kyrka kl 8.

Petra Waller

Friluftsgudstjänst  
Björkås kl 10. Gökotta kl 9.  

Sång Eva & Eyvind Zakariasson (vid dåligt väder 
Gärdhems kyrka), Petra Waller. Samarrangemang 
med Gärdhems hembygdsförening. Medtag gärna  

egen kaffekorg.

Friluftsgudstjänst  
Vänersnäs vid Klases stuga kl 11.

Vänersnäskören, Vänersnäs hembygdsförening  
bjuder på kaffe, Sven Bild.

Välkommen 
 våren! 

På Kristi himmelsfärds dag lämnade Jesus jorden. 
Det var 40 dagar efter att han hade uppstått från 

döden. Innan Jesus lämnade jorden, lovade han att 
alltid finnas närvarande hos oss människor. 

Visste du att... 

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

FOTO: GUSTAF HELSING/IKON
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BERLIN
Följ med till

att följa med på resa till Berlin där  
vi kommer att b.l.a besöka: 

Wittenberg,  
där Martin Luther spikade upp sina 

  berömda teser.

Guidad tur i Sachsenhausen, 
koncentrationsläger.

Svenska kyrkan i Berlin, 
Victoriaförsamlingen.

Tid kommer att finnas för andra  
sevärdheter och shopping. 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Resan vänder sig till ungdomar  
över 15 år och vuxna.

20-24 maj 

Datum:  
20-24 maj 2020 

 
Avresa tidigt onsdag morgon och hemkomst  

sent söndag kväll.

Vi åker med Larssons buss   
och vi kommer att bo på ett hotell nära  

Alexanderplatz. I priset ingår resa och fyra   
övernattningar med frukost. 

Pris:  
För boende i pastoratet: 3 900 kr

För boende utanför pastoratet: 4 900 kr

Välkommen med din anmälan f.r.o.m 24/2
till församlingsexpeditionen tfn: 0521-26 58 50, 

må, ti, to, fr kl. 9-12, on 12.30-15.30.  

Undrar du över något? Läs gärna mer på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/tunhem/berlin 

eller ring till:  
Elisabeth Tengler tfn: 072-732 60 28

Välkomna Praktisk information
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Kyrkkaffe m fördjupning

Tycker du om att prata och diskutera, då  
kanske det här är något för dig? 

Vi träffas för att samtala kring söndagens tema 
runt kyrkkaffet i Vargöns kyrka. Ofta kommer vi 
in på andra ämnen. Det viktigaste är att få samtala 

i en trygg gemenskap. 

Datum: 19 april kl. 11. 

Varmt välkomna hälsar
Elisabeth Tengler, tfn: 072-732 60 28 

Ljugarbänk

Endast för män i Kyrkstugan, Västra Tunhem

27 februari kl. 19 

Kvällens gäst: 
Daniel Westin, kyrkoherde i Frändefors.  

Enkel förtäring till självkostnadspris. 

Kommande träffar är:  
26 mars, 23 april kl. 19.  

 
Välkomna! 

 
  FÖRELÄSNING 

i Vargöns kyrka

 
Torsdagen den 19 mars kommer  
Sara de Blanche och föreläser om 

"Våld i nära relationer" 
INNEHÅLL: 

 
Vad är våld?  

Hur vanligt är det?  
Konsekvenser av att leva med våld 

Hur kan vi göra om vi misstänker våld i  
ett hem? 

Vilken hjälp kan man få? 

Varmt välkommen kl. 18.30-20.30. 
i Vargöns kyrka. Ingen kostnad.

KUNSKAP GÖR SKILLNAD
TILLSAMMANS KAN VI  

FÖRÄNDRA

#detbörjarmedmig

Cafékvällar
 i Vargöns kyrka kl. 18.30

Sång, fika och varm gemenskap!  
I samarbete med Salemkyrkan. 

12 mars, OBS! onsdagen 8 april, 14 maj.



 

Trivselkvällar i Kyrkstugan,  
Västra Tunhem

Fritt inträde - servering - kyrktaxi

5 mars kl. 18
Ätliga ogräs 

Ingrid Kennborn, Ljungskile berättar.  
Kan även bli avsmakning. 

 

2 april kl. 18
Folkmusik i helg och socken. Daniel Westin, 

kyrkoherde i Frändefors spelar och berättar med 
glädje och humor. 

Välkomna! 

Fredax med vårfest

För stora och små! 
Vänersnäs  

församlingshem

fredag 15 maj 15-19.  
 

Gudstjänst kl 16.30 därefter 
korvgrillning. 
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Cafékväll

i Halvorskyrkan 20/3 kl 19. 
Sång och musik med Ingela  
och Ingmar Bäckström som 

framför ett varierat  
visprogram till gitarr. 

Servering 20 kr.  

Våffelcafé

Längtar du efter att fika tillsammans med andra,  
oavsett åldersgrupp så är du välkommen till  

våra våffelcafé!

Velandakyrkan 
Varannan måndag - ojämna veckor kl 10-12.

Halvorskyrkan 
Varje onsdag kl 10.30-13. Inställt 27/5. 

Väne Åsaka församlingshem 
Varje tisdag kl 10-12. Inställt 26/5. 

Vargöns kyrka 
Varannan fredag  - jämna veckor 10-11.30.  

Sista gången 3 april. (OBS! V 8 tisdag)

Öppet Hus

Norra Björke församlingshem  

följande måndagar kl 10-12. 
Datum: 16/3, 11/5

Träffpunkt Trollhättans stad:  
2/3, 30/3, 27/4, 11/5 

sista gången gemensamt.

Vårfest i Vargöns kyrka

och gudstjänst för små och 
stora i Vargöns kyrka söndag 

17 maj kl 11. 

Medverkan av barnkör. Efter 
gudstjänsten blir det grillning 

och lekar m.m. 

Vårfesten avslutas med skatt-
jakt för både barn och vuxna. 

Välkommen att fira vårens slut 
och sommarens början!Bagageluckeloppis

vid Västra Tunhems kyrka
17 maj 2020. 

För mer information läs på 
hemsidan: www.svenska 

kyrkan.se/tunhem. 



   EN DAG PÅ JOBBET - kyrkvaktmästare
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HEJ BJARNE ÖHMAN, KYRKVAKTMÄSTARE I  
FRAMFÖRALLT I GÄRDHEMS FÖRSAMLING. 

VAD ÄR BÄST MED DITT ARBETE?  
- Variationen, den ena dagen är inte den andra 

lik. 

FINASTE MINNE? 
- När jag fick det här jobbet! Jag fick det inte 

först utan kom som god tvåa! Efter 6 månader 
fick jag frågan av Lennart Fridefors om jag ville 

börja.

VAD ÄR UTMANINGEN I DITT ARBETE? 
- Eftersom vi kyrkvaktmästare arbetar i alla våra 
kyrkor (8 st) och församlingshem (8 st), så är det 

ganska många byggnader att ha koll på. 

DETTA VISSTE DU INTE OM MIG 
- Jag har en kyrkstuga i Norrfjärden/Norrland!

Ja, vad gör en kyrkvaktmästare egentligen?  
I pastoratet har vi tre st kyrkvakmästare som arbetar med att hålla våra lokaler rena 
och fina, medverkar på gudstjänster och förrättningar, möblerar till större händelser  

och är en viktig person som får allt att flyta på i verksamheten.  
Vi träffar Bjarne och Marie som berättar lite om sitt arbete! 

HEJ MARIE LINDMARK, KYRKVAKTMÄSTARE I  
FRAMFÖRALLT I VÄSTRA TUNHEMS 

 FÖRSAMLING. 

VAD ÄR BÄST MED DITT ARBETE?  
- Att få medverka och hjälpa människor i livets 

alla skeende.

FINASTE MINNE? 
- Från ett enkelt bröllop där vi sjöng en låt  

tillägnat brudparet och de uppskattade det så 
mycket. 

VAD ÄR UTMANINGEN I DITT ARBETE? 
- Att fundera ut; hur kan jag ta emot och hjälpa 

människor som kommer till oss.

DETTA VISSTE DU INTE OM MIG 
- Att jag har busiga ankor och högfärdiga höns.

Besök gärna vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/tunhem



KONTAKT 
 

HEMSIDA 
www.svenskakyrkan.se/tunhem 

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

E-POST KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN 
tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 

PRÄSTER 
Manne Bennehed, kyrkoherde  070-278 54 76
     0521-26 58 51
Sven Bild    070-522 14 10
Elisabeth Tengler   072-732 60 28
Petra Waller    070-608 85 67

 
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
Helena Nylén    070-372 28 57 

FÖRSAMLINGSASSISTENTER/PEDAGOGER
Niklas Johansson   072-516 45 00 
Lena Lundskog   073-394 48 22 
Camilla Svensson   070-325 78 76  
Tina Persson    076-265 30 60 

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

KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE
Arbetsledare Anneli Isberg  073-372 25 73
Västra Tunhems kyrkogård  073-372 25 73
Vänersnäs kyrkogård   070-577 43 64
OBS! Tel tid må-fr 9.30-11.30
Arbetsledare Ulf Alexandersson 070-394 86 32
Gärdhems kyrkogård   070-394 86 32  
Väne Åsaka kyrka och kyrkogård 076-830 10 89 
Norra Björke kyrka och kyrkogård 070-279 44 23 

ADMINISTRATION 
Församlingsexpeditionen  0521-26 58 50 
Telefontid: må, ti, to, fr 9-12, on 12.30-15.30
Kanslichef    0521-26 58 53 
Ekonomiassistent   0521-26 58 54
Kyrkogårds- och fastighetschef 070-207 49 99
Kyrkogårdsförvaltning, assistent 0521-26 58 56 

Kyrkan i vår vardag -  
ett axplock av händelser! 
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Vargöns kyrka firade 40 år på första advent!  
Detta firades med gudstjänst, körsång, en liten utställ-
ning, lek och pyssel. Alla bjöds på god födelsedagstårta! 

Alltid lika välbesökt i kyrkan när både Åsaka-Björke 
kören och Sociala kören strålar samman till en julkon-

sert. Körledare: Karin Helgesson.

Trevlig stämning runt kaffebordet i Halvorskyrkan när 
det är våffelcafé. Barn och vuxna låter sig väl smaka på  

hemgjorda våfflor. 



K 
verkstad

K R Y - 

Ett roligt tillfälle för alla åldrar att mötas och pyssla tillsammans.

Pyssel - kvällsmat - andakt i kyrkan! 

Vi pysslar olika pyssel med olika svårighetsgrad som riktar sig till alla åldrar.  
Kvällsmat serveras till alla.  

Vi avslutar med att vi firar en enkel gudstjänst på 20 minuter i kyrksalen. 
Vi börjar med drop in från kl 16 och kvällen avslutas i kyrkan ca 18.30. 

 

Ingen kostnad eller anmälan, men meddela gärna allergier 3 dagar innan! 

 

26 mars
 

Tema: Miljö 
Vargöns kyrka

16 april
 

Tema: Vår 
Vargöns kyrka

26 mars
 

Tema: Påsk 
Velandakyrkan

Vargöns kyrka - Camilla Svensson
tfn: 070-325 78 76

e-post: camilla.svensson@svenskakyrkan.se

Velandakyrkan - Helena Nylén 
tfn: 070-372 28 57

e-post: helena.nylen@svenskakyrkan.se
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