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KONTAKT 
 

HEMSIDA 
www.svenskakyrkan.se/tunhem 

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

tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 

PRÄSTER 
Kyrkoherde Elisabeth Tengler  072-732 60 28
Sven Bild    070-522 14 10 
Camilla Juhlin    070-241 20 22 
Margareta Olsson   070-372 28 57 
Magdalena Mellgren Sävenstrand 070-608 85 67

ORGANIST
Per Weist    0739-23 43 81 

KANTORER
Lars Eklund    072-251 61 19
Anna Dahlqvist   070-285 75 08

DIAKON/DIAKONIASSISTENTER 
Elisabeth Larsson   070-464 48 39
Elisabeth Johannesson   073-246 84 94 
Andrea Warrebo   070-878 54 76 
    

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
Gärdhem och Norra Björke kyrkogård 070-394 86 32
Väne Åsaka kyrkogård   076-830 10 89 
     

ADMINISTRATION 
Församlingsexpeditionen  0521-26 58 50 
Telefontid: må, ti, fr 9-12, on 13-15.30, 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 

KORSORDSVINSTER

Anne-Marie Haglund, Vargön 
Annika Jakobsson, Vargön 
Bernt Haglund, Trollhättan 

Sixten Pettersson, Trollhättan 
Sonja Backman, Trollhättan 
Ulla Tenggren, Trollhättan 

Kristina Brauer, Vargön 
Inger Gårdlind, Vargön
Britt Holmgren, Vargön 

Käthy Sandberg, Trollhättan

Grattis till vinsten! 

SAMMANTRÄDE KYRKOFULLMÄKTIGE

Nästa sammanträde med Kyrkofullmäktige  
Västra Tunhems pastorat. 

Torsdag 5 maj 2022 kl. 19. 
 i Väne Åsaka församlingshem.

Ha din glädje i Herren, han  
ger dig allt vad ditt hjärta begär. 

Ps 37:4

Lycka-vad är 
det?
Lycka, att vara lycklig hur blir man 
det? Vad är det som gör männis-
kan lycklig?

Lycka är något som jag ofta 
funderar på. Kanske för 
att det är något som blivit 

centralt i vår samtid. Vi lär oss att 
vi behöver vara lyckliga och gärna 
lyckade. 

Samhället får oss många gånger 
att tro att förmögenhet, kändis-
skap och utseende är vägen till 
lycka.

Jag tror att lycka är något mycket 
djupare och något mycket större, 
något som aldrig kan köpas för 
pengar. Den äkta lyckan handlar 
om livsriktning. Hur ser du och 
jag på den dag vi möter? Hur ser 
vi på våra medmänniskor? Hur 
använder vi de gåvor vi blivit 
utrustade med?

Den sanna lyckan för mig är 
ögonblick av att vara del av något 
större, del av gemenskap och att 
hela tiden leva i överlåtelse till 
Gud. 

Något som hela tiden delas ut till 
alla människor-Gratis!

Med önskan om en välsignad vår! 

Elisabeth Tengler, 
kyrkoherde

Text: Elisabeth Tengler Foto: Magnus Aronson IKON

Några ord från Elisabeth

Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, uppmärksammar 
vi den orättvisa fördelningen av makt och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.* Dela med 
dig genom att swisha halva beloppet för något du köper.

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
HALVA
LUNCHENLUNCHEN

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

*Källa: FN (nov 2021) svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 
900 1223

BAKLUCKELOPPIS
I VÄSTRA TUNHEM

lördagen den 7 maj kl. 11-14

• Stor loppis med över 100 säljare vid 
parkeringen vid Västra Tunhems kyrka. 

• Servering finns ute och inne
• Kyrkan är öppen för besök och informa-

tion
• Gratis parkering.  

Läs mer på:  
www.svenskakyrkan.se/tunhem
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Vad ska det bli av mig?  
Ja, det var den stora frågan 
för Rosita Hall när hennes 
make gick bort för fyra år 
sedan. 

Efter att ha vårdat maken 
Leif i många år tog orken 
slut när han somnade in. 

-Jag insåg att jag behövde hjälp 
berättar Rosita. -Jag fick tips om 
att vända mig till Elisabeth  
Larsson, diakon i Vargöns kyrka. 
Genom givande samtal kom jag 
sakta men säkert på benen igen, 
berättar Rosita. - Det var också 
i den vevan som jag blev bekant 
med bokcirkeln i Vargöns kyrka. 

Elisabeth Larsson flikar in och 
säger: - Leif Wetterlund som var 
ledare för bokcirkeln var en säll-
synt människa som hade en unik 
gåva - han fick alla att känna sig 
välkomna och han spred glädje 
och gemenskap. Ja, säger Rosita 
bokcirkeln betydde mycket för 
mig just då. 

Kyrkan och människorna förmed-
lade känslan av att här tar vi hand 
om varandra.

Allteftersom som jag lärde känna 
människor i kyrkan  kom jag in i 
gruppen Spirorna. Före pandemin 
träffades vi någon gång i veckan, 
vi handarbetade, fikade, planerade 
och hjälpte till vid olika evene-
mang som kyrkan hade. -Kära 
nån, säger Rosita med ett skratt; 
-Vad vi har bakat genom åren! Vi 
har bakat till Vägkyrkan i Västra 
Tunhem, Öppet Hus under All-
helgona och till olika lotterier.

Tack vare fin gemenskap, aktivite-
ter, utflykter, att ha en tid att passa 
och plats och gå till har gjort att 
jag nu kan säga: - Jag har det 
riktigt bra!

- Det ska bli så skönt när pande-
min är över så att vi kan börja um-
gås och göra allt det där som man 
har längtat efter säger Elisabeth. 
Det finns många ensamma männ-
iskor som behöver komma ut och 
träffas och umgås. Många som 
har varit sociala har också blivit 
bekväma och är hellre hemma. 

- Ja, jag är så glad över hund- 
promenaderna som vi har i 
Björkåsparken varje dag. 
Vi är några stycken som går ut 
med våra hundar, vi promene-
rar och fikar tillsammans. Varje 
morgon ringer vi till varandra och 
kollar läget berättar Rosita. 

Elisabeth berättar om att Spirorna 
börjar träffas igen på måndagar i 
Vargöns kyrka. - Hoppas att det är 
många som vill komma, det vore 
så roligt att ha en grupp igen som 
kan ses och umgås, göra utflykter 
och annat roligt. 

- Något annat som vi verkligen 
hoppas på är att Västra Tunhems 
pastorat får fortsätta driva Villa 
Björkås, det är en sån fin sam-
lingsplats för alla Vargöbor, det 
finns så mycket roligt som man 
kan göra på en sådan plats, av-
slutar Rosita samtalet. 
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Kyrkoavgiften - 
Vad kostar det egentligen?

Tema

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala 
kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer öppna förskolor, gemenskapsträffar för 
äldre, arbete för människor i utsatta situationer och underhållet av våra kyrkobyggnader.

Kyrkoavgiften -  
Vad har kyrkan betytt för dig?
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Tema

* Namn:_______________________________________________________________________________ 

Adress: _______________________________________________________________________________ 

Postadress: ___________________________________________________________________________ 

Tfn: __________________________________ * Personnummer: _______________________________ 

* Datum och namnteckning: _____________________________________________________________

KVINNA 54 ÅR
INKOMST: 36 000 KR/MÅN, KYRKOAVGIFT: 420 KR/MÅNAD

 Jag tycker kyrkan gör ett bra arbete för ensamma och utsatta människor.  
De finns också till vid katastrofer och andra stora händelser.  

Mina barnbarn trivs jättebra på Öppet Kyrkis. 

KVINNA 76 ÅR
INKOMST: 19 500 KR/MÅN , KYRKOAVGIFT: 230 KR/MÅNAD

 Jag går inte så ofta i kyrkan men tycker det är bra att kyrkan finns för  
högtidliga tillfällen som dop, bröllop och begravning. Kyrkan är bra på att  
bevara traditioner, de behövs i vårt samhälle. Kyrkan är också bra på att ta 

hand om sörjande människor. 

MAN 22 ÅR
INKOMST: 21 600 KR/MÅN, KYRKOAVGIFT: 260 KR/MÅNAD

Kyrkan är en stor trygghet i samhället, de finns alltid där om man behöver 
hjälp. Eftersom jag är  historieintresserad besöker jag gärna kyrkor på andra  

platser och tar del av historien. Min mamma sjunger i kören så då brukar 
jag komma och lyssna vid större högtider, det är fint! 

Ring gärna 
diakon Elisabeth Larsson

om du vill veta mer om Spirorna  
eller om någon annan verksamhet!  

Tfn: 070-464 48 39

JA, JAG VILL BLI MEDLEM I SVENSKA KYRKAN! 
Ring gärna till församlingsexpeditionen om du vill veta mer! Tfn: 0521-26 58 50. 

Fyll i talongen och posta till: Svenska kyrkan Västra Tunhem, Granåsvägen 22, 468 33 Vargön.

* = Obligatorisk uppgift
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Kyrkoavgift/Begravningsavgift
Vad är vad?

Begravningsavgift är inte detsamma som kyrkoavgift. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader  
som är kopplade till bland annat gravplats och kremering, medan kyrkoavgiften har en direkt koppling  

till Svenska kyrkans verksamhet.

DET HÄR ÄR BEGRAVNINGSAVGIFTEN
Det finns gravplatser till alla som är folkbokförda i 
Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser 
finansieras genom en särskild begravningsavgift som 
alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. 

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begrav-
ningskapell och begravningsplatser. Den går också 
till lön för personal som arbetar med begravnings-
verksamheten. Enkelt uttryckt används begravnings-
avgiften för att se till att alla människor, oavsett tro 
och samfundstillhörighet, får en värdig behandling 
när de avlidit.

BEGRAVNINGSAVGIFT 2022
Avgiftssatsen för 2022 är 26,1 öre per intjänad hund-
ralapp. För en person som tjänar 350 000 kr om året 
innebär det en avgift om 914 kr per år, eller 76 kr per 
månad. 

BEGRAVNINGSAVGIFTEN TÄCKER KOSTNADER-
NA FÖR:
• bisättning (förvaring av stoftet fram till begrav-

ningen)
• transporter
• kremering
• gravsättning av kista eller urna, inkl. gravöpp-

ning och iordningsställande av  gravplatsen.
• skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyan-

läggningar samt vård och underhåll av kulturhis-
toriskt värdefulla gravar. 

KOSTNADER SOM DÖDSBOET STÅR FÖR
Dödsboet beställer och betalar för:
• kista och eventuell urna
• svepningsarbete
• transport till bisättningslokal
• extra musik och sång
• dödsannons
• blommor
• förtäring vid begravning eller minnesstund
• gravsten
• bouppteckningskostnader
• begravningsbyrå

MEDLEM I SVENSKA KYRKAN
Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker 
kyrkoavgiften också kostnaderna för:
• präst från Svenska kyrkan
• kyrka
• kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården 

och i kyrkan
• processionsbärning av kista.

Utsatthet och utanförskap,  
att vara medmänniska

Väne Åsaka kyrkogård Foto: Helen Andersson

Tema

Matteus 25:39 ”……. vad 
ni gjort för någon av dessa 
minsta som är mina bröder, 
det har ni gjort för mig.”

Vilka är ”de minsta”? 
Familjen Hasan kom till 
Sverige från Syrien under 

flyktingvågen hösten 2015. I 
oktober anlände de till flyktingför-
läggningen på Restad gård utanför 
Vänersborg. De fick ett rum där de 
bodde tillsammans, två föräldrar 
och fyra barn. I korridoren fanns 
ett mindre kök, dusch och toalett 
att dela med ett antal andra perso-
ner och familjer. Med sig hade de 
ett hopp om att få asyl och en fri-
stad i Sverige. Bakom sig hade de 
en lång resa från hemstaden Homs 
i Syrien genom hela Europa ända 
upp till Sverige. Efter sig lämnade 
de många av sina nära och kära 
och ett hem som blivit bombat till 
smulor. 

På Restad gård fanns ett antal 
organisationer och frivilliga på 
plats för att hjälpa till, både prak-
tiskt med kläder och möbler, men 
också med vägledning, språkträ-
ning och aktiviteter av olika slag. 
Det fanns också en ny förening 
bildad av flyktingar. De samar-
betade med flera av de svenska 
organisationerna.  

I november samma år ordnades en 
mingelträff, människor i Väners-
borg med omnejd bjöds in för att 
träffa de nyanlända och kanske bli 
kontaktperson eller kontaktfamilj 
för någon eller några av dem. 

Det var i samband med detta som 
jag träffade familjen Hasan och 
några av deras grannar för första 
gången. Det blev ett vägskäl i mitt 
liv och början på en vänskap som 
består än idag. Tänk så mycket jag 
lärt mig av dem och andra nyan-
lända! 

Jag tänker att när man kommer 
som flykting till ett helt nytt land 
så blir man till en början en av ”de 
minsta” i detta samhälle. Man bör-
jar om sitt liv från noll och är helt 
beroende av att andra människor 
hjälper en till rätta på olika sätt. 

Att vara flykting och nyanländ 
är naturligtvis bara ett exempel 
på utsatthet och utanförskap. Det 
finns många olika svåra situatio-
ner som vi människor kan drab-
bas av. Jag tror att de flesta av oss 
har känt på känslan av utsatthet i 
någon form under livet. Vem som 
drabbas kan ändras i ett ögon-
blick. Därför är vi som medmän-
niskor så viktiga för varandra.  
För att finnas där, se varandra och 
ge stöd och hjälp vid behov. 

Vi kan alla eftersträva att följa Je-
sus exempel, oftast räcker det med 
en liten insats. Bara detta att bli 
sedd, att någon hälsar och ler mot 
mig när jag rör mig i samhället, på 
arbetsplatsen och i andra samman-
hang gör stor skillnad. Det har jag 
erfarit många gånger i möte och 
samtal med just nyanlända männ-
iskor. 

Tillsammans kan vi be och hjäl-
pas åt att komma ihåg detta i vår 
vardag.

Gud, vi ber till dig för alla män-
niskor som upplever utanförskap 
i vårt samhälle, för de som är 
ensamma, för de som saknar 
hälsa och arbete och för de som 
kämpar med en svår vardag
Hjälp oss att se varandra och 
vara goda medmänniskor så som 
Jesus lärt oss. 
Om detta ber vi i vår Herre Jesu 
Kristi namn.

Amen. 
Elisabeth Johannesson, 

diakoniassistent

Andakt
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Ev. ändringar kan förekomma.  
Besök gärna hemsidan som alltid är uppdaterad.

www.svenskakyrkan.se/tunhem

Mars
2 MARS ASKONSDAG
• Vargöns kyrka kl. 18, askonsdagsmässa. 

6 MARS 1 I FASTAN 
• Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 

11.
• Velandakyrkan, gudstjänst med nattvard kl. 16. 

13 MARS 2 I FASTAN
• Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11.
• Vänersnäs kyrka, gudstjänst kl. 16.
• Norra Björke kyrka, psalmsångsgudstjänst kl. 16 

med Velandaorkestern. 

20 MARS 3 I FASTAN
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med nattvard  

(pastoratsmässa) kl. 11. 

27 MARS JUNGFRU MARIE BEBÅDELSE DAG
• Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
• Velandakyrkan, gudstjänst med nattvard kl. 11. 

Gärdhems kyrkokör sjunger Mariasånger. 
• Vänersnäs kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 16. 
• Norra Björke kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 

16. Åsaka-Björke kören medverkar. 

April
3 APRIL 5 I FASTAN
• Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11.
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11.
• Velandakyrkan, gudstjänst med nattvard kl. 16.

10 APRIL PALMSÖNDAG
• Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11.
• Velandakyrkan, gudstjänst med nattvard kl. 11.
• Vänersnäs kyrka, gudstjänst kl. 16.
• Norra Björke kyrka, gudstjänst kl 16.

 

Maj
1 MAJ 3 I PÅSKTIDEN
• Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst kl. 11. 
• Velandakyrkan, gudstjänst kl. 16. Musikguds-

tjänst i vårens tid med tema Psalmer. Medverkan 
av Psalmkören. 

8 MAJ 4 I PÅSKTIDEN
• Vargöns kyrka, konfirmationsgudstjänst kl. 11. 
• Velandakyrkan, gudstjänst kl. 11.
• Vänersnäs kyrka, gudstjänst kl. 16.
• Norra Björke kyrka, gudstjänst kl. 16. 

15 MAJ 5 I PÅSKTIDEN
• Västra Tunhems kyrka, gudstjänst med nattvard  

(pastoratsmässa) kl. 11. S:t Mikaelskören från  
Uddevalla medverkar. 

22 MAJ BÖNSÖNDAGEN
• Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
• Gärdhems kyrka, konfirmationsgudstjänst kl. 11 

och kl. 13.30. Kyrkbandet spelar, sång- 
medverkan. 

• Vänersnäs kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 16. 
• Norra Björke, gudstjänst kl. 16. Åsaka-Björke 

kören medverkar. 

 

Kalender

30 APRIL VALBORGSMÄSSOAFTON
• Västra Tunhems kyrka, Valborgskonsert med 

Tunhemskören och Vargöns kammarorkester 
kl. 19.30. Samarbete med Västra Tunhems 
hembygdsförening.

• Gärdhems kyrka, valborgsfirande kl. 19.30. 
Sång av Gärdhems kyrkokör, vårtal, brasa 
och ev. servering. Avslutning med andakt i 
kyrkan ca. kl. 21. Samarbete med Gärdhems 
hembygdsförening. 

• Väne Åsaka kyrka, musikgudstjänst kl. 20. 
Åsaka-Björke kören och Sociala kören med-
verkar.

14 APRIL SKÄRTORSDAG
• Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 19. 

Tunhemskören medverkar. 
• Velandakyrkan, gudstjänst med nattvard kl. 19. 
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 19. 

15 APRIL LÅNGFREDAG
• Västra Tunhems kyrka, gudstjänst kl. 11. 

Solist: Victoria Karlsson. 
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst kl. 15. Gärd-

hems kyrkokör framför Jesu sju ord på 
korset av Jerker Leijon.  

17 APRIL PÅSKDAGEN
• Västra Tunhems kyrka, gudstjänst med nattvard 

kl. 11. 
• Väne Åsaka kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 

Åsaka-Björke kören medverkar. 
• Vänersnäs kyrka, musikgudstjänst kl. 18. 

Vänersnäskören medverkar. 
• Gärdhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18 

med Gärdhems kyrkokör och blåsensemble 
ur Velandaorkestern.  

18 APRIL ANNANDAG PÅSK
• Velandakyrkan kl. 11. Emmausvandring i 

lungt tempo ca. 5 km. Start och stopp vid kyr-
kan. Medtag gärna eget fika! 

24 APRIL 2 I PÅSKTIDEN
• Vänersnäs kyrka, gudstjänst med nattvard 

(pastoratsmässa) kl. 11. 

Påskhelgen

Valborg

26 MAJ KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG
• Västra Tunhems kyrka, friluftsgudstjänst kl. 8.
• Norra Björke kyrka, friluftsgudstjänst kl. 8.
• Björkås - Gärdhem, gökotta med Gärdhems 

hembygdsförening kl. 9. Friluftsgudstjänst 
kl. 10 med sång av Eva & Eyvind Zakarias-
son. Tag gärna med kaffekorg! 

• Vänersnäs kyrka, friluftsgudstjänst kl. 11. 

 Himmelsfärd

29 MAJ SÖNDAGEN FÖRE PINGST
• Gärdhems kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. 
• Västra Tunhems kyrka, musikgudstjänst kl. 18. 

Vi sjunger in sommaren! Tunhemskören, solist 
och instrumentalister.

Minns att var sekund är en liten 
 stund av evigheten hos Gud, 

och när dagen lång du hör fåglars sång, 
hör du himmelens egna ljud. 

Så lev Guds nu. 
Av Guds nåd får du ta mot var stund 

 ur hans hand.

Ur psalm 752

Foto: Alex o Martin IKON
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Kyrkböcker - en guldgruva för släktforskare

När du ska börja släkt-
forska kan det vara bra 
att förbereda dig för hur 

du ska dokumentera uppgifterna 
du samlar in och föra ordentliga 
noteringar. Anteckna allt som står 
om släktingarna och var du hittat 
uppgifterna. 

En bra början är att skriva ned det 
du vet om släkten och prata med 
de äldre som minns mer. Person-
liga berättelser, karaktärsdrag och 
släktgåtor som inte går att hitta i 
några arkiv är mycket värdefulla. 
Ta också hjälp av släktingar till att 
identifiera vilka personer det är i 
de gamla fotoalbumen. 

Det finns datorprogram som man 
kan fylla med information som 
text, bilder och film- och ljud-
klipp. Man kan t. ex. skapa olika 
släktträd.

Man kan även dokumentera sina 
uppgifter på olika pappersformu-
lär.

Något att tänka på är också att det 
var vanligt att faderns förnamn 
bildade barnens efternamn t.ex. 
om fadern hette Karl i förnamn 
fick sönerna heta Karlsson och 
döttrarna Karlsdotter. Kvinnorna 
bar även detta efternamn sedan de 
blivit gifta. Detta kallas patrony-
mikon. Det var även vanligt med 
släktnamn. Det gäller i första hand 
adeln och prästerskapet, men även 
borgare i städerna, bruksfolket 
och militärer. I början kunde man 
ha både ett son- och ett släktnamn 
t.ex. Sven Augustsson Sundberg, 
vilket underlättar när man söker 
efter föräldrarna i kyrkböckerna. 

En klurighet kan vara förnamnen 
då de också varierar. Många namn 
som den oinvigde tycker verkar 
vara skilda namn, kan i själva 
verket vara samma. Om en person 
döptes till Johannes, kan han gifta 
sig som Jan och avlida som Johan 
eftersom det är olika former av 
samma namn. 

Det var prästen som antecknade 
i folkbokföringen och därför den 
som bestämde stavning och namn-
form. Även kvinno-namnen kunde 
ändra sig t.ex. Catarina kunde bli 
Cajsa, Carin, Catharina, Catrina, 
Kajsa, Karin Katarina, Katrina. 
Så här gäller det att vara noga när 
man följer en person i kyrkböck-
erna. 

Varje längd/bok omfattar ett antal 
år. Landsarkiven förvarar kyrko-
arkiven i original från respektive 
församling (liksom övriga kyrko-
arkivhandlingar) för sitt respek-
tive distrikt. Originalböckerna har 
filmats och överförts till mikrokort 
som löpande skannas.

Det finns även flera stora interna-
tionella databaser, som underlättar 
släktforskning om man har emi-
granter i sin släkt. 

Källa: Arkivdigital, Helga Trefal-
dighet (C) LIa:1 (1608-1632)

De svenska prästerna var tvung-
na att dokumentera förändringar i 
sin socken eller församling. Denna 
folkbokföring är idag ovärderlig 
för en släktforskare.
 

Det var ärkebiskop Olaus 
Martini som bestämde 
att prästerna skulle föra 

register på barn som döptes, vilka 
som gifte sig och på andra vik-
tiga förrättningar. Det var av stor 
vikt att notera om ett barn var 
fött utom äktenskapet eller om en 
brud före äktenskapet ”sig försett 
haver”. Dessa uppgifter var av 
stor vikt även av andra skäl t.ex. 
”äkta börd” var avgörande i ett 
arvsmål och för skråtillträde och 
ett barn behövde veta namnen på 
sina faddrar. 

Men det var inte förrän 1686 
som kyrkolagen kom och därmed 
gällde det hela landet. De längder 
som skulle föras var födelse- och 
dopböcker, lysning- och vigsel-
böcker samt död- och begrav-
ningsböcker. 

Även flyttningsböcker över de 
som flyttade in- eller ut i försam-
lingen samt en förteckning över 
de som bodde i socknen, kallas 
senare för ”husförhörslängd”. 
Det är nu man kan följa befolk-
ningen socken för socken, familj 
för familj under ibland mer än 200 
år. Vid 1800-talets början kom 
även konfirmationsböckerna. 

Kyrkoboken för Västra Tunhems 
pastorat från 1688 innehåller 
förutom det som tidigare nämnts 
även kyrkans räkenskaper,  
penninggåva till kyrkan, inventa-
rieförteckningar, bänkindelningar, 
prästgårdens ägor och det finns 
en anteckning om danska härens 
härjningar i Västra Tunhem.  
 
Tidigare gjordes inte släktforsk-
ningen på samma sätt som vi gör 
idag. De noteringar man kan hitta 
är oftast i pärmen i familjebibeln 
där det kan stå namn, födelse-
datum och även en notering när 
personen dog. Även deras barn 
och andra nära släktingar kan fin-
nas nedskrivna. 

Det är inte så ofta man hittar var 
personen var begravd förr i tiden, 
det var sällan graven var markerad 
på samma sätt som idag. 

Alla visste ju var hemmanet hade 
sin gravplats. 

Tidigare var släktforskare tvungna 
att fysiskt besöka arkiv runt om i 
Sverige. Men den tekniska ut-
vecklingen har gjort livet lättare: 
det som inte finns digitalt finns  
oftast på mikrofilm eller mikro-
kort. Vi kan till exempel ladda 
hem bouppteckningar och uppgif-
ter ur kyrkoböcker och vi har till-
gång till personregister på nätet. 
Idag har man även en sökfunktion 
så att man kan söka på namn och 
födelsedata på den personen som 
man släktforskar om. 

Användbara hemsidor: 

GAMLA KYRKBÖCKER 
www.arkivdigital.se

GRAVSTENSINVENTERING 
https://grav.rotter.se

Kom i gång med släktforskning

Text: Maria Lindskog

Vill du veta mer om kyrkböcker och släktforskning? Besök gärna vår hemsida! 
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Ljugarbänken - endast för män

Välkommen till Kyrkstugan i Västra Tunhem sista torsdagen i månaden kl. 19-21 där vi har 
 trivsam samvaro som vänder sig endast till män. Här bjuds det på olika föredrag, musik m.m.

Smörgås och dryck till självkostnadspris. Vi tar kontanter och swish. 

24/2 Gäst: Kyrkoherde Elisabeth Tengler
31/3 Gäst: Kyrkvaktmästare Maria Lindskog berättar om kyrko- och kyrkogårdshistoria i Västra 
Tunhem och några människors livsöden.  
28/4 Gäst: Bertil Fransson, tidigare medlem i duon Lätt och Lagom, bjuder på dragspelsmusik. 

Information: Diakon Elisabeth Larsson, tfn: 0704-64 48 39
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Känn energin strömma genom kroppen  
och hur du blir piggare än vad du  

var innan. Att sjunga i kör är bra för  
hälsan och det är en  
härlig gemenskap. 

 
KOM, SJUNG OCH HA ROLIGT!

Sång och musik - det finns något för alla!   

Sugen på att börja? Ring oss gärna så berättar vi mer! 

KANTOR
Lars Eklund 

 tfn: 0722-51 61 19

KANTOR 
Anna Dahlqvist 

 tfn: 0702-85 75 08

ORGANIST
Per Weist 

 tfn: 0739-23 43 81

VÄNERSNÄSKÖREN 
Vänersnäskören övar onsdagar kl. 18.30 – 20.30 i 
Vänersnäs kyrka. Körledare: Per Weist.

TUNHEMSKÖREN
Tunhemskören är en modern kyrkokör för kvinnor 
och män i alla åldrar. De medverkar i såväl guds-
tjänster som konserter, främst i Västra Tunhems 
och Vargöns kyrkor. Övning på tisdagar  
kl. 18.45 – 21 i Vargöns kyrka.  
Körledare: Lars Eklund.

STORKÖREN -  Faurés Requiem
Vårens planerade övningar: 16/3 och 27/4  
kl. 18.30 i Vargöns kyrka. Konsertdatumen är 
framflyttade till 19 och 20/11. Då januari och 
februaris repetitioner utgick p.g.a restriktioner 
kan det ev. bli någon övningslördag under hösten 
utöver den månatliga onsdagsövningen!
Körledare: Per Weist.

VARGÖNS BARNKÖR 
Vargöns barnkör är för barn från förskoleklass och 
uppåt. De sjunger fina och roliga sånger om livet 
och tron. Övning på tisdagar kl. 14.45 – 15.30 
i Vargöns kyrka. Körledare: Lars Eklund.

GÄRDHEMS KYRKOKÖR
Gärdhems kyrkokör är en fyrstämmig kör (sopran, 
alt, tenor och bas) som övar på tisdagar kl 19 – 
20.30 i Gärdhems församlingshem. Kören sjunger 
en blandad repertoar och medverkar vid ett flertal 
gudstjänster under året. Körledare: Anna Dahlqvist.

PSALMKÖREN 
Varannan onsdag kl. 17 – 18.30 träffas Psalmkö-
ren i Halvorskyrkan för att sjunga och diskutera 
psalmer. Det är mer som en studiecirkel där vi lär 
oss något om psalmernas bakgrund och även om 
författarna och kompositörerna. Körledare: Anna 
Dahlqvist.

VELANDAORKESTERN
Gärdhems församling har också en orkester, Ve-
landaorkestern som ser framemot nya medlemmar. 
Alla sorters instrument är välkomna men blås är 
vanligast. Orkestern övar i Velandakyrkan på mån-
dagar 19 – 20.30 och medverkar vid olika tillfäl-
len i vår verksamhet. Dirigent och kontaktperson:  
Henrik Roolf: tfn: 070-729 44 16. 

ÅSAKA-BJÖRKEKÖREN 
Åsaka-Björkekören övar tisdagar kl. 19 – 21 i  
Väne Åsaka församlingshem.  
Körledare: Per Weist.

Några ur Gärdhems kyrkokör

Att vara konfirmand
Ja, hur är det att vara konfirmand?

Konfirmanderna träffas en onsdag i veckan 
i Vargöns kyrka och just denna vintriga 
februarieftermiddag stod korvgrillning och 

tipspromenad på schemat. 

Ivar Eriksson, Johan Brimark Sahlin, Jason Anders-
son Wassberg och Albin Hedberg var på plats i god 
tid för att hjälpa till att förbereda. 

Vad är roligast med att vara konfirmand? - Det är 
trevligt att träffa folk och umgås,  säger Ivar. -Ja, och 
att få gott fika varje gång, säger Jason, men Sven 
(prästen) är bäst! Sven har humor och är trevlig och 
kan det han gör, berättar Jason. Han är också en bra 
berättare. Det är intressant och det finns en mening 
med det som han berättar om. 

Vad är bäst med kyrkan då?  -Gemenskap, vi får 
sjunga och spela, och vara vaktmästare - det är kul 
säger Ivar. - Ja, och så får man ju presenter efter kon-
firmationen, det är också kul, inflikar Johan.

Kommer ni att fortsätta att vara aktiva i kyrkan efter 
konfirmationen? -Jadå, säger Ivar, jag skall bli ung-
domsledare! - Kanske att man går på någon guds-
tjänst eller så, säger Albin.

Hur var det att åka på läger? 
- Jättekul, vi var på Flämslätts Stiftsgård några dagar 
i höstas. Och i april åker vi till Sandvikengården, det 
ska också bli kul. 

Vad vill ni hälsa nästa års konfirmander? 
-Ta chansen när du får den. Det är roligare än man 
tror, säger Albin. - Sök, det blir kul, hälsar Ivar! 

KONFAGRUPP I VARGÖNS KYRKA 
På knä: Frida Källberg och Camilla Svensson. Stående: Vera Lindqvist, Hampus Jörgensen, Max Olsson, Sven Bild,  

Albin Hedlund, Johan Brimark Sahlin, Ivar Eriksson, Jason Andersson Wassberg, Wilmer Dahlqvist, Loke Asplund och Tone Jacobsen.

VILL DU BLI NÄSTA ÅRS KONFIRMAND?  
Håll utkik efter anmälan som kommer i  

brevlådan under mars månad. 
Vill du veta mer redan nu? 

Titta in på:   
www.svenskakyrkan.se/tunhem/konfirmation

LETAR DU EFTER KONFAGRUPP NÄRA DIG 
ELLER EN GRUPP MED TEMA? 
Testa funktionen Konfirmandsök! 

https://www.svenskakyrkan.se/konfirmation/
hitta-konfirmation

  

Text och foto: Helen Wiik Andersson
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VÅGRÄTT

3. Äter man alltid men under påsken 
kallar man detta för
4. Är grönt och växer på marken när 
våren kommer
5. Äts på lördagar
6. Lyser på dagen
7. En gul blomma man oftast har vid 
påsk
8. Går man tillsammans till på söndagar
10. Har man i vas
11. Föddes på jul och dog under långfre-
dag

LODRÄTT

1. Denna sparkar man på när man spelar 
en viss sport
2. Kommer efter vinter
3. Namnet på det man oftast sjunger i 
kyrkan
7. Man målar och fyller med godis för 
att sedan lämna till någon
9. Ett slags snöre som man vevar

Hjälp kycklingen hitta hem!

Du behöver:  
100 gram vit choklad
Nonstop

Gör så här:  
Smält den vita chokladen i ett vattenbad. 
Sortera ut alla gula nonstop.

Klicka ut den smälta chokladen på ett bak-
platspapper.

Lägg på en gul Nonstop. 

Låt chokladen stelna. 

Tadaa! Njut av goda chokladpåskägg! 

PÅSKPYSSEL!

Lös korsordet!

Enkelt påskgodis 
Vita chokladägg

DIGITAL 
kyrkogårdsvandring

Har ni provat på att gå den digitala kyrko- 
gårdsvandringen på våra kyrkogårdar? 

Genom att skanna av QR-koder på stolpar  
som är uppsatta på gravar kan man ta del

av intressanta människors livsöden. 

Folder med karta över uppsatta stolpar finns  
att hämta i kyrkorna och i församlingshemmen. 

I vår kommer vi sätta upp stolpar även på  
Vänersnäs kyrkogård. Håll utkik! 

www.svenskakyrkan.se/tunhem

Spirorna

Spirorna är en grupp som träffas varje  
måndag kl. 10-12.30 i Lilla samlingssalen 

 i Vargöns kyrka. Här ägnar vi oss åt handarbete,  
samtal och umgänge i all enkelhet. Vi turas om 
 att ordna enkelt fika. Ibland blir det någon liten 

utflykt. Spirorna erbjuder en lättsam och  
otvungen samvaro i god och glad gemenskap. 

Välkommen!

Information:  
Diakon Elisabeth Larsson tfn: 0704-64 48 39.

Så här gick det i kyrkovalet 
Kyrkofullmäktige i Västra Tunhems pastorat 

Mandatperiod 2022-2025

Stort tack till alla som bidrog till ett  
fantastiskt resultat som genererade

46 421 438 kr

Insamling till julkampanjen 
"Bryt en tradition" 

VILL DU PROVA PÅ ATT VARA  
GUDSTJÄNSTVÄRD? 
Hör gärna av dig till: 

Camilla Juhlin, präst 
tfn: 070-241 20 22 

e-post: camilla.juhlin@svenskakyrkan.se

Michael Ståhlgren Jensen
Håkan Johansson  
Louise Johansson
Frode Josefsson
Saga Rypdal Josefsson
Alexander Larsson
Annalena Levin
Charlotte Stenberg Magnusson
Charlotte Milton
Joen Morales
Helena Nylén
Bengt Olsson
Cecilia Gneib Patchett
Anders Påsse
Gunvor Påsse
Dennis Waller
Anne-Marie Wennerberg
Hélène Vierikko
Åsa Wågerman

Nils af Geijerstam
Tove af Geijerstam
Kent Almkvist
Inga-Maj Andersson
Britt-Marie Andersson
Torsten Andersson
Ingegärd Andreasson
Brynolf Appelgren
Niklas Appelgren
Emelie Nilsson Bengtsson
Ann-Christine Bertilsson
Håkan Deleskog
Anneli Ek
Rose-Marie Elf
Raul Eriksson
Siw Eriksson
Gert Frick
Johanna Gustafsson
Mia Harri
Yvonne Hemmingsson



Vårkrysset

NAMN: 

__________________________________________

ADRESS: 

__________________________________________

POSTNUMMER OCH ORT: 

__________________________________________

DRAGNING SKER DEN 11 MARS 2022
Vinst 1-2 Presentkort blommor
Vinst 3-5 Fruktpåse
Vinst 6-10 Nyckelring

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


