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därför har du fått denna tidning
Distribution av denna tidning är oadresserad direktre-
klam (ODR). Den tjänsten får Posten sälja för så kallad 
icke kommersiell information. Dit hör till exempel in-
formation från politiska partier och religiösa organisa-
tioner. Den här typen av information delas ut oavsett 
om man undanbett sig reklam eller inte. Vi vet att varje 
gång vi delar ut information på det här sätter blir en del 
glada och andra irriterade. Till er som inte vill ha tid-
ningen ber vi om ursäkt att vi stör och ber er lägga den 
i pappersåtervinningen. Er andra önskar vi en stunds 
trevlig läsning.

...å andra sidan...
Sommar, sommar och sol. Nu känns det nära och 
som om det blir ”som vanligt” i år. Vad det nu kan 
vara när krig pågår ute i världen, men även om 
det är oroliga tider, så måste vi hålla fast vid det 
vi kan. 

Vi har har ett kalendarium fullt med musik, pil-
grimsvandringar, barnaktiviteter och gudstjäns-
ter. Utställningar och öppna kyrkor.  Så som vi 
vill att det ska vara. Vi bjuder in dig att dela som-
maren med oss.

Två ord jag tänker på när jag skriver detta är till-
lit och gemenskap. Hur viktigt det är att ha tillit 
när det är skakigt. Även om det som vi normalt 
upplever som trygghet får ändrade konturer, så 
är det viktigt att där bakom ha en tillit som bär. 
Britta Hermansson pratar om detta i Klövedals 
församlingshem den 21 juli, mer på sid 27. Och 
tillit pratar även Johan om i sin krönika, se sid 4. 

Gemenskapen att ingå i en kyrka dit alla är väl-
komna, att få en ny vän eller att tillsammans med 
andra, kända och okända, besöka ett av våra eve-
nemang, kan betyda mer än vi ibland tror. Att få 
dela och få delta. Att få vara en språkvän kan du 
läsa om på sid 6 och framåt. En upplevelse och 
en rikedom. En mötesplats där vi får vara olika 
men där vi tar fasta på det som är gemenskap. 
Läs Minna Karlssons reportage. Det blir också 
ett sätt att bekanta dig med min nya kollega, som 
du möter här och genom inlägg på våra sociala 
medier och hemsida. 

I Petrus får du också möta vår nya präst Erik. När 
Petrus landar i brevlådan har han hunnit jobba 
någon vecka redan. Och så får vi säga hej då till 

Barbro och Jaana. Men som 
Jaana säger, var sak har sin 
tid. Se sid 30 och framåt.

Och nu är tid för somma! 
tina augustssson 

kommunikatör
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johan ernstson 
kyrkoherde

tankar nu - 
för tiden 

en kyrka för folken? 
    
”Sveriges kyrka har djupare rötter bland fol-
ket än dess motståndare tror och dess följare 
vågar hoppas” (läs igen!). 

Så lär folkkyrkotankens ”fader” Einar Billing* 
har sagt någon gång för styvt 100 år sedan. Jag 
tänker att det fortsatt äger giltighet. Att det är 
sant i många aspekter.

Begreppet folkkyrka bär mängder av olika för-
ståelser och har använts på otaliga vis sedan dess 
– inte alltid med positiv klang och ganska ofta för 
att placera människor i mer eller mindre fyrkan-
tiga fack. Jag tänker att det trots det finns något 
bärande i begreppet. Att ordet beskriver en posi-
tiv tanke om inkludering och mångfald. En kyrka 
för och med folket! 

En kyrka där alla människor ryms och alla får 
bli tagna på allvar. Lite som Tomas Sjödin skri-
ver i boken Ljudet av tystnad: ”Man kommer som 
man är, ´upphängd och nedsläppt´, som man sä-
ger i Ådalen för att beskriva den som dyker upp i 
befintligt skick eller som inte haft tid eller lust att 
fixa till sig”.

Men att överhuvudtaget tala om ”folk” i vår tid 
är tyvärr svårt och djupt problematiskt. Ordet 
bär i sig associationer till mörka tider, förtyck, 

utanförskap och förföljelse av de som inte tillhör 
”folket”. Både i ett historiskt ljus och i just den tid 
som vi lever. Med extrema strömningar och, inte 
minst, med ett krig i Ukraina. Ett krig som rätt-
färdigas bland annat utifrån en retorik baserad 
på folk, nation och likriktning. Förvridet, falskt, 
farligt, skrämmande. Naturligtvis en vantolkning 
– men likafullt…

Just det är viktigt att ha med när vi bryter tan-
kar om folkkyrkan. Och kanske skulle vi hellre 
tala om folkens kyrka. Eller alla folks, alla männi- 
skors, för att bli tydliga. Men jag tror inte vi ska 
lämna tanken – utan i stället återerövra och ge 
begreppet ett positivt innehåll. Ett innehåll som 
handlar om en tillgänglig, öppen och tillåtande 
kyrka där många (alla?) får plats och ryms. En 
begriplig kyrka som kan möta längtan och dröm-
mar. En mångfaldens kyrka, en folkens kyrka.

Ytterligare en viktig tanke att bära med i detta 
är att folkkyrka INTE handlar om kvantitet –
hur många som är med, som nog många tänker. 
Folkkyrka handlar om kvalité – på vilket sätt en 
är med. Folkkyrka är ett förhållningssätt och en 
idé om hur kyrkan ska vara. Kyrkan kan vara en 
folkkyrka även om få är med – poängen är hur 
den gestaltas i världen.
Jag tror att Svenska kyrkan redan är en bit på den 
resan – men är inte framme, om det någonsin 
sker. För om tanken med inkludering, öppenhet, 
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begriplighet ska leva så måste resan vara ständigt 
pågående.

Det är processen, resan i sig, som är målet – 
för att parafrasera på Karin Boyes berömda ord. 
Kyrkan, vi alla, har ständigt ett arbete att göra 
om vi vill möta upp. Kyrkan, vi tillsammans, gör 
redan det jobbet och gör det också ganska bra – 
men allt kan alltid bli bättre…

Där tror jag Billings ord blir som mest viktiga att 
ta till sig. Det är nog så även i vår tid att motstån-
darna tror att kyrkan blir mer och mer margina-
liserad - men rötterna är djupare än vi anar och 
kristna mönster och riter finns i snart sagt varje 
tråd av väven som är vår tillvaro. Att motståndar-
na tror detta, som Billing sa, är då inte så oroande. 
Mer bekymmersamt är att vi som ”följare” och 
kristna inte vågar hoppas. 

Jag upplever att det ofta saknas tillit och tro på 
vad kyrkan är och betyder i den verklighet vi be-
bor. Att vi alla som är kyrkans följare alltför ofta 
ber om ursäkt för att vi finns. Att vi inte vågar 
tro på löftet om en Gud som bär världen, att allt 
mänskligt liv har en existentiell dimension. 

Vi alla, folkkyrkan, har viktiga bidrag i det ge-
mensamma samhällsbygget. Både i konkret aktiv 
handling och i mer teologiskt teoretiska bilder 
och förklaringsmodeller. Saker om gör livet mer 
hanterbart och kan bidra till stärkta samman-
hang. Vi får våga tro att vi som (folk)kyrka kan!

Om vi som följare tydligare vågar ge uttryck för 
det hoppet, då kommer talet om marginalisering 
klinga alltmer ihåligt och tomt. Om hoppet lever 
så kan världen bli en bättre plats för alla folk, alla 
människor. 

Så – nu i sommar gestaltar vi detta i mäng-
der med olika mötesplatser där tro och tanke 
får delas fritt. Alla är välkomna. Kyrkan är 
öppen…

Glad sommar i möte med varandra och en över-
allt närvarande Gud! 
 johan ernstson

kyrkoherde
svenska kyrkan tjörn

*Einar Billing (1871 – 1939) teolog, professor och 
biskop i Västerås stift 1920-39. Mest känd för sin 

folkkyrkoteologi bl.a utvecklad i hans ”Herda-
brev till prästerskapet i Västerås stift” 1920. 
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Bli en språkvän - 
ett utbyte som berör och ger mer
Från Kyrkans hus i Kålle-
kärr hörs arabisk musik 
och ett sus av glada rös-
ter. Det är en onsdagskväll 
i början av maj och den 
stora salen är full av bal-
longer, barnfamiljer och 
pensionärer.  

Finkläderna har åkt på för 
ikväll firas det Eid al fitr – en 
fest med anledning av att den 
månadslånga muslimska fas-
tan Ramadan är över. Nu bjuds 
det på mat och gott umgänge. 
Tabbouleh och vinbladsdolmar 
blandas med janssons frestelse 
och köttbullar.  

Bakom kvällens inbjudan står 
Språkvän medmänniska - ett 
samarbete som funnits sedan 
2017 mellan SPF Tjörnvetera-
nerna, Svenska kyrkan Tjörn, 
Studieförbundet Vuxenskolan 
och integrationsenheten på 
Tjörns kommun. Nyanlända 
och medlemmar i SPF träffas 
några gånger per termin och 
genomför aktiviteter tillsam-
mans. Träffarna är välbesökta 
med sjuttio till åttio deltagare 
per tillfälle. Diakonen Maria 
Eriksson ser med egna ögon 
hur träffarna gör skillnad: 

– De som är nya i Sverige får 
nån som hälsar på dom på ICA. 
Det finns de som har lärt känna 

varandra via våra träffar, och 
som till och med äter middag 
tillsammans. Att knyta kontak-
ter och känna någon är en bra 
början. 

Vikten av mötesplatser 
Vissa av kvällens gäster har 
bara bott i Sverige i några må-
nader. Andra är gamla bekanta 
som lärt sig språket och nu ta-
git sig vidare och jobbar. Flera 
av kvinnorna håller kontakten 
med diakonen Maria Eriksson 
genom Kvinnogruppen – ett 
annat samarbete mellan Svens-
ka kyrkan Tjörn och Tjörns 
kommun.  

En av Svenska kyrkans styrkor 
är enligt Maria Eriksson att 
skapa mötesplatser. För att för-
stå varandra är det viktigt med 
rum där nya och gamla svensk-
ar kan lära varandra om sin re-
ligion, menar hon: 

– Vi firar och tänker på olika 
sätt, därför är det viktigt att 
kunna prata om sin tro och lära 
av varandra, och se allt vi har 
gemensamt.  

Maria Eriksson berättar att 
första gången Svenska kyrkan 
Tjörn pratade om att fira Eid 
tillsammans med integrations-
enheten så var det långt ifrån 
självklart. “Kan vi verkligen 
göra det? Och får vi vara i kyr-
kans lokaler?” De ringde upp en 
expert på interreligiös dialog på 
Göteborgs stift, och hans svar 
var: “Självklart!” Idag, några år 
senare, tycker Svenska kyrkan 
Tjörn samma sak:  

– Integration handlar inte bara 
om att nya svenskar ska lära 
sig om svenska seder och bruk, 
utan att gamla svenskar får lära 
sig om de nya sederna som finns 
i vårt land, säger Maria. 

”Vi firar och tänker på 
olika sätt, därför är det 

viktigt att kunna prata om sin 
tro och lära av varandra”
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Tjörn är första mötet med 
Sverige 
Innan festen drar igång hjälps 
några av deltagarna åt med att 
packa in presenter - alla barnen 
och ungdomarna ska få något. 
Det är bara tre månader sen Fil 
Jindo och Sevin Mohamed och 
deras familjer steg av flyget på 
Landvetter. För dom är Sverige 
samma sak som Tjörn.  

Faten Seddik, integrationsväg-
ledare på Tjörns kommun, hjäl-
per till att tolka medan paketen 
slås in. Majoriteten av de perso-
ner hon hjälper är kvotflykting-
ar. Sverige tar emot runt 5 000 
kvotflyktingar per år, och några 
av dom blir placerade på Tjörn.  

Fil Jindos dotter Lilaf hoppar 
också in och tolkar, hon lär sig 
det nya språket snabbt. På da-
garna går hon på Blekets sko-
la. Favoritämnet är matematik. 
Trots sin korta tid i Sverige 
har Fil och Sevins familjer re-
dan hunnit med några Språk-
vän-träffar:  

– Det är roligt att komma hit 
och träffa folk, säger Sevin Mo-
hamed, både andra från hem-
landet och svenskar. Det är 
också kul att byta traditioner, 
jag har redan lärt mig att både 
baka pepparkakor och äta våff-
lor. 

I hemlandet Syrien arbetade 

Sevin Mohamed som frisör, 
och vill fortsätta med det i Sve-
rige när hon lärt sig språket. Fil 
Jindo vill jobba i kök, eller på 
förskola. Innan flykten tog hon 
hand om hemmet och barnen. 
Ikväll lär de svenskar om deras 
tradition – att fira Eid al fitr. 
Har de något råd till svenskar 
om hur de kan välkomna och 
hjälpa nya svenskar?  

– Att ställa upp som språkvän 
är ett bra sätt, säger Fil Jindo. 
Att umgås och byta traditioner. 

Kramar och leenden 
Så drar kalaset igång. Sånga-
ren Khabat Eibesh fattar tag 
om mikrofonen och drar igång 

Språkvännen Anna-Karin Schuller får många kramar och leenden under kvällen. 
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feststämningen. Till vardags 
arbetar han på äldreboendet i 
Tubberöd, men kvällen till ära 
har han klätt upp sig i kavaj och 
fluga.  

Vid ett bord sitter Makbou-
la Mustafa och Sido Othman. 
Paret från Syrien har bott på 
Tjörn i fyra år. I famnen håller 
Makboula deras lilla barn, Mi-
lan, som blivit trött av allt kalas 
och stoj. De är glada att komma 
hit och fira Eid al fitr i Kyrkans 
hus: 

– Det är kul att träffa blandat 
med folk - både svenskar och 
araber, säger Makboula Mus-
tafa. 

Makboula och Sido säger att de 
trivs bra på Tjörn, särskilt med 
närheten till havet. Sido arbetar 
som segelmakare i Henån, ett 
jobb han fick tack vare sina me-
riter som skräddare. Makboula 
har precis återvänt till SFI från 
föräldraledigheten, och har fått 
extrajobb som personlig assis-
tent. Genom kyrkan har Mak-
boula och hennes man fått nya 
vänner, och två av dem sitter 
vid deras bord ikväll.  

Anna-Karin Schuller får många 
stora leenden och kramar un-
der festen. Hon är en uppskat-
tad språkvän. När hon pensio-
nerades som psykolog behövde 
hon hitta ett annat utlopp för 
sitt engagemang: 

– Man får så mycket tillbaka 
genom att vara språkvän. För 
en månad sen hörde en gammal 
språkvän av sig till oss. Det är 
en kille från Afghanistan. Han 

ville berätta att han förlovat sig 
och fått fast jobb.  

att få umgås med de yngre
Anna-Karins make Bernd-
Joachim busar med lille Milan 
över bordet och får ett leende 
tillbaka. Margareta Andersson, 
ordförande i SPF, påpekar att 
för de äldre är mötet med bar-
nen en av höjdpunkterna med 
Språkvän-träffarna: 

– I Sverige kommer inte möte-
na mellan generationer så na-
turligt, men äldre människor 
mår väldigt bra av att umgås 
med barn och unga. 

När tallrikarna och faten har 
tömts blir det dabke-ringdans. 
Rummet fylls med leenden och 
skratt, och efterrätten dukas 
fram. Den populära pannkak-
stårtan blandas med mamoul 
- småkakor fyllda med dadlar 
- och basbousa – en saftig si-
rapsindränkt mannagrynskaka. 
En flicka i åtta-årsåldern ställer 
sig självsäkert vid mikrofonen 
och bjuder på en sång. 

De försiktiga svenskarna 
Det var Faten Seddik och någ-
ra kollegor som kom på idén 
till Språkvän medmänniska. 
De hade märkt av ett behov av 
att få till fler möten mellan ny-
anlända och gammelsvenskar. 
2017 frågade de SPF Seniorerna 
om de ville vara med. De nap-
pade och började enkelt med 
caféträffar: 

– Vi vill ha det så opretentiöst 
som möjligt, säger Jan Magnus-
son som är ansvarig för Språk-
vän medmänniska från SPF:s 
håll. I början var det lite trögt 
att få med de gamla Tjörnbor-
na. De sa att de inte kunde eng-
elska, och hur ska vi prata om 
de andra inte kan svenska?  

Men så lossnade det. Många 
som hade modet att komma en 
gång tyckte om gemenskapen 
och återvände. En trevlig effekt 
av att vara språkvän är enligt 
Jan att bli hembjuden till andra:  

– Svenskar är mer försiktiga, 
men i vissa andra kulturer är 
det inget konstigt att bjuda hem 
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personer man nyligen träffat.  

Flera av medlemmarna i SPF är 
språkvänner även utanför träf-
farna. Riktiga vänskaper växer 
fram. Jan Magnussons råd till 
Tjörnbor som inte deltagit i nå-
gon liknande verksamhet är att 
våga ta steget och komma hit:  

– Det är inget konstigt. Alla 
våra medlemmar som kommer 
hit är positiva. Jag lär mig hela 
tiden mer om andra kulturer 
och olika länders mat. Den stora 
lärdomen är att alla människor 
är lika, vi bara uttrycker oss på 
olika sätt. 

Medmänniskor sökes 
När presenterna är utdelade och 
kakorna är uppätna dras kalen-
drarna fram vid vissa av borden, 
och en och annan middagsträff 

bokas in. Språkvän medmän-
niska betyder mycket för många 
på Tjörn. Faten Seddik hoppas 
att intresset för Språkvän väx-
er, och att fler gammelsvenskar 
vågar ta steget att komma på 
träffarna:  

– Nu finns det åtta familjer som 
är nya på Tjörn, och 
jag hoppas att alla 
får en språkvän. 
 minna karlsson
 text & bild

språkvän med-
människa vill: 
–  Motverka ofrivillig ensam-

het bland äldre.
–  Underlätta för nyanlända 

att komma in i samhället.
–  Skapa vänskaper som an-

nars kanske inte skulle ha 
uppstått.

hur blir man språkvän? 
Om du vill bli språkvän är du välkommen 
att kontakta Faten Seddik på Tjörns 
kommun. Du fyller i en ansökan och blir 
matchad med en familj. Du kan ock-
så prata med diakon Maria Eriksson så 
guidar hon dig vidare. 
Tveka inte att göra en ansökan!
Fler spåkvänner behövs. 

faten.seddik@tjorn.se
maria.eriksson1@svenskakyrkan.se

Faten Seddik, integrationsvägledare,  och Maria Eriksson, diakon, delar ut presenter till barnen. 
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så säger ylva karlsson som i början av juli 
föreläser i Skärhamns kyrka om röst-
rättsrörelsen i sverige, bohuslän och på 
tjörn. hela helgen formas av kvinnliga to-
ner och ord. det blir konserter och supé, 
med recept av kvinnliga kockar. 

– Det är en sorglig sanning att kvinnor glömts 
bort och att deras historier aldrig syns. I histo-
rieböckerna och i de officiella dokumenten står 
mannen i fokus, säger Ylva Karlsson som till var-
dags är lärare vid Billströmska folkhögskolan. 

Ylva tar som ett exempel en kvinna i Bleket som 
under hela sitt yrkesverksamma liv drev butik, 
i mannens namn. Han arbetade på sjön och det 
enda han bidrog till i affärsverksamheten var sitt 
namn. En typisk bild av hur det var. 

190 kvinnor skrev under
Därför är det stort, och viktigt 
att berätta om att kvinnor en-
gagerade sig i rösträttskampen 
även här på Tjörn. Totalt skrev 
190 kvinnor under. Många från 
Rönnäng och Klädesholmen, 
men även övriga Tjörn är repre-
senterat. Valla, Hakenäset, Röra 
står antecknade. Men från just 
Klövedal är det tunnsått. Trots att det var här 
som Elin Sundberg själv bodde och verkade, hon 
som var den som såg till att leda kampen här på 
Tjörn. Eller kanske just därför.

– Det kanske inte är så lätt att bli profet i sin 
egen trakt, eller också är det så att dessa listor har 
hamnat någon helt annanstans, men lite konstigt 
är det, säger Ylva Karlsson. 

Namnet står där med titel 
och plats. Ibland förstår 
man att både mor och 
dotter skrivit under.
– När vi hittar en anhörig 
till ett namn är det ofta vi 

får höra 
”inte vis-
ste jag att 
m a m m a 
e n g a ge -
rade sig i 
det här”.

Kvinnorörelsen kämpade i mot-
vind, bland annat motarbetades de av konserva-
tiva krafter. För många var SVT:s serie Fröken 
Frimans kring, med Sissela Kyle i en av huvud-
rollerna, en viktig historielektion. Tjörns egen 
Fröken Friman hette alltså Elin Sundberg. Född 
på Klöverön utanför Marstrand, henns föräldrar 
var välbärgade, med rötter på Tjörn. Hon växte 
upp i tiderna som präglades av folkrörelsernas 
framväxande. Hon kämpade som sagt för kvinn-

”det är vårt ansvar 
att berätta”

”Det är en 
sorglig sanning att 
kvinnor glömts bort 

och att deras 
historier aldrig syns”
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det händer under helgen 1-3 juli

fredag 1 juli
Musik i sommarkväll i Valla kyrka 19.00
”My soul’s been anchored in the Lord”. Orgelmusik 
av den afroamerikanska kompositören Floren-
ce Price, varvat med Negro spirituals. Benjamin 
Kjell, orgel Emma Van Riemsdijk, sång.

lördag 2 juli
Supé och föredrag i Skärhamns försam-
lingsgård 18.00 
Supé med recept av kända kvinnliga svenska 
kockar och föredrag med Ylva Karlsson: Röst-
rättsrörelsen i Bohuslän och på Tjörn.

Anmälan till supén: Kersten Cottyn på mejl: 
kersten.cottyn@svenskakyrkan.se eller sms 
0733-230 509 senast fredag 1 juli kl 12.00 .

Konsert i 
Skärhamns kyrka
20.00 
”Floreas - gå i blomst-
ring”. Louise Wanse-
lius sjunger nyskriven 
visa och folkmusik till 
fiol, gitarr och piano. 

söndag 3 juli
I högmässan i Stenkyrka kyrka 11.00 blir 
det musik av de kvinnliga barocktonsättarna 
Barbara Strozzi, Francesca Caccini och Isabella  
Leonarda med Marie-Louise 
Marming (barockfiol) och 
Kersten Cottyn (orgel). Präst: 
Erik Edqvist  
Frimodig. 

lig rösträtt och var medlem i nykterhetsrörelsen, 
framförallt i Vita bandet, en kristen förening 
inom nykterhetsrörelsen som arbetade för kvin-
nors utanförskap. 
– Elin gav sin själ till den här rörelsen, berättar 
Ylva.

byggde villa solfrid
Elin byggde Vill Solfrid i Sunna på Tjörn 1916. Ett 
för tiden modernt hus med centralvärme och to-
alett. Här håller Elin Sundbergs vänförening nu 
till och där är Ylva Karlsson aktiv.

Föreningen vill gärna hitta släktingar till de som 
skrivit under listorna för kvinnlig rösträtt här på 
Tjörn. För att om möjligt få veta vilka de var och 
då en bild av dem. Listorna finns att se  via Svens-
ka kyrkan Tjörns hemsida (se sidan för Petrus)

– Nu är sista chansen att berätta deras historia. 
För snart är de bortglömda på riktigt, vi är deras 
sista chans, säger Ylva. 
 tina augustsson

Listorna där kvinnor skrev under för att få lika 
rätt som männen. Fortfarande inte en självklar-
het att alla behandlas lika. Vill du se om du hit-
tar dina släktingar? Listorna finns att se via vår 
hemsida eller direkt på Elin Sundbergs vänfören-
ings hemsida. 
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stora sommarfräs i 
myggenäs (anmälan krävs) 
13-16 juni 10.00-15.00 
För dig som gått ut åk 3-5.  Vi 
ses i Myggenäsförsamlingsgård 
för lek, sång, spel, utflykt med 
mera. vi serverar lunch 12.30.  
Verksamheten är gratis, men du 
behöver anmäla dig till 
Johanna Edén, sms 0733-230 513.
Läs mer på sid 24 

torsdag 16 juni
17.00 valla kyrkogård
Andakt vid askgravplatsen.  
Malin Ringfelter. 

söndag 19 juni 
11.00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Gisela Hellström.
11.00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Erik Edqvist 
Frimodig.
11.00  stenkyrka kyrka
Gudstjänst. Lars Wångdahl.
11.00  valla kyrka
Högmässa med dop. Jan-Åke 
Larsson.  
17.00  rönnängs kyrka
Gudstjänst. Lars Wångdahl.
 
lilla sommarfräs i myg-
genäs (anmälan krävs) 
20-23 juni 10.00-15.00 
För dig som gått ut fsk-åk 2. Vi 
ses i Myggenäsförsamlingsgård 
för lek, sång, spel, utflykt med 
mera. Vi serverar lunch 12.30.  
Verksamheten är gratis, men du 
behöver anmäla dig till 
Johanna Edén, sms 0733-230 513.

sommarhäng i rönnäng
20-23 juni  10.00–14.00  
(anmälan krävs). 
För dig som gått ur årskurs 3-5. 
Varje dag hittar vi på olika ak-
tivieter, fikar och äter lättare 
lunch tillsammans. Anmälan till 
Lotta Axelsson 0733 230 533. 
Läs mer på sid 24.

onsdag 22 juni 
10.00-12.30 skärhamns kyrka
Vi börjar dagen med workshop 
för barn i åldern fsk-åk3 där 
vi tillsammans bygger en liten 
orgel. Därefter korv med bröd 
och sedan börjar föreställning-

en Trubaduren på äventyr. I 
denna musikaliska saga följer 
vi trubaduren som ska rädda 
prinsen från draken. Musiker 
från Svenska kyrkan Tjörn, 
Stenungsund och Ljungskile. 
Anmälan till workshopen (för 
barn fsk-åk3), föreställningen 
behöver ingen anmälan och den 
börjar 11.30. Se mer på sid 25 
15.00 tubberöds hus
Andakt med musik.
19.00 klövedals kyrka
Musik i Sommarkväll. Bohus-
länsk folkmusik från Nordre 
älv till Idefjorden med Ranrike spel-
män. 

Med reservation för felskriv-
ningar och ändringar i pro-
grammet.  Programmet i sin 
helhet hittar du också på:
 www.svenskakyrkan.se/
tjorn/kalender. Där står ock-
så eventulla förändringar. 

sommarprogram
de flesta arrangemangen 
genomförs tillsammans med

fritt inträde om inget  
annat anges.
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torsdag 23 juni 
14.30  kvarnbackens äldrebo-
ende  Andakt. 

lördag 25 juni
midsommardagen
11.00  bockholmen bakom 
akvarellmuseet
Friluftsgudstjänst. Malin 
Ringfelter.
17.00  klädesholmens kyrka
Musikgudstjänst med Sofia  
Erlandsson. 

söndag 26 juni
johannes döparens dag
10.00  åstol, i parken
Ekumenisk friluftsgudstjänst.
Gisela Hellström. Sammanlyst 
för Rönnängs församling.
11.00 skärhamns kyrka
Högmässa. Jan-Åke Larsson.
11.00  valla kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter.
19.00  klövedals kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter.

vägkyrka i valla
måndag till fredag 
27 juni - 22 juli 
13.00–18.00
Vägkyrka i Valla kyrka med 
guidning i Huitfeldska gravko-
ret. Andakt 15.00. Musik freda-
gar 15.00. Våffelcafé i försam-
lingshemmet varje dag, musik 
på onsdagar 15.30. Konstutställ-
ning från 29 juni. 
Läs mer på sidan 26.

måndag 27 juni
17.00  kyrkans hus
Ungdomsträff Svenska kyrkans 
Unga (SKU). Gôtt häng, fika, 
prat och andakt. 

onsdag 29 juni 
15.30 valla församlingshem 
Musik i våffelcaféet. Håll alla 
dörrar öppna ur Barbro Hör-
bergs visskatt med Eva Erlands-
son och Håkan Hägg.
17.00 valla församlingshem 
Vernissage för sommarens 
konstutställning med Kristina 
Olsson. Malin Ringfelter. 
19.00 skärhamns kyrka
Musik i Sommarkväll. Av läng-
tans dröm - musik och lyrik i skön 
harmoni. Ett visklassigt pro-
gram med Susanne Pettersson 
och Ingemari Dalin. 

Vägkyrka i Valla startar 27 juni,  Draken möter du i Skärhamn den 22 juni och 
Svenska kyrkans unga Tjörn träffas varannan måndag hela sommaren.
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sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2022

torsdag 30 juni 
18.00 säbygården
Pilgrimsvandring. Samling vid 
parkeringen vid Säbygården. 
Medelsvår vandring. Kvällsan-
dakt och tid för fika (medtag 
egen fika). Se sid 22.
19.00 klövedals 
församlingshem
En troende utan tro - människan, 
författaren och sökaren Pär 
Lagerkvist. Med präst och La-
gerkvistforskaren Stefan Klint. 

JULI

fredag 1 juli 
15.00 valla kyrka 
Fredagsmusik. Från Oskars-
hamn ut i Europa. En musikalisk 
resa med Anders Johansson och 
Felicia Glimmergård. 
19.00 valla kyrka 
Musik i sommarkväll. Start för 
orgel- och gospelhelg i Stenkyr-
ka kyrka och Valla kyrka. My 
soul’s been anchored in the Lord. 
Orgelmusik av den afroameri-
kanska kompositören Florence 
Price, varvat med Negro Spiri-
tuals. Benjamin Kjell, orgel och 
Emma van Riemsdijk, sång.

lördag 2 juli 
18.00 skärhamns 
församlingsgård
Supé och föredrag. Ylva Karls-
son berättar om Rösträttsrörel-
sen i Sverige och Bohuslän. Supé 
med recept av kända kvinnliga 
kockar. Anmälan: Kersten Cot-
tyn, 0733-230 509, senast 30 
juni. Läs mer på sid 12

20.00 skärhamns kyrka
Floreas - gå i blomstring. Louise 
Wanselius sjunger nyskriven 
visa och folkmusik till fiol, gi-
tarr och piano. 

söndag 3 juli
11.00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter. 
11.00 rönnängs kyrka
Högmässa med konfirmation. 
Janåke Hansson. 
11.00  stenkyrka kyrka
Högmässa. Erik Edqvist Fri-
modig. Musik av de kvinnliga 
tonsättarna Barbara Strozzi, 
Francesca Caccini och Isabella 

Leonarda med Marie-Louise 
Marming, barockfiol och Ker-
sten Cottyn, orgel.  
16.00  åstols missionshus
Gudstjänst. Gisela Hellström. 
18.00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst EFS. Erik Edqvist Fri-
modig. Sång Lars-Tore m. Vänner.
19.00  valla kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter. 

öppna kyrkor i rönänng 
och på klädesholmen
4 juli - 16 juli 
11.00-16.00
Öppet måndag till lördag med  
personal på plats. Se sid 26.

Stefan Klint, kyrkoherde i Floby pas-
torat, är även Lagerkvistforskare och 
föreläser den 30 juni i Klövedal. 

Orgelmusik av den afroamerikanske kompositö-
ren Florence Price hör du i Valla kyrka 1 juli. 
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sommarval i klövedal
5 - 8 juli 11.00-14.00
Barn ihop med vuxen är väl-
kommen till olika ”val” runt 
församlingshemmet i Klöve-
dal. Läs mer på sid 25. 

onsdag 6 juli 
15.30 valla församlingshem 
Musik i våffelcaféet. Allsång 
med Stig Jönegren, dragspel 
och Olle Pettersson, gitarr. 
19.00 stenkyrka kyrka
Sommarmusik. 4-2-2 play, mu-
sik för två klaverinstrument och 
sång. Samuel Johansson och 
Kersten Cottyn (orgel, cembalo) 
väver ihop klassisk och nutida 
musik tillsammans med Tre 
damer - Anna Ahnstedt Mitle, 
Emma Karin Brandin och Ida 
Svanberg (sång).

torsdag 7 juli
19.00 klövedals kyrka
Bandet Bluegrass på Svenska 
bjuder på bluegrass i amerikan-
ska hymner, tunes och psalmer 
översatta till svenska. Fika från 

18.00 i församlingshemmet.
19.00 rönnängs kyrka
Musik i sommarkväll med 
Philip Crawford och Maria 
Karlsson Runge. 

fredag 8 juli 
15.00 valla kyrka 
Fredagsmusik med Duo  
Salamander. Känslosam musik 
från olika judiska traditioner. 
Jonas Liljeström, fiol, gitarr, 
sång och Marita Johansson, 
sång.  

lördag 9 juli 
18.00 valla kyrka
Den femte evangelisten och den 
röde prästen. Svängig barock-
musik av Bach och Vivaldi. Per 
Gross, blockflöjt och Mikael 
Holmlund, orgel. 

söndag 10 juli
11.00  klädesholmens kyrka
Högmässa EFS. Johan Ernst-
son. Stina Hillberg, sång. 
11.00  skärhamns kyrka
Högmässa. Erik Edqvist Frimodig.

11.00  valla kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter. 
15.00  rönnängs kyrka
Musikgudstjänst. Erik Edqvist 
Frimodig. Vi 4 broderar musik, 
Catharina och Roland Algesten 
och Mats och Maria Karlsson 
Runge. VERNISSAGE för bro-
deriutställning i församlings-
hemmet.
19.00  klövedals kyrka
Musikgudstjänst. Johan Ern-
stson.Vi 4 broderar musik, Ca-
tarina och Roland Algesten 
och Mats och Maria Karlsson 
Runge. Fika från 18.00

broderiutställning
rönnängs församlingshem
11-22 juli måndag till fre-
dag 11.00-16.00, 
25-29 juli, ring 0733-230587 
för tidsbokning för att se 
utställningen. 
Ingela Bertilsson, Klädeshol-
men, ställer ut delar av sitt bro-
deri, bland annat verk med in-
spiration från Ellen Key. 
Läs mer på sid 23.

Philip Crawford spelar i Rönnängs kyrka den 7 juli tillsammans med Maria Karlsson Runge och Bandet 
Bluegrass på Svenska hör du  i Klövedal den 7 juli. 
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11-15 juli 
barn i kustkyrkan 
11.00–13.00 linnevikens
badplats kyrkesund
Vi finns i ett tält på stranden. 
Varje dag pyssel och utlåning av 
strandleksaker, krabbmete och 
hinkar, kostnadsfritt. Ev. frågor 
Anne-Marie Axelsson 0733-
230 534. Se sid 25.

måndag 11 juli
17.00  kyrkans hus
Ungdomsträff Svenska kyrkans 
Unga (SKU). Gôtt häng, fika, 
prat och andakt. 

tisdag 12 juli
19.00  klädesholmens kyrka
Musikgudstjänst med Jeanette 
och Lennart Åkerlund.

onsdag 13 juli
15.30 valla församlingshem 
Musik i våffelcaféet. Vinden drar 
- sånger och låtar från kuster när 
och fjärran. Hanna Wiskari Grif-
fiths, saxofon och Toivo Wiska-
ri, nyckelharpa och gitarr.
19.00 skärhamns kyrka
Sommarmusik i Skärhamn. 
Med egna låtar, låtar från den 
svenska visskatten och klassis-
ka gitarrstycken framför Daniel 
Petrén ett program om förund-
ran, längtan och hopp. 

torsdag 14 juli
18.00 katrinevik, rönnäng
Pilgrimsvandring. Samling vid 
Mölnebo odlingar, Rönnäng. 
Medelsvår vandring. Vi firar 
enkel mässa tillsammans, präst 
Erik Edqvist Frimodig. Möjlig-
het att fika, medtag egen fika. Se 
sid 22.

19.00 härön
Vad hjärtat egentligen vill...Visor, 
låtar och poesi med Eva Blume 
och Gjert Magnusson i Skolhu-
set på Härön. Fika från 18.00.

fredag 15 juli 
15.00 valla kyrka 
Se hur i prydning jorden står- en 
dramatiserad hyllning till som-
marpsalmen. Catherine Jepps-
son, skådespelerska och Gjert 
Magnusson, musiker. 
19.00 härön
Lotsarna på Grönskären och i 
Kyrkesund. Föredrag med 
Tomas Johansson i Skolhuset 
på Härön. Fika från 18.00.

lördag 16 juli 
16.00 härön
Tralla och trolla med clownen 
Mattis. I Skolhuset på Härön.
Fika och glass efter föreställ-
ningen.  
18.00 valla kyrka
Musik i sommarkväll. Chasing 
the Breath - ett program med 
eget material i singer songwri-
ter-stilen om det som är viktigt 
i livet och ute i världen med 
Svenska kyrkan Acts arbe-
te. Martin Johansson, Martin 
Bryngelsson, sång och gitarr,  
ocg Magnus Gilland, bas. 
19.00 härön
Allt det här. Musik i sommar-
kväll med Stina Lindberg och 
Simon Ljungman i Skolhuset på 
Härön. Fika från 18.00.

sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2022

Du möter oss på Linnevikens badplats  vecka 28, Clownen Mattis 
kommer till Härön den 16 juli och om lotsarna på Grönskären får du 
veta mer den 15 juli på Härön. 
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söndag 17 juli
11.00  härön - jyddewarn
Friluftsgudstjänst. Andreas 
Pervik.
11.00  rönnängs kyrka
Högmässa. Erik Edqvist
Frimodig. 
11.00  stenkyrka kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter.  
16.00  åstols missionshus
Gudstjänst. Gisela Hellström. 
18.00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst. Erik Edqvist 
Frimodig. 
19.00  valla kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter. 

19-24 juli 
sommarkyrka     
dyröns efs
Med Mikael Landgren. 
Tisdag till lördag klockan 
19.00, samt söndag förmiddag. 
För fullständigt program se 
facebook.com/efskyrkandyron

onsdag 20 juli
14.00 valla 
kyrka 
Margaretadagen i 
Valla. Guidning av 

Huitfeldska gravkoret. Orgel-
musik med Anders Johansson. 
15.00 tubberöds hus
Andakt med musik.
15.30 valla församlingshem 
Musik i våffelcaféet. 
Engen kan för ulöcka fly.
Berättelser, skrönor och musik 
om kvinnor i Bohuslän förr och 
nu med Katarina A Karlsson 
och Sara Sjödahl, sång och spel.
19.00 stenkyrka kyrka
Sommarmusik i Stenkyrka. Dit 
jag längtar så. Spirituals, folk-
liga koraler, medeltida musik, 
psalmer och improvisationer 
med Helena Ek, sång, fiddla och 
vevlira och jazzmusiker Peter 
Janson, kontrabas. 

torsdag 21 juli
15.00 valla kyrkogård
Andakt vid askgravplatsen. 
Malin Ringfelter. 
18.00 säbygården
Bygudstjänst med Gunilla Trol-
le, klaver, gitarr, Anki Löfgren, 
fiol och Torbjörn Löfgren, flöjt.
19.00 rönnängs kyrka
Musik i sommarkväll. Innan 
muren föll. Per-Ivar sjunger och 

berättar om låtarna från sina al-
bum. Magnus Sjöqvist ackom-
panjerar. 
19.00 klövedals försam-
lingshem
Det viktiga kommer från ett annat 
håll. Britta Hermansson, pastor 
och författare, talar om att kän-
na igen tilliten som bär i en skör 
värld. Fika från 18.00
Läs mer på sid 27.

fredag 22 juli 
15.00 valla kyrka 
I denna ljuva sommartid - anrika 
sommarvisor i jazz och folkmu-
sikton, samt egna kompositio-
ner med trion Närproducerat. 
Anna Larsson, sång och gitarr, 
Karl Wallmyr, trumpet och pia-
no och Boel Mogensen, kontra-
bas och sång. 

lördag 23 juli 
18.00 valla kyrka
Volver al mar.  Bornsteins tango- 
trio spelar egna kompositioner, 
klassisk tango och jazzlåtar. 
Eva Erlandsson, kontrabas, Ulf 
Bornstein, dragspel och Micha-
el Andersson, slagverk. 

Den 21 juli blir det svårt att välja... Per-Ivar spelar i Rönnängs kyrka, Britta Hermansson föreläser i Klö-
vedals församlingshem och Anki och Torbjörn sjunger i Bygudstjänsten i Säbygården.
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söndag 24juli
11.00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Gisela Hellström.  
11.00  skärhamns kyrka
Högmässa. Andreas Pervik.
11.00  valla kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter. 
18.00  rönnängs kyrka
Gudstjänst. Gisela Hellström.
19.00  klövedals kyrka
Musikgudstjänst. Andreas 
Pervik. Sånger i ett av världens 
hörn med Karin och Caroli-
ne Hermansson. Från 18.00, 
fika i församlingshemmet. 

måndag 25 juli
17.00  kyrkans hus
Ungdomsträff Svenska kyrkans 
Unga (SKU). Gôtt häng, fika, 
prat och andakt. 

onsdag 27 juli
19.00 skärhamns kyrka
Sommarmusik i Skärhamn. 
Äntligen på väg. En musikalisk 
odyssé genom Europa med 
musik av bland annat Bach, 

Dowland, Piaf, Taube... Med 
Rita Saxmark, sång och Sabina 
Agnas, gitarr. 

torsdag 28 juli
19.00 klädesholmens kyrka
Orgelkonsert med Anders 
Johansson. 
19.00 klövedals kyrka
Visor i sommarkväll. En bukett 
av vildrosor från Bach till Taube 
med Duo Danica & Magnus. 
Fika i församlingshemmet från 
18.00.

lördag 30 juli  
18.00 valla kyrka
Musik i sommarkväll. Orust 
pianotrio med Tommy Flod-
ström, klarinett, Fredrik Lind-
ström, fiol och viola, och Hans 
Blomberg, piano. 

söndag 31 juli
11.00  klövedals kyrka
Högmässa. Andreas Pervik. 
11.00  rönnängs kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter. 

11.00  stenkyrka kyrka
Högmässa. Jan-Åke Larsson.  
16.00  åstols missionshus
Gudstjänst. Jan-Åke Larsson.
18.00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst EFS. Andreas 
Pervik. 
19.00  valla kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter. 

augusti

onsdag 3 augusti
19.00 stenkyrka kyrka
Sommarmusik i Stenkyrka kyr-
ka. Sånger från Duvemåla hage,  - 
en hyllning till Björn och Benny. 
Musik och berättelser från 
Chess, ABBA, BAO, Hjälp sökes 
och, så klart, Kristina från Du-
vemåla. 
Med Josefine Isaksson, Jacob 
Andreas och Mats Skölberg. 
Fri entré. Kom i god tid. 

SÅNGER FRÅN
DUVEMÅLA HAGE

- EN HYLLNING TILL BJÖRN & BENNY 

Mats Skölberg -Josefine Isaksson - Jacob Andréas 

3 augusti 2022 19:00 • Stenkyrka Kyrka • Fri entré

V A R M T  V Ä L K O M N A !

 

Duo Danica & Magnus i Klövedal den 28 juli och 
Sånger från Duvemåla hage i Stenkryka kyrka den 3 
augusti.
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torsdag 4 augusti
19.00 rönnängs försam-
lingshem
Musik i sommarkväll. 
Rönnängs kammartrio med 
Claes Göran Löfdahl, Bengt 
Bergman och Gunnar Eckerdal. 
19.00 härön
Friluftsgudstjänst vid Skolhu-
set på Härön. Andreas Pervik.

söndag 7 augusti
11.00  bräcke hembygdsgård
Gudstjänst. Malin Ringfelter.
11.00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Lars Wångdahl.  
15.00 björholmen
Friluftsgudstjänst tillsammans 
med Missionskyrkan i Klöve-
dal. Andreas Pervik.
18.00  rönnängs kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter.  

måndag 8 augusti
17.00  kyrkans hus
Ungdomsträff Svenska kyrkans 
Unga Tjörn (SKU). Gôtt häng, 
fika, prat och andakt. 

änglar
utställning i kyrkans hus, 
kållekärr
11-19 augusti 14.00-18.00
Änglar av alla de slag. Kaffeser-
vering och lotterier. Ett samar-
bete mellan Stenkyrka kyrkliga 
syförening och Röda korset på 
Tjörn. Se sid 23

torsdag 11 augusti
14.00-18.00 kyrkans hus
Vernissage för utställningen 
Änglar. Kaffeservering och lot-
terier. Se sid 23.
18.00 valla kyrka
Pilgrimsvandring. Samling på 
parkeringen vid Valla kyrka. 
Lätt vandring mestadels på 
grusvägar, ca 5 km. Några stopp 
längs vägen då vi delar tankar 
med varandra. Vid Aspeberget 
har vi kvällsandakt och tid för 
fika, medtag eget fika. Åter ca 
20.30. Se sid 22.
19.00 rönnängs kyrka
Musik i sommarkväll. Ellington: 
Psalmer och jazz i sommaren. Mi-
kael Karlsson, saxofon och flöj-
ter, Anders Persson, piano och 
Hans Grundberg, bas. 

söndag 14 augusti
11.00  klövedals kyrka
Högmässa. Andreas Pervik. 
11.00  rönnängs kyrka
Högmässa. Erik Edqvist 
Frimodig. 
11.00  stenkyrka kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter.   
16.00  åstols missionshus
Gudstjänst. Andreas Pervik.
18.00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst. Erik Edqvist 
Frimodig. 
19.00  valla kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter. 

onsdag 17 augusti
15.00 tubberöds hus 
Andakt. 

torsdag 18 augusti
18.00 blekets nya kyrkogård
Kyrkogårdsvandring med Mona 
Axelsson. Hon berättar om oli-
ka intressanta personligenheter 
som finns begravda på kyrko-
gården i Bleket. Ingen anmälan.  

Utställningen Änglar har vernissage 11 augusti och pågår fram till 19 augusti. Kyrkogårdsvandring blir i 
Bleket  den 18 augusti.
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sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2022

Besök S:t Mary i sommar

Kom förbi på en fika, för att prata en stund eller köp med dig 
något från vår second hand. Har du ännu inte smakat våra ka-
nelbullar, köp dig en eller två, du kommer inte bli besviken! Vi 
har även glass! Och en nybyggd terass utanför.

vi har öppet: 
tisdag och torsdag 11.00-16.00
lördag 10.00-14.00

vi finns på hamngatan 58, granne med hotel nordevik

träbåtsfestivalen  i skärhamn 
Svenska kyrkan Tjörn finns på plats lördag 9 juli vid S:t Mary, 
mellan 11.00-14.00. Kom för att fika eller köpa glass. För att 
prata en stund eller fynda i vår second hand.

Vi finns bredvid Hotel Nordevik, ett 
stenkast från hamnen. 

Även Act Svenska kyrkan finns på plats
med lotterier och information om aktuella 
insamlingar. 

expeditionens 
öppettider i sommar

Pastorsexpeditionen har 
ändrade öppettider under 
perioden 4 juli till 12 augusti. 

Öppet för besök och telefon 
mellan 9.00-12.00. 

Stängt 18 juli samt 25 juli.

Vi finns vid torget i 
Skärhamn, Hamngatan 17.

söndag 21 augusti
11.00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Erik Edqvist 
Frimodig.
11.00  skärhamns kyrka
Högmässa. Gisela Hellström.
11.00  valla kyrka
Högmässa. Andreas Pervik.
18.00  rönnängs kyrka
Gudstjänst. Erik Edqvist 
Frimodig. 
19.00  klövedals kyrka
Gudstjänst med musik. Andreas 
Pervik. Valla spelmän. Fika från 
18.00 i församlingshemmet. 
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pilgrimsvandringarpilgrimsvandringar
säbygården – brevik – 
säbygården 
30 juni 18.00-20.30
Lätt till medelsvår vandring, 
grusvägar och stigar, ca 5 km. 
Parkering vid Säbygården. Vi 
gör några stopp under vägen 
och delar tankar med varandra. 
I Brevik gör vi ett lite längre 
stopp med tid för kvällsandakt 
och fika. Medtag eget fika.

katrinevik – håltet
14 juli 18.00-20.30
Medelsvår vandring, mycket 
stig i skog, ca 6 km. Parkering 
vid Mölnebo odlingar. Vi gör 
några stopp under vägen där 
präst Erik Edqvist Frimodig de-
lar tankar med oss. Framme vid 
Katrinevik firar vi enkel mässa 
tillsammans. Efter mässan finns 
möjlighet att fika. Medtag eget 
fika. 

valla kyrka – 
aspeberget
11 augusti 18.00-20.30
Lätt vandring, mestadels 
grusväg, ca 5 km. Parkering 
vid Valla kyrka.Vi gör någ-
ra stopp under vägen och 
delar tankar med varandra. 
Vid Aspeberget gör vi ett lite 
längre stopp för kvällsandakt 
och fika. Medtag eget fika.

Att vara pilgrim är att vara människa på väg.   
Så enkelt kan vi sammanfatta det. 

Att ge sig ut i det okända med en längtan 
efter att veta mer. Att vara pilgrim kan 
innefatta så mycket. 

Pilgrimsvandring handlar inte i första hand 
om att kunna saker,  utan att vara.

pilgrimens 
sju nyckelord

• Frihet
• Enkelhet
• Tystnad 
• Bekymmerslöshet
• Långsamhet 
• Andlighet
• Delande

Alltid kläder efter väder!
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11 – 19 augusti  
14.00-18.00
kyrkans hus i  
kållekärr

Kom och titta på olika änglar.
Vad betyder änglar för dig? 

Kaffeservering med hembakat och lotterier. 
Samarbete mellan Stenkyrka kyrkliga sy-
förening och Röda korset på Tjörn.

sommarens 
utställningar

blekets kyrkogård 18 augusti 18.00
Mona Axelsson guidar och berättar om kyrko- 
gården i Bleket.  Ingen anmälan. 

konstutställning           
kristina olsson

29 juni - 22 juli
valla församlingshem

Konst i tyg och akvarell.
Vernissage onsdag 29 juni 17.00.

Utställning i samband med Vägkyrkan i 
Valla. Öppet måndag till fredag 13.00-18.00.

BRODERIUTSTÄLLNING
11 – 22 juli  11.00-16.00
rönnängs  församlingshem

Ingela Bertilsson, från Klädesholmen, ställer ut 
broderier. Här finns verk ur Ingelas bok om El-
len Key och en hel del annat.

VERNISSAGE 10 JULI 15.00

25-29 juli kan man ringa till Catharina Schön-
bäck och boka tid för att se utställningen.  Tel. 
0733-23 05 87. 

KYRKOGÅRDSVANDRING

änglar
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sommarfräs i myggenäs
myggenäs färsamlingsgård. 
anmälan krävs. 

Stora sommarfräs för dig som gått ur 
åk 3-5 . 13-16 juni 10.00-15.00.

Lilla sommarfräs för dig som gått i 
fsk-åk2. 20-23 juni 10.00-15.00.  

Vi leker, skapar, sjunger, spelar brännboll mm. 
Om det är fint väder går vi kanske till stranden 
eller gör någon utflykt. Vi äter lunch tillsammans 
kl 12.30. Valla församling bjuder på maten. 

Det kostar inget att vara med på Sommarfräs 
men man behöver anmäla sig i förväg så vi vet 
hur många vi blir.

Anmälan till Johanna Edén; sms 0733-230 513.

sommarbus i kyrkans hus, kållekärr
FULLBOKAD.

sommarhäng i rönnäng
20-23 juni 10.00–14.00  
anmälan krävs. 
En rolig vecka för dig som gått i åk 3-5. 
Vi träffas varje dag mellan 10 och 14. Vi leker, täv-
lar, pysslar, badar vid bra väder, äter lunch till-
sammans och förstås fikar!

Anmälan till: Lotta Axelsson 0733-230 533

#FörAllaBarn
Foto: Johannes Frandsen
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sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2022

trubaduren på äventyr och vi bygger 
en orgel tillsammans

onsdag 22 juni 
10.00-12.30 skärhamns kyrka och 
församlingsgård

Vi börjar med en workshop där vi bygger en liten 
orgel tillsammans. Anmälan till workshopen (för 
barn fsk-åk3) till Kersten:
 kersten.cottyn@svenskakyrkan.se

Därefter bjuder vi på korv och sen blir det före-
ställning klockan 11.30 där vi möter Trubaduren 
på äventyr! I denna musikaliska saga för alla barn 
följer vi trubaduren som ska rädda prinsen från 
draken. Under resan ackompanjeras vi av cemba-
lo, orgel och andra spännande instrument. Musi-
ker från Svenska kyrkan Tjörn, Stenungsund och 
Ljungskile. 

Med: Björn Ulvedalen, Samuel Johansson, 
Anna Ahnstedt Mithle, Kersten Cottyn, Anders  
Johansson

OBS! Begränsat antal platser till workshopen.

sommarval i klövedal
5 - 8 juli 11.00-14.00
Barn tillsammans med vux-
en är välkommen till olika 
”val” runt församlingshem-
met i Klövedal. Pyssel, lekar, 
kyrkvandring. Kiosk med fika och glass, gratis 
korv till barnen 

Frågor till Anne-Marie Axelsson, 
0733 230 534. 
Ingen föranmälan. 

barn i kustkyrkan 
11-15 juli  11.00–13.00 
linnevikens badplats kyrkesund
Vi finns i ett tält på stranden. Varje dag pyssel och 
utlåning av strandleksaker, krabbmete och hin-
kar, kostnadsfritt. 

Ev frågor Anne-Marie Axelsson 0733-230 534.

lördag 16 juli 
16.00 härön
Tralla och trolla med clow-
nen Mattis. I Skolhuset på 
Härön. Ingen anmälan. 
Glass och fika efter före-
ställningen! 

svenska kyrkans unga 
varannan måndag hela sommaren
17.00  kyrkans hus

Ungdomsträff Svenska kyrkans Unga (SKU). 
Gôtt häng, fika, prat och andakt. 
Se www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender 
för datum. 

Kontakt: skutjorn@gmail.com

Foto: Johannes Frandsen
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Besök våra kyrkor i sommar! Öppet måndag till fredag 
10.00-16.00 för enskilt besök. Passa på och titta på altart-
avlorna, kyrkskeppen, tända ett ljus eller bara sitta stilla en 
stund. Låt våra kyrkorum bli en plats för eftertanke och 
vila och låt dig förundras över rummet. 

Du hittar alla adresser till kyrkorna på  sidan 34 i tidning-
en. Öppet i alla kyrkor utom Blekets kyrka. Kyrkorna går 
också bra att besöka i samband med söndagens gudstjänst. 

sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2022

VÄGKYRKA I VALLA
27 juni - 22 juli
måndag till fredag 13.00 – 18.00
Vägkyrka i Valla kyrka med daglig guidning i 
Huitfeldska gravkoret. Se även Rune Ekres ut-
ställning ”Johannespassionen” och Ömhetens 
Gudsmoder i kyrkan. 
• Andakt vardagar kl 15.00. 
• Våffelcafé i Valla församlingshem. 
• Musik i våffelkaféet i församlingshemmet 

varje onsdag 15.30.
• Fredagsmusik 15.00  i Valla 

kyrka med olika musiker.  
• Konstutställning med  

Kristina Olsson.  
 

4 juli - 16 juli 
kl 11.00 – 16.00
rönnängs kyrka och 
klädesholmens kyrka
Rönnängs kyrka och Klädesholmens kyrka är 
öppna måndag till lördag kl 11.00-16.00 under 
vecka 27 och 28. Då finns personal på plats. 
Dessutom är kyrkorna öppna i samband med 
gudstjänst. 

RÄTTELSE
I  förra numret av Petrus blev det otydligt gä-
lande val till församlingsråd. Nominering till 
församlingsråd sker i respektive församling, 
oftast i samband med gudstjänst. Beslut fattas 
sedan av kyrkofullmäktige om vem som blir in-
vald. 

#sommarkyrka 

Se kalendern för mer informa-
tion om musikprogrammet.
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britta hermansson kommer till klöve-
dals församlingshem den 21 juli bland an-
nat för att prata om tillit. hon är pastor 
i Equmeniakyrkan, driver podden brittas 
vardagsrum och skriver böcker.

I boken Gud gömmer sig bakom en björk skriver 
hon bland annat om trygghet och tillit. Om att 
tilliten alltid finns där bakom tryggheten, om det 
som är tryggt för oss av någon anledning rämnar, 
så behöver man ha tillit. 

– Just nu behöver vi tillit mer än någonsin. Jag 
försöker hitta ett språk för hur tilliten kan se ut 
idag. Det är bokens huvudtema, att bryta ner de 
stora orden till en tro som vi kan känna igen i 
vardagen.

Hon återkommer också i boken till det som 
”kommer in från vänster”. Det där att man, sär-
skilt i efterhand, upptäcker att något tagit en 
oväntad vändning, som när en vän som dök upp 
när man som mest behövde det. Så som det kan 
vara  för många, men att man kanske  är ”blind” 
för att upptäcka det, en förmåga hon själv tar sig 
tid för att utveckla. 

– Min viktigaste upptäcktsresa är i de samtal jag 

själv har regel-
bundet med en 
andlig vägled-
are. Jag åker 
mycket på 
tysta retreater 
med bibeltex-
ter, tystnaden 
och ett samtal 
varje dag i fo-
kus. Där har 
jag börjat ana 
Gudsnärvaron 
mitt i livet. Omsorgen, över- 
raskningen. Att våga tro att 
det finns en himmelsk häls-
ning i det där som jag kallar ”från vänster sida”. 

Det har alltid funnits en längtan hos Britta att få 
skriva. 
–  Jag började tidigt planera för ett yrkesliv som 
journalist, men trodde den drömmen försvann i 
och med att jag hittade in i kyrkans värld och läs-
te teologi. Pastorsyrket kom ”i vägen”. MEN jag 
skriver mer nu  än jag någonsin vågat drömma 
om. Det blir mycket om existentiella frågor och 
att hitta sin väg i tro och livsval. 
 tina augustsson

hallå där!

sommarläsningstips

ETT HEM FÖR SJÄLEN: ELLEN KEYS STRAND
AV INGELA BENDT

På Strand förverkligade Ellen Key sin vision om 
vardagsskönhet - hemmet som en levande plats, 
med konst och blommor, öppet för ljuset och för 
vännerna. Men också hemmet som skydd och vi-
loplats med möjlighet till eftertanke. 

Ett hem för själen är ett personligt porträtt av El-
len Key - här möter vi kvinnan som utvecklade 
en livstro och som vände sig till naturen för att 

hämta kraft och finna still-
het. 

I sommar kan du i Rönnängs församlingshem se 
Ingela Bertilssons Broderiutställning som bland 
annat inspirerats av huset Strand som Ellen Key 
lät bygga och flyttade in i 1910. Broderiutställ-
ningen pågår 11-29 juli, se sid 23 för mer informa-
tion. 

#sommarkyrka 
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vad är det vi ser?
när vi kommer in i ett kyr-
korum finns det där mitt 
framför oss, mitt i blick-
fånget. kyrkans altare och 
dess altartavla. kyrkohis-
torien och olika trender 
gör att altares utseende 
har förändrats genom år-
hundranden. 

Alla altare finns i koret, det vill 
säga området längst fram i kyr-
kan och är traditionellt vänt 
mot öster. Från öster ska, i det 
bibliska bildspråket, Kristus 
komma på den yttersta dagen. 

Från koret leds gudstjänsten 
och namnet kommer från att 
det var här som kören traditio-
nellt stod. I de flesta av våra kyr-
kor på Tjörn finns koret också 
en nivå högre än övriga kyrkan. 
Höjdskillnaden markerade förr 
att området var till för präster-
na och andra kyrkliga ämbets-
män, medan området nedanför 
tillhörde församlingen. I kyrkor 
byggda från mitten av 1900-ta-
let och framåt finns inte denna 
nivåskillnad kvar eftersom den 
markeringen mellan präst och 
församling inte längre är bety-
delsefull.  

Altaret är ett bord av trä eller 
sten. Här förbereder prästen 
nattvarden, måltiden som firas 
till minne av Jesu död och upp-
ståndelse. Altaret är täckt av 
vita dukar. De bör vara tillver-

kade av linne och är vanligen 
tre till antalet; underduk, lång-
duk och skyddsduk. På altaret 
finns också ljusstakar, ett kors 
och vaser med blommor. Fär-
gerna på altaret varierar utifrån 
kyrkoårets olika färger, de så 
kallade liturgiska färgerna. 

Just på Tjörn är kyrkornas al-
tare relativt lika med en målad 
altartavla, altaret och altarring. 
Motivet på altartavlorna är 
hämtade från bibelns berättel-
ser, hos oss på Tjörn från pås-
kens med Jesus som hänger på 
korset. På de tvådelade altart-
avlorna finns även Jesus och 
lärjungarna som intar den för-
sta nattvarden, ett motiv som 
är hämtat från skärtorsdagens 
bibeltexter. Stenkyrkas altare 
skiljer sig mest från de andra, 
med ett kors i fokus och vid 
sidan två kolonner. Alla alta-
re har annars mycket guld och 
ornament. Här finns änglar och 
lamm. Sol och strålar som sym-
boliserar Fadern, korset Sonen 
(Jesus) och duvan den helige 
ande. 

Bilderna i en kyrka har ett pe-
dagogiskt inslag, för länge se-
dan viktiga när alla inte hade 
egna böcker eller kanske inte 
ens kunde läsa. De har till upp-
gift att tolka det svåra i att visa 
på det heliga och mystiska, det 
som är svårt att förklara i ord. 

I våra kyrkor finns också en 
altarring, ett halvcirkelformat 
räcke framför altaret där för-
samlingen kan böja knä och ta 
emot nattvarden. Även om vi 
numera oftast står i koret eller 
i annan del av kyrkan när vi tar 
emot det bröd och vin, som för-
beretts av prästen. Altarringen 
blev tradition i våra kyrkobygg-
nader i Sverige under 1600-ta-
let då nattvarden blev till för 
alla, tidigare var den enbart för 
prästerna. 

Våra kyrkor på Tjörn är lika, 
även om några är i trä, andra i 
sten och de skiljer sig åt i stor-
lek, så är de lätta att känna igen 
som just kyrkor.  Om man gör 
en sammanfattning, och en ge-
neralisering av hur man kan 
tänka kring gudstjänstrummet, 
så finns det tre olika tanke-
sätt;  rummet som förmedlar 
att ”Gud är här”, det andra att 
”Gud hörs här” och det tredje 
”Gud, vi är här” – som försam-
lingens rum. 

Fakta från Svenska kyrkans hemsida 
och boken Kyrkornas mysterium av 
Peter Bexell.

Vad betyder kyrkorummet 
för dig? Skriv och berätta: 
tjorn.pastorat@
svenskakyrkan.se. 
märk med ”kyrkorum”. 
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Rönnängs kyrka
Altartavlan är äldre än 
kyrkan och är enligt 
uppgift målad av Christian 
von Schön feldt, som var 
verksam på 1730-talet. 

Skärhamns kyrka 
Altaret är av trä och dekorerat med vinran-
kor och druvklasar. Altartavlan är målad av 
konstnären Gunnar Ström från Göteborg.

Stenkyrka kyrka
Altarupp satsen utgörs av 
ett stort förgyllt kors med 
en tör nekrona. Bakom 
korset är en målning 
föreställande Jerusalem. 
Överst syns symbolen för 
treenigheten, en triangel 
med namnet Jahve - 
”jag är” på hebreiska.

Klövedals kyrka
Altaruppsatsen är från 1704 
och utförd av bildhugga ren 
Marcus Jäger senior. Den 
har målats av målarmäs-
taren Erik Eriksson Grijs.

Valla kyrka
Altaruppsatsen tillverkades av bild-
huggare Hans Swant från Göteborg, 
och skänktes av Margareta Hvitfeldt 
1663. Altartavlan visar nattvardens 
instiftelse. Vid sidan av altartavlan 
ser vi de fyra evangelisterna Matt-
eus, Markus, Lukas och Johannes. 
De två mansfigurerna på över-
stycket föreställer Mose och Aron. 

Blekets kyrka 
Altaret från 1956 är 
tillverkat i trä och altar-
prydnaden utgörs av 
ett förgyllt träkors.

Klädesholmens kyrka
Altartavlan är målad i tre 
avdelningar. Närmast al taret 
finns en tavla med texten ur 
1 Kor 11:26. Den mitters-
ta tavlan visar korsfästel-
sen och över ser man Jesus 
uppståndelse. Längst upp på 
altaruppsatsen finns symbo-
len för Guds allseende öga.
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personalnytt

ett hus på stenkyrkovägen 
har fått en ny hyresgäst. på 
nationaldagen tillträdde 
erik edqvist frimodig som 
ny präst i rönnängs för-
samling. med sig till tjörn 
har han sin fru emma och 
ett stort intresse för livets 
svåra frågor.  

Erik växte upp i ett radhusom-
råde i sydvästra Göteborg. Han 
beskriver det som en intellek-
tuellt nyfiken uppväxt. Eriks 
pappa var på väg att bli präst, 
men landade som psykiatriker. 
Modern är läkare. Livets stora 
frågor var naturliga samtalsäm-
nen runt middagsbordet. 
 
– Mjölk och böcker får du så 
mycket du vill, sa min mamma. 
Och det passade mig bra. 

Söndagarna spenderades i läs-
fåtöljen. Kyrkan lärde Erik kän-
na senare via universitetet.  

Som ung drogs Erik till de sto-
ra frågorna om livet och döden. 
Han visste tidigt att han ville 
ägna sitt liv åt teologi, och sökte 
sig till Lund där han tänkte sig 
en karriär inom universitets-
världen.  

– Det vi inte vet, och inte kan 
veta, lockade mig mycket. Dess-
utom är det intressant på en 
språklig nivå - hur kan vi tala 
om de här ämnena med vårt 
ofullkomliga språk? 

prästyrket valde honom
Allt eftersom studierna fort-
skred sa fler och fler av Eriks 
vänner: “Ska inte du bli präst? 
Du kan göra mycket gott.” 

– Jag tänkte att om så många 
tror att jag skulle passa som 
präst, så kanske de har rätt.  

Erik kände en viss fruktan inför 
sitt livsval, på grund av präster-
skapets exponerade roll.  

– Jag har aldrig haft en önskan 
om att stå i centrum eller synas, 
jag har till och med haft scen-
skräck.  

De första åren var tuffa, men nu 
känner han sig trygg, även inför 
en fullsatt kyrka.   

vill öppna våra ögon om 
kristen tro
– Det bästa med jobbet är när 
jag kan ge någon en ögonöpp-
nare om vad kristen tro har 
varit och kan vara. När någon 
säger: “Jaha, kan det vara på det 
sättet!”  

Erik är mån om att kyrkan ska 
vara tillgänglig, och att alla ska 
känna sig välkomna.  
– Kyrkorna ska vara öppna, och 
vi ska göra vårt bästa för att se 
alla och hjälpa. Vi får vara tröt-
ta, men inte lata. 
 minna karlsson

erik edqvist 
frimodig

ny präst i Rönnängs
församling

”Kyrkorna ska vara 
öppna, och vi ska 

göra vårt bästa för 
att se alla och hjäl-
pa. Vi får vara tröt-
ta, men inte lata.”

Välkommen Erik!
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ibland verkar det som att alla känner 
barbro wiskari. det är inte bara på grund 
av att hon spelat på begravningar, dop och 
gudstjänster i valla kyrka under nitton 
år. 

Hon sträcker ut händer åt oväntade håll och bju-
der tjörnborna på en bredd av spännande musi-
kaliska upplevelser. Och så är det hennes engage-
mang för körerna: 
– Körsångarna är det jag kommer sakna mest. 
Det är en verksamhet jag byggt upp, säger hon.

Nu är det slut på det. Den första juni är Barbro 
pensionär, vilket väcker dubbla känslor - hon har 
ju levt sitt liv med kyrkomusiken: 
– Kyrkan har varit mitt liv i så många år, jag tog 
kantorsexamen i mitten av 70-talet. Det har ju 
blivit en livsstil, men det ska bli skönt att få rå 
över sin tid lite mer. Jag jobbar tre av fyra sön-
dagar. Så när andra människor är lediga och har 
familjetid så jobbar jag. 

konsert om hopp
Ett av Barbros starkaste minnen är från när 
STOrkören framförde The Armed Man. Ett 
verk som handlar om hoppet om fred och krigets 
vansinne. Tillsammans med kören framträd-

de professionella 
slagverkare från 
Ljungskile folk-
högskola och en 
imam som recite-
rade fredagsbönen: 
– Just då bodde det 
många flyktingar 
från Syrien på bo-
endet vid Tjörn-
bron, och Röda 
korset bedrev ett 
stort arbete där. 
Så de arrangerade bussar för flyktingarna så att 
de kunde komma till vår konsert. De första bän-
karna i kyrkan var fulla med människor, de fles-
ta muslimer. Och tårarna bara strömmade. Man 
kände en sån enorm känsla av gemenskap - att vi 
är en mänsklighet. Det var en häftig upplevelse!

Sådana konserter kräver många telefonsamtal, 
och många nummer i telefonboken:
– Jag tror att det är det jag är mest stolt över, för-
utom körerna. Att ha lyckats koppla ihop kyrkan 
med kulturen utanför. Man kan ha olika syn-
punkter på varandra, men det är inte förrän man 
möts som det kan uppstå ett samtal. 

fortsätter engagera sig
Barbro visar att det går att göra en stor skillnad 
som kyrkomusiker. Både för enskilda försam-
lingsbor och för det lokala samhället. Var ska hon 
nu göra av allt sitt engagemang? 
– Jag finns med i kyrkomötet, och stiftet och full-
mäktige här. Så det är en ny plattform där jag har 
mitt engagemang för kyrkan. 
 minna karlsson

”Kyrkan har varit mitt liv”

Valla kyrkokör kommer att sakna Barbro, och Barbro 
kommer att sakna Valla kyrkokör. 
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Läs en längre version av 
intervjun på vår hemsida, 
följ QR-koden: 
www.svenskakyrkan.se/tjorn



32 PETRUS 2/2022

Jaana återvänder 
hem till Värmland  

i sju år har hon varit präst på tjörn. och 
berört dem hon mött. nu återvänder jaana 
pollari lindström till sitt värmland.

– Jag tar med mig alla livsberättelser jag fått ta del 
av, att flytta hem till Värmland är att återknyta 
min egen berättelse, säger hon.

Hon har några veckor kvar som präst på Tjörn 
när vi pratas vid. När Petrus kommer ut har hon 
redan hunnit göra sin sista gudstjänst. För er 
som känner både mig och Jaana, så vet ni att vi 
lätt kan prata om flera olika saker 
samtidigt. Så det gör vi. Vi tänker 
både framåt och bakåt, i stort och 
i smått: ”Det kommer bli gräsligt 
den sista dagen,” säger hon. 

hon har tjörn i sig
För även om Jaana vill hem till 
Värmland, och även tidigare i li-
vet rört på sig, så har Tjörn satt 
sig i henne. Hon pratar så klart 
om människorna och alla möten, 
men också om naturen. Om ber-
gen som byter ”färg” i grönt, lila, grått: ”Ett stilla 
regn när allt är grått, det är så vackert!”

Alla som träffat Jaana kommer ihåg henne på ena 
eller andra sättet. De färgglada kläderna, hennes 
skratt, gester. Hon bjuder på sig själv, hennes 
spontanitet. Men tar sig också tid. Lyssnar. Delar 
med sig. 
– Jag vågar stanna kvar i det svåra, säger hon när 
vi pratar om sorg och begravningar. Jag försöker 

inte heller släta över att livet ofta är svårt och 
tufft, för så är det. Men samtidigt måste vi skratta.

Hon är tacksam för att hon fått 
göra ”tokigheter” som hon kallar 
det. 
–Alla ideella som följt med på 
mina upptåg, när vi haft fest och 
vi klätt ut oss. Då har jag varit 
Greta, säger hon och skrattar.
Något som alltid fascinerat mig 
är att hon aldrig skriver ner sina 
predikningar. Även om hon un-
derstryker att hon jobbar med 
dem i ”huvudet” innan. Hon be-
rättar om en av sina första guds-

tjänster på Tjörn. I den var det två tacksägelser, 
för ett barn och en yngre vuxen. 
– Då måste man kunna anpassa sig och ändra 
snabbt, då måste man förmedla hopp och evang-
elium, inte läsa innantill i ett papper, säger hon. 

Något som Jaana inte är, så är det sentimental.
– Allt har sin tid, säger hon. Nu blir det något an-
nat, det blir på ett nytt sätt. Det är så livet är.
 tina augustsson   

Allt har sin tid. 
Nu blir det något 
annat, det blir på 
ett nytt sätt. Det 

är så livet är.   
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EN HUNDRADEL FÖR VÄRLDEN

act sommarkampanj

Kriget i Ukraina förstör inte bara männi- 
skors liv i landet självt. Det leder även till 
svåra konsekvenser för människor långt 
därifrån. På platser i världen som redan 
drabbats av torka befaras nu till exempel 
förvärrad matbrist. 

När klimatförändringar och coronapandemin 
fått den positiva utvecklingen i världen på fall be-
höver vi fortsätta jobba för varaktig förändring 
för människor som lever i utsatthet.

– Vi har alla fått se hur kriget i Ukraina förstör 
livet för ukrainarna själva. Men det står nu också 
klart att Mellanöstern och delar av Afrika riske-
rar brist på mat när vete från Ukraina och Ryss-
land inte kan exporteras, säger Erik Lysén, chef 
för Act Svenska kyrkan.

Gåvor behövs inte bara för att stötta i akuta si-
tuationer utan också för att de inte ska uppstå i 
framtiden. 

Fram till riksdagsvalet i september kommer 
Act Svenska kyrkans kommunikation fokusera 
på behovet av fortsatta gåvor till internationel-
la insatser. Samtidigt som klimatförändringar, 
konflikter, minskat demokratiskt utrymme 
och coronapandemin gör 
att allt fler människor be-
höver stöd skärs nu det 
statliga biståndet ned.

Tillsammans med kyrkor 
och andra organisationer 
höjer därför Act Svenska 
kyrkan rösten för ett starkt bistånd och upp-
manar Sverige att fortsätta ge en hundradel för 
världen - en procent av den svenska bruttona-
tionalprodukten. Det är ett principiellt och 
långsiktigt åtagande för alla människors rätt 
till ett värdigt liv. Genom att bibehålla enpro-
centslöftet kan vi rädda liv.
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Stöd Act Svenska kyrkan - swisha din gåva till 900 12 23
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stenkyrka kyrka
stenkyrkovägen 30, 471 93 kållekärr 
Det finns några parkeringsplatser utanför kyrkan. 
Det finns fler p-platser nere vid kyrkogården (ca 
100 m) och vid Billströmska folkhögskolan.
hållplats stenkyrka kyrka eller 
billströmska folkhögskolan.

skärhamns kyrka och församlingsgård. 
kyrkvägen 8B, 471 32 skärhamn
Det finns i princip inga parkeringsplatser uppe 
vid kyrkan. Parkera vid fd Saga biografen.
hållplats skärhamn norra eller 
skärhamns torg.

valla kyrka och församlingshem, 
valla kyrkväg 31, 471 72 hjälteby
kråkedalsvägen 43, 471 72 hjälteby
Det finns parkeringsplatser mellan kyrkan och 
församlingshemmet.
hållplats valla kyrka.

åstols missionhus
gullheden 3, 471 44 åstol
Ta färjan från Rönnäng. Parkera bilen vid 
parkeringen vid Stansvik vid ishallen.

övergårdsvägen 39, höviksnäs
Valla församlings lägenhet i Höviksnäs.

för att hitta kollektivtrafiken se 
Västtrafiks webbsida reseplaneraren. 
http://reseplanerare.vasttrafik.se/

svenska kyrkan tjörn,  
pastorsexpeditionen
hamngatan 17, 471 32 skärhamn
telefon växel: 0304 66 00 55
öppet mån-tors 9-12 samt 13-16, fre 9-12.  
Under veckorna 27-32 är expeditio-
nen öppen vardagar 9-12. Stängt 
tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tjorn
hållplats skärhamns torg

blekets kyrka
kapellvägen 5, 471 96 bleket
Det finns några parkeringsplatser utanför kyrkan. 
hållplats blekets skola.

dyröns efs-kyrka
hamnvägen 27, 471 43 dyrön 
Ta färjan från Rönnäng. Parkera bilen vid 
parkeringen vid Stansvik vid ishallen.

häröns skolhus
Parkera vid Linneviken, vid infarten till Kyrkes-
und. Gå cirka 400 meter till färjeläget. Det går 
inte att parkera vid färjan. Ta färjan (tidtabell) 
från Kyrkesund och promenera till skolhuset (ca 
200 m.)

kyrkans hus i kållekärr.
svenborgsvägen 4, 471 94 kållekärr
Det finns en parkeringsplats 50 meter från huset.
hållplats kållekärr.

klädesholmens kyrka och församlingshem
kyrkvägen 10, 471 51 klädesholmen.
Det finns några få parkeringsplatser utanför 
kyrkan och församlingshemmet. 
hållplats klädesholmen östra.

klövedals kyrka och församlingshem
kyrkofjäll 224, 471 92 klövedal.
Det finns parkeringsplatser mellan kyrkan och 
församlingshemmet. 
hållplats klövedal tådås.

myggenäs församlingsgård 
antilopvägen,  471 61 myggenäs 
Det finns parkeringsplatser utanför.
hållplats myggenäs centrum.

rönnängs kyrka och församlingshem.
kyrkvägen 26, 471 41 rönnäng
Det finns parkeringsplatser utanför 
församlingshemmet.
hållplats rönnängs brygga ca 700 m till kyrkan
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Namn:_________________________________________________

Adress: ________________________________________________
skicka in lösning till:
Svenska kyrkan Tjörn, Hamngatan 17, 471 32 
Skärhamn. Eller mejla orden från de gulmarkera-
de raderna till: tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se 
Märk med ”Korsord”. 

Tävlingen pågår till 15 augusti.

Vinnare till förra krysset, som gratulerats med var 
sin blomstercheck är:
Anna-Britta Ekström, Skärhamn.
Ragnar Kalrsson, Kållelärr.
Gunnel Jonsson, Höviksnäs.
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Välkommen på upptäcktsfärd! 
Under konfirmandtiden går vi på en inre upptäcktsfärd där du får fundera över livets stora frågor – 
varför finns jag, vad är meningen med livet, vem är jag, varför finns det ondska, finns Gud?   

Det är en möjlighet att upptäcka, testa och lära dig mer om dig själv, livet och kristen tro. Du kommer 
att träffa kompisar, lära känna nya människor, åka på läger och uppleva nya och spännande saker.   

Du behöver inte tro på Gud, vi vill ge dig en chans att testa och ta reda på vad kristen tro handlar om. Kan-
ske kommer du att lära känna dig själv bättre? Kanske kommer du att uppleva Gud? 

Anmälan öppen nu! Sök senast 1 september. 

www.svenskakyrkan.se/tjorn/konfirmation. 

Vill du som vuxen lära dig om kristen tro? Kontakta oss 0304-66 00 

svenskakyrkan.se/act

För allas rätt till ett värdigt liv. 
Din gåva gör skillnad.

SWISHA TILL

900 1223
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EN GÅVA 
FÖR VÄRLDEN

I en tid av krig, coronapandemi och klimatförändringar är 
behoven av gåvor större än någonsin. Act Svenska kyrkan 

arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, 
och agerar snabbt vid katastrofer.


