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Ny termin. Och nu kan vi börja öppna upp
än fler av våra verksamheter, om nu inte… KLÖVEDALS, RÖNNÄNGS, STENKYRKA OCH
Ja, ni vet alla vad jag syftar på. Vi längtar ef- VALLA FÖRSAMLINGAR
ter att få träffas och umgås igen, att få mötas Redaktion:
i gemenskap, samtal, gudstjänst och musik. Tina Augustsson
Den omstarten behöver vi alla tror jag.
Kommunikatör
Den här höststarten är speciell inte bara för
att vi inte haft möjlighet att bedriva verksamhet som vi önskat på (alldeles) för länge,
utan också för att det är kyrkoval. Vart fjärde
år tar vi ut en ny riktning för Svenska kyrkan
genom att ge medlemmar möjlighet att rösta
i ett demokratiskt val.
På Tjörn ställer tre nomineringsgrupper (så
kallas ”partierna” man röstar på i kyrkoval)
upp i det lokala valet. Se sid 16 och framåt.
Men precis som i riksdagsvalet, så har Svenska kyrkan också tre nivåer. Därför kan man
även rösta till stift och till nationell nivå.
Hela detta nummer av Petrus präglas av
kyrkovalet. För demokrati är viktig och demokrati behöver lyftas! Den är inte självklar
utan har blivit ”omodern”. Läs mer på sid 12
och framåt.

tina.augustsson@svenskakyrkan.se
0733 230 502
Johan Ernstson
Kyrkoherde, ansvarig utgivare
johan.ernstson@svenskakyrkan.se
0733 230 503

Delas ut till alla hushåll på Tjörn.
Upplaga: ca 8000
Tryck: Risbergs Information & Media AB
Petrus trycks på miljövänligt papper
Ansvarig utgivare: Johan Ernstson
Titta gärna in på vår webbsida:
www.svenskakyrkan.se/tjorn
Foto på första sidan: Tina Augustsson
Om inte annat anges är bilderna
tagna från Svenska kyrkan Tjörns bildarkiv.
Följ oss på vår blogg:
http://blogg.svenskakyrkan.se/svenskakyrkantjorn/

Såväl kyrkoval som terminsstart kan ses som
en omstart. Det finns en möjlighet att börja Svenska kyrkan Tjörn
med något annat, kanske börja sjunga i kör Hamngatan 17, 471 32 Skärhamn
som man länge drömt om eller ge av sin tid Telefon växel: 0304 66 00 55
och bli ideell medarbetare? Det finns något www.svenskakyrkan.se/tjorn
löftesrikt i det där, att det går att börja om.
Just den bilden känner jag personligen är därför har du fått denna tidning
viktig just nu. Nu börjar det nya nya. Jag tror Distribution av denna tidning är oadresserad direktreinte jag är ensam om att under pandemiåret klam (ODR). Den tjänsten finns för så kallad icke komhaft funderingar kring livsval. Värderingar mersiell information. Dit hör till exempel information
och ställningstaganden har kommer upp till från politiska partier och religiösa organisationer. Den
här typen av information delas ut oavsett om man unytan. Vad är viktigt i mitt
danbett sig reklam eller inte. Vi vet att varje gång vi deliv?
Nu har du en ny möjlighet att fylla på.
tina augustsson
kommunikatör



2

PETRUS 3/2021

lar ut information på det här sätter blir en del glada och
andra irriterade. Till er som inte vill ha tidningen ber vi
om ursäkt att vi stör och ber er lägga den i pappersåtervinningen. Er andra önskar vi en stunds trevlig läsning.
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johan ernstson
kyrkoherde

tankar nu för tiden
Detta ber jag dig begrunda inför
kyrkovalet den 19 september i år…
				
”Kyrkan mitt i byn” är ett ofta använt och
välkänt begrepp för att belysa vikten och behovet av en samlande punkt som bidrar till
att skapa sammanhang i en bygd. Och från
kyrkans horisont ett uttryck för att finnas
i händelsernas centrum - att vara en viktig
”spelare” i samtiden.

Den kyrkan är, tack och lov, längesedan förbi. Den ”kyrkan mitt i byn” finns inte längre i någon större utsträckning, mer än i just
drömmen. Den kyrkan är en chimär, en illusion, precis som drömmen om ett Sverige
som varit, men som starka krafter i samhället
idag gärna vill förleda oss att tro var mycket
bättre. Det var inte bättre! Det var annorlunda, inte nödvändigtvis bättre, och då var då,
men nu är nu.

Men inte sällan numera har betydelsen av
begreppet förbleknat till en nationalromantisk symbol. Ett somrigt svenskt landskap
med en vit kyrka omgärdad av röda stugor
som en garant för att allt är som det alltid har
varit - och ska förbli. En tid som vi drömmer
falskt om, som den ”gamla goda”. En väktare
för stel tradition, moral och sedlighet - med
liten eller ingen betydelse för ett modernt
samhälle. En kyrka med en konserverande
syn på samtiden, bärande drömmen om en
enhetskultur som inte funnits på många år
och inte kan återskapas.

En ”kyrka mitt i byn”, precis som ett samhälle
eller land, som stannar i dåtiden och drömmen om det förflutna kommer ofrånkomligt
att bli frånåkt och hamna i klorna på bakåtsträvande och auktoritära krafter. Den kyrkan kommer bara att bli tommare och tommare då det som den står för inte längre är
relevant och angeläget - utan bara tomt.
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För att fortsätta vara en kyrka för många,
en alla människors kyrka, måste det vara en
kyrka som angår och är involverad i vardag
och liv.

FotoGustaf Hellsing IKON

Kyrkan som nationalromantisk symbol i ett somrigt svenskt landskap med en vit kyrka omgärdad
av röda stugor som en garant för att allt är som det
alltid har varit - den kyrkan är, tack och lov, längesedan förbi, skriver kyrkoherde Johan Ernstson.

En kyrka som inte sluter sig i sin egen bubbla, utan är del av den stora gemensamma. En
kyrka som klarar av att samverka och kommunicera tro som tolkats in i den tid vi lever
i nu. Naturligtvis med erfarenhet och lärdom
från förr - men definitivt med nytänkande
och tolkning för att fungera i en kontext som
är 2020-tal.

längden förlamande för både kyrka och samhälle.

Det är förödande då det är dålig teologi och
kyrkosyn därför att allt i verkligheten har
med tro att göra - allt liv har en existentiell
dimension. En dimension som jag vågar påstå att alla människor har ett behov av och en
dimension som vi vet alltmer hamnat i bakKyrkan mitt i byn i min värld är en aktiv grunden i ett modernt samhälle. Ett samhälle
aktör i vår nutida verklighet i alla tänkbara där allt tenderar att bara bli varor på en giperspektiv. En kyrka som kan, som SKA, gantisk marknad. Innersidan, vårt behov av
samverka med alla krafter av god vilja för riter, symboler, toner, bilder och förundran
att bära de sammanhang som vi tillsammans inför det som är större än oss själva, behöver
behöver. Låt inte antidemokratiska och na- arenor för samtal - där kyrkan är en. Låt oss
tionalistiska krafter måla in kyrkan i hörnet öppna och lyssna och mötas i det.
att bara hantera ”tro” och vara ceremonimästare.
Det är också förödande då det är dåligt resursbruk om vårt samhälle, med benäget
Att endast hänvisa kyrkan till den teologiska bistånd från delar av kyrkan, vill mota in
”trossfären”, som görs av många olika kraf- kyrkan (och tron) i en egen bubbla som inte
ter både utom och inom kyrkan själv utifrån kan/får/ska samverka. Dels utifrån ovan sagmycket olika bevekelsegrunder (en del djupt da om innersida, men också utifrån att kyrskrämmande), är och förblir förödande och i kan är en betydande resurs för att bidra till
PETRUS 3/2021
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Kyrkan är Guds kropp i världen och världen är Guds.
Det betyder alla som bebor och vistas i den - inte bara de
som några få pekat ut som tillhöriga eller med rätt idébas.
Tro är inte teori, tro är praktik!

människors upprättelse och människovärde
rent konkret. Kyrkan har ett nätverk mellan,
och närhet till, människor som är unikt och
ovärderligt och som vi inte ska låta förtvina
i navelskåderi.

för att bevara nätverken som sträcker sig in
i alla samhällets system och för att fler ska
upptäcka kyrkan mitt i byn som en relevant
samhällsaktör att räkna med. Och fler få hitta
sin väg till tro, på sitt eget vis!

Kyrkan ska självklart förmedla tro på Kristus
så att en kristen gemenskap skapas för Guds
rikes utbredande och skapelsens återupprättande, som det står i inledningen till vår
kyrkoordning. Att vara en trovärdig kyrka
mitt i byn innebär i praktiken också ställningstaganden i en mängd värderingsfrågor
i en mängd sammanhang där vi vistas, på alla
nivåer.

Vi ska göra detta för att vi är kyrka. Vi ska
göra detta för att vi bär en tro. Inte för att de
som vi möter nödvändigtvis bär samma tro
eller tillhör en kyrka. Kyrkan är Guds kropp
i världen och världen är Guds. Det betyder
alla som bebor och vistas i den - inte bara
de som några få pekat ut som tillhöriga eller med rätt idébas. Tro är inte teori, tro är
praktik!

Trons praktiska utlöpare, trons konsekvens
i världen, innebär alltid ställningstaganden eller politik om man så vill. Politik i betydelsen tydliga värderingar och övertygelsen om
alla människors lika värde. För delaktighet.
För demokrati. För bildning. För upprättelse
och allas rätt till sin egen identitet. Låt oss
inte tillåta att kyrkan bara ska hantera tro i
den snäva bemärkelsen, utan framhärda i
uppfattningen att tro och en existentiell dimension är något som måste genomsyra hela
tillvaron. Tro är inte ett isolerat segment tro är något som finns i hela helheten.

Detta ber jag dig begrunda inför ett kommande kyrkoval - men också i det att du tar
ställning till vilka krafter som ska släppas
fram till makten också i andra sammanhang.

Låt oss med öppna armar ta emot alla dem
som vill engagera sig och lyssna till deras berättelse. Alla som delar värdegrund behövs
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Var vill de som du röstar på ha kyrkan? Som
en aktiv, lyssnande och respektfull medspelare med alla av god vilja eller en ofarlig pendang som bara vårdar ett kulturarv och upprätthåller status quo?
Vad vill du?
johan ernstson
kyrkoherde
svenska kyrkan tjörn

ACT AGERAR INFÖR
TOPPMÖTE OM KLIMAT
Foto:Anna-Maria Sandström IKON

den 1-12 november räknar vi med att fn:s
klimattoppmöte blir av i glasgow, skottland. act svenska kyrkan kommer fram till
dess att mobilisera för att visa solidaritet
med de som är mest utsatta av klimatkrisen och för att sätta press på ett ambitiöst
globalt klimatarbete.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela
ekosystem riskerar att kollapsa och redan
idag leder dess följder till konflikter och att
människor tvingas på flykt från sina hem. De
människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför
vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan,
Boskap i ett torrt landskap i Sydsudan
som en rättvisefråga.

En bön från Sydsudan

Gud, hjälp oss att använda vår visdom så att vi tar hand om vår jord, så att vi kan vara ansvarsfulla
människor som bryr oss om mänskligheten och de kommande generationerna när vi njuter av den
natur du skapade för oss alla. Vi är alla beroende av en hälsosam jord för vår överlevnad.


Voya James

KLIMATKAMPANJ 2021

:  / 

KLIMATRÄTTVISA NU!
Vi lever alla under samma himmel och på samma jord.

Skriv under namninsamlingen på
svenskakyrkan.se/act/act4climate
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svenska kyrkans unga

UNG I KYRKAN PÅ TJÖRN

på tjörn finns sedan två år
tillbaka återigen verksamhet inom svenska kyrkans
unga. de träffas ungefär
en gång i månaden. och vad
de ska göra bestämmer de
själva.

forma sin egen verksamhet.
Just på Tjörn finns verksamhet för ungdomar och här är
Magda Engblom ordförande, Anders Johansson kassör och Mathilda Persson
ledamot.

SKUTT – så heter Svenska
kyrkans ungas lokalavdelning på Tjörn. Det fick bli
ett extra T eftersom SKUT
var upptaget. Och ett extra T
är nog inte så dumt, när man
vill förmedla hopp, ett hopp
om att alla ska få känna sig
delaktiga och få vara med.

först konfirmand

Vägen in i Svenska kyrkans
unga har sett lite olika. Anders och Mathilda har varit
med i kyrkan sedan de var
barn, främst genom barnkörer. Medan Magda blev aktiv
efter konfirmationen genom
att bli ung ledare och därefter in i SKUTT. Just konfirVi skuttar rätt in. Träffar mationen är en vanlig väg in
tre ur styrelsen, som totalt i en grupp.
har fem ledamöter. För så
är det inom Svenska kyr- Varje träff har ett tema, när
kans unga. Det finns en ram, vi träffas väntar en grillkväll.
med styrelsen, stadgar och De har haft en tröjworkshop
bestämmelser. Och liksom som de alla enas om att de
övriga Svenska kyrkan in- måste göra igen. Senaste
delade i tre nivåer; här heter filmkvällen fick ställas in på
de lokalavdelning, distrikt grund av corona men i höst
och riksnivå. Varje år är det hoppas de på fler möjligheriksårsmöte. Men inom ra- ter.
men får varje lokalgrupp ut- – Vad vi samtalar om beror
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mycket på vilka som kommer till just den träffen, vilka
man känner sig trygg med.
Men vi diskuterar mycket,
säger Magda.
– Och alla får komma med
idéer om vad vi ska göra, fyller Mathilda i. Inte bara vi i
styrelsen.
Vad är skillnaden på er
verksamhet och de andra
ungdomsgrupperna Svenska kyrkan Tjörn har?
–Här är det vi som bestämmer själva, i andra ungdomsgrupper blir vi inbjudna
från de vuxna. Vi har ungdomsperspektivet hela vägen, säger Magda.
Flera av medlemmarna går
både på SKUTTS träffar och
i andra ungdomsgrupper i
pastoratet.
digitala träffar

Hittills är de ungefär 15
personer som är grunden i
verksamheten, men det har
kommit upp till 25 personer
på deras träffar. Under året
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”Alla behöver känna
sig bekräftade”
som gått under pandemin
har det så klart varit svårt att
ses fysiskt, men de har hållit
igång genom digitala diskussionsträffar och quiz.
– Det enda som alltid står
på programmet är andakter,
säger Anders. Det är liksom basen. En lugn stund
när man får varva ner och
reflektera.
–En andakt kan vara så
mycket, säger Magda. Vi tar
upp det vi pratar om eller sitter tysta till musik en stund.
Vi behöver få lov och tid till
att slappna av, inte bara prestera hela tiden.
– En andakt har inga gränser, säger Anders.

–Alla behöver känna sig bekräftade och att de får tillhöra, säger Magda och får medhåll av de andra.
Än så länge förlägger de sina
träffar utspritt över Tjörn,
så att alla någon gång ska ha
nära. Vi träffas i Skärhamns
församlingsgård, som liksom
Kyrkans Hus i Kållekärr hittills varit basen. Men grillkvällen om några dagar blir i
Myggenäs. De drömmer om
att ha en lokal att utgå från,
dit det är lätt att ta sig, även
för de som ännu inte har
körkort.

De upplever att Svenska
kyrkan ibland är fast i gamDe värvar nya medlemmar la mönster och att den inte
genom sina egna kontaktnät. hänger med. Och de längtar
Det är alla medlemmars ge- efter att få tas i anspråk, få
mensamma uppgift, att spri- vara med i fler gudstjänster
da att gruppen finns. De har och kunna få sommarjobba
även ett instagramkonto.
i kyrkan.
alla välkomna

Framförallt betonar de att
alla är välkomna. Inte minst
om du känner dig utanför
”normen”. De vittnar om
att det inte alltid är så lätt på
Tjörn. Särskilt betonar de
HBTQ-personers rättigheter.
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Ett år som det är kyrkoval,
vad önskar ni för Svenska
kyrkan i framtiden?
– En tolerantare kyrka. Och
att vi unga också blir lyssnade på, vi har många idéer, säger de samstämmigt.




tina augustsson

text & bild

magda engblom

anders johansson

mathilda persson

Kontakta Svenska
kyrkans unga på Tjörn:
skutjorn@gmail.com
följ på Instragram:
skutjorn

fakta svenska kyrkans unga

Det finns två olika
former av medlems”Svenska kyrkans unga är en öppen gemen- skap.
skap av unga människor som vill upptäcka
och dela kristen tro”
• Medlem. Du som
är 0-30 år blir medSvenska kyrkans unga är en demokratisk lem i Svenska kyrrörelse av barn och ungdomar i Svenska kans unga. Du kan
kyrkan där man får växa i tro och ansvar. väljas till förtroenDet finns omkring 400 lokalavdelningar deuppdrag och får
runt om i Sverige med cirka 13 500 med- rösta på årsmöten.
lemmar.
• Stödmedlem.
Svenska kyrkans unga bildades 1993.
Du kan inte väljas
till förtroendeuppSvenska kyrkans unga arbetar för att drag eller rösta på Riksårsmötet. Kanbevaka barn och ungdomars intressen i ske är du ledare, förälder, farmor eller på
Svenska kyrkan.
annat sätt har intresse av att vara med i
gemenskapen. Alla kan vara medlemmar
Magda Engblom sitter också i styrelsen i Svenska kyrkans unga, och alla behövs!
på distriktnivå.

vad har kyrkan, jesus och vi med demokrati att göra?
Svenska kyrkans unga är en kristen barn- na prästadömet”. Det betyder inte att vi alla
och ungdomsorganisation som har valt att ska gå runt i prästkläder och döpa, utan det
vara demokratisk.
betyder att vi alla vet vad som är Guds vilja.
Det vet vi för att vi är döpta och har en reDemokrati, att alla ska få höras och få sin lation med Gud.
vilja igenom, är viktigt både inom Svenska Kyrkans Unga, i Svenska kyrkan och i Om man har en kyrka där alla vet vad som
Sverige. Ibland tycker man att det vore enk- är Guds vilja, då måste man lyssna på alla.
lare om de som har koll bara bestämde, så Varje person vet något, så varje person
kunde vi andra leka så länge. Anledningen måste höras. Det är därför vi har demokratill att vi inte har det så, utan att vi har de- ti, så att Svenska Kyrkans Unga blir så som
mokrati istället, är att Jesus tycker att alla Gud vill att det ska vara
har koll. Det är inte bara så att din åsikt är
viktig, din åsikt är även rätt. Luther (som 
text från Svenska kyrkans ungas hemsida
grundade den kyrka vi har idag) uttryckte
detta genom något han kallade ”det allmän-
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demokrati & kyrkoval

stå upp för demokratin!
ett kyrkoval handlar om hur Svenska kyrkan ska styras de kommande åren. Det
handlar om vilka frågor som ska lyftas, prioriteringar som ska göras. så väl på lokal som på nationell nivå. men det handlar också om demokrati på ett annat plan. att
inte bara ta demokratin för given.

D

emokrati är inte längre modern.
Den minskar i attraktionskraft
världen över och färre människor
idag lever i demokratier än för
bara 15 år sedan. För 100 år sedan, närmare
bestämt 12 september 1921, fick kvinnor för
första gången rösta, och röstas på, i ett val i
Sverige.

Vad är det vi ska vara vaksamma över?
– Vi måste vara vaksamma över hur orden
används. Vi måste stå på tå och lyssna in vad
som sker i samhället. Vi kan känna igen orden som används, men inte dess betydelse.
Det sker en förskjutning överallt, säger Erik
Amnå.

Demokrati betyder
folkstyre och ett år
som det är val, är
det lätt att förstå
hur man kan agera demokratiskt.
Folket får göra sin
röst hörd. De som
är medlemmar i
Svenska kyrkan får
i början av september ett röstkort att
Tidigare i våras fick vi som personalgrupp i bruka på valdagen
Svenska kyrkan Tjörn, via länk så klart, en 19 september (eller i förtidsröstningen).
föreläsning av Erik Amnå, professor emeritus i Statskunskap, om demokratins för- – Men vad är folket? Blir den avhängig
ändring. För det är ett ämne som vi inte får språktest, vilket jobb man har, bakgrund?
glömma bort och aldrig sluta prata om.
När det sker inskränkningar börjar det oftast
med HBTQ-personers rättigheter och sedan
”Demokratin är hotad. Färre länder är idag de- med att religionsfriheten urholkas. Forskmokratiska”. För mig var detta en helt ofatt- ningsinstitut monteras ner, medierna tystas
bar insikt. Hur kan vi, som kommit så långt och så vidare.
i många hänseenden, ha så stor kunskap, låta
demokratin tappa mark? Visserligen lever vi – För en god demokrati behövs en mångfald.
i Sverige, som fortsätter ligga högt på listan Varje människas lika värde ska upprätthållas.
över mest demokratiska länder i världen.
Men det sker även här.
Det finns många människor som flytt till
Sverige för att de inte levt i ett demokratiskt
land med möjlighet att uttrycka sin åsikt,
delta i fria val eller leva ut sin egen tro. Folk
förföljs, hotas och dödas för sin rätt att utöva sin mänskliga rätt. Vi i Sverige tycks ta
demokratin väldigt ofta för given. Folkrörelserna gjorde jobbet från 1800-talets andra
hälft, och nu kan vi inte bara njuta och dra
oss tillbaka.
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Foto: Magnus Aronson IKON

Vad är det som har förändrats?
– Den stora förändringen är att ojämlikheten har ökat. Mångfalden är inte självklar.
Det finns en tydlig indelning i vinnare och
förlorare. Åker man ut till förorterna eller landsorten och pratar med ungdomarna
har många av dem ingen framtidstro. Inget
spelar någon roll, de upplever inte att någon
bryr sig om dem. De räknas inte. De har inga
förmåner eller förmögenheter att förvalta.
Läget var annorlunda under demokratins
framväxt. När folkrörelserna, partierna, frikyrkorna växte fram var det en fråga för det
stora flertalet människor. Det skulle gynna
alla. Kunskapen ökade och demokratin var
vägen att få det bättre för hela samhället.

Erik Amnå har vi därför också ett ansvar. Vi
finns kvar på orter där ingenting annat finns
kvar. Där affärerna stängt och bara bensinmacken finns kvar, i bästa fall. Vi träffar
människor i långtidsarbetslöshet, utförsäkrade och ensamma. Nyanlända och sjuka. De
som inte anser att någon lyssnar på dem, eller inte har förmågan att uttrycka sig. Där får
vi vara deras röst. Finnas kvar och vara där
för dem. Sprida hoppet.

Men är vi mindre engagerade idag?
– Det är lika många som diskuterar politik
idag som på 1960-talet. Det som skiljer är
hur vi kanaliserar vårt engagemang. Idag har
vi fler ”stand by”-medborgare. De som tycker
att ledarna och politikerna inte sköter sig så
– När fler blir fattiga i ett samhälle, när fler dåligt att de måste agera.
blir förlorare, är det besvärligare att få demokratisk uppslutning.
–Attityden har också förändrats. Om eller
när någon larmar då kan vi agera. Om frågan
Svenska kyrkan är inte bara en demokra- som strider mot det egna värdet, men det är
tisk organisation med kyrkoval. Vi är också oftast bara under en begränsad period.
Sveriges största aktör i civilsamhället. Enligt
PETRUS 3/2021
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”För en god demokrati
behövs en mångfald.”
Jag tänker tillbaka på 2015, när den stora
flyktingströmmen kom. Jag ser bilden av
den lille pojken som flöt upp drunknad på
en strand i Turkiet efter att den undermåliga båt han satt i tillsammans med syskon och
föräldrar förliste på Medelhavet. Jag var på
ett fullsatt Globen i Stockholm, där Sveriges
artistelit slöt upp och vi samlade in pengar
till människor på flykt under parollen Hela
Sverige skramlar. Då kände jag framtidstro,
ett hopp, kärlek och medmänsklighet. 2016
valdes Donald Trump till president och britterna röstade för att lämna EU. Alla val i demokratins namn, men där ”vi och dom, vi
mot dom” blev hårda ord, falska nyheter vardagsmat och det gemensamma urholkades.
Så sent som 2012 fick EU Nobels fredspris
för sitt arbete för fred, försoning, demokrati
och mänskliga rättigheter.
Erik Amnå beskriver demokratier som en
”trögflytande organism”. Det tar tid, och det
måste ta tid att mangla igenom förslag som
blir det beslut som sedan verkställs. Betänktetider och remisser. Det är omständligt.
Men resultatet ger stabilitet och det står sig
längre. Ett resultat som alla kan respektera.
Den insikten får vi inte i dag på samma sätt
som när fler var engagerade i olika förbund
och i partier. Då skolades man in i det demokratiska tänkandet. Skolan har en viktig
uppgift så klart, men vi alla måste också ta
vårt ansvar. Prata om vad som händer i samhället vid våra fikapauser, inte förbli tysta.

– Kombinationen av dem skulle jag säga.
Sluga ledare som använder sig av bekymmerslösheten, säger Erik Amnå.
Det verkar ha varit en vändpunkt för 15 år
sedan. Sedan dess har demokratin minskat i
världen. När jag tänker tillbaka på de senaste åren, så tog sig sociala medier in i mitt liv
med start för ungefär 15 år sedan.
Är inte det en paradox, aldrig har det
varit så lätt att göra sin röst hörd, ändå
urholkas demokratin?
– Sociala medier är fantastiska och väldigt
demokratiska. Vem som helst får säga sin
åsikt, utan att behöva visa hårfärg, kön eller
identitet. Men det är också ett asocialt media. Här sprids hat och hot. Personer som tar
ställning tystas ned. Man ger sig på journalister, lärare, politiker och så vidare.
Ärkebiskop Antje Jackelen stängde i våras
ner sitt twitterkonto efter att hennes inlägg
använts i syfte att sprida hot, hat och lögn
om tro. På Facebook och Instagram finns
hon kvar och Erik Amnå lyfter ärkebiskopen
som ett föredöme, att hon klivit fram och ger
en annan röst än de hårda tongångarna.

– Vi behöver finnas med och sprida goda
budskap och läkande nyheter i sociala medier. Göra inlägg oombedda och vara obekväma. Vi har en tro och är därmed inte neutrala
i den betydelsen. Vi måste agera. Demokratiskt och för alla. Kyrkovalet är en manifestation för demokratin och för Svenska kyrkans
Vad är största hotet för en demokrati, stöd för demokratin. Utan demokrati, inte
odemokratiska ledare eller den stora heller någon religionsfrihet.
massans likgiltighet?

tina augustsson
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demokratiska milstolpar och förebilder
1842 Folkskolan införs.
1893 Nya Zeeland som första land i
världen inför lika rösträtt för män
och kvinnor.
1906 Finland blir första land i Europa att införa rösträtt för kvinnor.
Snart gör även Norge (1913), Danmark och Island (1915) samma sak.
1909 Alla män får rösträtt i Sverige.
1921 Kvinnor får för första gången
rösta och röstas på, i ett val i Sverige.
1944 Det blir lagligt att vara homosexuell – tidigare var det straffbart.
1948 FN antar deklarationen om de
mänskliga rättigheter.
1992 Yttrandefrihetsgrundlagen instiftas för att skydda rätten att uttala sig i bland annat radio och TV
och på internet.
2011 Regeringsformen omarbetas, vilket bland annat innebär ett
stärkt skydd mot diskriminering på
grund av sexuell läggning och integritetsintrång.

Nathan Söderblom (1866-1931),
svensk teolog och
Svenska kyrkans
ärkebiskop 1914–
1931. Han var en av de
Aderton i Svenska Akademien från
1921 och erhöll Nobels fredspris 1930
för sitt ekumeniska fredsarbete.

Kerstin Hesselgren
(1872–1962), fick
smeknamnet
”Kerstin den första”
eftersom hon var
pionjärkvinna på många
poster. Hon var en av de fem första
kvinnorna i riksdagen. Under mellankrigsåren var hon Sveriges delegat i Nationernas förbund. Sociala
reformer för kvinnor och barn var
hennes hjärtefrågor.

Rosa Parks (1913-2005) var
en medborgarrättskämpe
från USA. Redan under
hennes barndom väcktes
engagemanget mot rasdiskriminering och aktivism för
likabehandling. Parks blev känd
för att hon, 1955, vägrade lämna sin sittplats
i en buss till en vit man, vilket busschauffören
krävde att hon skulle göra. Hon tilldelades flera av USA:s finaste civila utmärkelser.

Den 9 oktober 2012 sköts den då
15-åriga Malala Yousafzai i huvudet av talibaner när hon var på
väg hem från skolan i Pakistan.
Ett straff för att hon tog plats, höjde
sin röst och vågade stå upp för flickors rättigheter. Malala överlevde mirakulöst och har
sedan blivit en symbol för kampen för flickors rätt till
utbildning. Malalas orädda kamp har skapat en global
rörelse för flickors rätt till skolgång med stöd av FN.
2014 mottog hon Nobels fredspris och blev därmed som
17-åring den yngsta fredspristagaren i historien.
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kyrkoval 19 september

VAD HANDLAR KYRKOVALET OM?
Söndagen den 19 september är det kyrkoval. Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, cirka 21 600 anställda och tusentals och åter tusentals frivilligarbetare. Vart fjärde år
hålls det val då drygt 19 400 förtroendeuppdrag ska fördelas. I kyrkovalet 2021 är det 5 miljoner personer som har rösträtt. I ett kyrkoval röstar man på nomineringsgrupper.
För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. För att kunna kalla sig folkkyrka
måste ju folket vara med och styra. Det gör man på tre olika nivåer: lokalt, regionalt och
nationellt. Parallellt med de nivåerna finns också ett religiöst, teologiskt ledarskap i form av
kyrkoherdar, biskopar och ärkebiskopen.

vallokaler
På röstkortet, som du får hem i brevlådan

Öppet på valdagen 19 september
9.00-11.00 samt 12.00-20.00
omkring 1 september, står det vilken som är • Kyrkans Hus, Kållekärr
din vallokal dit du kan gå och rösta på valda- • Klädesholmens församlingshem
gen 19 september. Här finns också informa- • Klövedals församlingshem
tion om öppettiderna.
• Rönnängs församlingshem
• Skärhamns församlingsgård
Glöm inte din legitimation! I vallokalen • Valla församlingshem
prickas du av i röstlängden och dina röster
läggs ner i valurnorna.
Öppet på valdagen 19 september 14.00-20.00
• Dyröns EFS
• Åstols missionshus

16

PETRUS 3/2021

Foto: Johannes Frandsen IKON

Mer information om valet hittar du på:
svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval2021 eller svenskakyrkan.se/kyrkoval

lokalt

På den lokala nivån är det
kyrkofullmäktige som
man väljer. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd,
som är som församlingens
eller pastoratets styrelse. Där
sitter också kyrkoherden
med, som leder församlingens arbete dagligen.
Kyrkofullmäktige i Svenska
kyrkan Tjörn har 31 ledamöte plus ersättare och sammanträder några gånger per
termin. Kyrkofullmäktige
utser kyrkorådet som har det
övergripande ansvaret för
styrning och ekonomi.

regionalt

Kyrkofullmäktige fattar
de beslut som påverkar
medlemmarna mest. Det
handlar till exempel om
vad församlingen ska arbeta mer med, om det är
nya inriktningar och stora
satsningar som ska göras,
eller om det är verksamheter som ska läggas ned
eller slås ihop.

Socialdemokraterna.
Läs
I det lokala valet på Tjörn mer om dessa på sid 20 och
ställer tre nominerings- framåt.
grupper upp: Centerpartiet, POSK (politiskt obund- Vit valsedel gäller
na i Svenska kyrkan) och

På regional nivå väljer
man ledamöter till stiftsfullmäktige. Det finns 13
stift och deras uppgift är
att stötta församlingarnas
arbete och att se till att församlingarna följer lagar och
regler som finns om deras
verksamhet. Ska en kyrka renoveras kan stiftet hjälpa till
med expertiskunskap. Finns
stora behov som till exempel
många hemlösa, kan stiftet
samordna hjälpinsatser. Stiften utser också församlingar
som till exempel bedriver
verksamhet på finska, samiska och teckenspråk.
Svenska kyrkan Tjörn ingår
i Göteborgs stift.

I valet till stiftsfullmäktige ställer följande nomineringsgrupper upp:
Alternativ för Sverige, Borgligt alternativ, Centerpartiet,
Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK, Frimodig kyrka,
Himmel och jord, Kristdemokrater i Svenska kyrkan,
Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna, POSK – partipolitiskt obundna i Svenska
kyrkan, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Vänstern i Svenska kyrkan
och Öppen kyrka – en kyrka
för alla
Rosa valsedel gäller
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kyrkoval

nationellt
Högsta beslutande organ inom

Svenska kyrkan är Kyrkomötet
med 251 ledamöter. I kyrkovalet
är det dessa ledamöter som väljs.

Kyrkomötet har möten två gånger om året och kan jämföras med
riksdagen. Här tas principiella beslut i viktiga frågor. Vilka psalmer
ska finnas i psalmboken? Hur ska
gudstjänsterna genomföras? Vilka
riktlinjer ska finnas för Svenska
kyrkans arbete för klimatet? Det
är exempel på frågor som kyrkomötet har hand om.
När kyrkomötet inte sammanträder är det kyrkostyrelsen som leder det
nationella arbetet. Det är kyrkomötet
som utser de 14 ledamöterna, och ärkebiskopen är dess ordförande.
Blå valsedel gäller
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I kyrkovalet får du som
är medlem och senast fyller 16 år på valdagen vara
med och rösta.
På Tjörn är det drygt 500
stycken som är förstagångsväljare i årets kyrkoval.

valresultat
De första preliminära och någorlunda säkra

valresultaten brukar vara klara runt midnatt på
valdagen. En faktor som påverkar är hur många
som har förtidsröstat, eftersom en del av de rösterna räknas senare.
Du hittar resultatet här:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/valresultat

förtidsröstning 6-19 septemer
svenska kyrkan tjörns expedition
vid skärhamn torget, hamngatan 17,
är öppen för förtidsröstning 6–17
september måndag till fredag 9.0012.00 samt 13.00-16.00
dessutom öppet:
tisdag 7 september 17.00-20.00
lördag 11 september 9.00-12.00
torsdag 16 september 17.00-20.00
lördag 18 september 9.00-12.00

Förutom att rösta kan du få hjälp att ta fram
röstkort. Du kan också rösta här även om du
inte bor på Tjörn.
Tänk dock på att vi endast tillgodoser valsedlar som gäller för vårt pastorat för lokalval, samt de nomineringsgrupper som ställer
upp till stift och kyrkoval från Göteborgs
stift. Behöver du andra röstsedlar behöver
du ta med egna. Kontakta din hemförsamling i god tid.

Expeditionen vid torget i Skärhamn är också öppen för röstmottagning på valdagen 19
september mellan 13.00-20.00.

budrösta

dig som vistas utomlands. Du behöver vara
folkbokförd i en församling i Sverige för att
Har du inte möjlighet att gå och rösta kan du kunna delta i kyrkovalet. Det räcker alltså
rösta med bud. Budet lämnar din röst i din inte med att ”bara” vara medlem i Svenska
vallokal eller i en förtidsröstningslokal där kyrkan.
du bor under perioden 6 september till 19
Du beställer hem allt material för att brevseptember.
rösta i ett brevröstningspaket om du kan få
Du behöver ditt röstkort och ett brevröst- tag på via församlings-/pastorsexpeditioningspaket. Det går att skicka efter från kyr- ner, stiftskanslier eller kyrkokansliet. Du
koval@svenskakyrkan.se eller hämta från en kan också beställa ett paket via kyrkoval@
församlings- eller pastorsexpedition. I pa- svenskakyrkan.se
ketet finns det instruktioner om hur du ska
Du kan brevrösta när du fått ditt röstkort
göra. Läs informationen noga.
och fram tills dess att brevet kan beräknas
Budet behöver även ha med sig egen komma fram till stiftsstyrelsen senast fredag
den 17 september 2021.
ID-handling och måste vara minst 18 år.

brevrösta
Om du inte själv kan ta dig till vallokalen
på valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta. Det gäller också för

På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i
närvaro av två vittnen. De två vittnena ska
också ha intygat detta på kuvertet. Bud och
vittnen behöver vara minst 18 år gamla.
PETRUS 3/2021
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kyrkoval

Nomineringsgrupp
Centern
Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp?
Vi står för en öppen folkkyrka som utgår
från de lokala församlingarna. En kyrka som
säger välkommen oavsett vem du är. En kyrka som räknar med dig.

Vi har fått en jord att förvalta och värna, hur vill er nomineringsgrupp arbeta för en hållbar utveckling för alla
människor?
- Att aktivt skapa en hållbar utveckling för
alla människor i hela världen genom Act
Svenska Kyrkan såväl som våra församlingVilka är de TRE viktigaste frågorna för ar.
er nomineringsgrupp de kommande - Att på våra kyrkogårdar och runt våra
fyra åren? Utveckla gärna svaret lite.
byggnader arbeta giftfritt.
- Att aktivt välja blommor och växter som
- Låta Svenska Kyrkan fortsätta vara en de- främjar pollinerande insekter.
centraliserad organisation, där engagemang - Att främja bo- och livsförutsättningar för
byggs underifrån, ur de lokala församlingar- pollinerande insekter exempelvis med bina.
hotell.
- Hålla det kristna budskapet aktuellt och - Att vid renovering och nybyggnation av
modernt genom förnyelse och test av nya al- fastigheter och byggnader ha ett långt gåenternativa gudstjänstformer.
de fokus på fossilfri hållbarhet.
- Värna det ideella arbetet i gudstjänst och
församlingsarbete.
Ett av våra fokusområden inom Svenska kyrkan Tjörns arbete är barn 0-18
Frågor kring ekonomi är alltid aktu- år. Hur vill ni som nomineringsgrupp
ellt. Och vi har senaste året lärt oss att arbeta med denna åldersgrupp och samförändringar kan komma snabbt. Hur tidigt göra kyrkans arbete relevant för
tänker er nomineringsgrupp kring om- framtidens medlemmar?
prioritering av verksamheterna om/ Vi vill själva, men också tillsammans med
när ekonomin så kräver?
andra organisationer/förvaltningar fortsätta
Covid-19 har lärt oss att vi måste snabbt samt skapa nya projekt där Svenska Kyrkan
kunna anpassa oss till nya förutsättningar.
på Tjörn är en modern, engagerad och akEn lagd budget grundar sig på vissa under- tiv aktör i lokalsamhället på Tjörn. Famillag, förväntningar och planer. När de för- je-, barn- och ungdomsarbete är viktigt och
utsättningarna ändras markant måste även kommer fortsättningsvis prioriteras. Det ska
budget, ekonomisk planering och program vara lätt att gå till kyrkan för alla.
uppdateras efter den nya situationen.
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henry hermansson
svante blidberg

gert olof kjellström

vill du ställa fler frågor till
nomineringsgruppen?
Henry Hermansson,
070-635 31 55,
henry.hermansson@gmail.com
Svante Blidberg,
070-310 00 79,
stromstransport@gmail.com

Så gick utfrågningen till. De tre nomineringsgrupper som ställer upp i lokalvalet i Svenska kyrkan
Tjörn har alla fått samma frågor och alla fick 2500 tecken till förfogande. Frågorna skickades ut
via mejl. Alla höll sig inom ramarna och alla svarade inom utsatt tid.
PETRUS 3/2021
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kyrkoval

Nomineringsgrupp
POSK
Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp?
Rösta på POSK (Partipoliskt obundna i
Svenska Kyrkan) för att vi som förtroendevalda är förankrade och engagerade i de
lokala församlingarna och dessutom vill ta
ansvar som förtroendevalda utan att vara
bundna till något politiskt parti.

Vi har fått en jord att förvalta och värna, hur vill er nomineringsgrupp arbeta för en hållbar utveckling för alla
människor?
Människan har fått i uppdrag av Gud att vårda och värna skapelsen. Därför vill vi att miljöaspekten skall genomsyra all verksamhet i
Svenska kyrkan Tjörn. Ett exempel på detta
är att pastoratets fastigheter och maskinparVilka är de TRE viktigaste frågorna för ker ska vara effektiva och ekologiskt hållbaer nomineringsgrupp de kommande ra. Vi vill arbeta för att våra altare pryds med
fyra åren? Utveckla gärna svaret lite.
lokalt odlade växter och blommor.
- Unga skall ges plats i kyrkan för att kunna
växa som människor och i tro.
Ett av våra fokusområden inom Svens- Det diakonala arbetet är viktigt och skall ka kyrkan Tjörns arbete är barn 0-18
vara villkorslöst för den enskilda män- år. Hur vill ni som nomineringsgrupp
niskan, och skapa mötesplatser för gemen- arbeta med denna åldersgrupp och samskap i gudstjänst och i vardag. Musik, kultur tidigt göra kyrkans arbete relevant för
och konst är viktiga förutsättningar i det ar- framtidens medlemmar?
betet.
Församlingarna har redan idag ett positivt
- Vi vill att ideella medarbetare efterfrågas, och varierat barn- och ungdomsarbete som
utbildas, uppmuntras och ges ansvar i för- vi i dialog med de unga vill uppmuntra och
samlingarna, för att alla skall känna gemen- utveckla för att nå flera. Vi vill skapa goda
skap och tillhörighet.
möten mellan unga och äldre i t ex gemensamma musikprojekt. Hitta nya gudstjänstFrågor kring ekonomi är alltid aktu- former för att alla barn och unga ska känna
ellt. Och vi har senaste året lärt oss att sig hemma i kyrkan, där musiken har en vikförändringar kan komma snabbt. Hur tig roll. Vi vill få konfirmandarbetet att växa
tänker er nomineringsgrupp kring om- genom att tillsammans med de unga hitta
prioritering av verksamheterna om/ nya former för gemenskap och gudstjänst.
när ekonomin så kräver?
Allt detta för att kyrkan skall vara relevant
Viktigast är att prioritera gudstjänster, barn för den yngre generationen och möta dem i
och unga, samt det diakonala arbetet.
deras livsfrågor.
Genom att fortsätta utveckla samarbetet
mellan församlingarna, samt stärka det ideella arbetet kan omprioriteringar bli lättare
att genomföra vid behov.
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susanne lavén, barbro wiskari, annika andersson och maria eliasson.

vill du ställa fler frågor till
nomineringsgruppen?
Annika Andersson,
070-523 26 03
annika.b.andersson@vgregion.se

Så gick utfrågningen till. De tre nomineringsgrupper som ställer upp i lokalvalet i Svenska kyrkan
Tjörn har alla fått samma frågor och alla fick 2500 tecken till förfogande. Frågorna skickades ut
via mejl. Alla höll sig inom ramarna och alla svarade inom utsatt tid.
PETRUS 3/2021
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Nomineringsgrupp
Socialdemokraterna
Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp?
Vi vill ha en öppen folkkyrka som välkomnar alla. Vi tror att samhället ska styras av
värderingar som frihet, jämlikhet, solidaritet
och hållbarhet. Dessa värderingar ska också
genomsyra Svenska kyrkan. En stark socialdemokratisk närvaro är en garant för detta.
Därför ställer vi upp och kandiderar till kyrkofullmäktige och andra val.

tensutveckling, jämställda arbetsvillkor och
psykosocial arbetsmiljö. Den svenska arbetsmarknadsmodellen värnas i kampen mot
diskriminering.
c) Tillsammans vårdar vi miljön och klimatet för att bli klimatneutrala
Vi värnar skapelsen med ett aktivt miljö- och
klimatarbete. Vi ska ställa om verksamheten
så att inga negativa avtryck på miljön eller
klimatet skapas. Hållbarhet blir ledord både
i materialanskaffning, transportflöde och att
Vilka är de TRE viktigaste frågorna för säkerställa att kollektivavtal finns i hela ener nomineringsgrupp de kommande treprenadkedjan. Solenergiinstallationerna
fyra åren? Utveckla gärna svaret lite.
på våra byggnader är goda exempel på hålla) En nära och öppen folkkyrka
bara investeringar.
Vi vill främja kyrkans roll i civilsamhället och
satsa på verksamheter som når människorna Frågor kring ekonomi är alltid aktui deras sammanhang. För att på så sätt få allt ellt. Och vi har senaste året lärt oss att
fler att delta och finna sin plats och tro i Jesu förändringar kan komma snabbt. Hur
Kristi gemenskap. Vi kan fira gudstjänst på tänker er nomineringsgrupp kring omalternativa tider, lite enklare med mer mu- prioritering av verksamheterna om/
sik, samtalskvällar med fika. Verksamheter när ekonomin så kräver?
som Livbojen, S:t Mary och barn- och ung- Svenska kyrkan Tjörn har en stabil ekonodomsarbetet är bra exempel på detta.
mi så några drastiska förändringar i verkVi välkomnar delaktighet inom ramen för samheten behöver inte ske. Men om: Så kan
församlingarnas grundläggande uppgifter; verksamhet bedrivas i färre lokaler, kända
fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva riksartister ersättas med lokala musiker,
diakoni och mission. Oavsett vilken relation Stenkyrka bli en sommarkyrka för att spara
du har till Jesus Kristus ska kyrkan finnas där värme osv.
för alla. Ett diakonalt arbete har en nyckelroll.
Vi har fått en jord att förvalta och värb) Ett föredöme som arbetsgivare
na, hur vill er nomineringsgrupp arAnställda i Svenska kyrkan Tjörn ska ha rätt beta för en hållbar utveckling för alla
till en god arbetsmiljö. Vi ska vara ett före- människor?
döme när det gäller schysta villkor, kompe- Se svaren bl.a. på 2b och 2c
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mikael pettersson, ann-mari broberg och inger bengtson

Ett av våra fokusområden inom Svenska kyrkan Tjörns arbete är barn 0-18
år. Hur vill ni som nomineringsgrupp
arbeta med denna åldersgrupp och samtidigt göra kyrkans arbete relevant för
framtidens medlemmar?
Kyrkan Tjörn har speciellt fokus på verksamheter för barn och unga. Den vill vi fortsätta att utveckla och behålla avgiftsfri.
En ny satsning är en ungdomspedagog vars
uppgift är entusiasmera våra unga att finna
sin plats i våra sammanhang och få bl.a. konfirmander att vara kvar inom kyrkan
Höviksnäs växer, där vill vi skapa bättre lokaler för kyrkans verksamheter.

vill du ställa fler frågor till
nomineringsgruppen?
Ann-Mari Broberg, 0705-816104
annmaribroberg@gmail.com
Mikael Pettersson, 0304- 660858
gunneby.mikael@gmail.com
Inger Bengtson, 0702-581716
inger.bengtson@hotmail.se

Så gick utfrågningen till. De tre nomineringsgrupper som ställer upp i lokalvalet i Svenska kyrkan
Tjörn har alla fått samma frågor och alla fick 2500 tecken till förfogande. Frågorna skickades ut
via mejl. Alla höll sig inom ramarna och alla svarade inom utsatt tid.
PETRUS 3/2021
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krönika

omstart på flera plan

N

Foto:Magnus Aronson IKON

är nu den andra delen av året
hunnit en bit, så finns det nog
många som känner ett hopp om
att vi trots allt är på vägen som
bär tillbaka till livet som det var
tidigare. Anledningen kan sammanfattas i ett
enda ord – vaccin. Ett vaccin som ska göra
livet lite vanligare igen – kanske inte fullt
ut som förr, men i alla fall oerhört mycket
bättre och ”vanligare” än det varit under de
senaste ett och ett halvt åren.
En omstart. Vi har fortfarande massor av
hänsyn att ta (och kanske kommer vi aldrig
mer ifrån några av dem) men det blir i alla
fall en ny värld igen. Där vi kan ta varandra i
hand. Där vi kan träffa dem vi vill träffa. Där
vi utan munskydd kan besöka en butik, även
om vi är några stycken tillsammans.

Den här hösten finns det möjlighet till både omstart
och nya vägval.

Den här hösten innebär också en omstart i
kyrkan. Det är val till dess olika valda församlingar, och det är förstås en högtidsdag
för vår demokratiska och öppna folkkyrka.
Och varje gång det är val, så är även det en
omstart. Många ledamöter väljs om, men till
dessa kommer många nya.

Vår kyrka kallas folkkyrka för att det är en
kyrka för folket. Du är en del av det här folket. Du som är medlem har en viktig del när
kyrkans arbete för de kommande fyra åren
ska bestämmas.

eller vilka som ska besluta om alla de olika
saker kyrkans vardag består av.

Ta del av vad de olika nomineringsgrupperna till kyrkovalet tycker och tänker. Fundera
Kyrkan är inte sällan dit folk söker sig när på vem av dem som du mest sympatiserar
det har hänt något som berör på djupet. Nå- med – fråga dem om det är något du vill veta
got som de inte riktigt klarar av att hantera mer om.
själva – en katastrof, en tragedi. Då känns det
skönt att få vara tillsammans i kyrkan. Sam- Gå sedan och rösta.
las i det rum som alltid samlat människor – Din röst är viktig. Din
både på helger och på vardagar.
röst är en röst för den
fria folkkyrkan som i
Och allt detta är förstås oerhört viktigt – århundraden har varit
men kyrkan är dessutom verksamhet alla an- så viktig för så många.
dra ”vanliga” dagar. Och det är du som i det
kommande valet är med och bestämmer vem 
bengtåke carlson
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drop in 4 september
för dop och/eller vigsel i Skärhamns kyrka
fira kärleken till ert barn eller till er
själva. Det behöver inte vara krångligt att
döpa sitt barn eller att gifta sig. Lördag 4
september har ni möjligheten i vita träkyrkan på höjden i Skärhamn mellan 11.0013.00 samt 14.00 till 16.00.

Alla barn som döps får en silverfisk designad av Tintin
Hallding och Estelles bönbok.
Det finns dopklänning att låna
Dock måste denna lånas senast 3 september.
Kontakta expeditionen 0304-66 00 55.

Kontakta gärna i förväg präst Jaana Pollari
Lindström innan så berättar hon mer.
Hon nås via telefon 0733-230 506
alternativt via mejl
jaana.pollari.lindstrom@svenskakyrkan.se

Vi har dop- och vigseltider på
alla helger året om,
lördagar 13.00 och
15.00. Bokas genom expeditionen, se telefonnummer ovan.

Vid vigsel måste ni ha en giltig hindersprövning. Den beställs från Skatteverket.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer.
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personalnytt
som jag även tar med mig till
nya arbetet i Rönnängs församling.
Vad kommer du att sakna
från din tid som pedagog i
Valla församling?
– Mina härliga arbetskamrater så klart. Det har också varit spännande att vara guide i
Valla kyrka.
maria karlsson runge
Vilken är din favoritplats
är ny kantor i rönnängs för- på Tjörn?
samling. hon flyttar från val- –Det finns många vackra
la församlning och en peda- platser på Tjörn; Klädesholmen, Kyrkesund, Sundsby,
gogtjänst där.
Säby ... listan kan göras lång.
Vad ser du mest fram Och min egna vrå i trädgåremot i ditt nya jobb?
den så klart, den får jag inte
– Att få vara i musiken och glömma!
dela den med andra.
Vad betyder musik för
dig?
– Musiken ger så mycket, allt
från tröst till glädje och gemenskap.
Finns det likheter mellan
att vara pedagog och kantor?
– Jag har haft tre barnkörer i En ros från Marias egna vrå
Valla och haft musikstunder i trädgården.
på våra äldreboenden, det
är likheter och erfarenheter

johanna edén
är ny pedagog i valla församling.

Berätta lite kort vem du
är?
– Jag är en nybliven Tjörnbo
vars största intressen är djur
och natur.
Vad ser du mest fram emot
i ditt nya jobb?
– Att få träffa och lära känna
nya människor.
Vad är det bästa med att
jobba med barn och unga?
– Det bästa är att bli smittad
av barns lekfullhet och nyfikenhet på livet.
Vilken är din favoritplats
på Tjörn?
– Än så länge är det hemma
hos mig. Men Sundsby gillar
jag också.

Foto: Torgny Lindén

helena johannesson
är tillbaka i tjänst som diakon i valla församling efter studieledighet. den 13 juni vigdes
helena till diakon av biskop susanne rappman i
göteborgs domkyrka.
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catharina schönbäck
är ny vikarierande diakoniassistent i rönnängs församling.
hon lämnar därmed valla församlng men fortsätter inom
pastoratet.

ninnie alstersjö
ulrika segolsson
kommer under hösten att vi- diakoniassistent i rönnängs
kariera som kommunikatör på församling och har fått annat
deltid.
jobb. lycka till i framtiden och
tack för tiden hos oss.

Det är 35 år sedan psalmboken uppdaterades, men
nu startar arbetet med att
ta fram en ny psalmbok för
Svenska kyrkan. När den
blir klar är det ingen som
riktigt kan säga.

erna styr popularitet, vårt
”psalmarv” och upphovsrätt,
bland annat.

Psalmboken från 1986
innehåller 700 psalmer, varav de 325 är gemensamma
för 15 kyrkor och samfund.
Det enda vi vet är att den Den allra första officiella
kommer att innehålla både psalmboken kom 1695.
gamla välkända psalmer och
nya. Utav de gamla psalm-

suicidpreventiva dagen
10 september 18.00
Även i år uppmärksammar vi dagen i Valla kyrka. Föreläser gör
Ulrika Jannert Kallenberg från SPES - riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd. Möjlighet till stillhet och reflektion och efterföljande fika. Medverkar gör även kyrkoherde Johan
Ernstson.

Foto:Magnus Aronson IKON

Foto:Magnus Aronson IKON

Arbetet med ny psalmbok har börjat

Dagen har lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för
att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Dagen
uppmärksammas över hela världen.
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blekets kyrka
kapellvägen 5, 471 50 bleket

stenkyrka kyrka
stenkyrkovägen 30, 471 93 kållekärr

Det finns några parkeringsplatser utanför kyrkan.

Det finns några parkeringsplatser utanför kyrkan. Det finns fler p-platser nere vid kyrkogården
(ca 100 m) och vid Billströmska folkhögskolan.

hållplats blekets skola.

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

häröns skolhus
Parkera vid Linneviken, vid infarten till Kyrkesund.
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

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 torget+.

valla kyrka och församlingshem
valla kyrkväg 31, 471 72 hjälteby
kråkedalsvägen 43, 471 72 hjälteby
Det finns parkeringsplatser mellan kyrkan och
församlingshemmet, samt norr om kyrkogården.

hållplats valla kyrka.

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

övergårdsvägen 39, höviksnäs
Valla församlings lägenhet i Höviksnäs.

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

Det finns parkeringsplatser utanför.

svenska kyrkan tjörn,
pastorsexpeditionen

rönnängs kyrka och församlingshem
kyrkvägen 26, 471 41 rönnäng

hamngatan 17, 471 32 skärhamn

hållplats myggenäs centrum.

Det finns parkeringsplatser utanför
församlingshemmet.

hållplats rönnängs brygga ca 700 m till kyrkan.
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telefon växel: 0304 66 00 55
tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tjorn

hållplats skärhamn torget

kors och tvärs
Namn:_________________________________________________
Adress: ________________________________________________

skicka in lösning till:
Svenska kyrkan Tjörn, Hamngatan 17,
471 32 Skärhamn.
Eller mejla orden från de gulmarkerade raderna till tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se
Märk med ”Korsord”. Tävlingen pågår till 15 oktober.
Vinnare till förra krysset, som gratulerats med var sin blomstercheck är:
• Gunilla Kristensson, Rönnäng
• Fredrik Olofsson, Skärhamn
• Torgel Thuresson, Rönnäng
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höststart!
vi hoppas och tror på en nystart och en höst med träffar och gemenskap.
att vi kan ses på olika aktiviteter, med förstånd och viss anpassning.
på hemsidan, i våra annonser (främst i annonsnytt) och på facebook och
instagram hittar du mer information.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soppluncher
Andakter
Barnverksamhet för alla åldrar
Körer – för både barn och vuxna
Symöten
Enskilda samtal
Konfirmandgrupper
Samtalsgrupper
Gudstjänster både på söndagar och vardagar
Andakter på våra äldreboenden
Musik
Ungdomsverksamhet
Barnsaksloppis
Begravning, dop och vigslar
Pilgrimsvandringar

TACK vare dig som
medlem kan vi bedriva vår verksamhet och
finnas för människor i
livets alla skeenden!

Så småningom kommer en allhelgonahelg med stillhet och eftertänksamhet. Ljusen som tänds när vi minns våra nära som lämnat.
svenskakyrkan.se/tjorn/kalender
kontakta oss:
0304-66 00 55 eller tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se
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