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därför har du fått denna tidning
Distribution av denna tidning är oadresserad direktre-
klam (ODR). Den tjänsten finns för så kallad icke kom-
mersiell information. Dit hör till exempel information 
från politiska partier och religiösa organisationer. Den 
här typen av information delas ut oavsett om man un-
danbett sig reklam eller inte. Vi vet att varje gång vi de-
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 pappers- 
återvinningen. Er andra önskar vi en stunds trevlig läs-
ning.

...å andra sidan...
Vi går in i advent med väntan och förvän-
tan på julen. Vi ser fram emot en jul tillsam-
mans, efter att det förra året var tvunget att 
vara annorlunda. En jul tillsammans är ock-
så Svenska kyrkans gemensamma tema för 
årets helgdagar. Hos oss på Tjörn har vi alltid 
en sammanlyst gudstjänst på Annandag Jul, 
med efterföljande gemenskap. Ett fint sätt att 
tillsammans med församlingen få fira jul. I år 
blir det i Skärhamns kyrka och församlings-
gård. 

Traditioner är temat för Petrus den här 
gången. Vad behöver du för att det ska bli 
jul? Alla har nog sina egna favoriter för att 
skapa julstämningen. Själv är jag väldigt för-
tjust i att få sjunga Bereden väg för Herran un-
der gudstjänsten på första advent. I tidning-
en kan du läsa mer om musiken, sidan 6 och 
framåt och om traditioner på sid 12. 

Nu startar årets Act Svenska kyrkans jul-
kampanj. I år under namnet Bryt en tradi-
tion. För alla seder och bruk är inte bra. Till 
exempel könsstympas mer än 10.000 flickor 
varje dag. Det är en tradition att förändra! 
Hos oss finns Internationella gruppen som 
jobbar med julkampanjen och Act Svenska 
kyrkan. Läs mer på sid 22 och framåt. 

Att ge och dela med sig är en av de saker jag 
uppskattar med julen. Hitta den där perfekta 
julklappen till någon du tycker om, eller ta 
sig tid att ringa ett längre samtal till en vän 
långt borta. Där blir också Julkampanjen och 
Acts arbete viktigt. Att jag kan få ge till nå-
gon jag inte känner, men som verkligen be-
höver min gåva. En gåva som verkligen gör 

skillnad. 

Önskar er alla en fridfull 
jul med allt det där som ni 
önskar er. Hoppas vi ses i 
kyrkan i advent och jul!
 tina augustsson 
 kommunikatör
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johan ernstson 
kyrkoherde

tankar nu - 
för tiden 

Vi är alla beroende av någon form 
av ordning för att tillvaron ska 
hålla ihop. Listor, scheman, ru-
tiner, traditioner, vanor… Allt 
detta är i grunden riter, cere-

monier! Mer eller mindre sofistikerade för 
att förenkla livet och ibland fylla på med lite 
mer mening i tillvaron.

Det är det som får vardagen att rulla på, att 
fungera. Vi har sannolikt fler ”ordningar” än 
vi egentligen vet om eller vill erkänna. Alla 
har dem och de är livsviktiga för att vi inte 
ska behöva tänka nytt hela tiden. Att i var-
je situation behöva uppfinna hjulet på nytt 
skulle ta för mycket tid. 

Ordningarna ger tid och kraft över för an-
nat som också behöver göras och tänkas. Det 
finns ett talesätt för detta som jag brukar an-
vända: ”Bevara ordningen, så ska ordningen 
bevara dig”. Precis så är det! 

Vid en första anblick kanske det kan verka 
lite trist och fyrkantigt - men så är det inte. 
Inte om vi är varse om att vi har dessa ord-

ningar och traditioner och inte om vi emel-
lanåt medvetet vågar ändra på dem. För ing-
et får vara så heligt att det inte kan ändras 
- om eller när det behövs. 
+En rit beskrivs ofta som en religiös form av 
symbolisk ceremoni, och kanske är det där 
vi oftast stöter på ordet. Kanske där det blir 
som tydligast, men det behöver inte vara re-
ligiöst betingat. Jag hävdar som sagt att det 
absolut finns som del i vanan, traditionen 
och rutinen…

Där gör riten nytta, vi kan den och dess 
innehåll. Den ger tillvaron ett slags staket el-
ler ledstång att hålla i och vi kan ”bara” följa. 
Det är bra och funkar i livets alla skeden, inte 
minst där och då det svajar lite... 
Riten bär oss i det enkla och i det komplexa, 

Riten - 
tillvarons staket
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men har en speciellt viktig funktion i sam-
manhang där vi inte rör oss så ofta. Där vi 
inte är så vana och i situationer när livet står 
lite ”på ände”. I det som brukar kallas livets 
skiften - som dop, konfirmation, vigsel och 
begravning - fyller riten en bärande funktion 
och ger ett ramverk (staket) att hålla i. 

Det blir kanske allra tydligast vid begrav-
ning. Här räcks gamla, väl beprövade, ord 
och former till oss att ”kliva in i” för att ge 
åtminstone lite kontur och förklaring åt det 
vi inte riktigt kan omfamna. Här får vi lov att 
vila i riten, när våra egna ord och handlingar 
inte längre räcker till. 

Där och då blir det tydligt, glasklart, vad en 
rit är och kan betyda.

Men som jag varit inne på så finns ritens 
kännetecken i mängder av andra skeenden 
också i varierande grad. I kyrka, i vardag och 
i arbete.

Var gränsen mellan tradition och rit går vet 
jag inte. Om den ens finns? Tydlig är den i 

alla fall inte, allraminst nu när vi närmar oss 
den mest traditionstyngda av alla våra högti-
der - julen. 

Mycket, nästan allt, av det vi då brukar göra 
är buret av en lång historia av upprepning 
där saker ska ske på vissa sätt och vid vissa 
tidpunkter. Det ger stadga, det ger trygghet 
och hopp. Vi känner igen oss, det blir tyd-
ligt och tryggt. Ordningar, riter, som bevarar 
oss.

Jultraditionerna, julriternas tankar och sym-
boliska handlingar, blir det som bär undret 
om Guds människoblivande, mitt i vår till-
varo, till oss. 

”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en för-
ordning…” 

God Jul och ett välsignat år 2022 till er 
alla!

johan ernstson
kyrkoherde

svenska kyrkan tjörn

Riten blir likt en bärande funktion, ett 
ramverk (staket) att hålla fast i.
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”Man ångrar aldrig 
en körövning”

Det är en helt vanligt tisdagskväll 
i mitten av oktober. Den första 
morgonen med att skrapa vind-
rutan på bilen har passerat. Men 

nu yr regnet från alla väderstreck och det är 
riktigt ruggigt. Så där så man bara vill stanna 
inomhus. Men jag sätter mig i bilen och kör 
mot Klövedals församlingshem. Kliver in 
och möts av småprat, skratt och värme. Klö-
vedals kyrkokör samlas för körövning.

Kören har cirka 20 deltagare, både damer 
och herrar, och nästan alla är på plats den här 
kvällen. Vädret till trots. 
– Man ångrar aldrig en körövning, säger 
Ann-Mari och får medhåll av grannarna i 
stolsraderna.  

övar inför jul
De har gett plats åt mig i sopranstämman. 
Det var ju inte meningen att jag skulle vara 
med och sjunga. Men musik smittar. Kören 
finslipar inför stundande Allhelgonahelg 
och sjunger igenom sina stämmor inför den 
gemensamma julkonserten Celtic Christ-
mas i Stenkyrka kyrka den 19 december. Då 
sjunger West of Eden tillsammans med alla 
kyrkokörer i Svenska kyrkan Tjörn i en stor-
slagen julkonsert med irländska och skotska 
influenser.  

Fyra låtar senare är det kaffe med kaka. En 
viktig del i en körövning. Det börjar små-
pratas direkt. De flesta har varit med länge. 
Men en av sopranerna gör sin tredje övning, 
och en av damerna berättar att hon sjungit i 
olika körer i 50 år. Flera låter mig förstå att 
fler nya medlemmar är välkomna. Det är en 
väldigt inbjudande kör och fin stämning. Det 
märks att alla har roligt och trivs.

första advent och julafton
Kören kommer förutom den stora gemen-
samma körkonserten 
delta i gudstjänsten 
på första advent och 
så i julspelet på jul- 
afton. Det är tradition 
i Klövedals kyrka. Det 
berättar körledare och 
kantor Susanne Kle-
mets när vi dricker 
kaffe. Just julafton är 
en höjdpunkt förstår 
jag av de andra vid 
bordet. 
– Vi avslutar alltid med sången Koppången, 
sedan är det jul på riktigt, säger körmedlem-
marna vid bordet. 
– Församlingen förväntar sig de vanliga jul-
sångerna, fyller Susanne i. 

vad vore väl advent och jul utan våra körsångare? med julkonserter 
och barnens ljuva röster i luciatåget. de hjälper oss andra i kyrkbänkar-

na att hitta rätt ton i de välkända psalmerna. för musik berör. alltid. 
och kring advent och jul är musiken ett måste. 

susanne klemets
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Och så är det ju kring jul. Traditionerna är 
starka och vissa saker bara måste vara som 
de alltid har varit. Inte minst gäller detta för 
musiken. Just sången Koppången kanske inte 
de flesta förknippar med julen, men texten 
skrevs av Py Bäckman och kretsar kring en 
kyrkobyggnad i juletid. Musiken är gjord av 
Per-Erik Moraeus. Men i Klövedal är det just 
Koppången som är viktigast på julafton. 

ger mycket tillbaka
Jag frågar Susanne om hon som kantor inte 
tröttnar på julmusiken, i princip samma re-
pertoar varje år. Men Susanne förnekar detta 
bestämt och lägger till, 
– Att vara körledare är något av det bästa 
med jobbet som kantor. Det ger så mycket 
tillbaka, säger hon.

Fikat är slut och medlemmarna återvänder 

till sina olika stämmor; bas, tenor, alt och 
sopran.
– Susanne är snäll och förlåtande som körle-
dare, säger en av herrarna när han passerar 
mig på väg till sin plats bland basarna. 

Och tur är det tänker jag som med ansträngd 
stämma försökt hänga med de andra sopra-
nerna under första delen av körövningen. 
Det var länge sedan jag själv sjöng i kör och 
rösten är minst sagt pipig. Och tro inte att 
jag för den sakens skull kommer att hålla 
igen under Bereden väg för Herran på första 
advent. Det är den bästa upplevelsen varje 
gång, ståpäls och en tår i ögat när orgeln blå-
ser på för fullt och alla klämmer i och sjunger 
med. Storslaget! För som sagt, musik berör. 
Inte minst i advent och juletid. Och är en gi-
ven tradition. 
 tina augustsson
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att det är roligt att sjunga i kör är det många som 
vittnat om. och till och med forskning visar att 
man blir gladare av att sjunga i kör och att det 
även stärker immunförsvaret. vi har både körer 
för vuxna och barn. kontakta respektive körleda-
re för mer information om du är intresserad. 
fler medlemmar behövs. 

klövedals kyrkokör 
Övar på tisdagar i Klövedals församlingshem. Le-
der kören gör Susanne Klemets. Nya medlemmar 
hälsas välkomna.

rönnängs och klädesholmens kyrkokör 
Övar på torsdagar i Rönnängs församlingshem. 
Leder kören gör Maria Karlsson Runge. 

stenkyrka kyrkokör 
Övar på onsdagar i Skärhamns kyrka. Leder kören 
gör Kersten Cottyn. Kören behöver särskilt förstärk-
ning i stämmorna bas, tenor och sopran.

valla kyrkokör 
Övar på onsdagar i Valla kyrka. Leder kören gör 
Barbro Wiskari. 

våra barnkörer för olika åldrar.
I Rönnängs församling finns Havsstjärnan, Korallen 
och Happy Singers. De övar på onsdagar tillsammans 
med Lotta Axelsson och Maria Karlsson Runge.

I Valla församling finns Stora och Lilla barnkören. De 
över på tisdagar i Myggenäs församlingsgård med 
Bodil Kristiansson, Erika Andersson och Barbro 
Wiskari.

Klövedals församlings barnkör övar i Kyrkans hus på 
onsdagar med Susanne Klemets. 

Alla övningstider samt kontaktuppgifter hittar 
du på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/tjorn

Vill du också 
sjunga i kör? 
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Vilka är de ”mesta” 
jullåtarna av svenska 
upphovspersoner?
Statistiken bygger på radio- 
spelningar under december 
månad 2019 och är samman-
ställd av STIM. Här följer topp 
tre från senaste listan. 
1. Tänd ett ljus
Upphovspersoner: Lasse 
Lindbom, Niklas Strömstedt
2. Mer jul
Upphovspersoner: Tomas 
Adolphson, Anders Falk
3. Happy New Year
Upphovspersoner: Benny 
Andersson, Björn Ulvaeus

Kuriosa kring julmusik...

Generellt kan man säga att 
julpsalmerna är äldre än 
övriga populära julsånger, 
men text och melodi har 
inte alltid följts åt. Ett känt 
exempel på detta är ”Ett barn 
är fött på denna dag”, nr 126 
i Svenska psalmboken. Tex-
ten skrevs av Martin Luther 
1535 och ingick ursprungli-
gen i hans psalm Vom Him-
mel hoch, da komm ich her 
(”Av himlens höjd oss kom-

met är”). Den svenska text- 
en, signerad Olaus Martini, 
tillkom 1617 och bearbeta-
des av JO Wallin 1817.

Luthers psalm sjöngs dock 
till en helt annan melodi än 
den tyska folkvisemelodi 
som vi numera använder; 
av detta skäl har verserna 
förkortats för att passa den 
nuvarande melodin bättre 
än den ursprungliga.

HUR GAMLA ÄR VÅRA JULPSALMER?

V     isste du att våra kyr-
kokörer åker till våra 

äldreboenden efter julottan 
på juldagen för 
att sjunga för 
våra äldre? 

Julsånger på Spotify

På Svenska kyrkans konto på Spotify finns flera 
spellistor med julens musik. Du hittar allt från jul-
gospel till alla psalmer från Vår Svenska Psalmbok.

https://open.spotify.com/user/svenska-kyrkan

Psalmen Stilla natt sägs vara 
den mest kända och sprid-
da julsången genom tiderna. 

Och dess budskap har fört samman 
människor över gränser, språkbar-
riärer och religioner i 200 år. 

Den skrevs i all hast 1818 av musiker Franz Gruber och 
präst Joseph Mohr i en liten by i Österrike för att framföras 
på julaftonskvällen. Enligt sägnen skedde det på gitarr…
Eftersom en mus gnagt sönder orgeln! 

På tyska heter den Stille Nacht, heilige Nacht. Den ska fin-
nas översatt till 300 olika språk. I  Svenska psalmboken har 
psalmen nummer 114. 
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Vad sjunger vi om i 
advents- och 
julpsalmerna?

Advent är latin och betyder ankomst. De 
dryga tre veckorna mellan första advent och 
Juldagen kallas advent och är julens förbere-
delse- och fastetid. Knappast något som le-
ver kvar i vårt samhälle, det där med fasta i 
december! Men fortfarande kan vi märka att 
advent pekar fram emot Jul – Kristi födelse 
och ANKOMST till världen.

Gloria in excelsis Deo är latin och betyder 
Ära vare Gud i höjden. Det var de ord som 
änglarna sjöng som lovsång för herdarna vid 
Jesu födelse och som vi läser om i Julevange-
liet från Lukas kap 2. Ibland sjunger vi orden 
på latin, även här i Sverige. Den seden delar 
vi med många andra länder i Europa och ute 
i världen.

gloria in excelsis deo, hosianna, davids son, gå sion din konung att möta... 
det är några av våra många vackra advents- och julpsalmer som vi sjung-

er i juletid, men vad betyder det vi sjunger om egentligen...?
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Hosianna (bl a Sv Ps 105) är hebreiska och 
betyder Rädda oss och är ett jubelrop som i 
biblisk tid användes som en hälsning till 
kungen. Det kommer från Bibelns längsta 
bok, Psaltaren, och finns i den 118:e psalm- 
en. I vår tradition har det blivit det vi läser 
om både på första advent och på Palmsön-
dagen – hur Jesus kom till Jerusalem och häl-
sades som en kung med detta ord.

Davids son David är en av de viktigaste ge-
stalterna i Israels historia enligt Bibeln. Han 
var Israels andre kung och den som gjorde 
Jerusalem till huvudstad och plats för Temp-
let, även om det inte byggdes förrän under 
hans son Salomos tid. I Nya Testamentet 
får vi veta att Jesus tillhör Davids släkt och 
beskrivs på många sätt som hans arvtagare, 
”lejonet av Juda stam” och ”Davids son”. 

Det är en ros utsprungen av Davids rot 
och stam (Sv Ps 113) Förr sjöng man ”Jesse 
rot och stam”. Det var en äldre form av namn- 
et på kung Davids pappa, Jishai. I Jesaja 11 
finns en profetia om ett skott som skall växa 
upp från Jishais släkt och bli till välsignelse 
och räddning, så som kung David hade betytt 
så mycket för Israel. I Nya Testamentet tol-
kas detta bl.a. som en profetia om Jesus som 
liksom David hyllas som kung, på hebreiska 
”Messias”.

Gläd dig, du Kristi brud (Sv 
Ps 104) Kristi brud är ett be-
grepp som hämtats ur Gamla 
Testamentet, där Israel be-
skrivs som Guds brud. I Nya 
testamentet tänker man att även 
kyrkan eller församlingen är bruden, till-
sammans med Israels folk, och att Jesus är 
brudgummen.

Messias är en grekisk form av det hebreiska 
ordet för smord, mashíach. I Gamla testamen-
tet smordes kungen, profeten och prästen till 
sina tjänster. Det syftar i judisk tradition ofta 
på Guds folk som helhet och i kristen tradi-
tion på Jesus.

Immanuel är hebreiska och betyder ”Gud 
med oss” och är det namn som profeten Je-
saja i kap 7 säger att ”den unga kvinnan som 
är havande och skall föda en son” kommer 
att ge sitt barn. Vi vet inte exakt vad detta 
betydde på profeten Jesajas tid, men i kristen 
tradition har man kommit att tolka det som 
en profetia om Jesus.

Gå, Sion din konung att möta (Sv Ps 108) 
Sion eller Sionsborgen var ursprungligen 
namnet på den befästa kullen i det äldsta 
Jerusalem, som erövrades av David och kalla- 
des Davids stad. Sion blev senare en beteck-
ning för det närbelägna tempelberget och 
dess helgedom, ofta även för hela Jerusalem. 
Därför uppfattas Sion som platsen för Guds 
speciella närvaro. Det är också vanligt att 
grundtexten talar om staden själv som ”dot-
ter Sion” eller ”jungfrun dotter Sion”. I Nya 
testamentet görs Sion även till symbol för 
den kristna kyrkan och för den himmelska 
världen.

Källa: bearbetad text av Andreas Pervik, grundtext från Svenska kyrkan Linköping.
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det där med traditioner
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vi omges av traditioner, inte minst kring advent och jul. julkrubban plockas fram och 
måste stå på den vanliga platsen. pepparkakor ska gräddas och skinkan griljeras. och 
det blir ju inte jul utan att hela familjen sömnigt kliver upp i ottan för att bege sig till 
kyrkan på juldagens morgon. men vad handlar det här egentligen om? 

Alla traditioner har ett socialt värde 
för människan och de flesta byggs 
upp under lång tid. Långt tillbaka 
i tiden firade vi Midvinter i vårt 

land, och skinkan och den sociala gemen-
skapen fanns med som ingredienser redan 
då. Så det fanns redan en grund när Sverige 
kristnades där det teologiska innehållet pas-
sade in. 

Jag skulle gissa att de allra flesta i Sverige 
vet att julen firas till minne av Jesu födel-
se i ett stall. Det är också många som bara 
besöker en gudstjänst under året, och det 
är under advent eller jul. Rent teologiskt är 

påsken en större högtid än julen, men så som 
människor agerar är julen ur ett traditions-
perspektiv större. Det berättar Jonas Eng-
man, intendent och etnolog vid Nordiska 
museet i Stockholm. 

värderingar och känslor
Traditioner bygger på hur människor vär-
derar dem och vilka känslor de väcker. Och 
därför omöjliga att mäta. Men om man ser 
till hur mycket tid och energi vi lägger kring 
julen på pyntet och maten, för att inte säga 
alla pengar vi spenderar, så är julen oslagbart 
vår största tradition. 
– All samhällsförändring påverkar våra tra-
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ditioner, så traditioner är inte konstanta, sä-
ger Jonas Engman.

De behöver inte ens ha funnits länge för att 
få fäste, melodifestivalen (som ja, räknas som 
en tradition) är ett exempel och Halloween 
ett annat. En annan högtid som växer är All-
helgonahelgen. Det har blivit allt viktigare 
att besöka sina nära och käras gravar med 
ljus och blommor. 

individens eget val
Vi lever nu i ett samhälle där individen står 
i fokus. Då är det viktigare med vad jag per-
sonligen känner är meningsfullt, det kan vara 
att hålla fast vid traditioner, men det kan lika 
gärna vara att släppa taget om vissa saker. 
– Man ger sig själv större frihet hur man ska 
förhålla sig, och utvärderar sitt eget liv på ett 
tydligare sätt, säger David Thurfjell, religions- 
historiker och forskare vid Södertörns hög-
skola. 

Förr var plikt och skyldigheter starkare, 
nu utvärderar vi på en individuell nivå vad 
vi själva vill lägga in i våra traditioner, om 
vi ens vill ha dem kvar eller förändra dem. 
Även om vi fortfarande påverkas av omgiv-
ningen och trender. 

I år ställs vi inför en speciell advents- och 
jultid där vi kan återgå till våra vanliga tradi-
tioner igen, om vi vill, efter att vi förra året 
fick ställa in i pandemins fotspår. Det sägs att 
julborden slog bokningsrekord redan tidigt 
i höstas. Och kanske är det så att vi värde-

sätter vissa traditioner starkare när vi ställs 
inför en förändring. 

Så finns det också ett mystiskt element kring 
julen. 
– Hela julfirandet är fixerat för att skapa 
stämning. All mysbelysning är som gjord för 
att skapa en förtrollning, säger David Thur-
fjell. 

Vi bygger in mystiken kring ljuset, att det 
lyser upp i mörkret och det blir liksom ett 
grundtema.  Likaså att julen för oss i Norden 
infaller under den kalla årstiden, tar vi in i 
betydelsen av att julen värmer med sin ge-
menskap, tända brasor och den varma glög-
gen.  

romantiserad bild
Den många gånger romantiserade bild vi har 
av julen kommer från USA på 1800-talet. 
Tack vare deras politiska och ekonomiska 
inflytande i världen är det denna bild som 
kommit att dominera. Så oavsett var i värl-
den vi befinner oss under jultiden, möts vi av 
bjällerklang och tomtar. Snö och kyla finns 
med på bilder även i varma länder där det 
aldrig någonsin förekommit ett snöfall. Och 
här i Norden frossar vi i exotiska dadlar och 
torkade fikon, vi stoppar nejlikor i apelsiner-
na för doftens skull, och visst måste ju krub-
ban ha minst en kamel. Vi byter symboler 
med varandra och förstärker den mänskliga 
kulturen. Julen har blivit både global och på 
ett sätt även utan gränser.
 tina augustsson

Förr var plikt och skyldigheter starkare, nu utvärderar 
vi på en individuell nivå vad vi själva vill lägga in i 

våra traditioner.
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Livbojen öppnar igen
från den 1 november finns 
åter ett avtal mellan svens-
ka kyrkan tjörn och tjörns 
kommun om att bedriva 
stödgrupper för barn och 
unga som lever i utsatta 
miljöer och behöver stöd. 

Livbojen i sin förra form la-
des ner för snart två år sedan 
- men behovet av verksam-
heten har egentligen hela ti-
den varit tydlig och efter en 
tids förhandlingar finns nu 
en överenskommelse mellan 
Tjörns kommun och Svens-
ka kyrkan Tjörn i form av 
ett s.k IOP-avtal. (Idéburet 
offentligt partnerskap). 

kyrkan har driftansvar
Ett avtal som ger vid handen 
att Svenska kyrkan Tjörn 
har driftsansvar för verk-
samheten med stöd av kom-
munen. En första avtalstid 
på ett och ett halvt år, som vi 
självklart efter utvärdering 
hoppas ska förlängas och bli 
permanent och sedan växa. 
Till verksamheten finns ock-
så en partssammansatt styr-
grupp, kopplad för att kvali-
tetssäkra och ge stöd över tid 
åt en viktig verksamhet.

Svenska kyrkan Tjörn väl-
jer att fortsätta kalla stöd- 
gruppsverksamheten för 
Livbojen. Detta därför att 
namnet är väl inarbetat i 
många sammanhang och 
det finns en stor medveten-

het om vad det innebär. Inte 
minst i den grupp som vi 
riktar oss till.

start 2022
Livbojen påbörjar grupp-
verksamhet omedelbart i 
starten av nästa år 2022 och 
kommer rent fysiskt vara 
etablerat i nyinredda lo-
kaler i Valla med personal 
från Svenska kyrkan Tjörn. 
Verksamheten är en utlöpa-
re av vårt diakonala ansvar 
i det lokalsamhälle vi finns. 
Men det är samtidigt viktigt 
att understryka att verksam-
heten är icke-konfessionell 
och bedrivs utifrån en be-
prövad modell för stödgrup-
per och de som arbetar har 
särskild utbildning i detta. 

en plats för stöd åt barn
Mycket mer om detta kom-
mer vi att presentera framö-
ver, men det viktiga nu är att 
verksamheten åter är igång. 
Det finns en plats för barn 
och unga där de kan få stöd 
och skapa sig en plattform i 
en tillvaro som annars kan 
vara mycket ensam och svår.

Jag och Svenska kyrkan 
Tjörn är stolta och glada att 
detta nu är verklighet. Vi 
är övertygade om att Liv-
bojens verksamhet fyller en 
avgörande viktig funktion 
för många barn och unga 
i vår del världen. Livbojen 
behöver finnas och måste 

få tid att utvecklas och växa 
över tid - allt för att skapa en 
framtid för många fler barn 
och unga.
 johan ernstson
 Kyrkoherde

Det finns en plats 
för barn och unga 
där de kan få stöd 
och skapa sig en 

plattform i en till-
varo som annars 
kan vara mycket 
ensam och svår.
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kyrkoval 2021

den 19 september var det kyrkoval i svens-
ka kyrkan. redan under förtidsröstningen 
kom en strid ström av röstande till pas-
torsexpeditionen och på valdagen var det 
förutom röstande en hel del aktiviteter 
omkring vallokalerna. 

Av de röstberättigade på Tjörn röstade 21,46 
procent. I hela landet var motsvarande siffra 
18,39 procent. Så vi är fler här som vill vara 
med och utforma Svenska kyrkan Tjörn. Det 
är glädjande. Dock minskade antalet röstan-
de från förra valet 2017, både på Tjörn och i 
landet i stort. 

ny grupp störst
POSK – politiskt obundna i Svenska kyrkan 
– ställde upp för första gången på Tjörn och 
fick flest röster av nomineringsgrupperna, 
med knappt 64 procent av rösterna. Soci-
aldemokraterna fick drygt 24 procent och 
Centerpartiet 12 procent. 

processen pågår
När Petrus publiceras är det ännu inte be-
stämt vilka som blir ordförande i kyrkofull-
mäktige respektive kyrkorådet. Processen 
pågår och beslut fattas under december. Så 

håll utkik på vår hemsida där vi berättar re-
sultatet så fort vi vet. Först i januari inleds 
den nya mandatperioden om fyra år. 

kyrkomöte och stift
I valet till Kyrkomötet – Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ – blev Socialde-
mokraterna största nomineringsgrupp följt 
av POSK och Centerpartiet. Här tog Bar-
bro Wiskari en plats för POSK, liksom hon 
gjorde i stiftsfullmäktige. I stiftsfullmäktige 
blev socialdemokraterna största grupp, med 
POSK och ÖKA – öppen kyrka för alla, som 
tvåa och trea. 

vi har ett resultat

BRYT EN TRADITION

:  


/ 

BRYT EN TRADITION

:  


/ 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 900 1223

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.
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DET HÄNDER I        
ADVENT OCH JUL

FÖRSTA ADVENT 28/11
11.00 klövedals kyrka 
Gudstjänst. Pervik. Kör.
11.00 rönnängs kyrka
Gudstjänst. Hansson. Barn- och 
kyrkokör.
11.00 stenkyrka kyrka
Gudstjänst. Pollari Lindström. Daniel 
Stighäll, trombon. 
11.00 valla kyrka
Gudstjänst Liten & Stor. Ringfelter. 
18.00 valla kyrka
Musikgudstjänst. Hosianna 
Valla kyrkokör. Ringfelter. 
18.00 skärhamns kyrka
Adventskonsert med Stenkyrka 
kyrkokör. Daniel Stighäll på trombon. 
18.00 klädesholmens kyrka
Gudstjänst EFS. Hansson. Musik med 
Notdraget och Catrin och Lars-Inge. 

ANDRA ADVENT 5/12
11.00 klövedals kyrka
Gudstjänst. Larsson.
11.00 klädesholmens kyrka
Högmässa. Hansson.
11.00 skärhamns kyrka
Högmässa. Pollari Lindström. 
14.00 åstols missionshus
Nattvardsgudstjänst.Hansson.
14.00 valla kyrka
Levande julkrubba. Följ stjärna till  
krubban i stallet. Fram till 17.00. Se 
sid 19. Boka gärna plats. 
17.00 rönnängs kyrka
Gudstjänst. Wångdahl. 

TREDJE  ADVENT 12/12
11.00 klövedals kyrka
Högmässa. Pervik. Kyrklunch. 
11.00 rönnängs kyrka
Högmässa. Pollari Lindström

Fo
to

: M
ag

nu
s 

A
ro

ns
on

 I
K

O
N



PETRUS 4/2021 17

11.00 valla kyrka
Högmässa. Ringfelter. 
17.00 stenkyrka kyrka
Luciagudstjänst. Pervik. Av-
slutning för barngrupperna. 
Barnkören och barngrupperna 
medverkar. Lussefika. 
17.00 klädesholmens
 kyrka
Gudstjänst. Ringfelter. 

FJÄRDE ADVENT 19/12
11.00 klövedals kyrka
Gudstjänst. Pervik.
11.00 klädesholmens kyrka
Högmässa EFS. Hansson. Psalt 
och Minipsalt. 
11.00 skärhamns kyrka
Högmässa. Hellström.
11.00 valla kyrka
Högmässa. Larsson. 
14.00 åstols missionshus
Musikgudstjänst. Hansson. 
Josephine Wikström m. vänner. 
15.00 & 18.00 celtic christ-
mas i stenkyrka kyrka - se 
nästa sida . Platsbiljett krävs

JULAFTON
11.00 klövedals kyrka 
Julspel med kyrkokören. Pervik 
17.00 valla kyrka
Julbön. Ringfelter. 
23.00 skärhamns kyrka
Julnattsmässa. Tove och Lotta 
Bagge. Pollari Lindström
23.00 klädesholmens kyrka 
Julnattsmässa. Hansson

JULDAGEN
7.00 klövedals kyrka
Julotta. Pervik. Kyrkokör. Jul-
gröt i församlingshemmet

7.00 stenkyrka kyrka
Julotta. Pollari Lindström
7.00 valla kyrka
Julotta. Ringfelter. 
7.15 rönnängs kyrka
Julotta. Hansson.

ANNANDAG JUL
11.00 skärhamns kyrka
Högmässa. Pollari Lindström. 
Öppen jul i församlingsgården. 

NYÅRSAFTON
15.00 valla kyrka
Nyårsbön. Hansson
17.00 klädesholmens kyrka 
Ekumensik nyårsbön. Gabre, 
Hansson

NYÅRSDAGEN
11.00 klövedals kyrka
Högmässa. Pollari Lindström
17.00 skärhamns kyrka
Högmässa. Pollari Lindström

SÖNDAG 2/1
11.00 valla kyrka
Högmässa. Ernstson
Sammanlyst för pastoratet
17.00 rönnängs kyrka
Högmässa. Ernstson
Sammanlyst för pastoratet

TRETTONDEDAG JUL
11.00 klövedals kyrka
Högmässa. Pervik
11.00 klädesholmens kyrka 
Högmässa. Hansson
17.00 skärhamns kyrka
Gudstjänst. Pollari Lindström
17.00 valla kyrka
Gudstjänst. Ernstson

Detta är inget komplett advents- och julprogram. Mer 

information på www.svenskakyrkan.se/tjorn

reservation för felskrivning och sena ändringar
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Celtic Christmas
West of Eden 

Pastoratets kyrkokörer

Stenkyrka kyrka 19 december 15.00 och 18.00

Fri entré, men det krävs platsbiljett. Max 5 biljetter per 
bokare. Biljetterna släpps 1 december. Bokning och 
mer information på www.svenskakyrkan.se/tjorn. 
Kontakta vår växel om du behöver hjälp 0304-66 00 55.

Lucia i Stenkyrka kyrka
Söndag 12 december 11.00
Avslutning för barngrupperna i 
Kyrkans hus. Lussefika. 

Lucia i Rönnängs kyrka
Söndag12 december 17.00
Barnkörerna deltar i luciatåget. 
Insamling till Act Svenska kyrkan. 

Lucia i Klädesholmens kyrka
Fredag 10 december 18.00 Efter lucia i kyrkan gemenskap i 
församlingshemmet. Anmälan till  0705450318 senast 5/12. 
Vuxen 100kr, barn gratis

första 
advent 
28 november

adventskonsert i Skärhamns 
kyrka 18.00 med Stenkyrka kyr-
kokör. Solist Daniel Stighäll, på 
trombon.

musikgudstjänst 
hosianna i Valla kyrka 18.00 med 
Valla kyrkokör och instrumenta-
lister. Vi får själva sjunga med i 
julsångerna. 

Dessutom deltar våra körer i guds-
tjänsterna på Första advent och se-
danare i jul på julottan.

Musik i advent 
och juletid

Hela kyrkan sjunger 
26 december 17.00 i  

klädesholmens kyrka.  
vi sjunger julens sånger. 

vi sjunger 
allsång
torsdag 9 december  18.00
skärhamns kyrka

Detta är inget komplett advents- 

och julprogram. Mer information på 

www.svenskakyrkan.se/tjorn

reservation för felskrivning och sena 
ändringar

Fo
to

: M
ik

ae
l R

in
gl

an
de

r



PETRUS 4/2021 19

LEVANDE JULKRUBBA
5 december i valla mellan 14.00-17.00 
Traditionsenligt har vi levande julkrubba i Valla kyrka på andra advent. Kom med och följ 
stjärnan mot krubban i stallet i Betlehem. Vi får träffa änglar, herdar  och skattskrivaren 
längs vägen. En upplevelse för både små och stora. 

Boka din plats i förväg. Det är totalt sex föreställningar under dagen, start varje halvtimme 
och 20 personer i varje grupp. Kaffe i församlingshemmet där vi samlas innan vi får följa 
med vår guide längs vägen. 

För mer information och bokning, kontakta Bodil Kristiansson, 0733-23 05 36. 

Medverkar gör anställda och ideella i våra församlingar på Tjörn. 
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Adventskaffe med lotterier 
Rönnängs församlingshem  
27 november 15.00
Sång av Josefin Wikberg.  
Behållningen går till Stadsmissionen i Göteborg

Basar med lotter, fika och försäljning
Skärhamns församlingsgård 
27 november 11.00-14.00
Kulturskolans elever spelar. Behållningen går 
till Världens barn och vår Diakonifond
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Framför oss ligger adventstiden. En 
väg som leder oss mot jul. Längs 
den vägen möter vi en rad av 
människor, sins emellan väldigt 
olika varandra. Porten in i advents-

tiden är skaran av människor som utanför 
Jerusalem hyllar Jesus då han kommer ridan-
de på åsnan. Lite längre fram ser vi Lucia. 
Johannes döparen, vägröjaren, möter vi den 
tredje söndagen i advent. Till sist ser vi Ma-
ria, Guds moder, som bjuder oss in att med 
henne, Josef och den nyfödde Jesus, fira jul.

Från början var det inte självklart för Maria 
att säga ja till uppdraget att föda Jesus. Hur 
skulle det ske? invände Maria. Men snart 
byttes hennes tvekan ut mot ett: Må det ske 
med mig som du har sagt. När sedan Maria 
strax därefter möter sin släkting Elisabet kan 
inget längre hindra hennes glädje att få ord:

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar 
över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till 
sin ringa tjänarinna …

Ibland när människor får viktiga uppdrag el-
ler får ta emot fina priser, hör man dem säga 
hur ödmjuka de känner sig. Ibland kan man 
undra hur det egentligen är med ödmjuk-
heten. Men så är det inte när Maria sjung-
er ut sin glädje till sin Skapare och Frälsare 
över att blivit utvald att föda Guds Son. Det 
är ingen falsk ödmjukhet vi hör. Jo, hon är 
stolt. Det är med ett högburet huvud hon ro-
par ut ”från denna stund skall alla släkten prisa 
mig salig”. 

Men hennes stolthet har inte sin grund i 
henne själv. Hennes tanke är inte: ”Äntligen 
har Gud sett min nit och strävan att leva ef-
ter hans bud.  Nu kan jag få min rättmätiga 
belöning.” Marias stolthet har helt och hållet 
sin grund i Gud. 

Maria vill påminna oss om att ha vår stolthet 
i Gud. Det är vår Skapare och Fader som gett 
oss livet. Våra liv, förmågor och talanger är 
hans gåvor till oss. Vi kan inte ge någonting 
till oss själva eller till andra utan att Gud först 
har gett det till oss. I honom har vi vår stolt-
het! 

Hade inte Fadern sänt oss Jesus, sin Son hade 
vi varit ohjälpligt förlorade. Ingen frälsning 
hade funnits. En drunknande kan inte rädda 
en annan drunknande. Det är bara han som 
har makt över kaos som kan rädda. Tack 
Maria för att du sa ja till att föda Frälsaren! 
I Jesus, sonen, har vi tillsammans med Maria 
vår stolthet! 

Så låt oss med Maria sjunga ut vår glädje: 
Min själ prisar Herrens storhet, min ande 
jublar över Gud, min frälsare och med en av 
våra adventspsalmer sjunga:

Han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin 
tron av kristall. Sin ära i ljusets palatser och läg-
ges på strå i ett stall. Var glad, var glad, var glad 
i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla 
din konung och Gud.
 Sv ps 108:2
 janåke hansson

var glad!
adventsbetraktelse
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”Det är meningsfullt 
och givande”

med 90-konto och ett 
brett kontaktnät världen 
över är act Svenska kyrkan 
en viktig aktör vid nödsi-
tuationer och i långsiktiga 
projekt. svenska kyrkan 
Tjörn har sin egen Interna-
tionella grupp som jobbar 
med act:s insamlingsarbete 
och frågor. 

Varje år är det två stora in-
samlingsprojekt som åter-
kommer, fasteinsamlingen 
inför påsk och julkampanjen 
som startar på första advent. 
Alltså nu. Årets tema är sam-
ma som förra året, Bryt en 
tradition. 

viktig tid på året
För internationella gruppen 
på Tjörn är detta en viktig 
tid på året. De kommer fin-
nas med på julmarknaden i 
Skärhamn den 11 december 
och i våra kyrkor i alla fyra 
församlingar redan på sön-
dag när julkampanjen star-
tar. Då tas också kollekt upp, 
det blir lotterier vid kyrkkaf-

fet och information om årets 
kampanj. 

Gruppen består av ideella 
medarbetare från hela Tjörn. 
De träffas några gånger varje 
termin för att förbereda akti-
viteter och fördjupa sig. Alla 
kan engagera sig, oavsett 
ålder och ingen förkunskap 
krävs. 

naturlig konsekvens
Maria Bäckersten är en av 
medlemmarna, och hon bör-
jade engagera sig i gruppen 
för cirka fem år sedan. 
– Det är ett konkret sätt att 
omsätta sin tro i praktiken 
vilket känns både menings-
fullt och givande. Och att 
engagera sig i rättighets- och 
rättvisefrågor är en naturlig 
konsekvens av att kalla sig 
kristen, säger hon. 

För Lars Wångdahl har in-
tresset alltid funnits där, och 
redan på 1970-80-talet, när 
han var stiftsombud,  följ-
de han med på studieresor 

bland annat till Colombia 
och Sudan. 
– Mitt engagemang började 
redan i söndagsskolan för 
sjuttio år sen. Vi lämnade in 
en slant i bössan varje sön-
dag och inte heller att för-
glömma när vi sjöng sången 
”Jesus älskar alla barnen, alla 
barnen på vår jord”, säger 
han.  

stor erfarenhet
K e r s t i n 
Pihl leder 
gruppen. 
Hon har 
stor kun-
skap uti-
från sina 
många år 
som en- 
gagerad, 
både genom sitt arbete och 
därefter även privat. Hon 
var under många år anställd 
på Svenska kyrkans inter-
nationella avdelning i Upp-
sala. Hon har besökt många 
projekt i världen och sett att 
hjälpen når fram.

internationella gruppen på tjörn

kerstin pihl
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– Det är en styrka att vi är 
en kyrka, därför att en kyrka 
finns också på de flesta plat-
ser i världen och är en del av 
samhället. Det ger kontakter 
och kanaler som når fram, 
säger hon. 

Kerstin berättar om när 
cyklonen Nargis drabbade 
Myanmars delta. Där lever 
människor nära flod och hav 
och odlar ris och frukt. Det 
är svårt med rent dricksvat-
ten och därför finns, sedan 
länge, ett långsiktigt arbete 
med att rena vatten. Detta 
stödjer Act genom Luth-
erska Världsförbundet. Då 
cyklonen ödelade stora delar 
av deltat och cirka 300 000 
människor omkom, stängde 

militärdiktaturen landet så 
att inga hjälporganisationer 
kunde komma in. 

– Men då fanns redan ett 
uppbyggt arbete med utbil-
dade personer som bodde i 
deltat. De kunde snabbt sam-
la människor eftersom de 
var kända och hade folkets 
förtroende och kunde på-
börja både röjning och vat-
tenrening, men också finnas 
med i det stora sorgearbete 
som behövdes. Människorna 
var inte helt övergivna! De 
fick hopp och kunde kämpa. 
– Det fanns kanaler att föra 
in pengar till hjälparbetet och 
man kunde också mobilisera 
hjälp från andra områden i 
landet där det också finns ett 

långsiktigt arbete som kyr-
korna bedriver. Först efter 
en månad öppnades grän-
serna och mycket mer kunde 
göras, men folket hade redan 
fått hopp och börjat den svå-
ra vägen tillbaka, säger hon.
 
tema bestäms centralt
Temat för varje insamling 
bestäms centralt av Act 
Svenska kyrkan och är sam-
ma över hela landet. Bryt 
en tradition – allas rätt till 
ett värdigt liv, lyfter sär-
skilt upp de traditioner som 
drabbar flickor i många län-
der; könsstympning, våld 
och bortgifte. Läs mer på 
sid 25. Men Act stöder ock-
så många andra projekt ute 
i världen, projekt som till 

engagemanget i internationella gruppen kan 
även handla om rent praktiska saker, som att 
stöpa ljus att använda som lotterivinster. 
här fixar lars wångdahl tillsammans med 
maria bäckersten och louise berntsson vekar 
vid en ljusstöpningskväll i kyrkans hus. 
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exempel stöder fredsarbete, 
hållbar försörjning och ka-
tastrofarbete när det behövs.

Vad ger engagemanget er? 
– En känsla av att bidra med 
något, att dela med sig. Att 
vara en del av en större rörel-
se, då Act-alliansen i värden 
är stor och består av många 
kyrkor och organisationer 
som alla arbetar för samma 
sak, svarar Maria. 
- Jag har fått större kunska-
per genom åren för vad som 
sker i världen och det in-
spirerar till fortsatt engage-
mang, säger Lars. 
 tina augustsson

Act Svenska kyrkan har ett så 
kallat 90-konto. Vilket betyder 
att den oberoende organisatio-
nen Svensk Insamlingskontroll, 
kontrollerar att de insamlande 
medlen används till rätt ända-
mål. En slags kvalitetsstämpel. 

 

Vill du också engagera dig 
i Internationella gruppen 
på Tjörn? 
Kontakta Kerstin Pihl via  
mejladress 
kerstin.l.52@hotmail.com 
eller ring Svenska kyrkan 
Tjörns växel 0304-660055.

ACT SVENSKA KYRKAN
 
Act Svenska kyrkan be-
tyder agera. Vi omsätter 
vår tro i handling och sät-
ter alltid människors lika 
värde och rättigheter i cen-
trum. Vi arbetar mot förle-
gade maktstrukturer som 
hindrar människor från att 
gå från att överleva till att 
leva, vare sig strukturerna 
finns i samhället eller i kyr-
kan.

Act Svenska kyrkan är 
en del av ACT-alliansen 
som består av över 150 
kyrkor och trosbasera-
de biståndsorganisationer 
över hela världen. Kyr-
kostyrelsen är vårt hög-
sta beslutande organ. Vid 
kyrkokansliet i Uppsala 
finns internationella avdel-

ningen. Runt om i Sverige 
finns basen för vårt arbete; 
engagerade i stift och för-
samlingar.

Tillsammans med an-
dra kyrkor, organisationer 
och tusentals frivilliga ar-
betar Act Svenska kyrkan 
långsiktigt mot fattigdom, 
förtryck och orättvisor 
och agerar snabbt vid kata-
strofer. Vi agerar kraftfullt 
för att bekämpa orättvisor 
och har verktyg, ingångar 
och kunskap att effektivt 
påverka på olika nivåer i 
samhällen. 

det är bland annat för flickor som amina, vi kan kalla 
henne så, och hennes medsystrar  som act svenska kyr-
kan och internationella gruppen på tjörn arbetar. 
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act Svenska kyrkans julinsamling

Traditioner är invanda seder och bruk, språk 
och värderingar som förs vidare från genera-
tion till generation. De skapar ofta en trygg 
ram runt våra liv, vilket blir extra tydligt i 
samband med advent, lucia och jul. Men det 
finns också tra-
ditioner som är 
skadliga.  Varje 
dag gifts fler än 
30 000 flickor 
bort och fler 
än 10 000 flick-
or könsstym-
pas. Var tredje 
flicka utsätts 
för våld under 
sitt liv – bara 
för att hon är 
flicka. Dessa traditioner måste brytas!

ett strukturellt problem
Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem 
vars orsaker är mångbottnade, men djupt ro-
tade åsikter och normer kring kvinnors och 
flickors roll i samhället är ett av grundproble-
men. Våldet förkommer i alla länder, inom 
alla religioner och i alla samhällsklasser. 

Den globala ekonomiska krisen i coronapan-
demins spår har skapat allt större påfrest-
ningar på samhällen och individer. Ekono-
misk stress kopplad till patriarkala strukturer 
är starkt bidragande orsaker till att våldet 

mot kvinnor och flickor ökat lavinartat un-
der de det senaste året.

religiösa aktörer har ett särskilt ansvar
I många länder har människor större förtro-
ende för religiösa ledare än för politiker och 
myndigheter. Därför är det avgörande att 
religiösa företrädare tar avstånd från orättvi-
sa normer, värderingar och traditioner. Act 
Svenska kyrkan har en unik möjlighet att 
samarbeta med andra religiösa aktörer och 
förändra förtryckande strukturer, oavsett 
om de finns inom kyrkan eller i övriga delar 
av samhället. 

Tillsammans med andra kyrkor, organisa-
tioner och tusentals frivilliga arbetar Act 
Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, 
där flickor och kvinnor kan göra sina egna 
val i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad. 

Din gåva gör det möjligt! Pågår till 6 januari.

swisha din gåva redan idag till 
julinsamlingen: 900 1223

bryt en tradition!
vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. men beroende på var vi 
föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. mellan första advent och tret-
tondag jul pågår act svenska kyrkans julinsamling - för allas rätt till ett värdigt liv. 
tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning 
och våld mot flickor. julinsamlingen pågår till 6 januari.

köp din julklapp i gåvoshopen
Har du svårt att hitta den rätta julklappen? 
Ge något som förändra tillvaron för en med-
människa. Finare kan det inte bli. 

www.svenskakyrkan.se/act/ge-en-gava
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vad har hänt i svenska kyr-
kan tjörn de senaste 30 
åren. en som vet är fastig-
hetschef torsten gustafs-
son, som nu går i pension. 

Allt började på kyrkogården, 
när han började som vakt-
mästare i Valla församling 
1991. Anställdes av kyr-
koherde Roland Persson och 
har sedan hunnit med att 
jobba för ytterligare tre kyr-
koherdar; Bengt Rosenqvist, 
Jonas Liljeqvist och nuva-
rande Johan Ernstson. 
– Fast Roland Person sluta-
de sin tjänst en månad efter 
att jag börjat, så jag vet inte 
om han kan räknas in, säger 
Torsten med ett skratt. 

utan grävmaskin
Då i början av 1990-talet på 
Valla kyrkogård, grävde man 
oftast gravarna för hand. Det 
tog ungefär en dag med att 
få allt färdigt inför gravsätt-
ning. Med dagens moderna 
grävmaskiner tar det bara 
några timmar. 
– Idag sker någon enstaka 
handgrävning per år, och då 
beror det på att graven ligger 
otillgängligt till, där man inte 
kan använda grävmaskin.

Vi som jobbat med Torsten 
får ofta höra hans historier 
om personer han mött. Gär-
na från gånga tider. Ofta med 
en knorr på slutet, så det har 
blivit många skratt runt fika-
bordet. Och det är främst det 
han nu kommer att sakna, 
den sociala kontakten med så 
väl arbetskamrater som be-
sökare. 
– Varje sommar kom det tre 
syskon till Valla kyrkogård 
när jag var där som vaktmäs-
tare. De hade vuxit upp på 
ett torp som tillhörde Sunds-
by säteri. En hel dag gick de 
omkring på kyrkogården 
och läste på alla gravstenar-
na. Jag kände dem inte, men 
de hade full koll på vem jag 
var, säger han.

dåtid mot nutid
Det är som om de där tre 
syskonen gjorde sin runda 
till kyrkogården, för att be-
söka sina gravar, men också 
för att kolla in nya gravar, 
liksom uppdatera sig om vad 
som hänt det senaste året. En 
främmande tanke idag när 
vi är ständigt uppdaterade 
genom sociala medier. Och 
bara 30 år tillbaka i tiden. Då 
kom också gubbarna köran-

de med sina traktorer med 
ris bakpå för att smycka sina 
gravar inför vintern. 
– Det är arbetet som kyrko-
gårdschef som jag egentligen 
trivts allra bäst med, säger 
han och fortsätter. Alla kon-
takter med människor i olika 
gravärenden. För mig som 
är historiskt intresserad blev 
det som en historielektion 
varje gång. 

ny byggnader
För chef blev han, efter bara 
några år ute på kyrkogårdar-
na klev han in till skrivbor-
det. En utmaning, inte minst 
att bli arbetsledare för tidi-
gare arbetskompisar. Sedan 
tillkom även fastighetsan-
svaret till tjänsten. Och med 
det ansvarig för att det blivit 
några nybyggnationer under 
årens lopp; Kyrkans hus i 
Kållekärr och Ceremonilo-
kalen intill Stenkyrka kyrka 
för att nämna två. 
– Jag tycker rummet i Ce-
remonilokalen blev särskilt 
fint, säger han. 

vackra askgravplatser
Något annat som han är stolt 
över är de nya askgravplas-
terna, som finns på alla våra 

svenska kyrkan tjörn i fokus 
en återblick på 30 år
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stora kyrkogårdar, den senas-
te blev klar i Rönnäng 2019.
– Det har blivit väldigt fint 
och är verkligen en utveck-
ling av våra kyrkogårdar. 
Roligt är också att vi gjort 
de flesta helt själva med egen 
personal, allt från att rita till 
att bygga dem, säger han. 

förändringar
Det är många förändringar 
som skett under hans trettio 
år i Svenska kyrkan Tjörn. 
Stora förändringar som att 
kyrkan först var en statskyrka 
till att år 2000 bli ett samfund 
där alla församlingar och pas-
torat är sina egna. Något som 
inte minst förändrat ansvaret 
för kyrkogårdarna, eftersom 
det nu är en myndighetsut-
övning och ligger ”utanför” 
det som pastoratet gör. 

Och så nämner han omställ-
ningen till ett större mil-
jötänk, 2006 installerades 
bergvärme till alla kyrkor och 
församlingshem/gårdar och 
2019 installerades solceller 
på taken till församlingshem-
men. Ett viktigt steg för mil-
jön, och för ekonomin. 
– Inom offentliga byggnader 
tror jag vi var tidigt ute när 
det gäller bergvärme, säger 
han. 

Och vad har han för råd att ge 
till oss som jobbar kvar.
– Lyssna av och fatta inga 
snabba beslut. Sov på saken 
först, säger han. 
Kanske ännu viktigare i en tid 
som tycks snurra än snabbare 
tänker jag. Vi tar och sover på 
saken så kommer det gå bra i 
ytterligare 30 år. Minst. 
 tina augustsson

det hände också 1991
-Antal invånare på Tjörn 14 088 
(2020: 16 147).
- Lars Eckerdal blir ny biskop i 
Göteborgs stift (Nuvarande 
heter Susanne Rappman).
- 4 maj vinner Carola Eurovision 
song contest med  Fångad av en 
stormvind. Samma dag vinner 
Tre Kronor VM-guld.
- 1 juli tar Skattemyndigheten 
över folkbokföringen från Svens-
ka kyrkan.
- Carl Bildt bildar regering under 
hösten och Ny demokrati kom-
mer in i riksdagen. 
- Annat som pågår under året 
är Kuwaitkriget, oroligheter på 
Balkan och Sverige och Danmark 
beslutar att bygga Öresunds-
bron.  Flera nya stater bildas tex 
Estland, Lettland och Litauen. 

Vad kommer vi om 30 år att min-
nas om året 2021?
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personalnytt

GE EN JULGÅVA TILL 
VÅR DIAKONIKASSA
Hjälp oss hjälpa andra!

Swishnummer: 123 644 27 48
Bankgiro: 764-1657
Ange diakonikassa 

vid din betalning

hur länge har du jobbat i svenska kyrkan 
tjörn och rönnängs församling?
– Jag började den 1 jan. 2010. Från bör-
jan var min tjänst delad mellan Stenkyrka 
församling och Rönnängs församling. Jag 
hade speciellt ansvar för Klädesholmen och 
Stenkyrka landsbygd men var också arbets-
ledare i Skärhamn. Efter dryga två år blev 
jag församlingspräst och arbetsledare i Rön-
nängs församling. 

vad minns du särskilt från dina år här? 
– Engagemanget som finns i församlingen. 
Det finns så många villiga människor som 
ställer upp ideellt i församlingen vilket är en 
fantastisk tillgång. En bidragande orsak till 
det är att vi har det mesta av vår verksamhet 
tillsammans med EFS. En stor glädje har det 
varit att få vara präst i församling som månar 
om gudstjänstlivet. Dra man ner på guds-

tjänstfirandet är man snart inne i en 

negativ utveckling där man tappar allt fler 
människor också i de övriga församlings-
verksamheterna. Söndagens gudstjänster är 
viktiga. Men vi behöver också hitta andra 
gudstjänstformer och tider i veckan då man 
kan samlas till gemenskap och gudstjänst. Ett 
gott exempel på det är Messy Church. Vi har 
haft det i Rönnäng några år nu. Tre tillfällen 
under året har vi kunnat erbjuda med aktivi-
teter kring något tema, mat, härlig gemen-
skap och en gudstjänst som på ett lekfullt sätt 
knutit ihop dagens tema.

vad kommer du att sakna med arbetslivet 
nu när du blir pensionär? 
– Såklart kommer jag att sakna mitt arbets-
lag. Att tillsammans med goda arbetskamra-
ter och ideella få bygga församling är det jag 
kommer att sakna mest. Nu kommer jag och 
Christine bo kvar på Tjörn så även i fort-
sättningen kommer vi att vara aktiva i för-
samlingslivet. Men det kommer att bli på ett 
annat sätt än som det varit.

vad väntar härnäst?
– Det kommer med all säkerhet bli mer pys-
sel i vår trädgård i varje fall under sommar-
halvåret. Mer tid för att läsa ser jag fram mot. 
Sedan finns det en del slumrande intressen 
som kanske kan få liv, som t ex att skåda få-
gel. Då kan det bli att resa av. För siktas en 
rosenstare i Piteå då måste man ju få se den 
(nja så nördig kommer jag nog inte bli).

Janåke 
hansson
Präst och 
teamledare 
i Rönnängs 
församling 
går i januari 
i pension. 

KÖP EN MARSIPANGRIS OCH STÖD ACT
Konditor Sune Berndtsson tillverkar 
grisarna - förbeställ redan nu! 150 gr 
marsipangris för 75 kr. Pengarna går 
oavkortat till Acts julkampanjen. 

Beställningar kan göras via mejl till 
anne-marie.axelsson@svenskakyrkan.se 

eller via telefon 0733-23 05 34 eller
Marsipangrisar säljs 12 december kl.12.30 i Klövedals 
församlingshem
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Välkommen i jul
I år kan vi träffas och fira jul tillsammans igen.  
Varmt välkommen till kyrkan för konserter,  
gudstjänster och gemenskap i advents- och juletid.

Foto: Johan Palm
/Ikon

Läs vad som händer i din församling:
svenskakyrkan.se/jul

Under jul kommer du kunna se inlägg i soci-
ala medier och reklam från Svenska kyrkan 
under temat Tillsammans i jul.

Kampanjen är gemensam för hela Svenska 
kyrkan, oavsett var i landet du bor nås du av 
samma budskap.  Det är en styrka att tillsam-
mans göra saker.  Och vi är en stark organi-
sation, som finns såväl lokalt som nationellt, 
ja, över hela landet. 

vår egen adventskalender
Svenska kyrkan Tjörn kommer under de fyra 
söndagarna i advent samt juldagen, nyårsaf-
ton och trettondagen, publicera en ”advent-
skalender”. Varje söndag/helgdag delar vi en 
betraktelse på ett tema utifrån de personer vi 
möter i julkrubban. Vår egen personal står 
för innehållet.  Inslagen kommer du att se i 
våra sociala medier. 

vi finns på facebook och på instagram. 

facebook: svenska kyrkan tjörn

instagram: svenskakyrkantjorn

För vi är kyrka även i sociala medier. För att 
vara tillsammans på olika sätt och nå varan-
dra inte bara i kyrkolokalen utan även ”där 
ute”. 

Även vår hemsida kommer att innehålla ju-
ligt material. Där finns också vår kalender 
som visar allt som händer i våra olika för-
samlingar. 
www.svenska kyrkan.se/tjorn

tillsammans i jul

VIKTIG INFORMATION
Det är inte alltid som högtider är roliga 
och enkla. Du kan på kvällar och nätter, 
året om, nå jourhavande präst via 112. Det 
finns någon som lyssnar på dig!

Även Kyrkans SOS finns för stöd 0771-
800 650. Öppet varje dag, vardagar 13-21 
och helger 16-21, året om. Finns också en 
brevlåda på nätet för dig som vill skriva, se 
www.kyrkanssos.se

Och om du känner någon 
som du vet är ensam i jul 
- bjud in! En enkel kopp 
kaffe eller en promenad tillsammans kan 
vara till stor skillnad för någon annan!
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stenkyrka kyrka
stenkyrkovägen 30, 471 93 kållekärr 
Det finns några parkeringsplatser utanför kyr-
kan. 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 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/

svenska kyrkan tjörn,  
pastorsexpeditionen

hamngatan 17, 471 32 skärhamn
telefon växel: 0304 66 00 55
tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tjorn
hållplats skärhamn torget

blekets kyrka
kapellvägen 5, 471 50 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 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 Kyr-
kesund 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.



PETRUS 4/2021 31

ko
rs

 o
ch

 t
vä

rs
Namn:_________________________________________________

Adress: ________________________________________________

skicka in din 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 8/1-2022

Vinnare till förra krysset, som gratulerats med var sin 
blomstercheck är:
• Daniel Olofsson, Fagerfjäll
• Inga-Britt Johansson, Klädesholmen
• Roland Jakobsson, Fagerfjäll
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BRYT EN
TRADITION

Vi lever alla under samma himmel. Vi har 
samma rättigheter men verkligheten 
ser olika ut. Tillsammans kan vi stoppa 
tvångsäktenskap, könsstympning och 
våld mot fl ickor.

JULINSAMLINGEN 2021

#BRYTENTRADITION
EN AV TRE FLICKOR 
UTSÄTTS FÖR VÅLD 

UNDER SITT LIV.

FLER ÄN 30.000 
FLICKOR GIFTS 

BORT VARJE DAG.

FLER ÄN 10.000 
FLICKOR KÖNS-

STYMPAS VARJE DAG

:  


/ 

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt! 

PG 90 01 22-3     BG 900-1223

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

= 100 FLICKOR


