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Telefonlista & Personal 

Korsord ges ut av Svenska kyrkan på Orust. Ansvarig utgivare: 
Håkan Helleberg. Tryck: Risbergs tryckeri, Uddevalla.
T.f. redaktör för detta nummer är Gunnar Klingberg. 
Om Korsord inte kommer till din brevlåda, ring 0522-64 25 20 
eller skicka e-post till reklamation.uddevalla@vtd.se 

omslagsbilden. Fotomontage Gunnar Klingberg. "Vilken väg 
ska jag välja"

Begravningsverksamhet
Svenska kyrkan har på statens uppdrag hand om 
begravningsverksamheten. 
Det är till oss du skall vända dig, oavsett om du 
är medlem i Svenska kyrkan eller inte, om du har 
frågor om gravar, begravning eller gravskötsel. 
Välkommen med dina frågor.

SVENSKA KYRKAN PÅ ORUST
Tegneby 508, 473 97 Henån
Expedition 26 400
Fax 26 419
orusts.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/orust

PASTORSEXPEDITIONEN, TEGNEBY
Håkan Helleberg, kyrkoherde 26 201
Bernt-Helge Olander, kyrkokamrer 26 410
Maria Stenborg Jonsson, personalansv.  26 344
Malin Brav, kyrkogårdsföreståndare 26 423
Anna Dahl, kommunikatör 26 212
Ellen J Weist, webredaktör 26 345 
Annika Tendahl, ekonom 26 310
Charin Blomgren, assistent 26 306
Anna Ek, kyrkogårdsassistent 26 415

ARBETSLAG NORDVÄST

KYRKANS HUS, ELLÖS
PG Hanner, komminister 26 202 
Henrik Mossberg, vik. musiker 26 330 
Karin Hansson, diakon 26 205
Anna Gustafsson, församlingspedagog 26 211
Lisbeth Johansson, diakoniassistent 26 203

MORLANDA KYRKA & KYRKOGÅRD
Fredrik Andersson, vaktmästare 26 246
Ulf Svensson, vaktmästare 26 242

TEGNEBY FÖRSAMLINGSHEM
Åke Wiklund, komminister 26 302
Maria Henriksson, kantor 26 444
Britt-Mari Karlsson, församlingsass.  26 420
Rebecka Persson, barnledare 26 405

TEGNEBY KYRKA & KYRKOGÅRD
Urban Olsson, vaktmästare 26 245

KYRKANS HUS, HENÅN
Patrick Petersson Rydsten, komminister  26 402
Kajsa-Karin Andersson, diakoniassistent 26 440
Petra Petersson, församlingsassistent 26 208 
Annika Stålendahl, värd & vaktmästare 26 348

TORPS KYRKA & KYRKOGÅRD
Mats Abrahamsson, vaktmästare 26 333

RÖRA KYRKA & KYRKOGÅRD
Solveig Pettersson, vaktmästare  26 443 
Röra kyrka och fax 23 120

ARBETSLAG SYDOST

KYRKANS HUS, SVANESUND
Egil Midtbö, komminister 26 301
Hans Blomberg, kantor 26 324
Cecilia Williamsson, diakoniassistent   26 305
Margareta Martinsson, församlingsped.  26 340

LÅNGELANDA KYRKA & KYRKOGÅRD
Jenny Strömberg, vaktmästare 26 247

MYCKLEBY KYRKA & KYRKOGÅRD
Arvid Martinsson, vaktmästare 26 323

STALA FÖRSAMLINGSHEM
Vikarierande komminister 26 401
Sven Eckerdal / vikarierande kantor 26 424
Gunilla Svensson, församlingspedagog 26 430

STALA KYRKA & KYRKOGÅRD
Gunnar Andersson, vaktmästare 26 433

 Nya telefon- och öppettider  
på expeditionen 

 
Måndag - fredag kl.  9-12

Kollekt via Swish
Det du ger söndag eller måndag går till 

söndagens kollektändamål.

Långelanda församling  123 084 74 75
Myckleby församling  123 263 96 72
Stala församling  123 172 10 42
Morlanda församling  123 326 88 28
Tegneby församling  123 440 77 71
Röra församling  123 494 48 56
Torps församling  123 303 43 60
Svenska kyrkans  
internationella arbete 123 588 10 81

Diakonin på Orust  123 098 42 78
Kyrkkaffe och luncher,  
hela Orust  123 113 11 35

Från redaktören
Detta nummer av Korsord ser 
inte riktigt ut som vanligt. Det 
beror på att Anna som bru-
kar ro iland detta projekt av 
olika anledningar inte hade 
möjlighet att göra det denna gång. Jag har 
fått hoppa in med rätt kort varsel och med 
god hjälp från flera håll så ser ni resultatet 
här. Jag hoppas att det ska fungera som in-
formation om gudstjänster framöver i våra 
kyrkor, om höstens alla aktiviteter för barn 
och vuxna, för saker som händer i form av 
konserter, temadagar eller dylikt. Det kan 
alltid dyka upp nya händelser i annonser 
och månadsblad, allt går ju inte att planera 
så långt i förväg…

En sak som händer om några veckor är kyr-
kovalet. Det finns en del att läsa om det i 
detta nummer, och vill man ha mer infor-
mation så finns det både på Orusts Pas-
torats hemsida (www.svenskakyrkan.se/
orust) och på www.svenskakyrkan.se. Det 
är ett viktigt val som kan påverka kyrkan 
framöver, både här på Orust, i vårt stift och 
på riksplanet. – Var med och gör din röst 
hörd! Fundera över hur du vill att kyrkan 
ska vara, vad som är viktigt och centralt, 
vad som gör kyrkan till kyrka! Alla som till-
hör Svenska kyrkan och är över 16 år har 
rösträtt.

Ännu dröjer sig sommaren kvar även om 
det blir allt mörkare och svalare. Fortsätt 
att  njuta av solen och grönskan så länge 
du kan!

Innehåll
Kyrkoherdens sida....................................3

Om valet....................................................4

Konfirmander ............................................6

Livets gång ...............................................8

Resa till Auschwitz ...................................9

Personalförändringar ........................... 10

PGs tankar om bön ............................... 11

Egils morgontankar ............................... 11

Barnverksamhet .................................... 12

Smått o gott .......................................... 13

Körverksamheter .................................. 14

Gemenskapsträffar .............................. 15
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Gudstjänster .......................................... 17

24 timmar bön ...................................... 20



www.svenskakyrkan.se/orust 3

Håkan Helleberg
Kyrkoherde

Vad är uppgiften?
Vad gör kyrkan till Kyrka?

Förändring är inte alltid ett positivt ord. Men det 
är inte bara ett ord utan ett tillstånd. Vi lever i en 

föränderlig värld och en kyrka som också är i ständig 
förändring.

Att kyrkan inte är något förstenat det vet vi. Vi kan ha 
olika åsikter om saker och ting. Ibland säger vi att det 
var bättre förr eller så tycker någon att det var värre 
förr och tycker att kyrkan har för-
ändrats till det bättre.

Vad vi än tycker så är det ett måste 
att kyrkan förblir vid sin uppgift. 
Att fira Gudstjänst, bedriva Under-
visning, utöva Diakoni och framför 
allt Mission. Detta är kyrkans stora 
MÅSTE. Gör vi inte detta så är vi 
inte längre en kyrka.

Men vad är en Gudstjänst? Ett 
tillfälle att tjäna Gud och tillika 

en möjlighet för att Gud på bästa sätt 
kan tjäna oss. En Gudstjänst skall 
innehålla alla dessa storheter som 
redovisas i vårt uppdrag.

Undervisning? I all den verksamhet som bedrivs 
skall det vara tydligt att det är kyrkans budskap 

som ges. Vi får hela tiden vara uppmärksamma på att 
inte främmande metoder slingrar sig in i vår verksam-
het. I Gudstjänsten skall undervisningen vara central.

Diakoni? Är kyrkans sätt att tjäna människan. Men 
det skall göras på det vis som Gud vill. Diakonin 

skall också vara synlig i Gudstjänsten.

Mission? Det är detta som är vårt uppdrag. Vi 
skall förmedla evangeliet om Jesus Kristus och 

framförallt göra det på så vis att det blir relevant i 
människors liv.

Vi lever i Reformationsjubileet, det är 500 år sedan 
Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Witten-
berg. Men reformationen var ingen förnyelse utan en 

återgång till källorna. 
Jag är övertygad om att det bästa sät-
tet att göra kyrkan relevant för nu-
tidsmänniskan är att se hur urkyrkan 
fungerade. Där man sjöng lovsång, 
delade brödet och höll fast vid det 
som är omistligt.

Här kommer en förmaning från 
aposteln Paulus: 

”Men de gudlösa gamla myterna ska 
du avvisa. Träna dig i stället i guds-
fruktan. Fysisk träning är nyttig på 
sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig 
på allt sätt, för den har löfte om liv, 
både för den här tiden och den kom-
mande.” 
(1 Tim.4:7-8, SFB 15)

Att fira Guds-
tjänst, bedriva Un-
dervisning, utöva 
Diakoni och fram-
för allt Mission. 
Detta är kyrkans 
stora MÅSTE. 
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Kort om kyrkovalet

Särskild röstningslokal för 
förtidsröstning 

Käringöns kyrka: 10 sept. kl. 12-14.
Gullholmen kyrka: 10 sept. kl. 16-18
Mollösunds kyrka: 9 sept. kl. 15-17

Förtidsröstning
Pastorsexpeditionen i Tegneby
Vecka 36
Måndag 4 sept. – lördag 9 sept. kl. 9-12  
Kvällsöppet: Torsdag 7 sept. kl. 17-20

Vecka 37
Måndag 11 sept. – fredag 15 sept. kl 9-15
Kvällsöppet: Tisdag 12 sept. kl 17- 20 
Lördag 16 sept. kl. 9-12
Söndag 17 sept. kl. 14 -16 

Söndagen den 17 september är det kyrko-
val i Sverige då alla medlemmar i Svenska 
kyrkan som är över 16 år kan vara med 
och rösta. Precis som i det allmänna valet 
så sker det i tre nivåer utifrån hur Svenska 
kyrkan är organiserad. 

Val till kyrkomötet
På riksnivå väljer man till kyrkomötet som 
är Svenska kyrkans högsta beslutande or-
gan. De 251 ledamöterna träffas varje år. 
Man beslutar i frågor som rör hela Svens-
ka kyrkan, t.ex. kyrkoordningen, kyrko-
handbok och psalmbok.

Val till Stiftsfullmäktige
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift som är 
den regionala nivån och vi hör till Göte-
borgs stift. Stiftsfullmäktige ska innehålla 
minst 41 ledamöter och här beslutas bl.a. 
om mål och riktlinjer för stiftet i stort och 
en stor del ekonomiska frågor. ”Stiftet ska 
främja och ha tillsyn över församlingarnas 
uppgift att fira gudstjänst, bedriva under-
visning samt utöva diakoni och mission.”
Till stifts- och riksnivå finns det flera olika 
grupper att välja på.  Dels finns det po-
litiska partier som ställer upp i valet och 
så finns det tre nomineringsgrupper som 
inte vill att partipolitik ska styra kyrkan – 
POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska 
Kyrkan), FK (Frimodig Kyrka) och ÖKA 

(en Öppen Kyrka för Alla). På nätet kan 
man hitta information om vad de olika 
grupperna står för och vill arbeta för.  
www.svenskakyrkan.se/vad-vill-nomine-
ringsgrupperna-i-kyrkomotet

Val till kyrkofullmäktige
Det som ligger oss närmast handlar om 
kyrkan här på Orust som numer är ett pas-
torat. Här väljer man till Kyrkofullmäk-
tige som bl. a. beslutar om budget. Där 
utses också kyrkoråd och församlingsråd. 
I församlingsrådet behandlas frågor som 
rör församlingens gudstjänstliv, kollekter, 
kyrkvärdar m.m.
På lokalnivå finns det några olika s.k. 
nomineringsgrupper. Här på Orust har det 
blivit så att de olika församlingarna har 
egna listor och det är kanske inte alltid 
så lätt att se vad som skiljer dem åt. De 
flesta vill ju kyrkan väl och att den ska få 
de bästa förutsättningar att leva och växa. 
Här kan det ha betydelse att kryssa den 
eller de (upp till tre) personer som man har 
förtroende för. 

Var, när och hur
Här intill ser du när och var och hur man 
röstar. Vilket valdistrikt du till hör står på 
röstkortet som skickas ut till alla röstbe-
rättigade i slutet av augusti.

Öppettider 
Söndag 17 september

Valdistrikt Långelanda församling
Vallokal: Långelanda församlingshem 
Öppet: kl. 12-17, 18-20.

Valdistrikt Myckleby församling
Vallokal: Myckleby församlingshem 
Öppet: kl. 14-20.

Valdistrikt Stala församling
Vallokal: Stala församlingshem 
Öppet: kl. 14-20.

Valdistrikt Morlanda församling
Vallokal: Kyrkans hus Ellös  
Öppet: kl. 12-20.

Valdistrikt Tegneby församling
Vallokal: Tegneby församlingshem 
Öppet: kl. 14-20.

Valdistrikt Röra församling
Vallokal: Kyrkans hus, Henån 

Öppet: kl. 12-20.

Valdistrikt Torps församling
Vallokal: Torps församlingshem 
Öppet: kl. 14-20.
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Vilka kan man rösta på? 
     Val till kyrkofullmäktige på Orust
En Allmän kyrka i Orusts pastorat
1 Kerstin Pettersson Svanesund
2 Gunnar Klingberg Svanesund
3 Inga-Lill Josefsson Mulltorp
4 Inger Simonsson Tollungeröd
5 Bo Pettersson Svanesund
6 Gunnel Klingberg Svanesund
7 Bertil Olsson Svanesund
8 Sture Karlsson Mölneby

Församlingens Väl i Orusts pastorat
1 Anders Gustavsson Tegneby-Hogen, Henån
2 Elisabet Andersson Strand, Nösund
3 Anders Persson Tegneby-Hoga, Ellös
4 Pia Askland Josefsson Tavlebord, Henån
5 Lars Andersson Kallefors, Henån
6 Ingrid Andersson Lunneslätt, Henån
7 Patrik Andersson Lunneslätt, Henån
8 Bertil  Andersson Nötskär, Nösund
9 Kristina Gustavsson Tegneby-Hogen, Henån
10 Barbro Lagerqvist Håv, Ellös
11 Ann-Louise Högberg Rålanda, Ellös
12 Sara Olsson Tegneby-Lunden, Nösund 
13 Gun-Britt Hermansson Lyr-both, Nösund

Kyrka och Gemenskap i Orusts pastorat
1 Helena Arvedahl Hjälmvik
2 Ingrid Fladvad Svanvik
3 Bo Andersson Långeby
4 Inga-Lena Gustafzon Rålanda
5 Börje Rossödal Rossö
6 Susanne Josefsson Tyfta
7 Gunilla  Svensson Varekil
8 Irene  Andersson Hårleby
9 Christer  Persson Rossö
10 Erik Karlsson Hjälmvik

Kyrklig Enighet i Myckleby Orusts pastorat
1 Inger Lif Råhagen
2 Kjell Pettersson Ottestala
3 Berit Olsson Ottestala
4 Inga-May Hagman Krossekärr
5 Eva Widegren Stillingsön
6 Bo Olsson Ottestala
7 Ulla Britt Emstedt Hålebäcken
8 Anette Lindegren Kvarndalen
9 Jan Asterlind Beläteröd

Kyrkligt samarbete i Orusts pastorat
1 Ingemar Martinsson Svineviken, Röra
2 Ulla Gullberg Bua, Röra
3 Birgitta Samuelsson Båtsbräcka, Röra
4 Jonas Blanck Göksäter, Röra
5 Malin Lyrstrand Torp
6 Birgitta Olsson Prästbacka, Röra
7 Caroline Martinsson Timmerhult, Röra
8 Ture Olsson Kärra, Röra
9 Anna Lena Göransson Häröd, Röra

Levande Kyrka i Orusts pastorat
1 Roger Hansson Kårehogen Ellös
2 Berit Strandberg Mattsson Mollösund
3 Elsie Anderberg Gullholmen
4 Kerstin Bagge Käringön
6 Marie-Louise Westberg Mollösund
7 Hans Pettersson Gullholmen
8 Gunilla Svensson Käringön
9 Mats Arvidsson Ellös
10 Gunnel Gagner Mollösund
11 Jonas Nilsson Gullholmen

Ovanstående nomineringsgrupper och namn är det du kan rösta på 
till kyrkofullmäktige på Orust. Kom ihåg att du kan personrösta, alltså 
kryssa upp till tre personer på den lista du väljer och som du har särskilt 
förtroende för.

För mer information om vad de olika grupperna står för, klicka in på 
hemsidan: https://www.svenskakyrkan.se/orust/kyrkoval.

Nu har du chansen 

att påverka!

www.svenskakyrkan.se/orust
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Konfirmander 2017
Myckleby kyrka 2 juli
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Överst från vänster: 
Pontuz Bengtsson, Gustav Engström, William Gustafsson, Julius Fritzén 
Karlsson, Rasmus Holmström Engelin, Oscar Björnberg, Oscar Loob Alm-
bratt, Albin Persson, Emil Amundsen, Simon Simonsson, Tristan Luthman, 
Clara Sahlsten och Hans Blomberg, musiker
Andra raden uppifrån, från vänster:
Carl Passby, Oskar Kjellman, Mattias Björn, Axel Nilsson Sparf, John Jo-
hansson, Sara Larsson, Isabelle Brav, Alicia Persson, Elin Olsson, Paulina 
Nilsson, Ida Hultén och David Hafstad Wallander

Från vänster: Jonas Liljeqvist, präst, Moa Bengtsson, Tindra Dahl, Nina 
Holmberg, Gunilla Enggren, pedagog

Från vänster: Anna Gustafsson, pedagog, Moa Lindström, Ida Lagerlöf, Rebecca 
Girnus, Marlene Rassy, Karin Hansson, diakon, PG Hanner, präst

Torps kyrka 20 maj Hälleviksstrands kyrka 3 juni

Tredje raden uppifrån, från vänster:
Anna Gustafsson, pedagog, Viktor Edenmyr, Oliver Syrén, Nanna Olsson, Sofie 
Hansson, Ella Olsson, Max Andersson, Moa Sjögren, Elin Johansson, Tilda Ny-
ström, Wilma Lyrhem, Nora Johnsson, Louise Isaksson, Philip Johansen, Benjamin 
Syrén och Gunilla Enggren, pedagog
Främsta raden från vänster:
Isak Johnsson, Jonathan Borgström, Angelica Nisén, Savanna Ekerot, Egil Midtbö, 
präst, Sandra Davidsson, Karl Hellström, Nicolina Olsson och William Petersson
Frånvarande: 
Sara Sjögren och Viktor Tendahl 
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Konfirmander 2017
Stala kyrka 4 juni

Vardagskonfa i Henån

Vi träffas i Kyrkans hus, Henån, 

torsdagar kl. 16 -18. 

Uppstart med information till konfir-
mander och föräldrar 7 september. 

På vårterminen förlänger vi träffarna 
och deltar i veckomässan i Torps kyrka  
kl. 18.30.

Vi åker på läger till Gullholmen  
22-24 september.  
På vårterminen åker vi till Stockholm  
9-13 maj.

Konfirmation: 27 maj 2018 i Torps 
kyrka.

Har du frågor ring:  
Petra Petersson, fösamlingsassistent.

Konfirmand 2018?
Samtal • Diskussioner •Undervisning • Musik • Gudstjänster • Läger

Överst från vänster: 
Emma Kihl, Wilma Walter, Amanda Anderberg, Frida Pallvik,  
Albert Andersson. 
Mittenraden, från vänster: 
Åke Wiklund, präst, Hans Blomberg, musiker, Tim Stark, Elias Thoresson, 

Oliver Stålbrand, Filip Berntsson, Margareta Martinsson, pedagog,  
Patrik Peterson Rydsten, präst. 
Främsta raden, från vänster: 
Matilda Andréasson, Frida Johansson, Cecilia Ericsson Stahlin,  
Tilda Abrahamsson, Linnéa Berntsson.

Vardagskonfa i Svanesund

Vi träffas i Kyrkans hus Fridäng 

onsdagar kl. 15.15- 17.15

Uppstart med information till konfirman-
der och föräldrar i Stala kyrka  
söndag 3 september kl. 15.30. 

Vi åker på läger till Gullholmen  
22-24 september. 

På vårterminen åker vi till Stockholm  
9-13 maj. 

Konfirmation:  
20 maj 2018 i Långelanda kyrka.

Har du frågor ring:  

Margareta Martinsson, pedagog.

Sommarkonfa - Orust

Vi träffas en söndag i månaden kl. 9-14, 
med start i 12 november i Morlanda 
kyrka.

Uppstart med information till konfir-
mander och föräldrar i Morlanda kyrka  
söndag 15 oktober. Vi börjar med guds-
tjänst kl. 11. 

Under sportlovet i februari åker vi till 
Rom i Italien. Veckan efter skolavslut-
ningen har vi ett pilgrimsläger i Myck-
leby. Kostnad 1 700 kronor, plus fick-
pengar och luncher i Rom. 

Konfirmation: 1 juli 2018 Myckleby 
kyrka.

Har du frågor ring: 

Anna Gustafsson, pedagog.

Telefonnummer till ledarna hittar du på sidan 2
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Avlidna

Långelanda
Elvira Gunbritt Klary Jansson, Reorseröd, Svanesund 86 år
Kerstin Irene Andersson, kastet och Svanesund, 84 år

Myckleby
Sven Bernhard Mauritz Samuelsson, Hästlägg, Henån, 93 år
Karl Bertil Abrahamsson, Edsberg och Henån, 84 år

Morlanda
Bo Tage Roland Karlsson, Edebacken, Ellös, 75 år
Lita Anne Maj Elisabeth Drindberg, Strandvägen, Ellös, 71 år
Elin Astrid Maria Didriksson, Bjönni, Ellös, 89 år
Kerstin Inga-Britt Rautiainen, Strandvägen, Ellös, 79 år
Knut Roland Wessberg, Rosenlundsvägen, Ellös, 93 år
Erik Allan Arvidsson, Hällavägen, Ellös, 91 år
Kjell Teodore Nilsson, Bua, Ellös, 77 år

Röra
Dagmar Elisabet Egelmyr, Sjöbodvägen, Henån, 91 år

Stala
Hans Ingemar Theander, Nedre Dale, Varekil, 67 år
Ulla Kerstin Kallmér, Fjordbacken, Varekil, 73 år

Döpta

Långelanda
Alice Anna-Lena Mäsak, Vallen, Svanesund, 4 juni

Myckleby
Majken Anna Dagny Aronsson, Berg, Stillingsön, 10 juni

Röra
Adele Karolina Mattsson, Hasselvägen, Henån, 4 juni 
Melvin Svedberg, Häröd, Henån, 10 juni

Stala
Lykke Märta Maria Lundin, Norra Hjälmvik, Henån, 18 juni
Åsa Isabella Birgitta Hempel, Tyfta  Sörhagen, Henån 23 juni

Vigda

Morlanda
Malin Linnéa Mirjam Lindström och Alf Ronnie Falk, 
Vallenvägen, Mollösund, 23 juni

Myckleby
Monika Karin Lindberg och Karl Anders Henrik Martinsson,  
Narveröd, Henån 20 maj

Röra
Ewelina Aleksandra Brezinska och David Staffan Andre-
as Olsson, Lärkträdsvägen, Henån 27 maj

Stala
Ingrid Kristina Fladvad och Bo Ingvar Norell, Svanvik, 
Varekil 5 juni

Åsa Isabella Birgitta Hempel och Bo Edvard Svanberg, 
Tyfta Sörhagen, Henån, 23 juni

Vill du ha någon att tala med?
Ta gärna kontakt med:
Karin Hansson, diakon, tel 26 205 
Kajsa Karin Andersson, diakoniassistent,  tel 26 440 
Cecilia Williamsson, diakoniassistent, tel. 26 305

Vi har också en diakonal besökstjänstgrupp med personer, som har 
till uppgift att hälsa på och vara till stöd på olika sätt. 

Oasdagarna i Hälleviksstrand
EFS Orust, Oasrörelsen och Svens-
ka kyrkan på Orust arrangerade 
oasdagar i Hälleviksstrands kyrka 
16 och 17 juni utifrån temat ”På 
fyra B:n” (Apg.2:42)
Åke Wiklund ledde mötet på fre-
dagskvällen då det handlade om 
rikedomen i Bibeln, Guds levande 
och verksamma Ord. 

Mikael Landgren (präst och distriktsföreståndare för EFS Väst) 
undervisade om den gåva som Bönen är, en väg till nära och in-
nerlig relation till vår himmelske Fader. 
Jonas Liljeqvist berikade oss med nya sidor av nattvardens ”dia-
mant”, glädjen i Brödsbrytelsens mysterium och betonade vikten 
av att förvalta – dela ut – låta komma i omlopp. 
Lördag eftermiddag ledde Håkan Helleberg det sista mötet. 
Temat här var Brödragemenskapen - gemenskapen kring Jesus - 
som vi fick praktisera då vi firade mässa tillsammans. 
Det blev härliga tillfällen till god undervisning, lovsång, gemen-
skap, bön och förbön. Vi hoppas kunna mötas på detta sätt igen 
nästa år!
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Polen - Auschwitz
9:or från Henåns skola

Den 24 maj kl 13.00 lämnade vi nior Henån skola för en 
sex dagar lång resa till Polen. Vi stannade två gånger för 
mat och kom fram till färjan innan kl 21. 

25 maj Besök i kloster och basilikan Jasna Góra
Nästa dag väntade mer bussåkande och stopp i Czestochowa 
för att besöka klostret och basilikan Jasna Góra. När vi var där 
delade vi upp oss i två grupper och varje grupp fick en guide som 
visade oss runt. Vi fick bland annat se tavlan ”Svarta madonnan” 
vilket är en avbildning av Maria som en drottning med Jesus i 
knät. Efter ett drygt två timmar långt besök på klostret så åkte vi 
vidare till hotellet i Krakow.

26 maj  Auschwitz - Birkenau 
Den 26 maj lämnar vi hotellet tidigt och efter några timmars 
shopping i Krakow beger vi oss till Auschwitz. Runt klockan 
15.30 så delas vi upp i mindre grupper och följer våra guider in. 

I det första huset vi går in i hänger bilder på en väldigt liten del 
av fångarna som bott och dött på Auschwitz. I de andra husen 
fick vi se cellerna de låste in fångar i, resväskor med namn och
adresser, glasögon, matredskap, hår och skor. Vi fick även gå in i 
en liten gaskammare som fortfarande är bevarad. 

När vi sedan kom in på Birkenau fick vi se alla ruiner av hus 
och koncentrationskammare som tyskarna försökt förstöra med 
hjälp av eld och bomber, vi fick gå in i ett av husen som fortfa-
rande stod upp och se hur fångarna bott. Vi tror att alla hade 
svårt att ta till sig vad som faktiskt hänt där. 

Att se hur fångarna haft det och få höra när guiden berät-
tar om de hemska förhållandena i lägren berörde verkligen och 
Auschwitz-Birkenau kommer vara ett minne för livet. Ett hemskt 
sådant.

27 maj Krakow,  Saltgruvorna med ett stort kapell
Den 27 maj lämnar vi vårt hotell i Krakow kl 06.30 för att åka 
till saltgruvorna i Wieliczka som varit i drift sedan 1200-talet. 
Vår rundtur började med att vi fick gå ner för 308 trappsteg för 
att komma ner i gruvan, där nere fick vi se fantastiska statyer

Och vi fick även ett se stort stort kapell inuti gruvan. Det var 
bara en man som byggde på den åt gången och därför tog det 
närmare 70 år att färdigställa den. Efter gruvan påbörjar vi resan 
norrut till Warszawa.

28 maj, Warszawa sedan hemmåt
Den näst sista dagen ägnar vi förmiddagen åt att shoppa och se 
oss om i Warszawa för att sedan åka en sista biten till Gdynia 
där färjan ska ta oss tillbaka hem. Den 29 maj går vi av färjan i 
Sverige för de sista timmarna buss tillbaka till Henåns skolan. Vi 
kom hem fulla av nya intryck, förhoppningsvis lite smartare än 
vad vi var innan.

Detta har varit en fantastisk och hemsk resa som jag är så glad 
att jag har fått uppleva. Det har verkligen gjort ett intryck på oss 
och vi vet att ingen av oss kommer någonsin kommer glömma 
bort den.

Text: Sofia Andersson och Emma Blomberg
Foto Sofia Andersson

Tack till Orusts pastorat som hade bidragit med pengar till resan. 
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Personalförändringar!
Vi välkomnar Patrick till hans nya 
tjänst som komminister i arbetslaget i 
Nordväst. arbetsplats Henån. Patrick 
har vikarierat i Sydöstra arbetslaget så 
han är redan känd på Orust.

Var har du arbetat innan?
Jag prästvigdes 2011 på pingstdagen av bi-
skop Carl Axel Aurelius och missiverades 
(sändes av stiftet) som pastorsadjunkt till 
Kungälv och Yttterby församlingar.

Därefter fick jag min första komminis-
tertjänst i Västra Marks församling.  
Senast har jag varit i Döderhults försam-
ling, Växjö stift. 

Vad är viktigt för dig som präst?
I det att vara Verbi divini minister (det 
gudomliga Ordets tjänare) ligger det att 
vara förvaltare av Guds Ord och kyrkans 
rika tradition. Det innebär att ta emot och 
ge vidare det evangelium som en gång är 
givet de heliga. 

Uppdraget kan uttryckas på mångahan-
da sätt; att undervisa församlingen så att 
de kan leva i sitt dop idag och in i evighe-
ten, ett annat sätt är att "göra Jesus känd, 
trodd, lydd och älskad". 

Vad vill du särskilt utveckla och  
arbeta med när du börjar  
i Henån, Torp och Röra? 

Jag vill fortsätta det goda lokala arbete 
som finns och samtidigt vara väl förankrad 
i såväl den evangeliska (lutherska teologin 
som dess kyrkoliv) , liksom den allmän-
kyrklighet som Kristi kyrka bekänner sig 
till. 

Har du någon personlig erfarenhet av 
kristen tro som du vill dela med dig av? 
Jag är uppvuxen i kyrkbänken och har 
därmed den kristna tron med mig som en 
självklarhet i livet. Är samtidigt medveten 
om vad tvivel innebär i vuxen ålder. 

Dessa båda vandrar ofta sida vid sida 
hos dem som lever i sitt dop och då är det 
pastoralt att veta att Jesus inte visar bort 
dem som tvivlar utan säger "kom och följ 
mig". 

Er vän tillika med komminister, 
Patrick Petersson Rydsten

"göra 

Jesus 
känd, trodd, 
lydd & 

älskad"

Välkommen Maria!  Hon ska arbeta 
som personalansvarig och ska delvis 
efterträda Bernt-Helge Olander som 
kommer att gå i pension i början av 
nästa år. 

Var har du arbetat innan? 
Att jobba inom personal- och ekonomiom-
rådet speglar hela min arbetskarriär. Jag 
har arbetat i allt från mindre privatägda 
bolag till stora multinationella företag och 
nu senast inom allmännyttan på Bostads 
AB Poseidon. Branscherna har varierat 
från försäkringsmäkleri, IT, fastigheter och 
svetselektroder. 

Vad är viktigt för dig som  
personalansvarig?

Generellt tycker jag det är intressant att 
arbeta i en organisation som inte enbart 
drivs i vinstsyfte, där man har möjlighet 
och tid att se till den enskilda medarbeta-
rens behov samtidigt som det naturligtvis 
måste passa in i verksamheten. 

Jag tycker det är av största vikt med 
ett gott samarbete inom och mellan olika 
yrkesgrupper och har en förkärlek till nät-
verk, där man enkelt kan utbyta erfarenhe-
ter och känna gemenskap. 

Vad vill du särskilt utveckla och  
arbeta med när du börjar på Orust?

Jag är övertygad om att det finns en mång-
facetterad kunskapsbank som är viktigt att 
ta tillvara genom kunskapsinventering och 
fortbildning. 

Arbetet med att utveckla vår personal-
handbok med tillhörande styrdokument 
kommer förstås också att fortsätta. Dess-
utom är det en mängd förberedelser inför 
den nya dataskyddsförordningen som 
börjar gälla 2018.  

Men viktigast av allt är förstås att po-
ängtera att min tjänst är en stödfunktion 
till alla medarbetare på pastoratet, finns 
det frågor eller funderingar är mina kolle-
gor varmt välkomna att kontakta mig. 

Har du någon personlig erfarenhet av 
kristen tro som du vill  

dela med dig av?
När jag fick möjlighet att vandra El Ca-
mino de Santiago från Sarria till Santiago 
de Compostela. Det var en meditativ och 
andlig upplevelse, framförallt tänker jag på 
mötet med andra pilgrimer men även besö-
ken i kyrkor och kapell längs vägen. 

Maria Stenborg Jonsson
Personalansvarig
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Om bön...
Inför Guds ansikte

Jag skrev ett par rader i 
förra Korsord om att dra 
sig undan en stund, att 
få vila sig lite inför Guds 
ansikte. Jag tror att jag 
fortsätter där jag slutade 
förra gången; inför Guds 
ansikte, i stillheten och 
bönen. 

De flesta av oss har på olika sätt prövat 
att be. Några ber regelbundet, andra mer 
sällan. Några låter orden strömma från det 
innersta av hjärtat, andra håller 
gärna fast vid inlärda böner; 
formuleringar som ger styrka 
och trygghet. Det är bra. Finn 
din väg till bönen.

Få saker
Bönen tar sig olika uttryck 
genom olika tider i livet. Jag 
minns att när jag började be, 
den tiden i ungdomsåren när jag 
drogs med in i kyrkan, då handlade min 
bön mycket om att jag skulle få saker. Gud 
ge mig… Den bönen hänger naturligtvis 
kvar, jag har mina behov och önskningar, 

precis som du. Men han svarar inte alltid 
som man vill, han är ändå Gud och ingen 
spratteldocka som alltid gör precis som 
man önskar.

Andras behov
Efterhand fann jag fler sätt att be på, det 
blev viktigt att be för andra, att släppa 
blicken från mig själv till andras behov.
Det är ett viktigt bönerum, och där kan 
man tillbringa en livstids bön om man vill.

Inte viktigt med ord
Men bönen är mer, den är 
en andning, både en in- och 
en utandning, ett sätt att 
syresätta hela kroppen, eller 
fylla hela sig själv med Guds 
ande. I det bönerummet är 
det inte så viktigt vilka ord 
man använder, där får man 
bara vara, låta sig bäras av 
Gus själv. Paulus skriver att 
Anden själv vädjar för oss 

med en bön utan ord när vi själva inte vet 
hur vi skall be. Vi vet ju inte hur vår bön 
egentligen bör vara, men Anden vädjar för 

oss med rop utan ord, och han som ut-
forskar våra hjärtan vet vad Anden menar. 
(Romarbrevet 8:26-27)

Hjärtats samtal
I den bönen, hjärtats samtal med sin ska-
pare, kan man tillåta sig att be med stor 
förundran, eftersom Gud är så mycket 
större än vad vi kan föreställa oss. Där 
kan bönen mer handla om hjärtats djupa 
tack till sin skapare, ett tack för att vi finns 
till, och ett tack för att han möter oss med 
korsmärkta händer.

PG Hanner, präst 

"Bönen är... 
ett sätt att 

syresätta
 hela 

kroppen"

Solen skiner en vack-
är sommarmorgon i 
Myckleby. Klockan är 
bara sju på morgonen. 

Det är tredje dagen på 
lägret med pilgrimskon-
firmanderna. Ungdomar 
från hela Orust är sam-

lade. Olika människor som har samlats 
för att vandra, paddla kajak och uppleva 
gemenskap. De är mitt i livet och har ändå 
livet framför sig.

Igår körde en buss oss till Stocken. Där 
fick vi vara tillsammans och känna på 
havet och vinden. I naturen, i solen och i 
rörelse mot något annat! Att vara männis-
ka är att vara i rörelse och gå mot något.  
På en pilgrimsvandring är vi på väg mot en 
katedral. En vacker kyrka som påminner 
oss om det himmelska målet som vi männ-
iskor är på väg emot. Vi är alla på väg, på 
väg i livet, i motgång och medgång, i ar-
bete och skola finns vi. Med våra drömmar 
om livet och framtiden. 

Jag växte upp i ett typiskt brukssamhälle i 
Norge. 3000 invånare med gruvdriften som 

Morgontankar
Konfirmander, barndomen och livet 

viktigaste näring. En plats där de flesta 
hade ett arbete. Det var därför viktigt att 
alla började arbeta. Kreativitet och egna 
påhitt var inget som sågs positivt.

Min far sa ofta, när han satt vid köks-
bordet, att tryggheten fanns i gruvan. Det 
blev därför ingen annan arbetsplats för 
honom.

I samhället var kyrkan och missionshu-
set en naturlig del. En plats att tillbe och 
lära känna Gud, men också en plats för 
gemenskap och omsorg. Det var där en 
av de anställda som tillsammans med en 
lärare startade scoutrörelsen. De tog över 

en gammal gård och fixade till så att unga 
pojkar och flickor kunde åka dit på läger. 
Det var enkelt, men det var en plats med 
mycket kärlek. Kärlek till Gud och kärlek 
till de ungdomar som kom dit. Det var 

livsglädje och mycket arbete. När vi stod 
på lägerplatsen och tittade utöver vatt-
net syntes höga berg och en sjö som hade 
namnet Rånavattnet. På en skylt i bergen 
var det en vers från Psaltaren 121.1-2:
Jag ser upp emot bergen: varifrån 
skall jag få hjälp? Hjälpen kommer 
från Herren, som har gjort himmel 
och jord.

Egil Midtbö, pilgrimspräst 

Pilgrimskonfirmander på vandring. 

"på väg 
i livet 

i motgång 
& medgång"
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Att bedja är ej  
endast att begära,
Att själviskt ropa: 
Giv mig Herre, giv!

Att bedja är att 
komma Gud så nära
Att han blir livet i 

vårt eget liv

Sv ps 213 v1
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HAR DU FRÅGOR?  
Telefonnummer till ledarna finns på sidan 2. 

För barnen
Kyrkans Hus Fridäng, Svanesund,

Kyrkis 
Barn 0-5 år tillsammans med vuxen.
Fredag kl 9.30-12, Start 25 aug.
Öppen verksamhet. Vi leker, har sångstund 
och fikar tillsammans
Ledare: Margareta Martinsson

Miniorer och Juniorer:
Vi lär oss mer om bibeln, pratar om livet, 
leker, pysslar, sjunger och fikar tillsam-
mans.
Ledare: Margareta Martinsson

Miniorer
Ålder: Klass 1-3. 
Torsdag kl 14-16. Start 7 sept.

Juniorer 
Ålder: klass 4-6. 
Tisdag kl 14-16.  Start 5 sept.

Stala församlingshem

Kyrkis 
Barn 0-5 år tillsammans med vuxen.
Måndag kl 10-12. Start 28 aug.
Öppen verksamhet. Vi leker, har sångstund 
och fika. 
Ledare: Gunilla Svensson.  

Miniorer och juniorer: 
Vi leker, pysslar, sjunger och fikar tillsam-
mans. Vi lär oss mer om Jesus.
Ledare: Gunilla Svensson.  

Miniorer 
Ålder: Förskoleklass-klass 3.
Tisdag eller torsdag kl 14.30–17, udda 
veckor. 
Start 29 resp. 31 aug.

Juniorer 
Ålder: klass 3-6. 
Tisdag eller torsdag kl 14.30-17, jämna 
veckor. 
Start 5 resp. 7 sept.

För både miniorer och juniorer gäller att 
man kan åka buss från Varekils skola men 
om någon behöver skjuts så kontakta Gu-
nilla. Obs! Ev. byte av dag om många har 
förhinder. Hör av er i så fall. 

Kyrkans Hus Ellös

Kyrkis 
Barn 0-5 år med vuxen. 
Måndag dropin kl 9.30-12. Start 4 sept.
Öppen verksamhet. Vi leker, har sångstund 
och fikar tillsammans. 
Ledare: Anna Gustafsson

Miniorer, Juniorer och "4-6:an"
Vi fikar, leker, pysslar och lär oss mer om 
Jesus. 
Ledare: Anna Gustafsson

Miniorer 
Ålder: Förskoleklass - klass 1. 
Måndag kl 14-16. Start 4 sept.

Juniorer 
Ålder: klass 2-3
Torsdag kl 14-16. Start 7 sept.

"4-6:an"
Ålder: Klass 4-6.
Tisdag kl 14.15-16.15. Start 5 sept.

Tegneby församlingshem 

Kyrkis
Barn 0-5 år och vuxen tillsammans. 
Fredag kl 10-12. Start 8 sept.
Fri lek, sångsamling och fika. 
Ledare: Britt-Mari Karlsson. 

Juniorer och Miniorer
Vi försöker skapa en gemenskap och at-
mosfär som man tycker om att vara i och 
längta till. 
Skapande, leker lekar tillsammans, bak-
ning, drama, fri lek m.m. Varje gång sam-
las vi till andakt då vi sjunger, ber och får 
bli stilla en stund.
Ledare: Britt-Mari Karlsson och  
Rebecka Persson.  

Miniorer 
Ålder: Förskoleklass-klass 2. 
Onsdag kl 14.30–17. Start 6 sept.

Juniorer 
Ålder: klass 3-6. Tisdag kl 14.30-17.  
Start 5 sept.

Måndagsgrupp
Ålder: från 7 år och uppåt. 
1:a måndagen i varje månad kl. 14.30-17: 
4 sept, 2 okt, 6 nov och 4 dec.  
Olika aktiviteter varje gång såsom  
dans, bakning, drama m.m.
Ledare: Britt-Mari Karlsson
 

Torps församlingshem

Kyrkis
Barn 0-5 år med vuxen. 
Måndag kl 10-12. Start 11 sept.
Öppen verksamhet. Vi leker, har sång-
stund och fikar tillsammans. 
Ledare: Petra Petersson

Miniorer
Förskoleklass - klass 3. 
Onsdag kl 14.30–17.00. Start 20 sept. 
Vi leker, pysslar, sjunger och fikar tillsam-
mans. Vi lär oss mer om Jesus. 
Ledare: Petra Pettersson. 

Kyrkans Hus i Henån

"45:an" och "67:an"
Vi pysslar, sjunger och fikar tillsammans. 
Samtalar om allt mellan himmel och jord. 
Ledare: Petra Petersson

”45:an” 
Ålder klass 4-5 
Tisdag kl 14.30-17. Start 12 sept

”67:an” 
Ålder klass 6-7.
Tisdag kl 17.30-19. Start 12 sept

Hela Orusts Barnkör
Orusts barnkör
Orusts barnkör erbjuder go´ och härlig 
gemenskap för alla sångintresserade barn i 
låg- och mellanstadiet. Oavsett var i Orust 
kommun du bor är du varmt välkommen! 
Vi sjunger med inlevelse och medveten-
het, utan noter, om allt mellan himmel 
och jord. Tillsammans delar vi glädjen att 
sjunga.
Vi följer skolans terminer och har därför 
uppehåll under skolloven. 
Terminsstart: 6 september
Tid: Onsdagar kl. 17-17.45 
Plats: Tegneby församlingshem
För barn i låg- och mellanstadiet
Ledare: Maria Henriksson
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Kyrkans ungdom - KU 
Ålder:  från klass 7 och uppåt 
Fredagar kl. 19.00-22.30

Hösten startar med läger 1 - 3 sept. i Myckleby förs.hem. 
Info och anmälan anna.b.gustafsson@svenskakyrkan.se 
 
Vi är en öppen gemenskap av unga människor som vill 
upptäcka och dela kristen tro. 

Vi leker, bakar, spelar innebandy, sjunger, samtalar, fikar 
och avslutar fredagarna med en aftonbön!

 Följ oss gärna på Facebook: ”Alla Orusts KUare”

FÖRSAMLINGSEFTERMIDDAG I 
TEGNEBY

Du som:

• vill vara med i Juniorer, Miniorer eller Kyrkis under hösten

• vill ha en go eftermiddag i go gemenskap

• vill vara tillsammans i glädje med alla åldrar

KOM TILL TEGNEBY FÖRSAMLINGSHEM  
SÖNDAG 3 SEPT KL 13.00. 

Vi börjar med att äta lunch tillsammans. Sedan skapar, 
pratar, leker, sjunger och förbereder vi oss för:
FAMILJEGUDSTJÄNST kl 16 i kyrkan dit vi går tillsam-
mans och får uppleva en härlig gudstjänst. 

Tegneby församling/ Britt-Mari Karlsson, Rebecka Persson
SMS:a gärna om ni vill vara med: 0730 75 19 33

Korsordsvinnare
Många rätta lösningar av förra numrets korsord kar kommit 
in till redaktionen. Av dessa har vi lottat tre vinnare. Blomster-
checkar kommer till dessa med posten.

Ewa Drotz Månsson, Ellös,   Birgitta Andersson, Göteborg  
och Siv Jacobsson, Henån

Tyvärr blir det inget korsord att lösa denna gång. 

Retreat på Gullholmen
- EN DAG VID HAVETS RAND -

En hel, härlig dag att bara vara! 

Välkommen ut i havsbandet, till Gullholmen,  
där vi har en dagsretreat. 

Fredag 20 oktober 
Dagen varvas under tystnadens ro, med tidebön,  

bibelmeditation och stillhet.

Ledare under dagen är PG Hanner, präst och Karin Hansson, diakon.

Möjlighet till enskilda samtal finns, likaså tid för egen promenad.

Vi är i Gullholmens kyrka och skola.
Färjan går från Tuvesvik klockan 9.15 och tillbaka klockan 16.30. 

Anmälan till dagen görs senast 17 okt. till Pastorsexp.  
Ange ”retreat Gullholmen” i anmälan.  
Kostnad 200:- betalas vid ankomst.

Har visats på bio 
Aftonbladet: En klart sevärd film 
som tack vare det tyska produk-
tionsbolaget klarar sig undan den 
storsvulstighet man oftast ser i ame-
rikanska historiska dramer. 

Ger en fin bild av Martin Luther.

Filmen Luther

Filmkväll för ungdomar och vuxna
Fredagen den 17 november Tegneby församlingshem
Tillsammans med Kyrkans ungdom
Filmen börjar kl 19.30
Drop in kvällsmat från 18.30. tyskinspirerad med Bratwurst mmAftonbön i Mariakoret

Tegneby kyrka
september - november 
start 5 september
Tisdagar 18.30-19

Församlingsafton Kyrkans hus, Ellös
Onsdag 27 september kl. 19.00

Jonas Smålander från Käring-
ön åkte ner till Medelhavet 
för att rädda flyktingar i sjö-
nöd med sjöräddningens ’Gula 
Båtarna’. Det blev ett uppdrag 
med liv och död, glädje och 
sorg, och erfarenheter som 
han ständigt har med sig. Hör 
hans berättelse.

Telefonnummer till ledare och ansvariga finns på sida 2
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VILL DU VETA MER?  
Det finns telefonnummer till ledarna på sidan 2. 

Långelandakören
Terminsstart: 29 augusti
Tid: Tisdagar kl. 18.30-20.00
Plats: Kyrkans hus Fridäng, Svanesund
Ett glatt gäng i varierande åldrar som 
sjunger 3-4-stämmigt. Vi sjunger i guds-
tjänsten några gånger per termin, men 
ibland även vid andra tillfällen. Du behö-
ver inte kunna läsa noter. 
Ledare: Hans Blomberg

Stala kyrkokör
Terminsstart: 31 augusti
Tid: Torsdagar kl.19-21
Plats: Stala församlingshem
Stala kyrkokör är en välkomnande gemen-
skap. I körsång hjälper vi varandra. Alla 
behövs för att det skall bli en helhet! Vi 
sjunger sånger av skiftande karaktär. Vi 
förbereder oss främst för att delta i guds-
tjänst i Stala några söndagar per termin. 
Du kan börja när som helst under termi-
nen.
Ledare: Sven Eckerdal

Mycklebykören
Terminsstart: 29 augusti
Tid: Tisdagar kl. 13-15
Plats: Myckleby församlingshem
Ett glatt gäng som sjunger 3-4-stämmigt. 
Vi sjunger i gudstjänsten några gånger per 
termin, men ibland även vid andra tillfäl-
len.
Du behöver inte kunna läsa noter. I bör-
jan av varje termin får du en stäm-cd med 
hela terminens repertoar, så du kan lyssna 
hemma i lugn och ro.
Ledare: Hans Blomberg

Morlanda Vokalensemble
Tid: Vi övar periodvis, för mer information 
kontakta Henrik.
En kör för dig som har stor körvana.  Vi 
behöver röster till alla stämmor. 
Ledare: Henrik Mossberg 

Käringökören
Tid: Torsdagar: 14/9, 5/10, 26/10 23/11  
kl 15.15. 
Käringöns kyrka.  
Ledare: Henrik Mossberg.

ONSDAGSKÖREN (Morlanda)
Tid: Onsdagar kl. 12.30-13.45.  
Start 6 sept
Plats: Mollösunds kyrka
Ledare: Solveig Virhammar, 
Tel: 0706-24 84 46

Kom med och sjung!
Körerna i pastoratet skänker glädje både till den som är med och till den som 
får lyssna vid de tillfällen kören medverkar vid gudstjänster eller konserter. Att 
sjunga och spela är dessutom bra för både hjärna och lungor och bidrar till ett 
ökat välbefinnande.

Tycker du om att sjunga så ta tillfället i akt och kom med i någon av alla de körer som 
finns i våra församlingar.

Orust Gospel
Terminsstart: 27 augusti
Tid: Ungefär varannan söndag kl. 17.30-
19.30
Plats: Torps kyrka (observera ny lokal)
Inga förkunskaper behövs. Vi brukar ha 
2-3 framträdanden per termin. I början 
av varje termin får du en stäm-cd med 
hela terminens repertoar, så du kan lyssna 
hemma i lugn och ro. 
Ledare: Hans Blomberg

Chorallerna
(Nytt namn på kören i Röra och Tegneby 
församlingar)
Tid: Onsdagar kl. 19-21. Start 6 september
Plats: Kyrkans hus, Henån
Kom som du är – sjung som du kan!
Detta är kören med låg tröskel och högt i 
tak. Vi sjunger framför allt klassiskt och 
visa med texter som berör och behandlar 
livets och kyrkoårets olika skeden.
Vi vill förmedla tro, hopp och kärlek samt 
inspirera flera att vilja och våga sjunga till-
sammans. Kören är för vuxna i alla åldrar. 
Vi sjunger i stämmor och efter noter, så 
det är en fördel om du kan läsa noter, men 
inget krav.
Ledare: Maria Henriksson

Språngkören
Tid: Varannan tisdag kl. 17.30-18.30, 
udda veckor. Start 12 september.
Plats: Komvux lokaler (Vågen),  
vid Henåns skola
Språngkören består av unga vuxna och 
vuxna, alla med någon form av funktions-
nedsättning, synlig eller osynlig.
Alla är välkomna! Det är en form av 
gemenskap som vill skapa sammanhåll-
ning och förståelse för dem som lever med 
funktionsnedsättning.
Ledare: Kajsa-Karin Andersson och  
RoseMarie Olsson.

Körkonsert i  
Röra kyrka

Söndag 10 september kl 18
Musik i sensommarkväll med 

Uddevalla kammarkör. 
Musik från olika epoker och 

i olika musikstilar.
Körledare Birgitta Brodén

Körkonsert i  
Stala kyrka

Lördag 2 september kl 17
Musik i sensommarkväll med kör från 
Betlehemskyrkan. Längtor - ett varierat 
program om våra olika sorters längtan. 
Musik och arrangemang av bl a F. Schu-

bert, B. Andersson och Å. Jinder. 
Körledare Ulrika Henkelman

KÖRUPPTAKT - FÖR NYA OCH GAMLA KÖRSÅNGARE
Alla våra körer samlas för en gemensam körupptakt tillsammans med inspiratör  
Christian Petersén. Funderar Du på att börja i någon kör. Kom med och prova på.

Lördagen den 9 sept kl 10-15 i Myckleby församlingshem

 Vi bjuder på lunch. För att beräkna maten behöver vi ha din anmälan senast torsdag 7 sept, 
mejla till Sven Eckerdal eller ring 0304-26 424. 

Kom, och bjud med vänner och bekanta!

Musikcafé
Sjung tillsammans med 

Morgan, Anna och Magnus
Onsdagen den 25 oktober kl 19

Tegneby församlingshem

Fika och lotterier

Telefonnummer till ledare och ansvariga finns på sida 2
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Mötesplats
En stunds gemenskap med samtal och fika

Mötesplats Torp: 
Torps församlingshem
Varannan tisdag kl. 12.00: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 
21/11, 5/12. 
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

Mötesplats Ellös:
Kyrkans hus Ellös 
Varannan tisdag kl. 14.00: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 
21/11, 5/12. 
Ansvarig: Lisbeth Johansson

Söndag 24 sept kl. 16
I samband med mässan  
kommer ikonmålaren Erland 
Forsberg och presenterar de 
nya ikonerna som föreställer 
Jesus, Marta och Maria samt 
Petrus och Paulus.

Kyrkkaffe

Nya ikoner till Kyrkans hus, Henån

Pilgrimsvandringar
Långelanda- Tegneby Tema Höst 
Torsdag 7 september kl. 8.30. Längd 21 km, medelsvår

Morlanda – Nösund Tema Vinter 
Tisdag 19 september kl. 8.30. Längd 16 km, medelsvår

På endagsvandringarna ordnas buss utan kostnad 

Ingen anmälan eller kostnad. Ta med kläder efter väder, bra 
skor, samt vatten, matsäck, sittunderlag och ev. plåster.  
Ansvarig:  pilgrimspräst Egil Mitdbö

Gemenskapsluncher
Välkommen att vara med och äta en bit mat med oss. 
En stunds gemenskap kanske kan förgylla din vardag!

Kyrkans hus Fridäng, Svanesund: 
Café stor och liten. Torsdagar kl. 11.00: 7/9, 21/9, 12/10, 
19/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 21/12.  
Ansvarig: Cecilia Williamsson
 

Myckleby:
Lunchmusik (Hans Blomberg) i kyrkan kl 12.30,  
lunch i församlingshemmet kl 13.00 
Onsdagar: 27/9, 25/10, 22/11, 13/12. 
Ansvarig Cecilia Williamsson

Stala församlingshem: 
Varannan tisdag kl. 12.00: 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12. 
Ansvarig: Cecilia Williamsson

Kyrkans hus Ellös: 
Torsdagar kl. 13.00: 7/9, 28/9, 19/10, 16/11.  
(Gemensam adventslunch iTegneby kl. 12 tisdag den 12/12). 
Ansvarig: Karin Hansson
 

Mollösunds kyrka: 
Torsdagar kl. 13.00: 21/9, 12/10, 9/11, 30/11.
(Gemensam adventslunch i Tegneby kl. 12 tisdag den 12/12)
Ansvarig: Lisbeth Johansson

Tegneby församlingshem: 
Varannan tisdag kl. 12.00: 19/9, 3/10, 17/10, 14/11, 28/11, 
adventslunch 12/12. 
Ansvarig: Karin Hansson
 

Kyrkans hus Henån: 
Varannan onsdag kl. 12.00: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 
22/11, 6/12, adventslunch 13/12. 
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson
 

Torps församlingshem: 
Varannan onsdag kl. 12.00: 20/9, 4/10, 18/10, 15/11, 29/11. 
(Gemensam adventslunch i Henån 13/12) 
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

Kom, så går vi 
Hälsa till ande, kropp och själ!  
Promenad och avslut med lunchsmörgås och kaffe

Samling vid Kyrkans hus Fridäng, Svanesund: 
Även för dig med rullator eller barnvagn.
Torsdagar kl. 10.00: 21/9, 12/10. 
Ansvarig: Cecilia Williamsson

Samling vid Kyrkans hus Ellös: 
Varannan fredag kl. 10.00: 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11. 
Ansvarig: Karin Hansson
 

Samling vid Kyrkans hus Henån: 
Varannan måndag kl. 10.00: 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10. 
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson 

Kvinnofrukost
En god frukost - ett intressant föredrag
Kyrkans Hus, Henån
Lördag 28 okt. kl. 9.30
Anmälan senast 24 okt. till
Kajsa-Karin Andersson eller Karin Hansson

Telefonnummer till ledare och ansvariga finns på sida 2
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Kaprifolgården, Henån 
Varannan onsdag kl. 11 
Mässa varannan gång. 

Ängsviken, Henån
Varannan onsdag kl. 11. Stora samlingssalen. 
Mässa varannan gång.

Strandgården, Ellös
Onsdagar,  kl. 14.30. Samlingssalen. 
Mässa varannan vecka. 

Eklunden, Svanesund 
Onsdagar, kl. 11.

Fyrklövern, Svanesund
Varannan onsdag, kl. 10. 

Andakter på äldreboenden

 

Kalle Larsson från Abrigo 
Drottning Silvias mödra-
hem i Rio berättar för oss och 
visar bilder från verksamheten 
där. 
Insamling till mödrahemmet

Tisdag 10/10 kl. 12
Stala församlingshem

Gemenskapslunch  
med föredrag

14/9 - Olika faser av tro
Egil Midtbö 

5/10 - Att hitta glädjen och 
meningen i vardagen
Thomas Holgersson

2/11 - Sjung och minns
Gunilla Enggren

14/12 -  Vi sjunger julsånger
Märthas lotteri och julbuffé (50:-). 

Träffpunkt Långelanda
en torsdag i månaden

Lunchmusik i kyrkan kl 10.30 
Ansvarig Hans Blomberg

Gemenskapsträff i församlinghemmet kl. 11.00 
Ansvarig Cecilia Williamsson

Pilgrimsresa / Församlingsresa
TORSDAG 28 SEPTEMBER

En dagstur till Halden, Norge
Buss avgår från Kyrkans hus i Svanesund kl. 8.

Besök i Immanuels kyrka, Halden.

Pris 300kr/person ink. lunch och eftermiddagskaffe.

Att ta med: Egen förmiddagsfika, kläder efter väder och legitima-
tion eller pass. Anmälan (bindande) senast 15 september till Cecilia.

Ansvariga: Egil Midtbö och Cecilia Williamsson

24 timmar bön
Lördag 30 september. Start kl 12 
Avslutas med mässa kl 11 på söndagen

Tegneby kyrka
Ur programmet:
◊ Orgelmusik 

◊ Förbön

◊ Läsning ur Johannes-
evangeliet varje heltimme

◊ Lovsång

◊ Barnens och familjernas 
stund

◊ Bibelsamtal

◊ Stillhet, ljuständning, 
bönelappar

◊ Tideböner

◊ Bibelundervisning

◊ Andrum

◊ Bönevakt i Mariakoret

Vardags- 
gudstjänst
med kyrkfika,  
Torsdagar kl. 14

14/9, 5/10, 26/10, 23/11 
Käringöns kyrka
PG Hanner och Karin Hansson
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Två konserter  
med nya flygeln i Myckleby kyrka

Torsdag 19 oktober kl 18.30
Orusttrion:  
Helga Hussels, viola, 
Tommy Flodström, klarinett 
Hans Blomberg, flygel

Torsdag 16 november kl 18.30
Hans Josefsson, operasångare  
Hans Blomberg, flygel

Telefonnummer till ledare och ansvariga finns på sida 2
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Gudstjänster 3 september - 10 december 
(med reservation för ändringar)  

För ytterligare information se annonser eller besök www.svenskakyrkan.se/orust.

3 sept 12:e sönd. efter trefaldighet
 Tema: Friheten i Kristus

Långelanda 10.00 Gudstjänst

Myckleby 12.00 Mässa

Stala 17.00 Gudstjänst

Morlanda 11.00 Mässa 
Kaffe, buss

Mollösund 14.00 Gudstjänst

Tegneby  16.00 Familjegudstjänst  

Röra  10.00 Gudstjänst

Torp  12.00 Gudstjänst  
 

Hälleviksstrand

 11.00 Mässa 
Gemensam för hela Orust.  
Körsångare från hela pastoratet. 
Helena Henriksson, violin. 
Lunch, buss. 

Röra 18.00 Musik i sensommarkväll
Uddevalla Kammarkör under ledning 
av Birgitta Brodén.  

17 sept 14:e sönd. efter trefaldighet
 Tema: Enheten i Kristus

Långelanda 17.00 Pilgrimsmässa
Kaffe

Myckleby 12.00 Gudstjänst

Stala 10.00 Familjegudstjänst
Kaffe

Morlanda 11.00 Mässa
Kaffe, buss

Gullholmen 14.00 Mässa
Kaffe

Mollösund 14.00 Mässa
Helena Henriksson, violin. Kaffe

Tegneby 10.00 Mässa
Helena Henriksson, violin. Kaffe

Röra 10.00 Gudstjänst  

Torp 12.00 Gudstjänst  

10 sept 13:e sönd. efter trefaldighet
 Tema: Medmänniskan

Långelanda 12.00 Mässa

Stala 10.00 Gudstjänst

Morlanda 11.00 Mässa 
Kaffe, buss

Gullholmen 18.00 Hummergudstjänst

Käringön 14.30 Mässa

Tegneby 10.00 Gudstjänst 
Kaffe 

Kyrkans hus, 
Henån 16.00 Mässa

Kaffe, Se annons 

Långelanda 10.00 Gudstjänst 
Kör. Kaffe

Myckleby 12.00 Mässa

Stala 17.00 Gudstjänst

Morlanda  11.00 Mässa
Kaffe, buss

Mollösund 14.00 Gudstjänst
Helena Henriksson, violin. Kaffe

Tegneby 10.00 Mässa
Helena Henriksson, violin. Kaffe

Röra  10.00 Mässa

Torp 12.00 Gudstjänst

24 sept 15:e sönd. efter trefaldighet
 Tema: Ett är nödvändigt

1 okt Den Helige Mikaels dag
 Tema: Änglarna

I detta nummer står det inte med några namn på präster 
eller musiker. Det beror delvis på en del personalbyten 
som inte är klara ännu. 
Och visst kan det vara viktigt och roligt att veta vem som 
ska predika men man kan också tänka så här: 
Till gudstjänsten kommer jag framför allt för att möta 
Gud och hans församling. Oavsett vilken präst det är så 
får jag höra Guds ord, jag får ta emot förlåtelse för det 
som har blivit fel, jag får be och sjunga tillsammans med 
andra. Är det mässa så får jag ta emot Jesus själv i bröd 
och vin.
Och då kanske det kan bli mindre viktigt vilken präst som 
ska leda gudstjänsten. 
Men om du ändå vill veta vem som är präst och kantor 
vid gudstjänsterna så kommer den informationen att fin-
nas på hemsidan (www.svenskakyrkan.se/orust), i må-
nadsbladet som finns att hämta i de flesta av våra kyrkor, 
i ST-tidningen, Annonsnytt och Orustbladet. 
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8 okt Tacksägelsedagen
 Tema: Lovsång

Långelanda 10.00 Familjegudstjänst
Kaffe

Myckleby 12.00 Gudstjänst
Kör, kaffe, auktion  

Stala 10.00 Familjegudstjänst
Kaffe, auktion

Morlanda 11.00 Mässa
Gemensam för hela Morlanda försam-
ling. Söndagsskola för alla barn. 
Kaffe, buss

Tegneby 10.00 Familjegudstjänst
Barnkör. 
Kaffe med auktion i förs.hemmet. 

Kyrkans hus, 
Henån 16.00 Familjegudstjänst

Kaffe

EFS Orust 16.00 Möte i Kyrkans Hus, Ellös
"Domen" PG Hanner, Fika

15 okt 18:e sönd. efter trefaldighet
 Tema: Att lyssna i tro

Långelanda 10.00 Gudstjänst

Stala 12:00 Mässa

Morlanda 11:00 Mässa
Uppstart sommarkonfirmander 
Kaffe, buss

Gullholmen 14:00 Gudstjänst
Kaffe

Käringön 14:30 Gudstjänst

Tegneby 10.00 Gudstjänst

Röra 10.00 Mässa

Torp 12.00 Gudstjänst

22 okt 19:e sönd. efter trefaldighet
 Tema: Trons kraft

Långelanda 17.00 Pilgrimsmässa
Kaffe

Myckleby 12.00 Kafégudstjänst
Kör 

Stala 10.00 Gudstjänst

Morlanda 11.00 Mässa
Kaffe, buss

Mollösund 14.00 Gudstjänst
Kaffe

Tegneby 10.00 Mässa
Kaffe 

Röra  10.00 Gudstjänst
Kören Chorallerna 

Torp 12.00 Mässa

Långelanda 10.00 Mässa

Stala 12.00 Gudstjänst

Morlanda 11.00 Mässa
Kaffe, buss

Gullholmen 14.00 Mässa
Kaffe

Mollösund 14.00 Mässa
Kaffe

Tegneby 10.00 Gudstjänst
Kaffe

Röra  10.00 Gudstjänst  

Torp  12.00 Gudstjänst  

Långelanda 10.00 Gudstjänst
Kaffe

Myckleby 17.00 Musikgudstjänst
Kör

Stala 10.00 Familjegustjänst
Kaffe

Gullholmen 17.00 Minnesgudstjänst

Käringön 14.30 Minnesgudstjänst

Tegneby  16.00 Minnesgudstjänst
Kören Chorallerna,   
Helena Henriksson, violin 

Röra  10.00 Mässa

Torp 18.00 Musikgudstjänst i allhelgonatid

Långelanda 18.00 Minnesgudstjänst
Kör

Myckleby 16.00 Minnesgudstjänst
Kör  

Stala 16.00 Minnesgudstjänst

Morlanda 17.00 Minnesgudstjänst

Mollösund 14.00 Minnesgudstjänst

Tegneby  10.00 Mässa
Kaffe  

Röra  16.00 Minnesgudstjänst
Kören Chorallerna, Elisabeth Ahlberg-
Lööf, tvärflöjt. Buss

29 okt 20:e sönd. efter trefaldighet
 Tema: Att leva tillsammans

4 nov Alla helgons dag
 Tema: Helgonen

5 nov Alla själars dag
 Tema: Vårt evighetshopp
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12 nov 22:a sönd. efter trefaldighet
 Tema: Frälsningen

Långelanda 10.00 Gudstjänst
kaffe

Stala 12.00 Mässa

Morlanda 11.00 Mässa
Sommarkonfirmanderna medverkar. 
Kaffe, buss

Tegneby  10.00 Gudstjänst
Kaffe  

Kyrkans hus, 
Henån 16.00 Mässa

Kaffe

19 nov Söndagen före domsöndagen
 Tema: Vaksamhet och väntan

Myckleby 12.00 Mässa  

Stala 10.00 Familjegudstjänst
Kaffe

Morlanda 11.00 Mässa
Kaffe, buss

Gullholmen 14.00 Gudstjänst
Kaffe

Käringön 14.30 Mässa

Tegneby  10.00 Gudstjänst
Psalmkören medverkar  

Röra  10.00 Mässa

Torp 12.00 Gudstjänst

26 nov Domssöndagen
 Tema: Kristi återkomst

Långelanda 17.00 Gudstjänst med Orust Gospel

Stala 12.00 Mässa

Morlanda 11.00 Mässa
Kaffe, buss

Mollösund 14.00 Mässa
Kaffe

Tegneby  10.00 Mässa
Kaffe  

Kyrkans hus, 
Henån 16.00 Gudstjänst

EFS Orust 16.00 Möte i Tegneby församlingshem
"Jesu återkomst" 
Dan Blessed, Uddevalla, Fika

  

3 dec 1:a söndagen i advent
 Tema: Ett nådens år

Långelanda 10.00 Gudstjänst
Kör, kaffe

Myckleby 12.00 Mässa
Kör  

Stala 10.00 Gudstjänst
Kaffe

Morlanda 11.00 Mässa
Glögg och pepparkakor, buss

Gullholmen 14.00 Gudstjänst
Glögg och pepparkakor

Käringön 14.30 Gudstjänst
Käringökören medverkar. Glögg och 
pepparkakor

Mollösund 17.00 Gudstjänst
Kör. Glögg och pepparkakor

Tegneby  12.00 Mässa
Kören Chorallerna, 
Helena Henriksson, violin.Kaffe i för-
samlingshemmet.

Röra  10.00 Gudstjänst
Kören Chorallerna, Helena Henriksson, 
violin. Kaffe, buss

Torp 12.00 Gudstjänst

9 dec Lördag

Stala 17:00 Familjegudstjänst med Lucia
Julfest för alla.
  

10 dec 2:a söndagen i advent
 Tema: Guds rike är nära

Långelanda 12.00 Gudstjänst med Lucia
Kaffe

Morlanda 11.00 Mässa
Kaffe, buss

Gullholmen 14.00 Mässa
Kaffe

Käringön 14.30 Gudstjänst

Tegneby  10.00 Familjegudstjänst
Barnkör.
Kaffe i församlingshemmet.  

Röra  10.00 Mässa

Torp 12.00 Gudstjänst



Hur vårdar vi parrelationen 
mitt i en stressad vardag?

Tegneby församlingshem  torsdagen den 12 oktober
Föredrag av

Pamela Sjödin-Campbell
Legitimerad Psykoterapeut och författare

• Kom och var med hela familjen. 

• Särskilt program för barnen.

• Vi äter kvällsmat tillsammans

Program:
17.30  Kvällsmat
18.15-20.00 Föredrag för vuxna med fikapaus 
 Samtidigt program för barnen  
 med Britt-Mari Karlsson m.fl.
20.00-20.15 Gemensam avslutning

Korsord träffade Anders Persson och Åke Wiklund 
som är i full färd med att planera ett bönedygn i 
Tegneby kyrka den 30 september dit alla är välkom-
na. Vi är nyfikna på vad deras tankar är om detta.

Vad är ett bönedygn? 
Anders: En ny möjlighet på 
Orust att få komma tillsammans 
och be. Det blir en gemenskap 
med varandra och med Gud 
i bönen. Det finns så många 
behov och så mycket nöd, så vi 
måste verkligen be för det och 
för varandra.

Varför kallar ni det 24 tim-
mar bön?
Åke: Varje timme på dygnet 
är det nog någon som ber här 
på Orust. Kanske bara en liten 
bönesuck på dagen eller natten; 
hjälp! Tack! eller förlåt!  El-
ler någon annan som ser som 
sin uppgift att be regelbundet 
för andra människor. Oavsett 
om det är korta eller långa böner, så pågår det nog ständig 
bön. ”24 timmar bön” påminner oss om det, det blir syn-
ligt och vi får nu uppleva gemenskapen.
Anders: Det finns också ett särskilt löfte från Jesus angå-
ende bönen vi delar med varandra.

Hur har ni tänkt att det ska vara?
Anders: Det kommer att vara en ständig bönevakt i Ma-
riakoret. Till den får man skriva upp sig innan. Då är man 
minst två och två och har ”bönevakt” en timme.
Åke: I själva kyrkan kommer det finnas olika möjligheter 
att be. Man kan tända ljus och skriva bönelappar. Man kan 

också bara sitta stilla i bänken 
en stund.
Anders: vi kommer också att 
ha bönekartor. En världskarta 
och en Orustkarta där man kan 
stanna upp markera och skriva 
vad man vill be för. Det tror jag 
kommer bli en mycket fin möj-
lighet.
Åke: Vi kommer att ha några 
gemensamma bönestunder i 
kyrkan med växelläsningar från 
psaltaren. Så kallade tideböner. 
Man kommer även att kunna få 
personlig förbön.

Vad är personlig förbön?
Anders: Det är när en eller två 
andra ber för mig personligen. 
Det har vi i gudstjänsterna 

ibland. Man går då till förebedjarna och då kan man be-
rätta vad man vill att de ska be för, något som handlar om 
mig eller någon jag är orolig för. Man kan få förbön även 
om man inte berättar något. Alla har vi saker där vi behö-
ver hjälp. Vi tror att Gud är vår store hjälpare. 

Är det bara speciella saker man kan få förbön för?
Åke: Nej, i Bibeln står det att vi får göra alla våra önsk-
ningar kunniga för Gud. På ett annat ställe står det att vi 
får kasta alla våra bekymmer på Herren. Vi ber och Gud 
får svara på det sätt och vid den tidpunkt han vet är bäst 
för oss.

Om man inte kan närvara den dagen?
Anders: Gud hör våra böner var vi än är. Så, på ett sätt kan 
man vara med även om man inte är där. Det finns en ge-
menskap av bedjande kristna utspridda över jorden. 
Åke: Man kan också lämna in lappar med böner innan 
bönedygnet börjar. Vi kommer att sätta upp en ”bönebrev-
låda” utanför Tegneby församlingshem. Man kan också 
mejla in böner till mig ake.wiklund@svenskakyrkan.se 

En sista fråga. Varför ska det vara just i Tegneby?
Anders: Vi är båda engagerade i olika kyrkor på Orust, 
men vi är mest här; Åke som präst och jag som kyrkvärd.
Åke: Anders har länge gått och haft detta med ett bö-
nedygn som en vision, att få göra det någon gång i framti-
den. Han berättade detta för mig och vi sa att det skulle få 
vara fint att få bli av nu.
Anders: Tänk om det kunde få bli så att vi fortsätter att ha 
24 timmar bön på Orust och nästa gång är det i någon an-
nan av kyrkorna här på ön.



24 timmar bön

Åke Wiklund och Anders Persson är 
initiativtagarna till "24 timmar bön"


