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Korsord ges ut av Svenska kyrkan på Orust. Redaktör: Anna 
Dahl, även fotograf där inget annat anges. Ansvarig utgivare: 
Håkan Helleberg. Tryck: Västkustens tryckeri AB, Stenungsund. 
Utgivningsdatum: 11 mars. Nästa nummer kommer  
21 juni. Om Korsord inte kommer till din brevlåda,  
ring 0522-64 25 20 eller skicka e-post till  
reklamation.uddevalla@vtd.se så kommer tidningen till dig. 

OMSLAGSBILDEN Kyrkans hus i Henån invigdes den 31 januari. 
Många kom och var med vid invigningen. En av de som ivrigt talat för att 
bygga ett nytt hus är Herbert Olsson, före detta ordförande, Röra försam-
ling, här vid ingången till byggnaden. Läs mer invigningen på sidorna 7-9.

Personal
Några slutar, några börjar

Begravningsverksamhet
Svenska kyrkan på Orust har på statens uppdrag 
hand om begravningsverksamheten på Orust. 
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 och gravskötsel. 
Välkommen med dina frågor.

SVENSKA KYRKAN PÅ ORUST
Tegneby 508, 473 97 Henån
Öppettider se rutan nedan. 
Tel: 0304-26 400, fax: 0304-26 419
orusts.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/orust

Kyrkoherde Håkan Helleberg 26 201
Kyrkokamrer Bernt-Helge Olander 26 410
Ekonom Annika Tendahl 26 310
Kyrkogårdsföreståndare Malin Brav 26 423
Assistent Charin Blomgren 26 306
Kyrkogårdsassistent Anna Ek 26 415
Kommunikatör Anna Dahl 26 212
Webbansvarig/It Ellen J Weist 26 345
Assistent Christina Abrahamsson 26 243
Lokalvård/assistent Mona Karlsson  26 349
Diakon för Morlanda, Tegneby, Stala:
Karin Hansson 26 205
Diakon för Röra, Myckleby, Torp, Långelanda: 
Anna Blomberg 26 305

LÅNGELANDA FÖRSAMLING
Präst Maria Ribeck 26 302
Församlingsped. Margareta Martinsson 26 340
Vaktmästare Annelie Eriksson 26 343

MORLANDA FÖRSAMLING
Präst PG Hanner 26 202
Kantor Astrid Tellestam 26 206
Vik Församlingsped. Anna Gustafsson 26 211
Utevaktmästare Fredrik Andersson 26 246
Utevaktmästare Jenny Strömberg 26 247
Innevaktmästare Ulf Svensson 26 242

MYCKLEBY & TORPS FÖRSAMLINGAR
Präst Egil Midtbö 26 301
Kantor Hans Blomberg 26 324
Församlingsass. Torp Inger Klingberg 26 330 
Vaktm. Myckleby Arvid Martinsson 26 323
Vaktmästare Torp Mats Abrahamsson 26 333

RÖRA FÖRSAMLING
Präst Sven-Erik Wihlborg 26 402
Kantor Lena Wihlborg 26 344
Församlingsped. Kajsa-Karin Andersson 26 440
Församlingsped. Gunilla Enggren 26 208 
Kantor Elisabet Wallin 26 444
Värd och vaktmästare Annika Stålendal 26 348
Röra kyrka och fax 23 120
Vaktmästare Solveig Pettersson  26 443

STALA FÖRSAMLING
Präst Henrik Svensson 26 401
Kantor Linn Sandström 26 424
Församlingspedagog Gunilla Svensson 26 430
Vaktmästare Gunnar Andersson 26 433 
Vaktm. & lokalvårdare Irene Andersson 26 434

TEGNEBY FÖRSAMLING
Präst Henrik Svensson 26 401
Kantor Linn Sandström 26 424
Församlingsass. Britt-Mari Karlsson 26 420
Församlingsvärdinna Karin Olsson 26 244
Vaktmästare Urban Olsson 26 245
Vaktm. Nösund Erik Karlsson  073-928 8013

Telefontid och öppet
på expeditionen

Måndag, onsdag, fredag kl.  9-12 
tisdag och torsdag kl. 13-15. 

 

Både som tack och välkommen .

Vi välkomnar vår nya kantor Elisabet 
Wallin, som började 1 januari i år. Vi 
välkomnar även Gunilla Enggren, pe-
dagog, som började 1 mars. Båda har 
sina arbetsplaster i Kyrkans hus, 
Henån.  

Vi tackar Eva Olsson, lo-
kalvårdare i Myckleby/Torp, 
som efter elva år nu  
slutat egen begäran hos 
oss. Örjan Gustavsson, 
vaktmästare, som arbetat 
hos oss sedan 1994 slutar 
på egen begäran den 31 
mars, tack för dina  
insater genom åren. 

Håkan Helleberg

Försenad utgivning
Denna tidning skulle kommit ut  

11 mars men tyärr har den blivit för-
senad bl.a på grund av sjukdom.  
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Sidrubrik HKyrkoherdens sida

Håkan Helleberg
Kyrkoherde

”att vandra 

”kärlekens 
väg”

Prövningens stund
Du möter frestelser!

Fastans tid är en rannsakans tid. Vi är nog många 
som tycker att det låter spännande att kunna lära 
känna sig själv och kanske bli en bättre människa.

Men fastetiden har ingenting med ”självhjälp” att göra. 
Det handlar inte om att egot skall växa. Nej, snarare 
tvärt om. Det finns mycket som vi människor skulle be-
höva slippa bära.Till detta behöver vi ett enda drivme-
del och det är BÖN.

Prövningens stund
Vem vill bli uthängd till allmän beskådan? Det är 
många gånger inte så bekvämt att ens bli uthängd ens 
inför sig själv. Men det är detta som fastan handlar om, 
att vandra ”kärlekens väg” mot sitt eget imaginära Je-
rusalem. 

Metod 
Det första som måste göras är att bestämma målet. 
Det skall vara kopplat till dina egna brister. Att våga 
se saker som försvårar våra relationer och våra liv. Nu 
handlar det inte längre om att att skylla allt på andra. 
Det kan vara mina val och mina vanor som skall skär-
skådas. 
På din vandring kommer du att många gånger säga till 
dig själv: äh, jag struntar i det här.

Frestaren 
På din resa kan det hända att du likt Jesus möter männ-
iskor på din väg som kommer att fresta dig genom att 
säga till dig: att det inte är nödvändigt att vara så där 
noggrann eller varför inte, att du är inne på fel väg.

Jesus säger till Petrus då han menar att han inte skall 
löpa linan ut mot korset. ”Håll dig på din plats, sa-
tan”.  Du kommer att möta de där rösterna på din väg. 
Många av rösterna finns bara i ditt huvud, dom kan 
dyka upp som ormen i paradiset. Det är bara att stoppa 

något i öronen, både de inre och de yttre, och vandra vi-
dare.

Gudshjälp
Vad är det imaginära mål gäller det att vara tydlig. Men 
då det gäller ett imaginärt Jerusalem måste man lämna sig 
i Guds händer och be.

I början gjorde jag klart att en fastevandring inte är ett 
självhjälpsprogram. Vad menar jag med det? Jo i ett så-
dant så är det det egna jaget som bestämmer eller resulta-
tet. Men vad skulle vi kunna kalla fastevandringen då?

Jo, ett Gudshjälpsprogram där Gud har givit oss vägen 
och även bestämt resultatet. 

Lycka till på färden!
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Sidrubrik V

Anta utmaningen!
Kom närmare Jesus och din kristna tro

Läsa biblen med hjälp av en plan

Det är många i vårt land som redan 
gjort det. De flesta känner säkert en ny 
inspiration av att göra det, inte minst 
av vetskapen att vi är många som be-
finner oss på samma ställe och kan 
hjälpa varandra att komma vidare.

Har du, liksom jag gjorde, känt det an-
strängande att läsa Bibeln? Det där sam-
vetet som gnagande säger ”du borde”. 
Visst är det så att livet har olika skeden 
där det finns mer eller mindre tid för 
olika saker. 

Men om man tänker efter så är ju  
bibelläsning något som borde priorite-
ras. De flesta människor har synpunkter 
på kristna, kyrkans agerande, moralfrå-
gor etc… Men visst är det dumt att bara 
tycka och inte försöka hitta svaren. Var-
för inte börja med Bibeln? Utan den så 
fanns ingen kyrka och inga kristna idag. 
Den är helt avgörande för kristen tro.

Prioritera - inte alltid så enkelt
Jag hade inte det problemet utan för mig 
handlade det om det där med priori-
tet. Det finns andra områden i livet som 
också skulle behöva prioriteras för mig, 
motion till exempel. Jag har inte kom-
mit dit ännu. Det blir liksom inte av. En 
del säger till mig att jag borde gå med i 
någon motionsgrupp för att det ska bli 
roligare. Jag tror dem.

Det kan vara likadant med bibelläs-
ningen. Jag har gått med i något som 
kallas ”Anta Utmaningen”. Det går ut 
på att enligt en bibelläsningsplan läsa 

hela Bibeln på ett, två eller fyra år. Jag 
valde halvfart, alltså två år. 

Jag läser Bibeln varje dag, ofta med 
olika översättningar, kartor och kom-
mentarer framför mig för att jämföra 
och se var olika händelser utspelar sig. 
Det ger ytterligare dimensioner åt texterna. 

Läser tillsammans
Det är fantastiskt roligt att veta att 

jag inte är ensam om att läsa just da-
gens texter. På antautmaningen.se finns 
hjälp att få och det finns till och med en 
Facebook-grupp där man kan diskutera 
dagens texter. 

Givetvis finns det andra bibelläsnings-
planer att tillgå, det spelar ingen roll 
vad du väljer, det är ju inte fråga om 
någon tävling. Det gäller bara att vi ska 
läsa Bibeln. Bästa sättet att fördjupas i 
den kristna tron måste ju vara genom 
att läsa det Gud skriver, genom Bibelns 
författare.

Ladda hem från webben
På Anta Utmaningens hemsida finns bi-
belläsningsplanerna att ladda hem. Det 
fina är att det inte är försent att hänga 
på. Man börjar bara på dagens datum. 
Man behöver inte ens anmäla sig för att 
göra det. 

Genom ”Anta utmaningen” har mitt 
förhållande till Kristus blivit varmare 
och närmare. Gud talar genom Bibeln 
och att läsa blir som att lyssna. I sam-
band med läsningen så tar jag en stund 
till bön; bön att förstå det jag läser eller 
att det ska få betydelse i mitt liv.

Förstår inte alltid det jag läser
Ibland förstår jag inte vad jag läser, men 
då får jag gå vidare. Vissa saker kom-
mer jag antagligen aldrig att förstå, som 
Tredje Mosebok som just avslutats, 
medans andra ord får sin förklaring 
längre fram i livet. 

Vågar du anta utmaningen? Bättre än 
att bara tycka något om vad kristen tro 
innebär så är det att läsa själv. Bibeln är 
ju själva kärnan. Utan den blir kyrkan 
bara en intresseklubb med olika tyckan-
den om vad som är rätt och fel och om 
hur man ska leva.

Börja läs! Är det något du inte förstår 
så prata med en präst eller någon annan 
kristen. Det blir säkert ett gott samtal. 

”Gud 
talar genom  
Bibeln & att

läsa
blir som att 

lyssna.”

Bibeln, kartor och läsplan, bordet fylls snart för den nyfikne.

Text och foto
Gunnar Klingberg

www.antautmaningen.se
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Sidrubrik H

Jesus kommer till oss, var och en. 

Mänskliga behov finns det många. 
En del är bokstavligen livsviktiga, en 
del kan kännas livsviktiga men är det 
egentligen inte. De flesta av oss har be-
hov av uppmärksamhet.

Såväl på Första söndagen i advent som 
på Palmsöndagen får vi höra berättelsen 
om Jesu intåg i Jerusalem. 

Jesus i centrum, ridande 
på en åsna. En jublande 
skara som ropar Hosianna 
och lägger mantlar och 
kvistar från träden på vä-
gen. Allt ljus på honom. 

En drömsituation för 
många: uppmärksamheten, 
att få vara i centrum, bli 
hyllad, vara kändis. Och 
inte vill man vänta, inte 
vill man som Jesus förbe-
reda sig intill 30 års ålder 
och sedan arbeta hårt i tre år först. 

Nej, man vill bli upptäckt! Snabbt ska 
det gå! Nu och inte sedan. Dokusåpor 
är en väg, kändisfester och kändispress 
andra. Att vara omtalad, firad, gillad, få 
utmärkelser och beröm. Ett behov. Det 
är som om samhällsklimatet i vår tid 
färgats extra starkt av detta uppmärk-
samhetsbehov. 

Helt utan behov av ytlighet
Var det ett behov hos Jesus? Det är inte 
så lätt att svara på. I den ytliga mening-
en tror jag vi bestämt kan säga nej. Så 
som Jesus målas för oss i Bibeln förefal-

Palmsöndagen

ler han inte ha behov av ytlig uppmärk-
samhet. Jesus känner människors hjär-
tan, vet hur snabbt berömmelsen kan 
vändas i glömska. Vem kommer ihåg 
gårdagens dokusåpakändisar? 

Jesus vet hur lätt hyllningarna kan 
vändas i avsky, avståndstagande, ja hat. 
Minns ni företagsledaren från Egypten? 

Årets svensk. När det av-
slöjades att doktorshatten 
var ett påhitt var han inte 
mycket värd.  

På ett djupare plan be-
hövde nog Jesus glädjero-
pen vid intåget i Jerusalem 
för han var och är männis-
ka och har därmed beho-
vet att bli sedd. Men sedd 
som den han är. 

Som Guds Son då? Gud 
är inte beroende av oss 

men har gjort sig beroende av oss. Je-
sus älskar oss så mycket att han gick 
i döden för oss. Han gläds åt vår lov-
sång. Lovsången änglarna sjöng vid hans 
födelse upprepas. Nu är det människor 
som sjunger. 

Jesus behövde en åsna för att bli bu-
ren in i Jerusalem. Och åsnan fanns där. 
En oprövad åsnefåle. Betrodd att bära 
Jesus. 

Jesus väljer vem han vill
Så gör Jesus med oss. Han går inte efter 
mänskligt anseende när han väljer till 
sin tjänst. Vågar använda den oprövade. 

”Jesus 

älskar 
oss så mycket 
att han gick i

döden 
för oss. ”

Vad behöver vi barn som vuxna för att känna oss trygga?

Allt ljus på mig
Ur Hakons bok ”Åt vilket håll går tiden?”

Väljer inte efter popularitet utan efter 
sin plan, väljer kanske den som ingen 
trott skulle kunna vara något. 

Jesus behöver oss som bärare av ho-
nom. Om han får bo i våra hjärtan kan 
vi bära honom till andra.

Tillit och mening
Vad behöver vi? Vi behöver bli burna, 
behöver tillit och mening. Detta finns i 
Jesus och här är det märkliga att om vi 
bär Jesus inom oss så bär han oss. ”Bar-
net buret bär den vuxne” skriver Gun-
nar Edman. En underbar boktitel. En 
bok om en farfar och ett adoptivbarn 
från Sri Lanka. 

Barnet buret bär den vuxne. Hur 
mycket mer gäller inte det Jesusbarnet? 
Han som är världens ljus. 

Hakon Långström
präst i Svenska kyrkan  

och sommarboende på  Orust
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Sidrubrik VFasta

Denna artikel är skriven av min vän och mentor prosten 
emeritus Leif Norrgård i Döderhults församling.
Jag tycker att texten är något vi kan reflektera över i vår 
egen fastevandring.

Håkan Helleberg
kyrkoherde

I Dagens Nyheter fanns härom dagen en så kallad bildin-
sändare på vilken syntes en till synes vilsen mansperson 
som såg upp mot ett kors och tänktes säga:” Jag gillar 
kristendomen, men jag tycker att  dom borde slopa det 
där med Gud.” 

Jag föreställer mig, att ganska få människor i vårt land 
skulle formulera sig på det sättet, men likväl har bildin-
sändaren fångat en poäng. Jag tror nämligen att en ma-
joritet av svenska folket gillar den kristna trons yttre for-
mer; man firar gärna advent, jul och kanske till och med 
påsk, och kanske också ”allhelgona”, i kyrkan. 

Man känner sig rentav bekväm med att lära barnen be 
sin aftonbön. Och egentligen har man nog inte så värst 
mycket emot traditionella skolavslutningar med bön och 
psalmsång i kyrkan heller. Man gillar förmodligen också 
den kristna etiken och citerar ofta med 
gillande det så kallade dubbla kärleksbu-
dets andra led: du skall älska din nästa 
såsom dig själv, ur Markusevangeliet 
12:31!

Och vem har något emot bilden av en 
svensk landskapsidyll med den vita sock-
enkyrkan ”mitt i byn”? Och så långt är 
också den som skriver dessa rader med 
på noterna. Också jag gillar den kristna 
trons yttre former, inte minst i den gestalt 
de fått i Svenska kyrkan. 

Vad är innersidan på kyrkan?
Men de yttre formerna – som är nödvändiga – måste förr 
eller senare få en ”innersida”, som handlar om en per-
sonlig relation till den Gud som möter oss i Jesus Kristus; 
om bön, tillbedjan och en allvarlig vilja att inte bara höra 
utan också göra det man förstår är Guds vilja (Jak 2:17).

Visst begriper jag att gränsen kan vara flytande mellan 
att ”gilla” trons yttre former och att göra allvar av trons 
innersida. För många, kanske en majoritet, tog den per-
sonliga kristna tron kanske rentav så sakteliga sin början 
med ett intresse för de yttre formerna, kanske för kyrko-
rummets eller kyrkomusikens skönhet och jag föreställer 
mig att många som läser dessa rader kan befinna sig på 

en ”resa från trons yttersida till innersidan”, längre eller 
kortare från resans mål, och inte 
riktigt vet var man befinner sig på 
den resan. Så har det förmodligen 
varit i alla tider. Och så måste det 
få vara.

Utesluta en personlig tro?
Men det allvarliga är, att man 
ibland upplever, att från inflytel-
serika kretsar i vår kyrka signa-
leras ett slags trosmönster som 
nästan tycks utesluta en personlig 
relation till Gud. Själva mening-

en med dopet reduceras till att ”tacka för gåvan att ha 
fått ett barn”, medan den verkliga innebörden handlar 
om tillhörigheten till Jesus Kristus, meningen med guds-
tjänstfirandet reduceras till ”att känna gemenskap med 
varandra”, medan gudstjänstens mening är upprättandet 
av gemenskapen mellan Gud och människa, och bönen 
kanske tolkas närmast som ett slags terapi. Med andra 
ord ett slags kristen tro utan Gud!

Tänker vi efter – och jag gör det med stor respekt för 
alla som befinner sig på trons resa från yttre till inre –  
inser vi nog att om det stannar vid en sådan ”gudlös” tro 
och enbart en uppskattning av trons yttre former kom-
mer den ”tron” knappast i tid och längd att överleva. 
Den skulle så småningom ”dö” och den skulle förmod-
ligen följas av att också de yttre formerna i sinom tid 
skulle ”dö”.

Leif Norrgård
Prost emeritus 

En personlig relation till den Gud som möter oss i Jesus 
Kristus; om bön, tillbedjan och en allvarlig vilja att inte bara 
höra utan också göra det man förstår är Guds vilja. Jak 2:17

”Jag gillar kristendomen, 
men jag tycker att dom 
borde 

slopa 
det där med 

Gud.” 

Genom dopet föder Gud oss till nytt liv, för oss in i sin kyrka  

och ett liv i förening med honom.

Kristendom utan Gud?
En reflexion i fastetid
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Sidrubrik HInvigning av Kyrkans hus, Henån

Nytt Kyrkans hus
Invigningen, en stor fest - ett startskott

Den 31 januari invigdes vårt nya Kyr-
kans hus i Henån. Ett år efter att det 
gamla uttjänta huset revs. 

Det blev en riktigt härlig fest. Det börjde 
med en procession där, som sig bör, pro-
cessionskorset med Jesus på kom först. 

Fullsatt och lite till
Den stora kyrksalen blev helt fylld, folk 
även stod. Flera hittade upp till andra 
våningen där man kan se ut över salen 
via ett öppningsbart fönster. 

Invigningen
Vår kyrkoherde Håkan Helleberg förrät-
tade den högtidliga invigningen assiste-
rad av kyrkorådets ordförande Roger 
Hansson och församlingsrådets ordfö-
rande Ingemar Martinsson. 

Festgudstjänst
Många medverkade under gudstjäns-
ten, Håkan predikade. Göran Simons-
son som förut verkat som präst i Röra 
församling läste evangelietexten, kyr-
kokören sjöng under ledning av Lena 
Wihlborg. Språngkören och barnkö-

ren gladde oss med sina härliga sånger. 
Gudstjänsten avslutades med en mycket 
medryckande psalm som fick oss alla att 
klappa med. 

Festligt kyrkfika med efterföljande tal
Kyrkfikat smakade mycket bra med saft 
och kaffe, goda bullar och kakor och en 
härlig tårta. Vi satt överallt och lät oss 
väl smaka. Fick dela ord med nya och 
gamla vänner. Många uttryckte sin gläd-
je över det nya huset och alla dess fina 
välplanerade rum. 

Sedan kom tal och gratulationer. Ture 
Olsson, en av eldsjälarna lotsade ige-
nom. Det kom presenter från många 
olika håll. 

Under veckan som följde var det öppet 
hus. Många kom och tog sig en närmare 
titt. Det är ett hus som lovar mycket.

Men det behöver fyllas, fyllas av 
människor med längtan. Människor som 
vill mötas, för bön och lovsång till Gud. 
Be gärna för att det blir så. 

Anna Dahl

Kyrkoherde Håkan Helleberg i festlig korkåpa.

Kyrkans hus står på samma 

tomt som det gamla för-

samlingshemmet stod på..

Många besökare, här i mitten Marie Öhman från Stala. 

Kören framförde vackra musikstycken.

Kyrkvärden Lisbeth Bolin läste en av texterna. Många kom, en del fick stå i hallen. 
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Sidrubrik V

Elisabet Wallin, kantor med arbets-
plats i huset. 

Vad tycker du är viktigt med huset?
Att lovsången ska få utvecklas och att det ska 
vara en plats för den som vill slå sig ner och ta 
en paus i tillvaron.  

Vilket tycker du är det bästa rummet?
Den stora salen är det vackraste. Med altaret, 
den fina mattan, den fina fönsteruppsatsen som 
är flyttad från det gamla huset. Den vackra bo-
naden framme bredvid fönstret. 

Vilka vill du ska besöka huset?
Alla är välkomna att spela och sjunga lovsång. 
Hoppas även många barn och ungdomar ska 
utvecklas med musikmedverkan i gudstjänst 
och enskild undervisning.

Torbjörn Eriksson, teknisk support, 
f.d. chef för kyrkogårdsförvaltningen.

Vad tycker du är viktigt med huset?
Det är att det ligger centralt i Henån. Vi har 
många gamla och även unga utan körkort. 

Man har valt en avvikande 
arkitektritad snygg byggnad 
som markerar för sin omgiv-
ning att här finns vi!

Vilket tycker du är det bästa 

rummet?
Församlingsalen där man kan 
ha gemenskap i stor skala. 
Ljust och fräscht med alla 

fönster vilket uppfattas upplyftande. 
Men även Uterummet, det vill säga uteplatsen 
som kan nås både från samlingssalen och barn-
avdelningen. Här kan man sjunka ner med en 
kopp kaffe en solig sommardag, samtidigt som 
man får uppsikt på lekande barn och en grön 
gräsmatta att vila ögonen på. 

Vilka vill du ska besöka huset?
Det är viktigt att dörren står på glänt för alla, det 
är för mig vad det kristna budskapet handlar om.

Kjell Hadin, arkitekten

Vad tycker du är viktigt med huset?

Att huset passar in på platsen, men även hur 
dagsljuset kommer in i huset, 
så att man upplever huset 
som ljus och trevligt. Du kan 
kunna titta snett uppåt och 
därmed se himlen. Det tycker 
jag om, det ger en extra kva-
lité åt rummen. Titta själv 
nästa gång du är där. 

Det är bra planlösning, 
så att man inte springer på 

varandra, så att det är lätt att hitta. Entrén är 
viktig. Huvudentrén är väl markerad så att man 
lätt hittar in när man kommer. Barnentrén är 
inte lika markerad. 

Invigningen, en stor fest
Några röster om Kyrkans hus

Ingemar Martinsson, ordförande i  
församlingsrådet i Röra.

Vad tycker du är viktigt med huset?
Att människorna i Henån och på Orust ska tri-
vas här och känna att det finns något mer, att de 
får med sig något vid besök. Viktigt att det kan 
vara en mötesplats som kan vara avstressande 
och vilsam. 

Vilket tycker du är det bästa rummet?
Trappan! Ett gediget hantverk gjort på Orust. 
Den är gjord i ek och varenda detalj är perfekt. 
Känner att man kommer in som i en båt. Trap-
pan leder uppåt och det är förhoppningen med 
vårt liv att det ska leda uppåt med blicken vänd 
mot Jesu ”hantverk” för oss. 

Bernt-Helge Olander, beställar- 
representant.

Vad tycker du är viktigt med huset?
Det är funktionellt så att man kan ha mycket 
verksamhet. Det är trevliga och ändamålsenliga 
lokaler. Huvudsyftet är att det ska få vara en 
missionsstation, att folk ska komma till tro. 

Vilken verksamhet hoppas du ska utvecklas?
Barnverksamheten är grunden.  Så jag hop-
pas på att det utvecklas gynnsamt och man går 
vidare uppåt i åldrarna. Ett hus att vara i från 
vaggan till graven. 

Vilket tycker du är det bästa rummet?
Samtalsrummet på andra våningen. Det känns 
som ett trevligt rum med ett stort lugn. Mycket 
rum på en liten yta. 

Herbert Olsson, f.d. ordförande i Röra 
Herbert berättar: När det 
var klart att det gamla huset 
skulle rivas, försökte vi skaffa 
en annan tomt, men det gick 
inte. Sedan beslutades det att 
bygga på samma plats här vid 
busstationen. Det är här man 
växlar mellan vågrät och lod-
rät kommunikation.

Vilka vill du ska besöka huset?
 Vill att det ska vara en samlingspunkt för hela 
Orust, inte bara för Henåns närområde. 
De som tycker att huset är bra, sprid det till 
vänner och bekanta. 

Ingemar Martinsson som tittar in i kyrksalen.

I barndelen är fönstren extra låga för att bar-
nen ska kunna ha god kontakt mellan ute och 
inne. 

På andra våningen, just när man kommer upp 
för trappan, finns sofforna.  Det kommer säkert 
bli en trevlig plats att träffas på. 

Vi har använt miljöanpassade material, 
mycket trä. Utvändigt är det viktigt med under-
hållsfria material. Ytterväggarna är klädda med 
skiffer i bottenvåningen och en målad fiberce-
mentskiva på andra våningen. Även taket är mil-
jövänligt beprövat material: traditionellt tegel-
tak som åldras vackert.

Energisnålt har varit en tanke, inte extremt 
men uppfyller dagens normkrav. 

Karin Hansson, diakon

Vilka vill du ska besöka huset?
Alla; små och stora. Gamla och unga. Säkra 
och osäkra. Utrikes och inrikes födda. Jag hop-
pas att vi ska kunna vidareutveckla  samarbetet 
med kommun och näringsliv. Vi ligger ju mitt i 
kommuncentra. Kyrkan vill ju leva med hjär-
tat i himmelen och fötterna på jorden. Kyrkans 
olika kompetenser och vårt fina hus kan säkert 
få bidra till att vi kan stötta varandra i olika 
sammanhang.

Vilket tycker du är det bästa rummet?
Det bästa i huset är köket, församlingssalen med 
altaret och diakonens samtalsrum. Med andra 
ord,  gemenskapslunch där vi får mötas, dela 
livsberättelser och  äta gott. Andakter där man 
kan få komma Gud nära och hämta ny kraft. 
Samtal där man i förtroende kan dela glädje, 
sorg, ängslan och funderingar. 

Anna Dahl
har intervjuat några av de som var med. 

Malin, ordförande i församlingsrådet i Torp,  

njuter av foajens sköna fåtöljer.

Invigning av Kyrkans hus, Henån
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Invigningningssermonin förrättades av kyrkoherde Håkan Helleberg, assisterade av kyrkorådets ordförande Roger Hansson, till höger och församlingsrådets 

ordförande Ingemar Martinsson till vänster. 

Det blågula bandet fick symbolisera öppnandet av huset. 

Håkan välsignar huset i alla 

vädersträck. 

Köket är välplanerat. Många fötter som kan stampa takt och leka.

Genom fönstret i trappen har man fin sikt ner till salen. Här 

sjunger Språngkören tillsammans med barnkören. 

Göran Simonsson läser dagens evangelietext. Ture Olsson är dagens toastmaster. 

Massor av bullar hade bakats, alla gick åt!

Invigning av Kyrkans hus, Henån
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Sidrubrik VFritt skrivande & Swish ett alternativ till kontanter

Sällskap till middag
Vad en skål tomater kan leda till. 

Kollekter, Swish
Ett bra alternativ till kontanter för alla församlingar!

Lämna din söndagskollekt eller gåva 
via mobiltelefonen. Systemet heter 
Swish!

Som ett komplement till kontanter, kan 
man ge en gåva/kollekt i kyrkorna från 
mobilen med Swish. Ett snabbt, säkert 
och enkelt sätt att ge gåvor/kollekt. 
Swish är en mobiltjänst för privatper-
soner och företag. Den fungerar hos 
många av de vanliga bankerna.  Kontak-
ta din bank om hur du ansluter dig. Du 
kan med fördel ladda hem en app i din 
smart-phone.

Swishnummer
Du swishar betalningen genom att ange 
ett swish-nummer, belopp och valfritt 
meddelande i Swish-appen.

Numren till respektive församling
Långelanda församling - 123 084 74 75
Myckleby församling - 123 263 96 72
Torps församling - 123 303 43 60
Tegneby församling - 123 440 77 71
Stala församling - 123 172 10 42
Röra församling - 123 494 48 56
Morlanda församling - 123 326 88 28

Svenska kyrkans internationella arbete: 
123 588 10 81

Diakonin på Orust - 123 098 42 78.

Jag övar mig i fritt skrivande och tyck-
er det är spännande att sätta mig med 
en kopp kaffe och min dator och ställa 
en äggklocka på fem minuter och bara 
skriva vad som kommer utifrån en 
rubrik eller ett foto. Den här texten 
kom till, när jag en helg i vintras, blev 
inspirerad av bilden här ovanför. 

Det låg små fina tomater i den blå skå-
len. Det skimrade som om de varit gnid-
na med siden. Tomterna var magiska. 
De hade olika färger, allt från blårött i 

flammigt till klart rött som på mitt favo-
ritläppstift. 

Skålen stod mitt på bordet som om 
den väntade på att få sällskap av något 
annat lika fint och vackert. Jag undran-
de vad mer som skulle komma. 

Sällskap till söndagsmiddagen
Jag hade blivit ombedd att komma på 

middag till en dam jag hade växlat någ-
ra ord med över kaffekoppen på kyrk-
kaffet. Hon ville så gärna ha middags-
sällskap sa hon. 

Hon hade bestämt sagt att hon hade 
en god middag hon gärna ville dela med 
mig. Dessutom lovade hon att berätta 
om sitt liv som yrkesverksam för många 
år sedan. Jag blev helt enkelt nyfiken.

Inredningen skvallrade om att hon 
hade rest mycket. Men det fanns inga 
foton på nära anhöriga så inget talade 
om för mig om hon hade levt själv el-
ler hade familj. Har det någon betydelse 
tänkte jag? 

I väntan på middagen
Jag satt där i den sköna fåtöljen. Hade 
fått order om att sitta där och vänta 

medan hon pysslade i köket. Det dofta-
de gott och ljudet av skramlade porslin 
och vattnet som brusade var sövande.

Jag slumrade till. Mina tankar gick till 
kyrkan och dagens predikan. Vad hade 
vår präst predikat över? Något om med-
mänsklighet. Något om att det är viktigt 
att lyssna till de man möter. Klarar jag 
det? Kan jag öppna mina öron och mitt 
hjärta?

Det är serverat
Jag måste ha nickat till för en len hand 
tog tag i min arm. Lena, sa en mjuk röst, 
middagen är serverad. Tack, svarade jag, 
det ska smaka gott. Jag är hungrig. 

När jag tittade upp hade bordet fyllts 
med härlig söndagsstek, potatis, gelé, 
gurka i lag som jag gillade så mycket 
och den varma brunsåsen som spred en 
så ljuvlig doft. 

Vi bad till bords och vår måltid tog 
sin början. 

Anna Dahl, text och foto
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Bästa läsare! 
Innehåll i detta och nästa nummer

Hur tidningen blir till 

Jag, Anna, jobbar med varje nummer 
av tidningen under några veckor. Till 
min hjälp har jag en kommitté som 
består av Ingemar Martinsson, Henån, 
Gunnar Klingberg, Svanesund och 
Marie Öhman, Varekil. 

Mitt arbete är att samla ihop text och 
information samt ta fram foton. Jag 
gör också layouten, det vill säga så att 
storlek på text blir så att det blir så tyd-
lig och läsningen så lättnavigerad som 
möjlig.

Predikoturer – Varför olika färg?
Nästan längst bak i tidningen finns 
predikoturerna, det vill säga när det är 
gudstjänst i våra kyrkor. Jag har fått frå-
gan varför det är olika färger på de olika 
söndagarna i predikoturerna. Det häng-
er ihop med den liturgiska färgen som 
finns i kyrkan. När det är fest är det vit 
färg, som vid bröllop, men jag använder 
gult då, eftersom vitt inte syns. I fastan 
är det lila, kan även vara blått. Grönt är 
det i trefaldighetstid, växandets färg. 

Jag vill även tipsa om en app som 
finns att ladda ner, den heter Kyrkoåret. 
Där ser man färgerna på söndagarna 
och där finns texter för varje söndag. 

Rätt tid och personer
Det är mycket information som ska bli 
rätt. Tyvärr ändrar det sig ibland, oftast 
av den mänskliga faktorn. Det finns fler 
kanaler när det gäller predikoturer. Den 
som uppdateras oftast är vår hemsida, 
www.svenskakyrkan.se/orust. Vi kom-
mer även ut med en uppdaterad predi-
kotur i gratistidningen Annonsnytt en 
gång per månad. 

Vad läser du?
Vi vill göra en tidning så att du hit-
tar något intressant att läsa. Vi har ju 
också våra sidor som berättar om vår 
verksameter under vinjetten ”Händer i 
kyrkan på Orust” denna gång på sidor-
na 12-14. Under ”Livets gång” på sidan 
16-17 finns de som är skrivna på Orust 
med, döpta, vigda och avlidna. Saknar 
du någon kan det bero på att det har 
hänt nyligen eller att man är skriven på 
annan ort. 

Vårt huvudreportage i detta nummer 
är invigningen av vårt nya Kyrkans hus i 
Henån. Det var en stor fest. En del akti-

viteter i huset är redan igång och fler lär 
det bli. Givetvis är du lika välkommen 
att komma dit var du än bor på Orust. 

Nästa nummer – sommarnumret
Nästa tidning kommer ut i midsom-
marveckan, då till alla hushåll, även 
sommarhushåll. Vi planerar att skriva 
om följande: Vår pedagog Britt-Mari i 
Tegneby ska skriva om sin verksamhet 
med barnen och den bok de gjort om 
Andens frukter.  Presentation av som-
markul i Tegneby. Hakon Långström 
skriver om sitt sommarlov på 1950-talet. 
Men vi planerar även skriva kring tan-
kar som kan komma till pass när man 
har semester och tid att reflektera. Kan-
ske även ditt förslag på vad vi ska skriva 
om eller din artikel kan komma med. 

Skriva med lust och glädje
Vi var ett glatt gäng som träffades en 
onsdagskväll i februari. Under Ann 
Westermarks ledning fick vi utveckla 
vårt enskilda skrivande. Rubriken för 
kvällen var ”Kreativt skrivande, något 
lustfyllt”.  Därefter har vi fortsatt med 
en skrivarstuga på onsdagskvällarna. Vi 
pratar om vad vi har för tankar om att 
skriva. Vilka problem och glädjeämnen 
det finns. Vi försöker stötta och hjälpa 
varandra. Vi har material som kan in-
spirera. Jag ansvarar för skrivarstugan. 
Vi träffas varje onsdag, till den16 mars 
kl. 18-20.30 i Tegneby församlingshem. 
Titta in om du har lust. Kanske det blir 
en fortsättning i höst, men det är ännu 
inte klart. 

Vad är ditt material?
Vad vill du bidra med? En idé eller kan-
ske en notis? Har du varit 
upplevt något du vill be-
rätta om? Eller något du 
bara haft lust att skriva 
om. En text som till ex-
empel den jag skrivit här 
bredvid. Eller ett foto? 
Kanske någon mix av det. 
Allt är välkommet. Men 

allt kan inte få 
plats som du sä-
kert förstår. Här 
kommer lite som 
du kan tänka på 
när du lämnar 
in material. Hör 
gärna av dig om du har frågor. 

Anvisningar 
Antal tecken ska var cirka 2500 inklu-
sive mellarum för en sida.
Fundera på om det ska vara intervju,  
reflektion eller ett referat. Eventuellt 
kommer texten att kortas ner. 

Kanske kommer jag att ha synpunkter 
som lägga till eller ta bort, även skriva 
om texten. 

Varje del ska passa in i helheten. Varför 
då? Det handlar inte om att vara klåfing-
rig utan det handlar om att passa in ditt 
löv så att det passar i det stora trädet. 
Vad vill du bidra med? En text, eller en 
kompination av text och illustration/
foto. Eller kanske något till vår baksida 
som nu nästan bara innehåller ett foto. 
Föreslå gärna även rubrik, mellanrubri-
ker och bildtexter. 

Vilket innehåll i text och bild?
Det är viktigt med läsvärde! Vad ska 
man fokusera på? Berätta gärna en be-
rättelse. Vad kan intressera läsarna i 
tidningen?

Hur lämna bidrag?
Sänd in textbidrag via e-post i Word, 
som bifogad fil eller texten direkt i mail. 
Bild och illustrationer i högupplöst jpg 
1-3 bilder. Är du tveksam på vad detta 
innebär, fråga mig gärna. 

Anna Dahl

Kom med på vår Skrivarstuga, 

ingen föranmälan
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Vardagsgudstjänst 
Eklunden, Svanesund
Varje onsdag kl. 11, därefter kaffe. 
Mässa sista onsd. i månaden. 
Ansvarig präst: Egil Midtbö 0304- 26 301

Veckomässa 
Torps kyrka
Varje tisdag  kl. 18.30 
Ansvarig präst: Egil Midtbö 0304- 26 301

Veckomässa 
Morlanda kyrka
Varje tisdag  kl. 18.00
Ansvarig präst; PG Hanner  0304- 26 202

Vardags-

gudstjänst
med kyrkfika

Käringöns kyrka   
kl. 14: 17/3, 7/4, 28/4, 26/5
PG Hanner, präst 0304-26 202

Vardags-

gudstjänst
med kyrkfika

Gullholmens kyrka   
kl. 13.30: 31/3, 21/4, 12/5.
PG Hanner, präst 0304-26 202

FUB-gudstjänst
Språngkören sjunger
FIKA EFTERÅT.

7 juni kl. 18.15
Stala kyrka
Präst: Henrik Svensson

Vardagsmässor & 
GudstjänsterGemenskap

Kom, så går vi! 
Lustfylld promenad!
- hälsa till ande, kropp och själ.
Varannan fredag kl. 10-12.30 
4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 
13/5
Kyrkans hus i Ellös, Fagerhult
Promenad och avslut med 
härlig lunchsmögås och kaffe
Kontakt: 
diakon Karin Hansson, tel. 26 205

Kom, så går vi! 
Lustfylld promenad!
- hälsa till ande, kropp och själ.
Varannan måndag kl. 10-12.30

4/4, 18/4, 2/5, 16/5
Kyrkans hus, Henån
Promenad och avslut med 
härlig lunchsmögås och kaffe
Kontakt: 
Kajsa-Karin Andersson tel. 26 440

Nu även  i Henån

Välkommen till

Nationaldagsbön
Tillsammans ber vi för Orust och Sverige
6 juni kl. 16
Kyrkans hus, Henån
Kontakt: Gunnar Klingberg 073-310 28 31

Gör som tusentals andra. Läs hela Bibeln med hjälp  

av bibelläsningsplaner - helt gratis!

Spännande - minnesvärt - livsavgörande

Du är värd det!

Träffpunkt
Långelanda 
Torsdag 14 april kl. 11  
Nu nalkas åter våren på vår vackra ö
Dagas sånggrupp, SPF

Torsdag 12 maj kl. 11 
Sångarbröderna från Skärhamn.

Långelanda församlingshem
Middagsbön;  Maria Ribeck
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Musik Gemenskap

Internationellt
Kvinnocafé 
Varannan tisdag kl. 14.  
15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5.
Kyrkans hus i Ellös
Diakon Karin Hansson och vikarierande pedagog 
Anna Gustavsson

Bön i Fridäng
Kort bibelläsning och samtal. 
Bön för varandra och för Orust.  
Vi träffas varannan vecka: 

Onsdagar kl. 19
Jämna veckor-kvinnor,  
udda veckor-män. 

Kyrkans hus Svanesund
Kontakt: Elin Svensson tel: 0732-110 125,  
Emil Svensson, 0739-636 325

Bibel & bön
Psalmboken berättar
Torsdagar kl. 9.30-11.30
Kyrkans hus, Henån
Ture Olsson och  
Kajsa-Karin Andersson  tel. 26 440

Församlingsafton
Kyrkans hus i Ellös 
20 april kl. 19.

Sveriges sjöfartskonsulat. 
Lars Ekström, delar erfarenheter

Orgelmassage 
Lyssna till orgelmusik och få 
massage av nacke och axlar
Drop-in: Lördag 7/5 kl. 17-18 

Stala kyrka
Vill du ha massage, sätt dig till vänster. 
Vill du bara lyssna, sätt dig till höger.

Linn Sandström  tel. 26 424

Kreativ röstvård
”Vi bejakar och tillåter våra  
sanna röster att utvecklas”
Torsdagar 18.15-18.45
Pågår februari-april, ej 24/3.
Stala kyrka
Linn Sandström  tel. 26 424

Ingen föranmälan, 
kom de gånger  

du har tid & lust.

Cafékvällar
Vi sjunger och fikar tillsammans. 
Musikcafé 6 april kl. 19 
Vårcafé 4 maj  kl. 19
Kyrkans hus i Ellös
Sanna Räsänen med sångare och musiker. 

Församlingsafton med

Henrik Svensson
Glimtar från mitt liv som präst 

16 mars kl. 18
Tegneby 
församlingshem
och 

20 april kl. 19
Stala  
församlingshem

Kafferummet
Lilla salen
Onsdagar kl. 10.30-12.30

30/3, 27/4, 25/5,15/6
Kom och gå som du vill under denna tiden. 
Ett fint sätt att mitt i veckan sitta ner, prata 
och möta andra över en kopp kaffe/thé. Vi 
bjuder på kaffe och bulle/kaka. 

Myckleby församlingshem 
Diakon Anna Blomberg, tel. 26 305
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Gemenskaps- 

Lunch
 

Ansvariga för verksamheten:  
Diakonerna Karin Hansson, tel. 26 205 & Anna Blomberg tel. 26 305. 
Ansvarig för gemenskapsluncherna på platserna är diakoniassisteter 
och ideella medarbetare.

Kyrkans hus i Svanesund
Café Stor & Liten
Torsdagar kl. 11-13. 
Smörgåsbord, kaffe & kaka, 
Middagsbön:  Maria Ribeck eller Margareta Martinsson

Torps församlingshem
Gemenskapslunch
Onsdagar kl. 12.  Jämna veckor.

Myckleby församlingshem
Öktekaffe i Myckleby församlingshem
Onsdagar kl. 13-15. 16 mars, 13 april, 11 maj och den 8 juni
Kaffe, smörgås, något varmt. 

Tegneby församlingshem
Gemenskapslunch 
Varannan tisdag kl. 12. Start 12/1, därefter: 26/1, 9/2, 23/2, 
8/3, 22/3,5/4, 19/4, 3/5.

Stala församlingshem 
Gemenskapslunch
Tisdagar kl 12 i udda veckor med start tisdag den 19/1.

Mollösunds kyrka
Gemenskapslunch
Torsdagar kl. 13, 10/12, 21/1, 11/2, 3/3, 14/4, 19/5.

Kyrkans hus i Ellös
Gemenskapslunch 
Måndagar kl. 13, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5. 

Kyrkans hus, Henån
Gemenskapslunch 
Onsdagar kl. 12, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5. 

Vårstädning av  
kyrkogårdarna
Borttagning av gransris och vinter- 
dekorationer från gravar kommer att
påbörjas tisdag 15 mars. 
Detta gäller även de gravar som inte ingår i  
vårt skötselåtagade. Om annat önskas var god  
meddela oss. 

Bortplockning av gravlyktor
Tag gärna hand om era gravlyktor. 

Ej föremål bakom graven
För att underlätta vaktmästarnas  
arbete vid gräsklippning förvara inga före-
mål bakom gravstenen. 

Malin Brav, kyrkgårdsföreståndare

Torsdag den 9 juni
Avgång kl. 7.30  från Ellös busstation.   
Du kan åka med från Mollösund.

Båttur på Dalslands kanal med m/s  
Storholmen. Lunch och kaffe ombord.

I Baldersnäs stannar vi en stund för att  
njuta i herrgårdsparken. På hemvägen  
besöker vi Skålleruds kyrka. Förfrisknin-
gar i bussen under färden.

Kostnad: 450 kr. Betalas kontant i bussen.

Anmälan senast 1 juni till Karin Hansson 
telefon 0304-26 205 

Sommarutflykt
till Dalsland

Gemenskap

Nu åter igen!

Pilgrimsvandring
Kom som den du är!

Myckleby-Långelanda
Start vid Myckleby kyrka
Påsdagen 27 mars
Mässan börjar kl. 9
Därefter vandrar vi, cirka kl. 10
Svårighetsgrad: Medelsvår. Sträckan är 13 kilometer. Kläder efter väder.  
Tag med vattenflaska, matsäck och sittunderlag. Ingen föranmälan, ingen 
kostnad. Framme cirka kl. 17 , då finns det buss som tar oss tillbaka till Myckleby.

Ledare: Egil Mitdbö, tel. 0304-26 301

Påskvandring



www.svenskakyrkan.se/orust 15

Sidrubrik HKyrkogårdsförvaltningen

Avgift för kantklippning

LAGEN OM  
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Vid relationsförändringen mellan Svenska kyrkan 

och staten år 2000 blev begravningsverksam-

heten kvar som en statlig angelägenhet och 

kyrkan blev ett trossamfund. 

Svenska kyrkan sköter fortfarande begravnings-

verksamheten men gör det nu på uppdrag av 

staten. Det är staten genom beslut i riksdagen 

med Kammarkollegiet som myndighet som 

beslutar om hur begravningsverksamheten skall 

skötas.

Begravningslagen är den lag som utgör grunden 

för allt regelverk. Svenska kyrkan har att följa de 

av staten formulerade lagar och föreskrifter.

Gravar på Morlanda kyrkogård.

En av våra 13 kyrkogårdar. Vid alla erbjuder vi 

hjälp med bland annat kantklippning. 

Begravningslagen tvingar gravrättsinnehavare att klippa gräset, runt graven, dock ej bakom. 

Gräns för skötselansvar 
av gravplats.

INGÅR I BEGRAVNINGSAVGIFTEN
Rätt till gravplats i 25 år, gravsättning, vissa 

transporter, lokal för förvaring av stoft, begrav-

ningslokal, kremering samt skötsel och anlägg-

ning av kyrkogårdens allmänna ytor. 

I Kammarkollegiets utredning och 
beslut om begravningsavgiftens nivå 
framgår det att kantklippning runt 
gravar inte ingår i begravningsavgiften. 

Kyrkogårdsförvaltningen får klippa 
runt gravsten, gravram eller gravrabatt 
endast mot avgift då graven inte är 
allmän yta. Det är därmed gravrättsin-
nehavarens skyldighet att ombesörja 
skötsel.

Alla gravrättsinnehavare kommer att få 
information i brev samt ett erbjudande 
om att mot ersättning få graven kant-
klippt. Tjänsten kostar från 290 kronor 
per år. 

Mer information
I foldern ”Gravrättsinnehavare vad inne-
bär det?” finns detaljinformation om vad 
man har för skyldigheter och rättigheter 
som gravrättsinnehavare. Den finns att 
få i våra kyrkor och på expeditionen. 
Den finns även på vår hemsida. 

Ny gemensam begravningsavgift
Från år 2017 kommer det att vara ge-
mensam begravningsavgift för hela lan-
det, utom Stockholm och Tranås. Det 
innebär att varje kyrkogårdsförvaltning 
inte själv längre kan besluta om begrav-
ningsavgiftens storlek utan varje förvalt-
ning får ansöka om pengar för att finan-
siera begravningsverksamheten.

Sänkning av avgiften
2016 är begravningsavgiften i Orusts 
pastorat 0,30 kr per skattekrona. Från 
år 2017 beräknar man att den gemen-
samma begravningsavgiften kommer bli 
0,24 kr per skattekrona vilket innebär 
en sänkning för alla invånare i Orust 
kommun. 

Tillsyn genom begravningsombud
Staten har tillsyn över hur kyrkogårds-
förvaltningarna sköter sina skyldigheter 
genom ett av Länsstyrelsen utsett be-
gravningsombud. I varje kommun finns 
ett sådant begravningsombud som har 
uppdraget att se till att begravningslagen 
följs. 
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Sidrubrik VLivets gång

Döpta
Långelanda

Klara Emilia Joline Glans, Ravinvägen, Svanesund, 17 okt. 
Isabella Annie Elise Larsson, Furuvägen, Svanesund, 17 okt.
Thea Emelie Elfström, Blåklinten, Svanesund, 22 nov.
Eddy Morgan Joakim Rastman, Källvägen, Svanesund, 22 nov.
Meja Anna Torstensson, Friborg , Stillingsön, 28 nov.
John Gunnar Emanuel Svensson, Älvkvarnsliden, Svanesund, 
6 dec.
Simon Harald Algot Nordevik, Burås, Svanesund, 6 jan.

Morlanda
Jillis Harrison Fjällman, Rosenlundsvägen, Ellös, 25 okt.
Melina Ulrica Skantze, Granitvägen, Ellös, 12 dec.

Myckleby
Ted Lennart Ewergårdh, Ekvägen, Svanesund, 13 sept.
Felicia Nathalie Therese Sellgren, Öberg, Stillingsön, 28 nov.

Röra
Ebbe George Johansson, Utegård, Henån, 24 okt.
Aron Martin Mattsson, Hasselvägen, Henån, 7 nov.
Haylie Nicole Carlsson, Bråtenvägen , Henån, 7 nov.
Teodor Ville Calvin Gustavsson, Tulpanvägen, Henån, 21 nov. 

Stala
Ebba Edith Kavander, Tegenbergen , Varekil, 31 okt.
Felix Arnold Josefsson, Tyfta, Henån, 22 nov.

Tegneby
Eloise Anna Maria Pettersson, Lalleröd, Nösund, 15 nov.
Märtha Ebba Maria Larsson, Nötskär, Nösund, 23 jan.

Torp
Sigge Robin Mainer Samuelsson, Varfjäll, Henån, 30 augusti

Morlanda
Per Gunnar Åke Johansson, Hällavägen, Ellös, 80 år
Mona Eivor Fred, Barrevik, Hälleviksstrand, 74 år
Gurli Ingegerd Gustafsson, Strandgården, Ellös, 91 år
Mäbel Isolde Andersson, Röd, Hälleviksstrand, 96 år
Rolf Martin Martinsson, Morlanda-Berg, Ellös, 56 år
Kent Ove Bertil Olsson, Stocken, Ellös, 69 år
Anna Kristina Andersson, Stensbo, Hällevikstrand, 87 år
Rolf Egon Andersson, Morlandavägen, Ellös, 87 år
Kajsa Maria Frithiofsson, Tönsäng, Ellös, 86 år
Anna Teresia Elisabet Andersson, Tönsäng, Ellös, 66 år
Karl- Erik Torsten  Stranne, Strandvägen, 73 år
Bo Ingemar Alexis Dahlgren, Flatön, Ellös, 87 år

Myckleby
Ann-Marie Lindegren, Ottestala, Henån, 87 år
Inga Linnea Pettersson,  Syltenäs, Stillingsön, 83 år
Tirus Ingrid Maria Pettersson, Krogeröd, Svanesund,  91 år 

Röra
John Sören Samuelsson, Snickarevägen , Henån, 96 år
Göran Holger Göransson, Snickarevägen, Henån, 84 år
Ingalill Adolfsson,  Strandängsstigen, Henån, 92 år
Kevin Morgan Niklas Bohlin, Snickarevägen, Henån, 15 år
Anita Linnea Olsson, Fundeskärr, Henån, 78 år
John Gustaf Albert Andersson, Sjöbodsvägen, Henån, 96 år
Ingrid Margot Johansson, Matrosvägen, Henån, 94 år
Per Fritz Herbert Larsson, Sjöbodsvägen, Henån, 89 år
Tage Georg Olsson, Kärra, Henån, 72 år

Stala
Alva Mari-Anne Larsson, Hällavägen, Ellös, 86 år
Karl-Evert Fager, Säckebäck, Varekil, 67 år
Majken Gunhild Linnéa Olsson, Krabberödsvägen,  
Varekil, 96 år
Ingegerd Linnéa Isaksson, Molleröd o Konvaljvägen, 
Svanesund, 89 år
Elvy Ingegerd Leijon, Anefors, Henån, 88 år
Aina Margit Viktoria Lindqvist, Hårleby, Henån, 82 år

Tegneby
Gunvor Dagny Elise Johansson, Nötskär o Hällavägen, 
Ellös, 74 år
Frei Paul Wilhelm Boije af Gennäs, Hjortsbacken,  
Nösund, 86 år
Knut Olof Alvar Berntsson, Lyr-Bö, Nösund, 89 år
Bror Ove Lyräng, Lyr-Bäckevik, Nösund, 69 år 

Torp
Britt Charlotte Eriksson, Sörgraven, Henån, 84 år
Claes John Ingemar Olsson, Klevedal, Henån, 75 år

Avlidna
Långelanda

Lilly Gertrud Mariann Helgesson, Eklunden, Svanesund, 77 år
Maud Birgitta Spjuth, Berga, Svanesund, 73 år
John Olof Ingvar Johansson, Vallen, Svanesund, 85 år
Georg Gustav Reinhold  Bråkenhielm, Konvaljvägen, 
Svanesund, 92 år
Britt Margaret Rönnqvist, Sördalsvägen, Svanesund, 79 
år
Allan Osvald Johansson, Kollungeröd, Svanesund, 90 år
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Sidrubrik HLivets gång

Vigda
Morlanda

Maud Elizabeth Berndtsson och Kurt Arne Anton  
Årman, Kållekärr och Ellös, 21 november 

Myckleby
Camilla Therese Sellgren och Jerry Ingemar Frisk, Öberg, 
Stillingön, 28 november

Röra
Linda Therese Johansson och Jimmy Lennart Olsson, 
Utegård, Henån, 24 oktober

Stala
Maria Kristina Kärnstrand och Björn Olov Westman, 
Trollhättan och Varekil, 5 september

 En berättelse - Livets gång

Duger jag?
Ibland behövs fler näsdukar

Barnkören sjunger så vackert att mina ögon tåras. De 
svämmar över och jag börjar treva efter näsduken. 

Klara stämmor, med klockrena röster. Genom tårdimman ser 
jag en stor tavla bakom kören. Där finns en man i röd kappa, 
jag tror att han föreställer Jesus, han som ska vara både Gud 
och människa. Men jag är inte riktigt säker. 

Klockrena toner
Så kommer ett flöjtsolo som mellanspel. En tanig, lite kutryg-
gig och blek 13-årig kille spelar efter noter. Underbara klock-
rena toner på samma melodi. Orden klingar vidare i mitt hu-
vud: Guds kärlek är som stranden och som gräset. Men Guds 
kärlek kan väl inte gälla mig far det genom mitt huvud. Jag är 
ju en dålig människa som har misslyckats med så mycket. 

När jag var barn
Barnen hugger i med nästa vers, en tjej vill lite mer och det 
både syns och hörs. Hon har klarblå klänning med volang och 
rosett i håret. Hon har säkert föräldrar som bryr sig mycket 
om henne, tänker jag. Och mina ögon svämmar över igen. 
Tankarna far bort till när jag var nio. Ärvda kläder, lappade 

byxor, klasskamrater som pekade finger i smyg och var vänli-
ga på ett ovänligt sätt. Nu grät jag så jag snyftade. Min bänk-
granne räckte mig en pappersnäsduk. Tack, sa jag och snöt 
mig. Han nickade vänligt och räckte fram en till. Ta du en i 
reserv, viskade han. Jag blir också så rörd. 

Ta emot kärlek
Jag log lite. Kände mig lite bättre till mods. Nu klingade de 
sista tonerna ut. Men kvar att strofen, ... Är vind och vidd och 
ett oändligt hem. Kan en kärlek vara så? Ja, ett hjärta som får 
ta emot kärlek kan säkert få känna en varm vind inom sig. 
Men ett oändligt hem? Kan Gud vara det även för mig? tänkte 
jag och snöt mig i den andra näsduken. 

Charlott, som vill vara anonym

SVENSKA PSALMBOKEN 289: 1
Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och 
vidd och ett oändligt hem. 

Altartavlan i Flatö kyrka
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Gudstjänster 
13 mars- 26 juni2016 
(med reservation för ändringar)

Mars
13 Jungfru Marie Bebådelsedag 
 Tema:Guds mäktiga verk

10.00  Långelanda  
             Mässa, kör             
 Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg
11.00   Morlanda
             Gudstjänst, kaffe, 
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
14.00   Mollösund
             Gudstjänst, kaffe             
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Elisabet Wallin
12.00   Myckleby
             Gudstjänst
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg
16.00   Kyrkans hus, Henån
             Familjegudstjänst, kaffe, brödförsäljning, lotter
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
18.00   Stala
             Temagudstjänst med kyrkans ungdom
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström
10.00   Tegneby
             Familjegudstjänst, kaffe i församlingshemmet, basar
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Frida Winther
10.00   Torp
             Gudstjänst
             Präst: Åke Gillberg, musiker: Elisabet Wallin

20 Palmsöndagen  
 Tema: Vägen till korset, Matteusserien

10.00   Långelanda
             Mässa, Hans sånggrupp,   
 auktion i församlingshemmet         
 Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg
14.00  Gullholmen
             Mässa
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
11.00   Morlanda
             Gudstjänst, kaffe, 
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
 Fastevandring från Kyrkans hus, Ellös kl. 9.30
12.00   Myckleby
             Gudstjänst med sommarkonfirmander
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Elisabet Wallin
10.00   Röra
             Gudstjänst
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Stala
             Familjegudstjänst, kaffe i församlingshemmet
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström
17.00   Tegneby
             Mässa, If that isn’t Love? Elvis gospel, Orust Gospel           
 Präst: Henrik Svensson, musiker: Hans Blomberg
12.00   Torp
             Gudstjänst
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg

21 måndag

19.00   Morlanda kyrka
             Passionsandakt

22 tisdag 

18.00   Morlanda kyrka
             Passionsmässa

23 onsdag 

19.00   Morlanda kyrka
             Passionsandakt

24 Skärtorsdagen 
 Tema: Det nya förbundet

17.00   Långelanda
             Skärtorsdagsmässa
            Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg
14.00  Käringön
             Skärtorsdagsmässa
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
19.00   Morlanda
             Skärtorsdagsmässa 
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
19.00   Kyrkans hus, Henån
             Skärtorsdagsmässa
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
19.00   Stala
            Skärtorsdagsmässa
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg

25 Långfredagen
 Tema: Korset

16.00   Långelanda
             Långfredagsgudstjänst med orgelmeditation
             Präst:Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg 
17.00   Morlanda
             Musikgudstjänst, Jesu sju ord på korset, musik av Joseph  
 Haydn, Göteborgs stråkkvartett.               
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00   Gullholmen
             Långfredagsgudstjänst
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00   Mollösund
             Långfredagsgudstjänst
             Präst: Håkan Helleberg, musiker: vikarie
12.00   Myckleby
             Långfredagsgudstjänst, kör
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg 
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25 Långfredagen, fortsättning
 Tema: Korset

12.00   Röra
             Gudstjänst, kör 
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
18.00   Stala
             Långfredagsgudstjänst, kör
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström
10.00   Tegneby
             Långfredagsgudstjänst
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Torp
            Långfredagsgudstjänst, Helga Hussl, violin
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Elisabet Wallin

27 Påskdagen
 Tema: Kristus är uppstånden

12.00   Långelanda
             Familjegudstjänst, kör och barn, kaffe i församlingshemmet
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg 
11.00   Morlanda
             Mässa, kör, trumpet, kaffe 
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00   Gullholmen
 Mässa
             Präst: Håkan Helleberg, musiker: vikarie
14.30  Käringön
             Mässa
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen 
17.00   Mollösund
             Mässa
             Präst: Håkan Helleberg, musiker: vikarie
9.00   Myckleby
             Mässa, kaffe 
 därefter Pilgrimsvandring till Långelanda
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg 
10.00   Röra
             Mässa, kör, kaffe 
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Stala
             Gudstjänst, kör
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström
12.00   Tegneby
             Mässa, kör
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
16.00   Torp
      Familjegudstjänst, barngrupperna medverkar
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg

28 Annandag påsk
 Tema: Möte med den uppståndne

12.00   Stala
             Familjegudstjänst, konfirmander, kaffe
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström            
11.00   Flatön
             Gudstjänst, kör
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
 Vandring från Fröjdendal kl 9.

April
3 2 söndagen i påsktiden
 Tema: Påskens vittnen

11.00   Röra
             Mässa, Orustgudstjänst, kören Voces, kaffe  
 sammanlyst för hela ön.    
             Präst: Håkan Helleberg, Sven-Erik Wihlborg, 
 musiker: Lena Wihlborg

10 3 söndagen i påsktiden
 Tema: Den gode herden

10.00   Långelanda
             Mässa, kaffe 
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg 
11.00   Morlanda
             Gudstjänst, kaffe 
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00   Gullholmen
 Gudstjänst
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen 
12.00   Myckleby
             Gudstjänst, sommarkonfirmander
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Elisabet Wallin
10.00   Röra
             Gudstjänst
             Präst: Håkan Helleberg, musiker: Maria Henriksson
18.00   Stala
             Lovsångsmässa, lovsångsgruppen
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Frida Winther
10.00   Tegneby
             Mässa,
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Maria Henriksson
12.00   Torp
      Gudstjänst
             Präst: Håkan Helleberg, musiker: Maria Henriksson

17 4 söndagen i påsktiden 

12.00   Långelanda
             Gudstjänst
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Linn Sandström 
11.00   Morlanda
             Mässa, kaffe 
             Präst: Göran Blomquist, musiker: Maria Henriksson
14.30   Käringön
 Gudstjänst
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg 
10.00   Röra
             Gudstjänst
             Präst: vikarie musiker: Lena Wihlborg
10.00   Stala
             Familjegudstjänst, kaffe
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström
17.00   Tegneby
             Gudstjänst
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Torp
      Mässa
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg 
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April fortsättning
24 5 söndagen i påsktiden
 Tema: Att växa i tro

16.00   Långelanda
             Mässa, kör, kaffe, 
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg
17.00   Kyrkans hus, Ellös
             Familjegudstjänst, kaffe 
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00   Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen 
12.00   Myckleby
             Gudstjänst, kör, kaffe
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
10.00   Röra
             Mässa 
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
18.00   Stala
             Sinnesrogudstjänst
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Linn Sandström
10.00   Tegneby
 Mässa i samarbete med EFS Orust.
 Präst: Mikael Landgren, musik: Gunnel Klingberg med team  
10.00   Torp
      Mässa
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg 

Maj
1 Bönsöndagen
 Tema: Bönen

12.00   Långelanda
             Lekmannaledd gudstjänst, sånggrupp
 musiker: Hans Blomberg
11.00   Morlanda
             Gudstjänst, kaffe 
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Anton Jernevad
14.00   Gullholmen
 Mässa
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Anton Jernevad
16.00   Kykans hus, Henån
             Familjegudstjänst, kaffe 
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Stala
             Mässa
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Frida Winther
12.00   Tegneby
             Familjegudstjänst, kaffe
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Maria Henriksson
10.00   Torp
      Gudstjänst, kaffe
 Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg

5 Kristi himmelsfärds dag
 Tema: Herre över allting

16.00   Långelanda
             Friluftsgudstjänst, medtag kaffekorg 
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Linn Sandström
11.00   Hälleviksstrand
             Frilunftsgudstjänst vid Sollid, kaffe 
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
8.00   Käringön
 Ottegudstjänst, sång från tornet, kör
             Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen 
12.00   Myckleby
             Gudstjänst
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
8.00   Röra
             Gudstjänst 
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Stala
             Familjegudstjänst, kaffe i församlingshemmet
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström
10.00   Tegneby
             Gudstjänst
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Torp
      Sammanlyst till Myckleby
 

8 Söndag före pingst
 Tema: Jesu dop

16.00   Långelanda
             Gudstjänst 
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Linn Sandström
11.00   Morlanda
             Mässa, kaffe 
             Präst: PG Hanner, musiker: Anton Jernevad
14.00   Mollösund
             Mässa, kaffe.
             Präst: PG Hanner, musiker: Anton Jernevad
10.00   Röra
             Gudstjänst
             Präst: Vikarie, musiker: Hans-Gunnar Halmerius
18.00   Stala
             Sinnesrogudstjänst
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Linn Sandström
17.00   Tegneby
             Mässa 
             Präst: Vikarie, musiker: Hans-Gunnar Halmerius
12.00   Torp
             Gudstjänst 
             Präst: Vikarie, musiker: Hans-Gunnar Halmerius

14 Lördag

12.00   Stala
             Konfirmationsgudstjänst
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström
13.00  Tegneby
             Konfirmationsgudstjänst
             Präst: PG Hanner, Sven-Erik Wihlborg
 musiker: Lena Wihlborg 
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Maj, fortsättning
15 Pingstdagen
 Tema: Den helige anden

10.00   Långelanda
             Konfirmationsmässa
             Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
14.00  Gullholmen
             Gudstjänst
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Elisabet Wallin
10.00   Morlanda
             Sammanlyst till Tegneby  
14.00   Myckleby
             Gudstjänst, kör
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Hans Blomberg
10.00   Röra
             Sammanlyst till Tegneby  
10.00   Stala
             Mässa
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström
10.00   Tegneby
             Konfirmationsmässa
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, PG Hanner, 
  musiker: Lena Wihlborg
10.00   Torp
             Gudstjänst 
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Elisabet Wallin

16 Annandag pingst
 Tema: Andens vind över världen

19.00   Hälleviksstrand
             Gudstjänst, ledd av kyrkvärdar, musker: Maria Henriksson

22 Helige trefaldighets dag
 Tema: Gud - Fader, Son och Ande

18.00   Långelanda
            Gudstjänst, Gospelkören ”How great Thou art”
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg
11.00   Morlanda
             Familjemässa, kaffe 
             Präst: PG Hanner, musiker: Maria Henriksson
14.30   Käringön
             Mässa
             Präst: PG Hanner, musiker: Maria Henriksson
10.00   Röra
             Mässa
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Stala
             Familjegudstjänst, kaffe 
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström
17.00   Tegneby
             Mässa 
 kören Voces 
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg        
16.00   Torp
             Gudstjänst, 
 Präst: Henrik Svensson, musiker: Elisabet Wallin 

29 1a söndagen efter trefaldighet
 Tema: Vårt dop

12.00   Kyrkans hus, Svanesund
             Familjegudstjänst, , kör, kaffe
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg
11.00   Morlanda
             Gudstjänst, kaffe 
             Präst: vikarie musiker: Anton Jernevad
14.00   Mollösund
             Gudstjänst, kaffe.
             Präst: Håkan Helleberg, musiker: Anton Jernevad
12.00   Myckleby
             Mässa sommarkonfirmanderna medverkar
             Präst: Egil Midtbö musiker: Elisabet Wallin
10.00   Röra
             Gudstjänst, kaffe 
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Stala
             Mässa, kör
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Linn Sandström
12.00   Tegneby
             Gudstjänst 
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Torp
             Gudstjänst 
             Präst: Håkan Helleberg, musiker: Maria Henriksson

Juni
5 2 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Kallelsen till Guds rike

10.00   Långelanda
             Mässa, kaffe  
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg
14.00  Gullholmen
             Mässa
             Präst: PG Hanner, musiker: Anton Jernevad
11.00   Morlanda
             Gudstjänst, kaffe 
             Präst: PG Hanner, musiker: Anton Jernevad
10.00   Röra 
             Gudstjänst
             Präst: Håkan Helleberg musiker: Maria Henriksson
18.00   Stala
             Gudstjänst
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Hans Blomberg
12.00   Tegneby
             Mässa
             Präst: Håkan Helleberg musiker: Maria Henriksson
16.00   Torp
             Mässa, kaffe 
             Präst: Maria Ribeck, musiker: Hans Blomberg
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12 3 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Förlorad och återfunnen

16.00   Långelanda
             Gudstjänst
             Präst: vikarie, musiker: Hans Blomberg
11.00   Morlanda
             Mässa, kaffe 
             Präst: Göran Blomqvist,  musiker: Maria Henriksson
14.30   Käringön
             Mässa
             Präst: Göran Blomqvist, musiker: Maria Henriksson
12.00   Myckleby
             Gudstjänst, kaffe
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
16.00   Röra
             Musikgudstjänst  
             Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans-Gunnar Halmerius
10.00   Stala
             Mässa
             Präst: vikarie, musiker: Hans Blomberg
10.00   Tegneby
             Gudstjänst 
             PPräst: Håkan Helleberg, musiker: Hans-Gunnar Halmerius
10.00   Torp
             Gudstjänst 
             Präst: Egil Midtbö, musiker: Elisabet Wallin

19 4 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Att inte döma

10.00   Långelanda
             Mässa, kör   Avtackning av Maria Ribeck, lunch
             Präst: Maria Ribeck, Henrik Svensson,  
  Håkan Helleberg,  musiker: Hans Blomberg. 
18.00  Mollösund
             Gudstjänst
             Präst: PG Hanner, musiker: Maria Henriksson
11.00   Morlanda
             Gudstjänst, kaffe 
             Präst: PG Hanner, musiker: Maria Henriksson
10.00   Myckleby
             Sammanlyst till Långelanda 
10.00   Röra
             Mässa
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Stala
            Sammanlyst till Långelanda 
12.00   Tegneby
             Mässa 
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
18.00   Nösund
             Gudstjänst 
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Frida Winther
16.00   Torp
             Gudstjänst
             Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans-Gunnar Halmerius

24 Midsommarafton

11.00   Kyrkans hus, Ellös
             Friluftsgudstjänst vid badplatsen
             Präst: Gisela Hellström, musiker: Maria Henriksson

25 Midsommardagen
 Tema: Skapelsen

16.00   Långelanda
             Friluftsgudstjänst under eken vid prästgården, kaffe
             Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
19.00  Flatön
             Musikgudstjänst med Taubetema             
 Präst: PG Hanner, musiker: musiker Gåke med flera
18.00   Stala
             Friluftsgudstjänst på Rossön, kör
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström

26 Johannes döparens dag
 Tema: Den högstes profet

14.00   Gullholmen
             Mässa
             Präst: PG Hanner, musiker: Maria Henriksson
18.00  Mollösund
             Gudstjänst, kaffe
             Präst: PG Hanner, musiker: Maria Henriksson
11.00   Morlanda
             Mässa, kaffe 
             Präst: PG Hanner, musiker: Maria Henriksson
12.00   Myckleby
             Gudstjänst
             Präst: Henrik Svensson, musiker: Linn Sandström
10.00   Röra
             Gudstjänst, kaffe  
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
18.00   Tegneby
             Friluftsgudstjänst vid hembygdsmuseet.
             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
10.00   Torp
             Gudstjänst 
             Präst: Hans-Gunnar Halmerius, musiker: Maria Henriksson

BAKSIDESBILDEN - DÄR ORDEN DRÖJER SIG KVAR
Tittar man länge kan man nog hitta en och annan inköpslista 
annars är det mestadels brev, lappar med små hälsningar och 
vykort från nära och kära, samlade under en stor del av mitt 
liv, som ryms i den gamla glasdamejeannen.  

Flaskan har jag valt att kalla för ”Min flaskpost”.
En del brev är mer eftertänksamt skrivna, andra kanske glada 
tillrop när man som mest behövde det, eller snabbt nerklott-
rade semesterhälsningar på ett vykort från någon som njöt av 
sin ledighet någonstans. Vackra handgjorda papperskort och 
grattiskort med hälsningar. Och mammas fina skrivstil oftast 
på små, enkla kollegieblockspapper. 

Viktigt med rätt miljö
När jag valde plats för den här fotograferingen föll valet på 
en bro, Vindöbron med sin vackra pelarsal. Jag ville hitta en 
miljö som kunde symbolisera mina tankar kring kommunika-
tion. Om hur viktiga våra ord är, hur enkla de än syns vara. 
Och hur betydelsefulla våra möten är, oavsett om vi möts en 
stund på gatan, i telefon eller skriver en hälsning. Som broar 
mellan oss människor när orden dröjer sig kvar.

Fotograf Christina Leijon
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Sidrubrik H

Namn:___________________________________________________________________
 
Adress:___________________________________________________________________

Skicka in lösningen till: 
Svenska kyrkan på Orust, Tegneby 508, 473 97 Henån. Märk 
kuvertet med ”Korsord”.  Tävlingen pågår till 19 maj. Tre vin-
nare får var sin blomstercheck. Anställda i Svenska kyrkan får 
inte delta. 

Vinnarna i förra korsordet:  
Birgitta Körner, Hälleviksstrand, Syskonen Ella och Sixten  
Abrahamsson, Ellös, Monika Larsson, Stillingsön. Grattis! 
Blomstercheck kommer med posten.

Korsords korsord
Kan korsordet vara ett hjärtligt möte?

Korsords korsord 

Lösning på förra korsordet
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Sidrubrik V

Tel. 0304-26 400

www.svenskakyrkan.se/orust

Flaskpost


