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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: 21 juni. Nästa nummer kommer  
26 augusti. 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. FOTOGRAF: ALEX OCH MARTIN, IKON  
En äng med prästkragar kan vara ett synligt tecken på Guds rike. Bibelordet 
som kan vara med är: Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för 
mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny 
kraft och leder mig på rätta stigar, sitt namn till ära. Psaltaren 23:1-3

Bön i sommartid
Tack - hjälp - förlåt

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
Tel: 0304-26 400, fax: 0304-26 419
orusts.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/orust

ARBETSPLATS: PASTORSEXPEDITIONEN, TEGNEBY
Kyrkoherde Håkan Helleberg 26 201
Kyrkokamrer Bernt-Helge Olander 26 410
Kyrkogårdsföreståndare Malin Brav 26 423
Kommunikatör Anna Dahl 26 212 
Ekonom Annika Tendahl 26 310
Assistent Charin Blomgren 26 306
Kyrkogårdsassistent Anna Ek 26 415

ARBETSLAG NORDVÄST
ARBETSPLATS: KYRKANS HUS, ELLÖS
Präst och arbetsledare PG Hanner 26 202
Kantor Astrid Tellestam 26 206
Diakon Karin Hansson 26 205
Vik församlingsped. Anna Gustafsson 26 211

ARBETSPLATS: MORLANDA KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Fredrik Andersson 26 246
Vaktmästare Annelie Eriksson 26 343
Vaktmästare Ulf Svensson 26 242

ARBETSPLATS: TEGNEBY FÖRSAMLINGSHEM
Präst vakant 26 402
Kantor Lena Wihlborg 26 344
Församlingsass. Britt-Mari Karlsson 26 420
Vik. församlingsvärd Rebecka Persson 26 405

ARBETSPLATS: TEGNEBY KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Urban Olsson 26 245
Vaktm. Nösund Erik Karlsson  073-928 8013

ARBETSPLATS: KYRKANS HUS, HENÅN
Församlingsped. Kajsa-Karin Andersson 26 440
Församlingsped. Gunilla Enggren 26 208 
Kantor Elisabet Wallin 26 444
Värd och vaktmästare Annika Stålendal 26 348

ARBETSPLATS: TORPS KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Mats Abrahamsson 26 333

ARBETSPLATS: RÖRA KYRKA & & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Solveig Pettersson  26 443 
Röra kyrka och fax 23 120

ARBETSLAG SYDOST
ARBETSPLATS: KYRKANS HUS, SVANESUND
Präst och arbetsledare Egil Midtbö 26 301
Präst vakant 26 302
Kantor Hans Blomberg 26 324
Diakon Vakant 26 305
Församlingsped. Margareta Martinsson 26 340

ARBETSPLATS: LÅNGELANDA KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Jenny Strömberg 26 247

ARBETSPLATS: MYCKLEBY KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Arvid Martinsson 26 323

ARBETSPLATS: STALA FÖRSAMLINGSHEM
Präst vakant 26 401
Kantor Linn Sandström 26 424
Församlingspedagog Gunilla Svensson 26 430

ARBETSPLATS: STALA KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Gunnar Andersson 26 433

Gud, tala i stillheten

Tack, Gud för att så många av oss får 
semester. Välsigna alla åkande, vand-
rande och vilande. Välsigna längtan till 
orörda marker och daggfrisk renhet. 

Tala du i stillheten. 
Tänk Gud, på alla som inte får någon 

ledighet eller bara halv eller bråkdels, 
därför att arbete och ansvar inte släpper 
taget, eller därför att sjukdom och sorg, 
hungersnöd och krig, fängelse och slav-
drift inte beviljar semester. 

Tänk på dem, Gud, för Kristi skull. 
Hjälp Gud att jag är kristen under se-

mestern, kristen som anonym på främ-
mande ort, kristen i trafiken, kristen i 
fjällstugan, kristen på campingplatsen, 
kristen i allt och alltid. 

Hör min bön för Kristi skull. 
Sven Danell, ur Stora Bönboken

Sommaröppet
juni, juli och augusti, 
på expeditionen

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

fredag stängt. 

PERSONALFÖRÄNDRINGAR SE SIDAN 15
Det var mycket som skulle få plats denna gång. 
Informationen är denna gång flyttad till sidan 15. 
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Sidrubrik HKyrkoherdens sida

Håkan Helleberg
Kyrkoherde

Tro som ett barn
Komplicerade frågor - men finns det svar?

”Om du inte tar emot Guds rike som ett barn kommer 
du aldrig dit in” ungefär så är andemeningen i Mar-
kus Evangeliet och på flera andra ställen i Jesu under-
visning. 

Det är lätt att få för sig att det skulle vara enkelt eller tri-
vialt att tro som ett barn. Men är det så att det det skulle 
symbolisera en enkel och okomplicerad tro.

Däremot tror jag att vi måste ta barnens frågor på fullt 
allvar, och inte avfärda eller förminska dem.

Förunderliga frågor
Det är nog få som kan komplicera verkligheten som ett 
barn kan. Jag minns nog inte mina egna undringar så bra 
men man kan ju alltid ta hjälp av barn man 
haft runt sig. Frågorna har varit förunderli-
ga: Vilken färg har vinden? Hur gör räkor då 
dom blundar? Kan fiskar svettas? Bor Gud 
på ett moln? Finns det några enkla svar? Nej 
knappast.

Kan inte förklaras enkelt
I den kristna tron har vi många svåra frågor. 
Tänk bara på detta med ”Treenigheten”: Fadern, Sonen 
och den helige Anden. Kan detta begrepp förklaras på 
ett enkelt vis. Nej, hur man än försöker så räcker det inte 
riktigt till. Man når inte riktigt ända fram.

Tro och tillit
Jag kan idag finna vila i detta. Om någon kräver ett svar 

på denna eller andra svåra teologiska frågor så kan man 
nog luta sig tillbaka och säga att man inte vet.

Nej det är inte det samma som otro snarare ett teck-
en på tillit. Man kan tro utan att veta. Allt går inte att 
förklara. Det är nog i denna förvissning som jag kan ta 
emot Guds rike som ett barn. 

Och förresten, är inte den barnsliga och nyfikna attity-
den en ganska så vetenskaplig hållning?

Låt oss nu ta emot Sommaren som ett barn, med glädje 
och förväntan.

”Hur gör 

räkor
 då dom 

blundar?”

Vilken färg har vinden?
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Sidrubrik VKonfirmander

Sommaren är här och då är det tid för konfirmation på Orust. 
Det är en speciell känsla för en präst att få vara med 29 konfir-
mander i Myckleby kyrka den 3 juli när de själva säger ja till 
sitt dop. 

Det är fina ungdomar som jag har fått vara med under det senaste 
året. Bland annat fick vi resa till Rom och vara tillsammans under 
en vecka. Det är fint att  vara med dem och gå denna vandring. En 
vandring som förhoppningsvis kan vara en början på något nytt. 
En medvetenhet om att livet som vi möter kan ge goda och svåra 
stunder. 

Lägret som vi hade i Myckleby var bibel, vandring, gemenskap 
och lägereld. Det är en del av livet som jag själv tycker mycket 
om. Att få prova nya saker och upptäcka nya sidor av sig själv. Att 
vandra ger också nya upplevelser i härlig och fin Orustnatur. Det 
blir naturligt att stanna upp, reflektera över livet och be en bön. 

Detta läger är det sista vi gör innan vi ska samlas till konfirma-
tion i Myckleby kyrka den 3 juli. En kyrka som kommer att bli 
fylld med släkt och vänner. Härliga sånger och stor gemenskap. Allt 
detta ska vi få uppleva tillsammans. I gudstjänsten får jag den da-
gen lägga handen på varje konfirmand och be särskild för var och 
en: Må Guds gode Ande vare med dig nu och alltid. 

Egil Midtbö, präst för sommarkonfirmanderna
Foton från resan till Rom, Fotograf Erika Andersson

Konfirmand 2016/17

PÅ ORUST

Du får... … tänka på vad som är viktigt i livet. 

… ta reda på vad kristen tro är. 

… åka på läger. … vara med vänner.
… bli sedd och tagen på allvar.

… vara med om festen att bli konfirmerad.
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Gud, kärlek, musik, gemenskap…  
allt ryms i en konfirmandtid.  

Konfirmandtiden är som ett äventyr in i dina innersta tankar och fun-
deringar. Den är din resa som du delar med andra och med Gud. Här 
får du fundera över sådant som är viktigt i livet – liv och död, kärlek 
och vänskap, glädje och sorg, Gud och Jesus. 
Det räcker med din nyfikenhet!

Välj fritt var du känner för att gå oavsett var du bor. 
Morlanda och Tegneby församlingar. 
Undervisning i Kyrkans hus i Ellös på onsdagar kl. 16.30-18.30. Läger i september 
och maj ombord på Westkust.
Röra och Torp församlingar
Undervisning i Kyrkans hus i Henån på torsdagar kl. 16.00 -18.00. Läger i  
september i Svenska sjömanskyrkan i Skagen.
Långelanda församling 
Undervisning i Kyrkans hus i Svanesund. Vi träffas jämna torsdagar kl. 17.00-18.30. 
Läger på Gullbrannagården i höst.
Resa till Stockholm i vår. 
Under våren läger till Stockholm, gemensamt för Stala och Långelanda. 
Stala församling
Undervisning i Stala församlingshem. Vi träffas ojämna torsdagar kl.17.00-18.30. 
Läger på Gullbrannagården i höst. Resa till Stockholm i vår. 
Under våren läger till Stockholm, gemensamt för Stala och Långelanda. 
Sommarkonfirmander 
till Italien med konfirmation i Myckleby kyrka.

Konfirmander 2016-2017
Nu är det dags att anmäla dig, start i höst

Sommarkonfirmander
Att få säga ja till sitt dop

Anmälan på www.svenskakyrkan.se/orust Sista anmälningsdag 15 augusti. 
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Sidrubrik H

Sommarlov på 50-talet. Efter skolav-
slutningen bar det av till Ödsmål. En 
liten röd lastbil kom till Jörgens gränd 
och på den lastades sängar, cyklar 
och husgeråd. Sen gick färden längs 
Rikstvåan. När Ljungskile passerats 
svängde vi ner på Ljungskogsvägen, 
den kurviga grusvägen med alla sina 
gropar i vägbanan. 

Till sist var vi framme vid det gamla vita 
båtbyggarhuset i Starrkärr. 
I grannhuset, som var en modern som-
marstuga med liggande brunbetsad 
panel, fanns min sommarlovskamrat. 
Sommarlovet kändes oändligt långt och 
levdes på cykel, i båt, på badstranden 
och inte minst på bondgården en kilo-
meter bort. 

Perfekt!
Min kamrats pappa var en ytterst nog-
grann man. Allt skulle vara i perfekt 
ordning. När han köpt en ny Saab två-
taktare skruvade han bort dörrarnas in-
nersidor för att olja in fönsterhissarna. 

”För det har de inte gjort ordentligt på 
fabriken i Trollhättan”, hävdade han. 

Allt på rätt plats
En sommar när jag kom ut till Ödsmål 
och sprang upp till min kamrat fann jag 
att hans pappa byggt en liten verkstad 
i anslutning till stugan. Längs väggarna 
hängde verktyg i rader, vart och ett på 
sin plats med en etikett över och en silu-
ett under så att man direkt kunde se om 
något fattades eller hängde fel. Så jag 
beundrade denna verkstad! Under över-
vakning fick min kamrat och jag ibland 
snickra där. 

En tom spik
En dag satt där en tom spik bland kro-
karna. Lite snett islagen. Över den stod 
det präntat med spretiga barnahands-
bokstäver: Ändamålet med denna spik 
är inte utrönt ännu. Lillebror hade varit 
där. 

Den nya spiken störde ordningen. Den 
pekade framåt mot något ännu okänt, 
något som kunde bli. 

Våra egna liv
Så är det med våra liv. Kanske mycket 
välordnade. Var sak på sin plats och var 

Sommarlov

sak i sin tid. Ingenting tycks fattas. Men 
den där spiken finns där, spiken vars än-
damål ännu inte är utrönt. 

Kanske har vi inte upptäckt den. Men 
det finns alltid något bortom, något som 
skall komma. 

Svarta hål - Svåra att förklara
Likadant är det med naturvetenskapen. 
För varje ny upptäckt finns det något 
okänt, något oförklarat. De svarta hålen 
finns i rymden, men vad är de för något? 
Vi har lärt oss mer och mer om kraf-
ten som håller ihop atomkärnor och om 
gravitationskraften som verkar i univer-
sum. 

Men finns det ett samband mellan 
dessa krafter? Hur ser det sambandet i 
så fall ut? Det är som om det fanns en 
text mellan raderna, osynlig. Hur ska 

Spika upp, hänga saker på och skapa ordning. Men är det allt?

Spiken 
Allt är inte solklart - vad finns i det okända?

den kunna framkallas? Sökandet efter 
det ännu inte utrönta fortgår. 

Himmelriket?
Hur är det med himmelriket då? Det 
finns här men är också något som skall 
komma. Spiken med sin text finns där. 
Ändamålet med denna spik är inte ut-
rönt ännu. 

Den spiken stör kanske ordningen för 
några men visst är det också spännande?

Vi vet genom Bibeln tillräckligt för att 
kunna bli saliga men vi får leva i spän-
ningsfältet mellan redan här och nu och 
ännu inte! 

Hakon Långström
präst i Svenska kyrkan  

och sommarboende på  Orust

”Ändamålet med denna
 spik 

är inte utrönt 
ännu.”
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Sidrubrik V

Ny organisation
Förtroendevalda och regler

Omorganisation är ett högtravande, 
byråkratiskt och torrt begrepp. Tyvärr 
så har vi kanske inte så mycket annat 
att välja på. Kanske skulle man kunna 
använda ordet omgruppera. Det lå-
ter kanske lite för militäriskt men det 
beskriver på något vis att man anpas-
sar sig efter den verklighet som nu är 
rådande.

Vad är det som förändras? Ja, det är for-
men. Innehållet är det som berättas ända 
från urkyrkans tid. Det förmedlas till oss 
i bibeln och också genom traditionen. 

Men verkligheten är inte riktigt den-
samma idag som den var i svunna tider. 
Vi levde, geografiskt sett mycket trängre. 
Man rörde sig sällan utanför sin sockens 
gräns. Människans livsrum var mycket 
trängre än vad det är idag. 

Det är ingen värdering huruvida nå-
gonting är bättre eller sämre än något 
annat, utan bara ett konstaterande.

Många kyrkor
Det finns gott om kyrkor på Orust. En 
gång i tiden fanns det en präst för varje 
kyrka. En kantor som ofta även arbe-
tade i skolan. Prästfrun hörde liksom till 
paketet. Hon passade upp, utan betalning.

Vi kan tycka om denna vykortsbild 
av kyrkan. En prästgård med flaggstång 
där den svenska fanan stolt vajade för 
vinden. En nyutslagen björk och ett blått 
hav. Och naturligtvis också prästen i sin 
svarta prästkappa med den karaktäris-
tiska prästkragen.

Tyvärr en bild som vi idag mest ser i 
gamla filmer eller i ett och annat folk-
lustspel. Men idag stämmer den inte.

Den geografiska församlingen.
Vad är en församling? Det finns flera de-
finitioner som vi bör ställa upp bredvid 
varandra. Vad många av oss först tänker 
på är en församling som bär namnet på 
en socken, den geografiska. Här är det 
många personer som är med och betalar. 
Man låter döpa sina 
barn, går på släkting-
ars konfirmation och 
på begravningar.

Man kanske inte be-
vistar kyrkan särskilt 
ofta men man menar 
att kyrkan står för 
värden som man stäl-
ler sig bakom, moraliskt eller kulturellt 
och ibland båda.

Den gudstjänstfirande församlingen.
Vi hör egentligen vad det handlar om. 
Det handlar om dem som troget går i 
sin kyrka, kanske är man engagerad på 
någotvis. Eller så är man inte det. Det är 
gudstjänsten som är det viktigaste och 
man bygger sitt liv runt den.

Förvalta byggnader
Kyrkan har en uppgift som förvaltare. 
Kyrkan har egendomar som byggnader, 
kapital och personella resurser.

I Svenska myndigheters ögon är kyr-
kan som vilken arbetsplats som helst. 
Här finns anställda som tjänar sitt leve-
bröd. Dessa skall behandlas som vilka 
personer på arbetsmarknaden som helst, 
det finns lagar och regler som styr detta. 

Utbildning och behörighet
För att kunna utföra våra sysslor så 
finns det system som vi har fått oss på-
lagda. Dessa system kräver behörighet 
och till det krävs utbildning. Så för att ta 
udden av ett argument att vilken frivil-
lig som helst kan väl sköta pastoratets 
kansli så vill jag bara säga: nej, vem som 
helst kan och får inte göra det.

Ofta frågar man: Men är det verkligen 
detta vi skall syssla med? Förvaltning 
och byråkrati tar resurser och kraft från 
den rent kyrkliga verksamheten. 

Sammanslagning år 2010
Då den stora sammanslagningen genom-

fördes år 2010 handlade det bland annat 
om att kunna spara på resurser.  Positivt 
är att vi nu bara har ett kansli i stället för 
tre.

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige, som är demokratiskt 
valt, utser  pastoratets styrande organ 
som är kyrkorådet. Kyrkorådet skall 
naturligtvis beakta svensk lag och tillika 
det kyrkliga regelverket som är nedskri-

vet i kyrkoordningen. Det 
finns också ett styrdoku-
ment som kallas ”försam-
lingsinstruktionen” som 
gäller hela pastoratet.

I kyrkorådet som också 
har en beredningsgrupp, 
Arbetsutskottet, behandlas 
bland mycket annat perso-

nalfrågor och känsliga ärenden. Kyrkan 
måste som alla andra ta hänsyn till Per-
sonuppgiftslagen, PUL.

Beslut i kyrkorådet
I kyrkorådet beslutas i attsatser vad som 
skall göras. Kyrkorådet har själv inget 
operativt mandat. Därför delegeras upp-
gifterna till kyrkoherden som är själv-
skriven ledamot i kyrkorådet. 

Håkan Helleberg, Kyrkoherde

”Kyrkorådet 
har själv 

inget 
operativt mandat.”

Arbetslag: Nordväst

Arbetslag: Sydost

Vår verksamhet i församlingsarna är uppdelade i två arbetslag, men de har ett nära samarbete.

Lagar och regler
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Sidrubrik H

Operativ chef - kyrkoherden
Kyrkoherden är idag den högste opera-
tiva chefen. Kyrkoherden har ansvaret 
men är inte primärt en arbetsledare.

Kyrkoherden skall ha mer tid för visio-
närt arbete, ha tillsyn över verksamhe-
terna och framförallt ha möjlighet att 
möta församlingsborna i pastoratet. 

Arbetsledare 
Kyrkoherden delegerar vidare till ar-
betsledare. Efter organisationsföränd-
ringen kommer det vara uppdelat enlig 
följande: 

Verksamhet i församlingar 
Verksamheten i pastoratet kommer att 
vara uppdelad i två arbetslag. Det Nord-
västra arbetslaget utgör Morlanda,
Röra, Tegneby och Torp. Arbetsledare
är komminister PG Hanner.
Det Sydöstra arbetslaget består av Lång-
elanda, Myckleby och Stala med kom-
minister Egil Midtbö som arbetsledare.

Kansli och kyrkogårdar
Arbetsledare för kansliet är kyrkokam-
reren Bernt-Helge Olander. För kyrko-
gårdar, lokalvård och vaktmästeri är 
kyrkogårdsföreståndare Malin Brav ar-
bertsledare.

Stora vinster
Ett pastorat i två områden med fyra 
arbetsledare gör att det blir enklare att 
nyttja våra gemensamma resurser. 

Detta kommer också att bidra till att  
personalgrupperna kommer närmare sin 
arbetsledare. 

Vi eftersträvar att du ska mötas av 
samma människor i kyrkorna vad gäller 
präster, musiker och vaktmästare. 

Väl rustade för framtiden
Vi kommer att vara väl rustade inför 
framtiden då alla byggstenar finns på 
plats. Det kommer att bidra till bättre 
insyn, där översikt och insikt kommer 
att mötas. 

Där det finns öppenhet, finns också 
plats för möten!

Håkan Helleberg, Kyrkoherde

Arbetslag: Nordväst

Arbetslag: Sydost

Präst Egil Midtbö 

Arbetsledare Sydöstra arbetslaget

Malin Brav  

Kyrkogårdschef och arbetsledare för 

vaktmästare och lokalvård.

Bernt-Helge Olander 

Kyrkokamrer och arbetsledare för 

Pastorsexpeditionen.

Präst PG Hanner,  

Arbetsledare Nordvästra arbetslaget

Håkan Helleberg 

Kyrkoherde, ansvarig för all verksamhetVår verksamhet i församlingsarna är uppdelade i två arbetslag, men de har ett nära samarbete.

Anställda som leder arbetet

Där det finns öppenhet, 
finns också plats för 

möten!

Ny organisation
Fyra arbetslag
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Sidrubrik VBarnen i Tegneby

Andens frukter?
Det blev en fin bok!

Glädje Frid

Kärlek

Vad har dessa orden kärlek, glädje, frid, tålamod, vän-
lighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning 
med barnen och oss ledare i barngrupperna att göra? 
Vad händer tillsammans med barnen i Tegneby under 
veckorna? När barnen är en del av församlingen kan 
allt hända.

Vi har jobbat med att försöka förstå och leva efter an-
dens frukter som vi kan läsa om i bibeln. Vi har till och 
med gjort en alldeles egen bok tillsammans om dessa 
frukter.

Kärlek
”Kärleksfulla handlingar sprider sig som ringar på vatt-
net.” Vi känner kärlek när vi har övernattning i försam-
lingshemmet och alla ligger tätt tillsammans i stora salen.

Gott att krypa ner hos varandra och dela sovsäck och 
madrass när lite hemlängtan kryper på i kvällsmörkret. 

Glädje
”Vad blir dubbelt så stort när man delar den? Glädjen!” 
Att få leka, leka och åter leka. Få klä ut sig och fnittra 
och kravlöst bara ha kul tillsammans. Kanske ibland 
också vara med fast man ville gjort något annat. 

Frid
”Du kan tända många ljus på ett enda, utan att för den 
skull förminska det första ljusets lyskraft” När vi träffas 
i kyrkan eller i samlingen och får lovsjunga med hela vår 
kropp och kanske ibland skicka iväg tackballonger. 

Tacket som vi ibland glömmer bort och i stället bara 
tar för givet. Schalar, band ja allt i en härlig färgsymfoni.

 Tålamod
”När vi planterar ett frö behöver vi ha tålamod” Tänk 
också så om varandra.  Att lyssna på varandra fast det 
ibland blir lite tråkigt i kyrkbänken. 
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Sidrubrik HBarnen i Tegneby

Vänlighet - Godhet

Vänlighet - Godhet
 ”Varma tankar - Goda ord sprider glädje på vår jord” 
Två ord som ligger väldigt nära varandra. Vi tänder ljus 
och ber att vi ska från djupet av vårt hjärta göra det som 
är gott. Låta vänlighet växa och utvecklas till godhet.

Trofasthet
Vi läser i bibeln om Jesus och kyrkans högtider. Om att 
bli som ett barn, uppstå på 3:dje dagen, be ska ni få eller 
att födas som ett litet barn av Maria som inte haft någon 
man. Fast vi tycker det låter märkligt är vi trofasta och 
sjunger och ritar om påsken, gör drama om Jesusbarnet 
och Josef och Maria. 

Termin efter termin läser vi och upprepar detta och 
försöker förstå mer och mer. Vi vilar i och ber att vi ska 
få vara en del av detta Gudomliga mirakel.

Ödmjukhet
”Att öva sig i ödmjukhet är att kunna lyssna på varan-
dra”. Vi försöker hålla fast vid det goda. Hjälpa var-
andra att se och känna av när det blir en god miljö. Då 
måste alla hjälpas åt! Det kanske inte alltid blir som just 
jag vill. Öva oss i att leva våra liv med mjuka händer och 
mjuka fötter.

Självbehärskning
”Ibland missar vi målet!(Synd-be om förlåtelse).” Vi för-
söker hitta en bra balans i grupperna med lek, gemen-
skap, skapande sång och andakt. När vi åker på resa till 
exempelvis Göteborg då gäller det att ha självbehärsk-
ning. Inte köpa av alla 100 sorters godis som finns i 
godisaffären. 

Sommarhälsningar
Massor av goa sommarhälsningar från Juniorer, Minio-
rer och ledare i Tegneby församling.

Du som inte testat på Miniorer och Juniorer kom och 
testa till hösten. Dessa grupper finns i alla våra försam-
lingar.

Text Britt-Mari Karlsson, församlingsassistent. 
även fotograf till fotona Tålamod och Självbehärskning

resterande fotografier har Rebecka Persson fotograferat

Tålamod

Trofasthet

Självbehärskning

Ödmjukhet
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Sidrubrik VPilgrimsvandring

Tidigt på torsdag morgon 5 maj samlades vi vid Röra 
kyrka för att ta oss till Myckleby. Det var första etap-
pen på vandringen med Nutida pilgrimer. På frågan 
vad som skiljer Nutida pilgrimer från dåtida berättar 
Ann-Kristin: När man startade projektet med vand-
ringsleder kring Ljungskile fanns där inga givna leder 
som till exempel  S:t Olofsleder på Orust. Vi fick bana 
nya vägar och därav namnet Nutida pilgrimer.

Vila för vatten
Solen sken från en klarblå himmel. De första stegen fick 
vi sällskap av Ture Olsson som kan det mesta om Orust 
och dess historia. Han tog oss till en kvarn där de gamla 
stenarna fortfarande finns kvar. Vi fick bland annat reda 
på att på söndagarna stängdes kvarnen, så att även vatt-
net skulle få vila.

Våfflor och vilse
Vandrarna kom från Kungälv, Skara, Stockholm, Ljung-
skile och så jag som skriver detta från Orust. Vädret var  
med oss och det blev tid för samtal, tankar och fika. När 
vi kom till Krossekärr tog Inga-May emot oss med öppna 
armar. Hon bjöd på våfflor med tillbehör, kaffe, fläder-
blomssaft och hembakta kakor. Styrkta till kropp och 
själ fortsatte vi mot Myckleby. 

Jag vet inte om det var trötthet eller något annat, men 
vi lyckades gå vilse när det var några kilometer kvar. 
Tack vare Inga-May och telefon blev vi lotsade på rätt 
väg. 

Väl framme i Myckleby tog tre vandrarvänner från 
Trollhättan emot oss med öppna armar och god mat.
Efter middagen tog Helena från Skara och Annelie från 
Kungälv farväl. Annelie skulle till Ullared med före detta 
arbetskollegor och nu hade hon 23 kilometer i benen in-
för denna stora utmaning.

Välbekanta ansikten
Det är fredag morgon och vi vänta-
de in två nya vandrare från Lysekil. 
I hallen träffade vi på Elisabeth och 
Odd, två välbekanta ansikten som 
var med på pilgrimsresan till Assisi i 
oktober förra året. 

Vi kom iväg något senare än pla-
nerat, men det tyckte vi inte gjorde 
något då sträckan bara skulle vara 
cirka 13 kilometer denna dag.

Efter en sträcka över ett kärr som 
är ganska svårvandrad kom vi fram 
till en röd stuga i skogsbrynet. Jag 
vandrade tillsammans med Anita 
från Trollhättan när en bil kör upp 
vid oss på skogsvägen. Hon som 
körde frågade om vi var pilgrimer 
och hur vägen var. Det visade sig 
att hon själv var pilgrim, hade varit 

med och startat pilgrimscentra i Göteborg och att hon 
och Anita var lite bekanta med varandra.

Efter halva etappen var det stopp för lunch vid Stil-
lingsön. Här blev det även nattvard som utfördes av  
pensionerade pilgrimsprästen Göran. Vi njöt av havet 
och dess vyer.

Förundran
Några timmar senare var vi framme vid Långelanda som 
var slutmålet. Där välkomnade oss Christinas man med 
juice och kakor. Staven gick runt och de som ville fick be-
rätta vad de upplevt under resan.

Förundran var temat för vandringen och jag är förund-
rad över hur mycket en sån här vandring kan ge både 
själsligt och kroppsligt.

Fler vandringar
Är du nyfiken på vandringar gå in på Nutida Pilgrimer 
www.nutidapilgrimer.se  eller Svenska kyrkan, Orust 
www.svenskakyrkan.se/orust/pilgrimsvandra.

Text och foto: Margit,  
medlem i Pilgrimmskommitten på Orust. 

Vandring i nutid 
med mersmak

PILGRIMSVANDRINGAR I SOMMAR  
6 JULI OCH 18 AUGUSTI. SE SIDAN 14.
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Sidrubrik H

Bästa läsare! 
Innehåll i detta och nästa nummer

Redaktören har ordet

Nu håller du ett nytt 
Korsord i er hand. Ett 
fullmatat nummer som 
bland annat innehåller 
information om vår om-
organisation som träder 
i kraft den 15 juli. Läs 
mer om den på sidorna 
6-7. Du hittar även olika 
evenemang på sidorna 12-14. Kanske 
passa på att besöka någon eller några 
av våra vackra kyrkor i sommar, de 
står öppna. 

Predikoturer 
Som vanligt har vi längst bak i tidningen 
predikoturerna, det vill säga när det är 
gudstjänst i våra kyrkor. 

Tyvärr har vi inte haft möjlighet att få 
med vilka präster och musiker som arbe-
tar i respektive kyrka under sommaren. 
Men det är vår ambition att den infor-
mationen ska vara med i nästa nummer. 

Korsordskryss
Som vanligt finner du vårt korsordskryss 
på sista uppslaget. Tillhör du dem som 
löser det men aldrig skicka in det? Foto-
grafera av det med mobilen och skicka 
in till orusts.pastorat@svenskakyrkan.se. 
Då får även du vara med om möjlighet 
att vinna en blomstercheck. I sommar 
delar vi ut fem stycken!

Konfirmander
Som vanligt startar vi vår Konfirma-
tionsverksamhet i höst. En inbjudan har 
gått ut till alla som fyller 15 nästa år. Vet 
du någon som kanske vill gå? Anmälan 
senast 15 augusti. För mer information 
och anmälan se: www.svenskakyrkan.se/
orust/konfirmation 

Mobilvänlig hemsida
Nu har vi gjort om hemsidan så att den 
är lättläst på mobiltelefon och läsplatta. 
Vi har också lagt ner arbete på att upp-
datera sidan med aktuell information. 
Går gärna in och läs!

Nästa nummer – höstterminsstart
Nästa tidning kommer ut innan skolan 
startar, den 26 augusti. Vi planerar att 
skriva om följande: 
Vi kommer att skriva om höstens upp-
start av barnverksamhet. Redan nu kan 

Swishnummer
Lämna din söndagskollekt eller gåva 
via mobiltelefonen. 

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.

vi berätta att barnverksamheten börjar i 
Stala vecka 35 och i övriga församlingar 
vecka 37.

Präst på Orust i över 30 år
Henrik Svensson, präst i Stala och 
Tegneby går i pension. Han har lovat att 
skriva om sin långa erfarenhet som präst 
på Orust. 

Kyrkogårdar och gravar
Marie Öhman har lovat att intervjua 
Bosse Andersson i Stala och skriva om 
varför en gravsten kan ha ett avhugget 
hörn. 

Kollekter och kollektändamål.
Varje söndag tar vi upp kollekt i våra 
kyrkor till olika ändamål. En del be-
stäms av Svenska kyrkan på nationell 
nivå, en del av Stiftet. 

Men vi har också ett antal olika kol-
lektändamål som varje församlingsråd 
bestämmer. Som till exempel: Diakonalt 
arbete på Orust, Sjöräddningen Kä-
ringön, Gideoniterna, Drottning Silvias 
mödrahem i Rio, Martyrkyrkans vän-
ner, Sjömanskyrkan Skagen, Kyrkans 
Jourtjänst, Operation Smile, Hjärta till 
Hjärta, Göteborgs kyrkliga Stadsmis-

sion,  Åh stiftsgård, Credo, Erikshjälpen 
och Läkarmissionen. 

Man kan naturligtvis ge sin kollekt 
med kontanter. Men det går lika bra att 
använda Swishnummer. Se rutan ovan. 

Vad vill du läsa om?
Har du idéer om vad som vi ska skriva-
om i Korsord sänd gärna in det till mig. 

Anna Dahl
anna.dahl@svenskakyrkan.se

Du vet väl om att du är värdefull  Psalm 791
 
Du vet väl om att du är värdefull, att du är älskad här och nu,
Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. 

1.Det finns allt för många som vill tala om att du bör vara si och så. 
Gud Fader själv han accepterar dig ändå och det kan du lita på. 

2. Du passar in i själva skapelsen, det finns en uppgift här för dig. 
Men du är fri att göra vad du vill med den, säga ja eller nej. 

 G
us

ta
f 

H
el

ls
in

g 
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Sidrubrik VHänder i kyrkan på Orust

Kom, så går vi! 
Lustfylld promenad!
- hälsa till ande, kropp och själ.
Sista gången för terminen  
måndag 25 juni kl. 10
Kyrkans hus, Henån
Promenad och avslut med 
härlig lunchsmögås och kaffe
Kontakt: 
Kajsa-Karin Andersson tel. 0304-26 440

Varmt  välkomna!
Basar 
Lördag 13 augusti  kl. 16.     

Stala församlingshem
* Lotterier  * Kaffeservering * Tombola  * Hembakat bröd

Musik från Haga!
Arrangör : Stala kyrkliga arbetskrets. 

Sommarkul för  barn & vuxna i Tegneby församlingshem 

Varje dag kl. 11-14. 
Tisdag 26 juli
Vi målar tillsammans i olika tekniker. 
Onsdag 27 juli
Utelek, 5-kamp
Fredag29 juli
Vi lagar mat tillsammans.
Tisdag 2 augusti 
Vi skapar med naturmaterial
Onsdag 3 augusti 
Gospeldag, se rutan här bredvid
Fredag5 augusti 
Vi umgås, leker och bara gör det vi vill just då.

Gospeldag
För alla sångglada
Onsdag 3 aug kl. 11-17 i

Tegneby församlingshem
Konsert i Tegneby kyrka kl. 17 
Anmälan senast 1 augusti
 till Britt-Mari Karlsson 0304-26 420

En varm och lättsam gemenskap under några sommardagar. En god 
blandning av aktiviteter för barn och vuxna. Jag kan lite, du kan lite 
och tillsammans blir det toppenbra! 

Ansvariga: Britt-Mari Karlsson 0304-26 420  
och Rebecka Persson 0304-26 405

Skötsel av gravar
Sommaren kan vara torr. 
I våra skötselavtal ingår vattning av  
plantorna, samt kantklippning. Våra  
skötselavtal kostar från 290 kronor per år. 

Eget ansvar
För er som valt att ta hand om gravarna själva finns det bland annat 
vattenkannor att låna på alla kyrkogårdar. 

Nya regler om gräsklippning runt graven
Ni som valt att ta hand om gravarna själva behöver kantklippa, men 
inte bakom gravstenen,  på de flesta kyrkogårdar finns det häck-
saxar att låna. 

Information om kantklippning finns på våra anslagstavlor och på vår 
hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/orust/avgift-for-kantklippning

För att underlätta vaktmästarnas  
arbete vid gräsklippning förvara inga föremål bakom gravstenen. 

Malin Brav, kyrkgårdsföreståndare

G
un

ill
a 

Sv
en

ss
on

Gospel, 
visa & pop
under ledning av  

Dan Rosengren 

Loppis i Tegnby 21 maj

Robin Hood
 - Rumäniens barn
Loppis och fika gav 38 799 kr
Stort tack till alla som bidrog!

Dessa pengar går till att sponsra med  

en värmepump till deras skola. 

Vill du bidra så sätt gärna in pengar på  

Bankgiro 5088-8783
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Sidrubrik HHänder i kyrkan på Orust

Sommarkul - öppet hus
För barn & vuxna. 
Vi pysslar, sjunger och upptäcker kyrkans hemligheter. 

Mollösunds kyrka: 27-29 juni kl 10-13
Käringöns kyrka: 5-7 juli kl 10-13
Gullholmens kyrka:12-14 juli kl 10-13
Ansvarig: Anna Gustavsson 0304-26 211

Sommarcafé
Kaffe och gemenskap 
i trädgården. 
Kyrkans Hus, Ellös: 28, 30 juni, 5, 7 juli kl 14-16.  
Ansvarig: PG Hanner

Kyrkans Hus, Henån: 21, 22, 23 juni  
28, 29, 30 juni 3, 4 juli 10, 11 juli 17, 18 juli   
24, 25 juli  & 31 juli.  
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

Öppna kyrkor 
Morlanda kl. 9-16.  20 juni-28 aug.
Mollösund kl. 9-19.  27 juni-14 aug.
Gullholmen kl. 10-17. 26 juni-14 aug. 
Käringön kl. 10-17. 20 juni-12 aug.
Flatön kl. 13-16. 3 juli-7 aug.
Långelanda, Myckleby, Röra, Stala, Tegneby, Torp:   
Tisdag-torsdag kl. 9-16, vecka 25-33 
Reservation för eventuella ändringar.

Kyrkparasollet Vid badväder

Ellös: vid badstranden i Ellös under eftermiddagarna  
25 juli -7 augusti. Ansvarig: PG Hanner

Henån: på Småholmarna  kl. 13-15: 1, 3, 10, 17 juni, 1 juli 
och 19 augusti.  Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

Fo
to

gr
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En stund av stillhet
Ett besök i kyrkan är en befrielse. Lugnet där inne står i skarp kontrast till världen  
utanför. När du kommer in i kyrkorummet kanske du möts av tystnad eller musik.  
Passa på att njuta och slappna av. Låt stillheten komma till dig.

Det finns flera sätt för dig som besökare att uttrycka dina tankar och känslor. 

När du lämnar kyrkan kanske du får med dig någonting från bokbordet eller helt enkelt en känsla. 
Förhoppningsvis är det något som stärker dig. Det är därför kyrkan står öppen för dig.

Altartavlan i Käringöns kyrka

Orgelmassage 
Lyssna till orgelmusik och få 
massage av nacke och axlar
Drop-in: Lördag 2 juli kl. 17-18 

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

Linn Sandström  tel. 0304 -26 424

Sommarutflykt
till ”Sommarkul i Mollösund”
Åk med från Henån 
29 juni kl 11. 
Till Mollösunds kyrka
Samling 11.00 utanför Kyrkans Hus, 
Medtag matsäck och badkläder.

Anmälan
senast 28 juni 

till Kajsa-Karin Andersson tel. 0304-26 440
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Sidrubrik VHänder i kyrkan på Orust

Pilgrimsvandringar Våra pilgrimsleder sträcker sig 8 mil igenom hela ön. Den är uppdelad 
på sträckor mellan våra kyrkor med olika längd och karaktär. Du kan även vandra på egen hand. Det 
finns en folder med information om lederna. den finns på Turistbyrån i Henån och på vår hemsida. 

I samarbete med EFS Orust:

Oasdag på Orust 
Hälleviksstrands kyrka 
Söndag 3 juli  
En kyrka som passar i tiden
14.00  ”Att vara kyrka”, Björn Gusmark

15.30  Medhavd fika/lunchkorg

16.30  ”Nya säll att vara Kyrka”, Björn Gusmark 

17.30  Fruktstund i kyrkan

18.00  Mässa med lovsång och förbön. Håkan Helleberg, kyrkoherde Orust

Även i år kommer det att vinnas tält med aktiviteter för barnen.

Musiken leds av Gunnel Klingberg med team.

Oasdagen innehåller föredrag, tillfällen till personlig förbön, lovsång,  
gemenskap med varandra - en uppfriskande dag vid Oasens källor!

Alla är 
 välkomna!

Pilgrimsvandring
Kom som den du är!

Torps kyrka -Långelanda församingshem
Start vid Torps kyrka
Onsdag 6 juli kl. 9
Svårighetsgrad: Medelsvår. Sträckan är cirka 24 kilometer i vacker 
natur.  Kläder efter väder. Tag med vattenflaska, matsäck och sittun-
derlag. Ingen föranmälan, ingen kostnad.  
Ledare, pilgrimspräst Egil Mitdbö, tel. 0304-26 301

Morlanda kyrka -Nösund
Start vid Morlanda kyrka
Torsdag 18 augusti. kl. 9
Svårighetsgrad: Medelsvår. Sträckan är cirka 15 kilometer i vacker 
natur. Kläder efter väder. Tag med vattenflaska, matsäck och sittun-
derlag. Ingen föranmälan, ingen kostnad.  
Ledare, pilgrimspräst Egil Mitdbö, tel. 0304-26 301

Sommar-

vandringar

Vägbeskrivning: Morlanda kyrka 
ligger 3 km norr om Ellös.

Vägkyrkor
Våra värdar berättar om kyrkornas   
historia och de olika föremålen som 
finns.

Morlanda kyrka
Öppet kl. 12-16
Månd-fred 11-15 juli
Månd-fred 18-22 juli
Reservation för ev. ändringar.

Hälleviksstrands kyrka
Öppet kl. 12-16
Månd-fred 11-15 juli
Månd-fred 18-22 juli
Månd-fred 25-29 juli 
Reservation för ev. ändringar.

Vägbeskrivning: Hälleviksstrands kyrka 
ligger 6 km söder om Ellös, innan  
Hälleviksstrands samhälle. 

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

Onsdagar kl. 19, uppehåll i juli
Jämna veckor-kvinnor,  
udda veckor-män. 

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

Björn är präst, projekt- 
ledare och inspiratör för  
”Nya sätt att vara kyrka”
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Sidrubrik H

Personalförändringar
Tack och välkommen!

Nu har det varit flera som slutar och 
börjar arbeta hos oss. För att få det så 
rätt och riktigt som möjligt med in-
formationen i tidningen så skriver vi 
i detta nummer om de förändringar 
som sker fram till 30 juni. 

Går i pension
Följande personer går i pension: Agneta 
Johansson har i mer än 20 år arbetat 
med lokalvård och gemeskapsluncher 
i Stala och Tegneby församlingar. Hon 
slutade i vintras. Tyvärr har vi inget foto 
på Agneta. 

Karin Olsson, har sedan 1993 arbetat 
som vaktmästare och värdinna i Tegne-
by församling. Hon slutade 31 maj. 

Eva-Lotta Gustavsson har sedan 2010 
arbetat med barn och familj i Morlanda 
församling. Hon slutade 31 maj. 

Inger Klingberg har sedan 1997 arbe-
tat som församlingspedagog i Torp och 
Myckleby. Hon slutade 31 maj. 

Irene Andersson har sedan 1994 arbe-
tat som lokalvårdare och vaktmästare 
främst i Stala församling. Hon slutar 
den 30 juni. 

Vi tackar varmt för era arbetsinsatser 
under åren. 

Slutar för annat arbete
Komminister Sven-Erik Wihlborg har 

arbetat hos oss sedan 2007  och de se-
naste åren varit i Röra och Tegneby för-
samlingar. Han slutar för annat arbete 
30 juni. 

Anna Blomberg har sedan 1999 arbe-
tat som diakon på östra Orust. Hon slu-
tar för annat tjänst den 30 juni.

Vi tackar för era insatser och önskar 
lycka till på era nya tjänster. 

Ny tjänst
Vi hälsar Annika Stålendahl välkommen 
som värd och vaktmästare i Kyrkans 
hus, Henån. 

Håkan Helleberg
kyrkoherde

Karin Olsson Eva-Lotta Gustavsson Inger Klingberg

Irene Andersson

Anna BlombergSven-Erik Wihlborg Annika Stålendahl

Personal
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Sidrubrik VLivets gång

Döpta
Långelanda

Johanne Siw Mathilda Nyrén, Sördalsvägen, Svanesund, 7 feb.
Benjamin Kjell Otto Bäckman, Blåklinten, Svanesund, 14 feb.
Viola Martha May Musitano, Sördalsvägen, Svanesund, 30 apr.
Filippa Tyra Elisabeth Sunesson, Nordhagsvägen,  
Svanesund, 21 maj
Elias Gustav Nygren, Ljungåsvägen, Svanesund, 22 maj

Morlanda
Harry Anton Gadde, Friborgsvägen, Ellös, 27 februari
Penny Amelie Lykke Pernervik, Sörbo gård, Ellös, 13 mars 
Erica Louise Kay Girnus, Mors Eklund, Ellös, 9 april

Myckleby
Melvin Ivar Olof Ohlsson, Myckleby-Näs, Henån, 13 feb.
Gustav Marcus Nordöen, Hogen, Svanesund, 16 april
Maja Alice Karin Andersson, Myckleby, Svanesund, 7 maj

Röra
Kevin Robin Lamberg, Lärkträdsvägen, Henån, 7 februari
Elsa Kristina Inger Berntsson Johansson, Utegård, Henån, 13 feb 
Melissa Daisy Holst, Ängskogsvägen, Henån, 20 mars
Tea Alexandra Otelia Nodesjö Johansson, Ekliden, Henån, 
2 april
Ludvig Bertil Gustav Svensson, Fundeskärr, Henån, 10 april
Sixten  Sebastian Tony Larsson, Ölseröd, Henån, 5 maj
Emma Alexandra Gunnarsson, Lövåsvägen, Henån, 22 maj

Stala
Melina Carla Bergqvist, Bokvägen, Varekil, 30 januari
Sally Eivor Helena Martinsson, Haga, Henån, 1 maj
Pontus Leon Magnus Olofsson, Hedströms väg, Varekil, 21 maj

Tegneby
Elin Hilma Lovisa Andersson, Lunneslätt, Henån, 15 maj

Torp
Saga Madeleine Sandberg, Gåre, Henån, 20 februari
Agnes Johanna Levegård, Morlandstegen, Henån, 20 feb

Avlidna fortsättning
Morlanda

Eva Margareta Torberntsson, Flatön, Ellös, 71 år
Gunvor Maria Elisabeth Hesser, Strandvägen, Ellös, 85 år
Mats Tore Torberntsson, Södra Bergens väg, Mollösund, 
65 år
Kjell Johan Strömberg, Starevägen, Ellös, 66 år
Per Åke Kunder, Skräddaren, Gullholmen, 68 år
Margit Irene Olsson, Kungsviken, Henån, 83 år
Betsy Kornelia Strömberg, Flatön, Ellös, 98 år
Anne-Marie Andreasson, Morlandavägen, Ellös, 85 år
John Vilhelm Samuelsson, Gullixeröd, Ellös, 96 år
Britten Ann-Mari Tånghag,  Hällavägen, Ellös, 88 år
Sten Algot Olsson, Morlanda-Berg, Ellös, 74 år
Gulli Olga Cecilia Hermansson, Gatan, Mollösund, 93 år
Edit Viola Hansson, Kungsviken, Henån, 91 år
Karl Henrik  Efraim Jakobsson, Kortensberg,  
Gullholmen, 89 år
Märta Hillevi Jarestam, Nordön, Käringön, 90 år
Barbro Sibylla Lindblom, Sörbo, Ellös, 74 år

Myckleby
Ulla-Britta Östlund, Önne, Henån, 88 år 
Karl Henry Sigvard Strömberg, Myckleby, Svanesund, 86 år
Sture Allan Zetterman, Gård, Henån, 77 år

Röra
Lars Göran Ramtzén, Rånäs, Henån, 58 år
Elvy Margareta Åhrman, Norra Strandvägen, Henån, 88 år
Ulla-Britt Gunilla Wiktorsson, Brages väg, Henån, 70 år
Astrid Viola Gustavsson, Åvägen, Henån, 79 år
Lilly Borghild Carola Rutgersson, Åvägen, Henån, 88 år
Karin Henrietta Lundgren, Åvägen, Henån, 98 år

Stala
Sture Vilgot Andersson, Bokvägen, Varekil, 67 år
Sebastian Bråkenheim, Övre Hoga, Varekil, 27 år
Folke Arvid Johansson, Stalavägen, Varekil, 75 år
Anna-Lisa Kristina Johansson, Tyfta, Varekil, 91 år

Tegneby
Roy Ivan Andersson, Tvetehogen, Henån, 60 år
Anna Ingegärd Nilsson, Vasseröd, Nösund, 86 år
Ann Marie Gitse, Boxvik, Nösund, 88 år
Ingrid Maria Samuelsson, Holmudden, Nösund, 96 år
Anders Severin Olsson, Tegneby-Stala, Nösund, 96 år
Lilly Margareta Ahlqvist, Boxvik, Nösund, 78 år
Kerstin Viola Johansson, Holm, Henån, 81 år 

Torp
Bertil Gustav Ehlmé, Klevedal, Henån, 89 år
Sonja Elsy Maria Karlsson, Gäddebräcka, Henån, 84 år
Maj Signe Evelina Levin, Slussen, Henån, 9 0 år

Avlidna Långelanda
Siv Tanja Agneta Gustafsson, Tisellsväg, Svanesund, 75 år
Ingrid Ann-Christin Friberg, Pilvägen, Svanesund, 53 år
Elsa Ruth Alice Fransson, Ängslyckevägen, Svanesund, 77 år
Bertil Östen Sigvard Larsson, Tegen, Svanesund, 81 år
Karin Astrid Sofia Olsson, Backen och Eklunden,  
Svanesund, 91 år
Mary Anita Elisabeth Berntsson, Burås, Svanesund, 68 år
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Sidrubrik H En berättelse 

Nyvärmda bullar och bön
En fikastund kan bygga broar. 

Lyssna på mig, skrek Johan argt! Ja, jag 
lyssnar, svarade jag i en lågmäld röst. Vi 
hade grälat och grälat, jag hade glömt 
vad grälet hade börjat med. Kanske nå-
got om vems tur det var att bädda. 

Men vad handlade det egentligen om? Jag 
tog ett djupt andetag och sa; Jag går och 
sätter på kaffet och tar fram några bul-
lar ur frysen. Jag bakade i förrgår kväll i 
fall barnen skulle komma hem. Johan bara 
grymtade, vände på klacken och gick.

Tänka klart
Jag gick ut i köket, plockade fram kaffe-
kanna, hällde upp vatten i vattenkokaren. 
Andades in och ut för att lugna ner mig 
själv. Jag måste landa så att jag kan tänka 
och känna rätt. 

När vattnet kokat upp och jag hällt på 
det i den gammeldags melittan klarnade 
min tanke så att jag kom på att knäppa 
mina händer. Men det kom inga ord, det 
kom inga tankar. Jag bara andades in och 
ut. 

Fortfarande kvar
Avlägset hörde jag Johan slamra med nå-
got. Skönt han finns kvar, for det igenom 
mitt huvud. Så steg tårarna i mina ögon, 
jag mumlade tyst; Gode Gud, om du finns, 
hjälp mig att reda ut denna situation, jag 
måste nå Johan.

Något av pressen över bröstet släppte. 
Jag mikrade bullarna och dukade kaf-
febrickan. Så när jag var på väg in i var-
dagsrummet kom tanken som en blixt från 
en klar himmel: Du måste lyssna! Ja, jag 
måste öppna mina egna öron.

Trumpen min
Jag ropade på Johan att kaffet var klart. 
Satte mig i vår sköna soffa. Han kom in 
med lite trumpen min, han såg lite slokörad 
ut. Jag andades, hällde upp kaffet och höll 
tyst fram de nyvärmda bullarna. Han tog 
den största tittade mig i ögonen och sa lite 
tyst: Lisa jag älskar dig.

Josefin, som vill vara anonym.
Psalmversen nedan inspirerade mig till att 

skriva.  

SVENSKA PSALMBOKEN 510:4
Innan natten kommer, vill jag lämna 
Allt tillbaks åt dig, att älska, värna.
Allt åt dig, vår tro, vårt tvivel, Herre, tag emot det. 

Känner du smaken, doften och känslan?

”öppna 
mina egna

öron”
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Gudstjänster 
24 juni-4 september  
(med reservation för ändringar)

Juni

24 Midsommarafton

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

25  Midsommardagen
 Tema: Skapelsen

16.00 Långelanda 
 Gudstjänst under eken vid prästgården. 
18.00 Stala 
 Friluftsgudstjänst på Rossön, kör.
19.00 Flatön
 Musik i sommarkväll med Taubetema. PG Hanner och   
 Gåke Gunnarsson

26 Johannes döpares dag 
 Tema: Den högstes profet

12.00 Myckleby 
 Gudstjänst
11.00 Morlanda
 Mässa, buss
14.00 Gullholmen
 Mässa
18.00 Mollösund
 Gudstjänst
18.00 Tegneby
 Friluftsgudstjänst vid hembygdsmuséet
10.00 Röra
 Gudstjänst, buss
10.00 Torp
 Gudstjänst

             Präst: Sven-Erik Wihlborg, musiker: Lena Wihlborg
29 Onsdag

19.00 Morlanda
 Musik i sommarkväll ”En resa i Chopins fotspår”  
 i församlingshemmet, Johan Möller Lekemo piano.

30 Torsdag

19.00 Stala 
 Musik i sommarkväll Musik och sång med Hagasläkten,   
 kaffe

Juli

03 6:e söndagen e Trefaldigheten
 Tema: Efterföljelse 

10.00 Långelanda
 Mässa, buss
11.00 Myckleby
 Konfirmation med mässa för sommarkonfirmander
11.00 Flatön 
 Gudstjänst
18.00 Hälleviksstrand
 Mässa med lovsång och förbön. Oasdag, se sidan 14.
14.00 Gullholmen
 Familjegudstjänst
18.00 Käringön
 Gudstjänst
18.00 Nösund
 Gudstjänst, med musikinslag
10.00 Tegneby
 Mässa, kaffe
10.00 Röra
 Gudstjänst, buss
12.00 Torp
 Mässa

05 Tisdag

19.00 Käringön
 Musik i sommarkväll  
 Birgitta Broden orgel & Christer Broden gitarr

07 Torsdag

19.00 Stala
 Musik i sommarkväll  
 Musik och sång m Gåke Gunnarsson, kaffe
19.00 Gullholmen
 Musik i sommarkväll Saxofonisten Johan Stengård  
 med pianist Joakim Niehoff
19.00 Torp
 Musik i sommarkväll  
 Lovsångsgruppen Embraced ifrån Uddevalla

             Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg 09 Lördag
18.00 Flatön
 Musik i sommarkväll Aftonbön med Johannes Lyche och  
 musikaliska vänner.
19.00 Mollösund
 Musik i sommarkväll  
 Pianisten Anders Torberntsson med vänner
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Juli fortsättning

10 Kristi förklaringsdag
 Tema: Jesus förhärligad

10.00 Stala 
 Gudstjänst, avtackning av Henrik Svensson, kör, kaffe
11.00 Morlanda
 Gudstjänst
18.00 Mollösund
 Mässa
18.00 Nösund
 Gudstjänst, med musikinslag
16.00 Röra
 Gudstjänst
            

12 Tisdag
19.00 Långelanda
 Musik i sommarkväll ”Lyriska toner i sommarkvällen”   
 Duon Lyrisk ton: Bengt-Ove Gunnarsson och Bo   
 Haraldsson, gitarr, sång, flöjt och klarinett.
19.00 Morlanda
 Musik i sommarkväll  
 John Wellingham spelar på den gamla orgeln

13 Onsdag

19.00 Mollösund 
 Musik i sommarkväll ”I J S Bachs fotspår”, 
 Martin von Bahr, oboe & Sanna Räsänen orgel

14 Torsdag

19.00 Stala
 Musik i sommarkväll 
 Sångare och musiker från trakten, kaffe
19.00 Gullholmen
 Musik i sommarkväll Sture Berg, orgel,  
 Petra Hellqvist, cello & Bo Svensson, solosång
19.00 Kyrkans Hus Henån
 Musik i sommarkväll Fredrik Hermansson Trio.  
 Ungdomar framför egna arrangemang & välkända klassiker.

15 Fredag 

19.00 Hälleviksstrand
 Musik i sommarkväll  
 Gospelkören Embraced ifrån Uddevalla
 

16 Lördag 

18.00 Flatön
 Musik i sommarkväll Aftonbön med Johannes Lyche och  
 musikaliska vänner. 

17 8:e söndagen e Trefaldigheten
 Tema: Andlig klarsyn

12.00 Långelanda
 Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet,  
 medtag kaffekorg
18.00 Myckleby
 Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården
11.00 Hälleviksstrand
 Mässa, buss
18.00 Gullholmen
 Gudstjänst
16.00 Käringön
 Mässa
18.00 Mollösund
 Gudstjänst
18.00 Nösund
 Gudstjänst, sång och musik med Johanna Pihlblad, 
 Victoria och Daniel Nyrén.
10.00 Tegneby
 Gudstjänst
10.00 Röra
 Mässa
16.00 Torp
 Gudstjänst

18 Måndag 

19.00 Flatön
 Musik i sommarkväll Havet till Kyrkan. Gruppen Havet 
 spelar kammarmusik inspirerad av hav och havslevande djur. 
 Fiol, cello och piano av Agnes Casimir Lindholm,   
 Elin Jonsson och Anna Lembring. Inträde 150kr. 

19 Tisdag

19.00 Myckleby
 Musik i sommarkväll ”Summertime” Malin Nordén, sång  
 och violin, Hans Blomberg, piano
 

20 Onsdag

19.00 Mollösund
 Musik i sommarkväll Cecilia Zilliacus, violin och Bengt   
 Forsberg, piano och Kati Raitinen, cello

21 Torsdag

19.00 Torp
 Musik i sommarkväll “Tidernas musik” 
 Tenoren Tobias Rudåker samt pianisten Ann Rudåker
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29 Fredag

19.00 Hälleviksstrand 
 Musik i sommarkväll Trio Fenestra 
 Anita Milding, sång, piano & Karin Nygren,    
 violin & John Jensen, kontrabas och sång

10.00 Långelanda
 Gudstjänst
12.00 Myckleby
 Mässa
11.00 Hälleviksstand 
 Mässa, buss
18.00 Gullholmen 
 Mässa
16.00 Käringön
 Gudstjänst
18.00 Mollösund
 Friluftsgudstjänst vid gamla kyrkan
18.00 Nösund
 Gudstjänst, önskepsalmer med Hans Blomberg
10.00 Tegneby
 Mässa
12.00 Röra
 Gudstjänst
10.00 Torp
 Mässa

Augusti

19.00 Myckleby
 Musik i sommarkväll Pianoafton med Wiliam Dahl

19.00 Hälleviksstrand
 Musik i sommarkväll Rotary Jazzkonsert 
 Erik Nordström med vänner. Entré 150 kr 
 Till välgörande ändamål
19.00 Flatön 
 Musik i sommarkväll Sofia Kjällgren. Inträde 200 kr
17.00 Tegneby 
 Musik i sommarkväll 
 Gospel Visa Pop Dan Rosengren tillsammans med 
 Workshopkören, se annons sidan 12. 

19.00 Flatön
 Musik i sommarkväll  
 Bengt Magnusson och Suzanne Ragnstedt. Inträde 150 kr 

31 10:e söndagen e Trefaldighet
 Tema: Nådens gåvor

02  Tisdag

03  Onsdag

6 Lördag

Juli fortsättning

23 Lördag

18.00 Flatön
 Musik i sommarkväll Aftonbön, Johannes Lyche med   
 musikaliska vänner.

24 9:e söndagen e Trefaldighet
 Tema: Goda förvaltare

10.00 Stala 
 Gudstjänst
11.00 Morlanda
 Gudstjänst, buss
18.00 Gullholmen
 Gudstjänst
16.00 Käringön 
 Gudstjänst
18.00 Mollösund
 Mässa
18.00 Nösund
 Gudstjänst, med musikinslag
10.00 Torp
 Gudstjänst

19.00 Flatön 
 Musik i sommarkväll Sommarromanser, 
 Gåke Gunnarsson, Marie Arturén och Per Lenberg. 
 Inträde 150 kr.

         

26 Tisdag

19.00 Långelanda
 Musik i sommarkväll ”Kärleken och havet”. Karin   
 Lundgren och Åsakarin Gunnarsson, sång och Hans   
 Blomberg, piano.
19.00 Käringön
 Musik i sommarkväll Krister Dahlström, gitarr

27 Onsdag

19.00 Mollösund
 Musik i sommarkväll Krister Dahlström, gitarr

28 Torsdag

19.00 Kyrkans Hus Henån
 Musik i sommarkväll ”Barnatro” Hans Blomberg  
 sjunger och spelar sånger hans mormor Lapp-Lisa sjöng

25 Måndag
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19.00 Flatön
 Musik i sommarkväll Kammarmusik.  
 Olof Blix med musiker. Fritt inträde.

21 13:e söndagen e Trefaldigheten
 Tema: Medmänniskan

10.00 Långelanda
 Mässa, buss
10.00 Stala
 Gudstjänst
11.00 Morlanda
 Friluftsgudstjänst vid Torebo
14.00 Gullholmen
 Mässa
18.00 Mollösund
 Mässa
18.00 Nösund
 Gudstjänst
10.00  Röra
 Mässa, buss

10.00 Långelanda
 Gudstjänst
12.00 Myckleby
 Friluftsgudstänst vid Stillingsöns brygga 
18.00 Stala
 Gudstjänst
11.00 Morlanda
 Gudstjänst, buss, konfirmandinskrivning
14.30 Käringön
 Gudstjänst
17.00 Tegneby
 Mässa
10.00 Röra
 Gudstjänst
12.00 Torp
 Mässa

20 Lördag

28 14:e söndagen e Trefaldighet
 Tema: Enheten i Kristus

Augusti fortsättning 
 
       7 11:e söndagen e Trefaldighet
 Tema: Tro och liv

10.00 Stala
 Mässa
11.00 Morlanda 
 Gudstjänst, buss
18.00 Gullholmen
 Gudstjänst
16.00 Käringön
 Gudstjänst
18.00 Mollösund
 Mässa
18.00 Nösund
 Gudstjänst, sång och musik Elisabet Wallin
10.00 Röra
 Gudstjänst
12.00 Torp
 Gudstjänst

19.00 Långelanda
 Musik i sommarkväll Sommarorgel med Hans Blomberg

13 Lördag

13.00 Myckleby 
 Musik i sommarkväll  
 I samband med Traktordagen: Hela kyrkan sjunger under   
 ledning av Hans Blomberg och Gunilla Enggren

14 12:e söndagen e Trefaldighet
 Tema: Friheten i Kristus

12.00 Långelanda
 Gudstjänst
11.00 Hälleviksstrand
 Gudstjänst
14.30 Käringön
 Mässa
18.00 Mollösund
 Gudstjänst
18.00 Nösund
 Gudstjänst, Anna-Karin Gustafsson och Daniel Ferling
12.00  Tegneby
 Gudstjänst
10.00 Torp
 Gudstjänst

09 Tisdag
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BAKSIDESBILDEN - HÄNGA IHOP I VÅTT...

Att åka båt är en härlig upplevelse många av oss får uppleva i 
sommar. Barnen på bilden ville åka fortare än den lilla mo-
torn på dingen kunde köra dem. Så då fick de hänga på släp 
efter den stora båten. Att få hänga ihop med familj, vänner 
och vår Herre är stort i vått som i torrt. 

Fotograf Annika Tendahl

September

10.00 Långelanda
 Mässa
10.00 Stala
 Familjegudstjänst, inskrivning av konfirmander, kaffe
11.00 Morlanda
 Gudstjänst
14.00 Gullholmen
 Gudstjänst
18.00 Mollösund
 Gudstjänst
17.00 Tegneby
 Gudstjänst
11.00 Kyrkans Hus Henån
 Gudstjänst

11 16:e söndagen e Trefaldighet
 Tema: Döden och livet

 11.00 Hälleviksstrand
 Orustmässa, sammanlyst för hela pastoratet

04 15:e söndagen e Trefaldighet
 Tema: Ett är nödvändigt

Någon att prata med
Att dela det svåra

Under sommar och semester, när vi har tid att koppla av, så kan 
själva livet göra sig påmint. Tankar kommer upp, funderingar, be-
kymmer i familjelivet etc. 
Att få samtala med någon och få möjlighet att sätta ord på det
som känns svårt gör ofta skillnad, oavsett om du är i akut kris,
mitt i en sorg eller av annan anledning behöver någon att prata 
med.

Du kan, även under sommaren, nå tjänstgörande präst på 
Orust. Tel. 0304-26 400 eller jourhavande präst på tel. 112.  
Se även telefonlistan på sidan 2. 
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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 11 augusti. Denna 
gången får fem vinnare var sin blomstercheck.  
Anställda i Svenska kyrkan får inte delta. 

Vinnarna i förra korsordet:  
Eva Almström-Magnusson, Stillingsön, Sally Karlsson, Ellös, 
Knut Kindslätt, Henån. 
Grattis! Blomstercheck kommer med posten.

Korsords korsord
Att klura på i hängmattan?

Korsords korsord 

Lösning på förra korsordet
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Sidrubrik V

Tel. 0304-26 400

www.svenskakyrkan.se/orust

Hänga ihop i vått...


