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SIDAN 3
Kyrkoherden har ordet.

SIDAN 4
Vinterpromenad - finns det hopp?
Redaktören har ordet. 

SIDAN 5
Barnen i Henån

SIDAN 6
Ellös skola har varit i Polen

SIDAN 7
Personalförändringar,  
Sven ny kantor i Stala. 

SIDAN 8-9
Lista för glada påskfirare.  
Jonas Liljeqvist har listat. 
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Korsord ges ut av Svenska kyrkan på Orust. Redaktör: Anna 
Dahl, är även fotograf där inget annat anges. Ansvarig utgivare: 
Håkan Helleberg. Tryck: Risbergs tryckeri, Uddevalla. 
Utgivningsdatum: 10 mars. Nästa nummer kommer  
20 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. Barngruppen 45:an i Henån. Här tillsammans med sina 
ledare Gunilla Enggren och Petra Pettersson. Bakom på väggen är texten till psal-
men 767; Möte mig nu som den jag är. Läs mer om verksamheten på sidan 5.

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 
Organist Sanna Räsänen 26 330 
Diakon Karin Hansson 26 205
Församlingspedagog Anna Gustafsson 26 211

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

ARBETSPLATS: TEGNEBY FÖRSAMLINGSHEM
Präst Åke Wiklund 26 302
Kantor Maria Henriksson 26 444
Församlingsass. Britt-Mari Karlsson 26 420
Vik. församlingsvärd Rebecka Persson 26 405

ARBETSPLATS: TEGNEBY KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Urban Olsson 26 245

ARBETSPLATS: KYRKANS HUS, HENÅN
Präst Jonas Liljeqvist 26 402
Diakonassistent Kajsa-Karin Andersson 26 440
Församlingspedagog Gunilla Enggren 26 208 
Värd & vaktmästare Annika Stålendahl 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
Kantor Hans Blomberg 26 324
Diakoniassistent  Cecilia Wiliamsson 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
Vik. präst Patrick Rydsten 26 401
Kantor Sven Eckerdal 26 424
Församlingspedagog Gunilla Svensson 26 430

ARBETSPLATS: STALA KYRKA & KYRKOGÅRD
Vaktmästare Gunnar Andersson 26 433

Telefon- och öppettider  
på expeditionen 

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

Stängt: 13 april, 26 maj, 5 juni.
Sommarstängt: Fredagar under juni, juli 

och augusti.

Innehåll
Vad vill du läsa?

SIDAN 10
Egil Midtbö delar med sig av sina tankar om 
dopet.

SIDAN 10-11
Tidslinje med viktiga årtal. 
-  Maritin Luther, 500-års 
reformation. 

SIDAN 11
Vår för vaktmästarna. 

SIDAN 12-15
Händer i kyrkan på Orust. Många aktiviteter 
för alla åldrar, på många platser. 

SIDAN 16-17
Livets gång. Döpta, vigda och avlidna. 
  

SIDAN 18-22
Gudstjänster i våra kyrkor.  
Från 12 mars till 25 juni.

SIDAN 23
Korsordet - lös och skicka in. Chans att vinna 
en blomstersheck.
 
SIDAN 24
Baksidan - Våren är på väg. 

Swishnummer
Lämna din söndagskollekt eller 
gåva via mobiltelefonen. 

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.
NYTT: För kyrkkaffe & Gemenskaps- 
luncher, hela Orust - 123 133 11 35
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Från död till liv - evigt liv
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Håkan Helleberg
Kyrkoherde

Fasta! 
Men gärna med gläje

SIDAN 10
Egil Midtbö delar med sig av sina tankar om 
dopet.

SIDAN 10-11
Tidslinje med viktiga årtal. 
-  Maritin Luther, 500-års 
reformation. 

SIDAN 11
Vår för vaktmästarna. 

SIDAN 12-15
Händer i kyrkan på Orust. Många aktiviteter 
för alla åldrar, på många platser. 

SIDAN 16-17
Livets gång. Döpta, vigda och avlidna. 
  

SIDAN 18-22
Gudstjänster i våra kyrkor.  
Från 12 mars till 25 juni.

SIDAN 23
Korsordet - lös och skicka in. Chans att vinna 
en blomstersheck.
 
SIDAN 24
Baksidan - Våren är på väg. 

Då det talas om fastetiden så  infinner sig en lätt moll-
ton. Det är som att gå från en färgfilm till en gammal 
svartvit sådan. Man känner det som om, nu måste jag 
avstå från allt som är roligt. Söndagarnas rubriker ta-
lar om prövning och kamp, men vi får aldrig glömma 
Jesus ord om att inte se slokörad ut. 

Jesus menar att fasta är viktig, men vi skall göra det med en 
glad och kristen attityd. Jesus säger att vi skall vara både 
rentvättade och slätkammade. Fastan skall inte ses på utsi-
dan det är en angelägenhet mellan oss och Gud på insidan. 

Ni får själva läsa bibelstället: Matteus-
evangeliet 6:16-18.
Sedan har vi också detta med syftet med 
att fasta. Frågan som hela tiden bör ställas: 
vilka motiv har jag? Är det mot mig eller är 
det till Gud och medmänniskorna.

Det finns säkert flera sätt att fasta och jag 
har nog försökt med flera. Någon gång har 
det fungerat bra även för mig andra gånger 
sämre. Men det är väl så att jag till min na-
tur egentligen inte tycker om att avstå från något. 

Gör nytt - gör gott
Kan man göra tvärt om? Istället för att avstå kanske man 
ska försöka att tillägna sig något där man verkligen är till 
nytta. 
Goda saker gör att det som är dåligt faller av. Eller så kan-
ske det kan vara som att låta ett glas med smutsigt vatten 
börja fyllas med rent och klart vatten. Efter ett tag så blir 
glaset rent.

Närmare Gud
Det kanske inte bara skall handla om att avstå från mat el-
ler godsaker för att komma närmare Gud. Eller fastar jag 
för att uppnå andra mål. Det kan vara vikt, motion eller 
annat som kan vara viktigt. Ja, vi skall vara ärliga, mot oss 
själva och mot Gud och åter ställa frågan; vilka motiv har 
jag? Är det mot mig eller är det till Gud och medmännis-
korna.

Vänd om - vänd 180°
Om vi tänker tvärt om, jag kanske skall tillägna mig en god 
vana. Det kanske kan fungera att lägga till något på top-
pen av allt annat jag har för vana att göra. Men vad kan det 

vara? Det handlar nu inte om vad jag inte skall göra utom 
vad jag skall göra. Små enkla saker som kan verka obetyd-
liga. Det kan handla om bön, det kan handla om att läsa sin 
bibel.

Ta en paus
Har jag det stressigt - varför inte lägga till en kort paus. Ta 
fram din bibel, läs ett stycke. Det behöver inte vara långt. 
Ibland skall vi göra det enkelt. Läs kort och reflektera en 
stund. Betrakta de inre bilderna. Försök att föreställa dig 

hur det ser ut, försök att lyssna på människors 
tjattrande. Eller varför inte föreställa sig dofter. 
Skapa liv i texten. 

Nu har vi en bibeltext att läsa här. En text från 
Lukasevangeliet, den om Marta och Maria.

Ur Lukasevangeliet kapitel 10 
Medan de var på väg gick han in i en by, och en 
kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. 
Hon hade en syster vid namn Maria, som satte 
sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 

Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon 
kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du 
dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? 
Säg åt henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, 
Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, 
fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och 
det skall inte tas ifrån henne.”

Som sagt har du för mycket att göra gör då som Maria, sätt 
dig en stund vid Jesu fötter och låt droppar av friskt källvat-
ten rena din själ.

"du gör dig 

bekymmer 
& 

oroar dig för så

mycket"

Vad vill du göra något för någon nära dig?
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Vinterpromenad
Finns det hopp?

Det knastrar under fötterna, snön och 
isen har smält bort. Jag vågar mig änt-
ligen ut på grusvägen igen. Här har jag 
gått så många gånger i olika väder. 

Vinden drar snålt, det är grått och kallt. 
Jag drar kappan tätare om mig. Det är 
början av mars och våren orkar inte 
komma fram. Men det är ändå skönt att 
komma ut och få frisk luft. Sätta det ena 
benet framför det andra. 

Vårens första fågel
För ett år sedan gick vi här hand i hand. 
Småpratandes om ditt och datt. Du stan-
nade upp och sa: Hör du!? Vårens första 
fågel. Den sjöng så vackert, sjöng om vå-
ren som snart skulle komma, om blåsippor 
och om värmen i solens sken.

 Ett år har gått
Tankarna virvlar omkring. Hur var det 
innan du gick bort? Vårt vardagsliv? Vår 
relation? Det har gått nästan ett år nu. 
Men jag ser dig tydligt framför mig. Sär-
skilt när du tittade på mig med dina pli-
rande glittrande ögon. De lyste av värme 
och kärlek. Du sa sällan de små kärleks-

fulla orden, men jag kunde känna dem 
inom mig. 

Det kanske uppstår en särskild ordlös 
förståelse när man levt tillsammans länge. 
Men nu är du borta – borta för alltid. Det 
värker i bröstet. Men tårarna har tagit slut 
för länge sedan. Jag har gråtit klart. 

 Här och nu
Jag håller ögonen på vägen framför mig, 
sätter ena foten framför den andra.” Här 
och nu” säger alla nutidskloka. Ja, jag 
försöker vara det. Barnbarnen vill ju att vi 
ska leka. Vännerna blir glada när jag bju-
der på paj och prat. Men när de gått hem 
finns bara ensamheten kvar. 
 Vår!
Nu hör jag den! Fågeln som sjunger, tror 
att det är en domherre. En drill till, det 
ljusnar bland molen. Det känns som om 
det börjar dofta lite vår. 

Får syn på fågeln högt uppe i ett träd. Så 
liten men sjunger ändå så högt och ljudligt. 
Tårarna stiger upp och rinner ner för kin-
derna. Solen tränger fram igenom det grå 
molntäcket. Det finns nog hopp om en vår 
- ett fortsatt liv. Kanske där bortom mol-
nen får vi träffas igen. 

Orustbo

Facebook och mycket annat
Redaktören har ordet

Anna Dahl, redaktör 
anna.dahl@svenskakyrkan.se

Vår, vad jag har längtat! Mörker, kyla, 
halt på vägarna, långa kvällar och för-
kylningar. Nu är det äntligen slut, nu 
börjar våren. 

Du håller ännu ett fullspäckat nummer av 
Korsord i din hand. Kyrkoherde Håkans text 
om fasta på sidan 3. Alltid dessa funde-
ringar vad ska man avstå från? Eller kan-
ske vad ska man göra. Vad betyder fasta 
för dig?

Barnen i Henån
På sidan 1 har du sett barnen som varje 
vecka träffas i Kyrkans hus, Henån. Läs 
mer om dem på sidan 5. Det var en härlig 
dag när jag fick åka dit och träffa dem för 
lek och fotografering. 

Påsk
Snart är det påsk, veckorna nu på våren 
går fort. Jonas Liljeqvist har gjort en lista 
för glada påskfirare. Vilka delar i den bru-
kar du göra? Själv gillar jag att ta in björk-
ris och hänga i färgglada fjädrar och ägg. 
Det är så härligt att sedan se björken få 
små ”musöron”. 

Körsång
Gå ut och njut i vårsolen. Kanske gnola 
och sjung som vårfåglarna? Vill du vara 
med i någon av våra körer, ta kontakt med 
respektive körledare. Vår nye kantor Sven, 

som älskar att sjunga, leder kören i Stala 
på torsdagskvällar. Läs gärna om honom 
på sidan 7.

Som vanligt händer det mycket i våra  
kyrkor och församlingshem. Mycket står 
i den bakre delen av tidningen men vi har 

även aktuell information på 
vår hemsida. Nu har vi även en 
egen sida på  
Facebook: 

”Svenska kyrkan på Orust. 
Gå gärna in och gilla oss. 



www.svenskakyrkan.se/orust 5

Barnen i Henån 
Mellanmål, lek och andakt

Barngruppen i Henån 10-11 år som 
kallas för 45:an. Här används de fina 
lokalerna med alla sina möjligheter.  

Barnen har gått ner från Henåns skola. 
De är hungriga efter skoldagen och glada 
att få mellanmål. Först pyssel, sedan fri 
lek. Efter en stund är det dags att samlas i 
de färgglada sofforna. Belysningen i taket 
släcks ner. Ett stort ljus med en Kristus-
symbol tänds. Alla tystnar, det är dags för 
bönestunden. 

Ljuset i sin hand
Ljuset skickas runt till var och en. Den 
som håller ljuset i sina händer ber tyst eller 
högt för det man tycker är viktigt just då 
och man tackar också för olika saker. De 
andra som sitter med i ringen har fokus på 
den som har ljuset. De tänker goda tankar 
om henne eller honom. Alla tar sig god tid 
och ingen stressar på eller busar. 

Be för något särskilt
Ibland vill någon be för något särskilt. 
Som till exempel om någon nära vän eller 
släkting är sjuk, då gör man det tillsam-
mans. 

Så här kan det låta: ”Tack Herre för att 
vi får träffas här och ta hand om alla dessa 
fina barn.” ”Tack för att du alltid hör oss.” 
”Var med och beskydda oss.” ”Jag ber för 
min lillebror att han ska bli frisk.” Jag ber 
för min mormor som är sjuk.” 

Som avslutning på bönestunden ber vi 
högt tillsammans. Alla barnen både i 
Henån och i Torp har lärt sig denna bön 
utantill.

Jag kan inte se dig Gud, ändå är du 
här.
Du är alltid nära mig, du som har mig 
kär. 
Du som skapat alla barn, du tar hand 
om mig.
När jag går på livets väg, är jag trygg 
hos dig. 

AMEN

Budskapet är ju att man inte behöver vara 
rädd och att Jesus alltid håller mig i handen. 

Gunilla Enggren och Petra Pettersson är 
ledare för denna grupp som träffas varje 
tisdagseftermiddag i Kyrkans hus, Henån. 

Anna Dahl, har intervjuat

Barnen skickar runt ljuset och ber. 

Mellanmål smakar gott efter skolan. 
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Ellös skola var startpunkten för vår 
resa till Polen i år. En helt ny dubbel-
däckare med glada nior, föräldrar och 
busschaufför satt på bussen redo för 
en sju timmars resa ner till Karlskrona 
där vi skulle ta färja över till Gdynia. 

Bussfärden innehöll goda skratt med bland 
annat lite allsång. Vidare på båten åt vi 
god mat och sov gott i våra hytter för att 
samla krafter till dagen efter, som innebar 
12 timmars bussresa.  

Under eftermiddagen besökte vi ett 
Kloster där svarta madonnan finns. Efter 
fika i magen begav vi oss till Krakow där 
vi checkade in på hotellet, åt mat och la 
oss i våra sängar. 

Morgonen efter promenerade vi till en 
Galleria som låg i närheten av hotellet. 

Målet för resan
Där spenderade vi vår tid innan avfärd till 
den utflykt vi hade sett fram emot mest, 
nämligen koncentrationslägret Auschwitz 
Birkenau. Detta var lärorikt men även lite 
hemskt att se eftersom att man fick en rejäl 
eftertanke om vad som faktiskt hade hänt 
där och hur många oskyldiga människor 
som hade blivit utsatta. Innan hade man 
läst om det i skolan men efter besöket blev 
det mer ”verkligt”.  

Kvällen avslutades med middag på egen 
hand i gamla stan, innan det var dags för 
att bege sig tillbaka till hotellet.

Besök i Saltgruvan
Morgonen efter var det buss i ungefär 45 
minuter till Saltgruvan. En del elever var 
trötta men den långa turen i gruvorna 
gjorde oss inte besvikna, det var häftigt 
och intressant att se. 

Den långa turen gjorde oss hungriga så 
väl ute i den heta värmen var det dags för 
lunch som bestod utav pannkakor. Mätta 
och belåtna hade vi en lång resa till i buss, 
denna gången mot Warszawa. 

Warszawa
Vi kom fram och installerade oss på ho-
tellet, åt mat och därefter var det fri tid. 
Några tog sig till en Galleria, ett antal för-
äldrar gick till gamla stan som blivit upp-
byggd på nytt efter andra världskriget

Alla var tillbaka vid hotellet vid 23, då 
det var sagt. Detta var sista kvällen i Polen, 
dagen efter hade vi några timmars fri tid, 
vid lunchtid satte vi oss återigen på bussen, 
denna gång åkte vi till Gdynia för båt över 
till Karlskrona igen. 

Hemma igen
Inte mycket sömn på båten under denna 
natten, vilket blev till en lugn bussresa hem 
till Orust igen, med ett stopp på  
McDonalds på vägen. 13:37 ankom vi till 
Henåns skola där vår resa tog slut. 

Jag som elev skulle säga att det var en 
grym resa, med olika upplevelser, glada  
miner men framförallt kom man klass-
kompisar så mycket närmare. 

Sofie Kjellberg
Foton från elever. 

Tack från eleverna till Orusts pastorat som 
har bidragit med pengar till resan. 

Resan till Polen 
Lärorikt men lite läskigt

Koncentrationslägret Auschwitz Birkenau.

Koncentrationslägret Auschwitz Birkenau.
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Sven Eckerdal, här vid pianot i Stala församlingshem. 

Intervju av vår nye kantor Sven Ecker-
dal. Han arbetar i arbetslag Sydost men 
har ett särskilt fokus på Stala försam-
ling med ansvar bland annat för Stala 
kyrkokör. 

Var har du arbetat innan?
Jag kommer till Orust efter att under ett 
par år ha arbetat med ungdomar och mu-
sik i församlingarna på Tjörn. 

Dessförinnan var jag kantor i Uppsa-
la. Under åren 1985 – 2003 arbetade jag 
främst inom Svenska Kyrkans internatio-
nella arbete, som ansvarig för vårt sam-
arbete med kyrkor och organisationer i 
södra Afrika. 
 

Vad är viktigt för dig som kantor?
Jag tycker det är underbart att sjunga! Jag 
önskar att kyrkan skall vara en varm, öp-
pen och välkomnande gemenskap. Då är 
det härligt att få sjunga tillsammans! Jag 
arbetar gärna med kör för både barn och 
vuxna.

Jag tycker mycket om att dela med mig 
av det jag kan. Som kantor har jag alltid 

haft elever både i piano, orgel och sång, 
och hoppas kunna fortsätta med det även 
på Orust.

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

Det är för tidigt att säga vad jag kommer 
att arbeta med – det är något vi måste be-
stämma tillsammans. Jag brinner för att 
fira gudstjänst i ett sammanhang där alla 
känner att man är välkommen att bidra, 
var och en med sina gåvor. 

Finns det någon personlig erfarenhet 
av Kristen tro som  

du vill dela med dig av?
Under åren då jag hade nära kontakt med 
kyrkor i södra Afrika, inte minst Sydaf-

"Tolerans innebär 
öppenhet, 

lyssnande 
& respekt."

rika, fick jag lära mig värdet av begreppet 
tolerans.  Tolerans innebär öppenhet, lyss-
nande och respekt.  Den som är tolerant 
ger inte avkall på det som är viktigt, men 
är ständigt beredd att ta intryck av andras 
lärdomar och erfarenheter.  Det är mycket 
mera krävande att vara öppen och tolerant 
än att lojt luta sig mot sina principer! Men 
en kyrka som orkar ta den utmaningen är 
också beredd att ta emot det Jesus lovar i 
Johannesevangeliet kapitel 17, vers 21: 

"Jag ber att de alla skall bli ett och att 
liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, 
också de skall vara i oss. Då skall  
världen tro på att du har sänt mig."

Anna Dahl, har intervjuat

Personal
Några förändringar

Patrick Petersson Rydsten
Den 1 februari började Patrick Petersson 
Rydsten som präst i Sydöstra arbetslaget. 

Han är anställd som vikarie 6 månader.
Han är 33 år och kommer närmast från 
Döderhults församling, Växjö stift.

Han bor i Göteborg och pendlar till 
Orust.

Lena Wihlborg
Lena Wihlborg har på egen begäran slutat 
sin tjänst hos oss som kantor. Vi önskar 
henne lycka till i fortsättningen och tackar 
för de år hon har arbetat hos oss.

Sven Eckerdal 
Vi hälsar Sven Eckerdal välkommen till 
oss. Han blir närmare presenterad i en  
intevju här ovanför. 

Håkan Helleberg

Ny kantor 
Tycker mycket om att sjunga
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Fisken en symbol... 

Lista för glada påskfirare
Har du koll på alla grejor?

Häxpipor och kinapuffar, påskkär-
ringar och kycklingar, brasa och påsk-
must, björkris och palmblad, videkvis-
tar och påskljus, långfredagsgudstjänst 
och påsknattsmässa… Ja, det finns 
mycket att bocka av för alla som  
planerar sitt påskfirande. 

Ägg, kycklingar och påskris.
Bara några veckor efter att man blåst ut 
adventsljusstaken och Betlehemsstjärnan 
släckts för denna gång, är det äntligen 
dags att skaffa fram påskpyntet. 

Påskkycklingar släpps loss och gula 
påskdukar rullas fram. För att blåsa ur 
äggen tar man i så man nästan spricker.

Tillsammans med fjädrar i glada färger 
pryder de påskriset. Rolig och god är ock-
så seden att gömma och leta efter påskägg 
fyllda med godis. 

Björkrisets spirande knoppar viskar om 
våren och en psalm sjunger ”Efter vinter 
kommer vår också i andens rike”.  
Ägget bär på en hemlighet: Ut ur klippgra-
ven med den tunga stenen framför ingången 
träder den uppståndne fram.

Palmer - videkvistar
Palmer är ju obefintliga på våra breddgra-
der. Desto fler videkvistar finns det. Genom 
att dessa får ersätta palmerna på Palmsön-
dagen, söndagen före påsk, då vi firar att 
Jesus rider in i Jerusalem och människorna 
hyllar honom som kung genom att sjunga 
hosianna och strö palmblad på vägen, har 
videkvistarna kommit att kallas nordens 
palmer. 

Korset
Korset är väl pås-
kens viktigaste sym-
bol. Men vad står 
det för? En präst 
satt och förberedde 
sig för långfreda-
gens predikan men 
saknade inspira-
tion. Då kom hans 
femårige son in och pekade på korset som 
satt på väggen och frågade: ”Pappa, är 
det en nyckel?” Fadern blev litet irriterad 
och svarade att det var det verkligen inte, 
men han ändrade sig genast och insåg att 
det var just det som korset var. Korset är 
en nyckel till gudsrikets hemligheter. Nu 
kunde han skriva sin predikan.

Det finns många olika slags kors, en 

hel skog. Det räcker med att bläddra i en 
kyrklig katalog eller låta ögat utforska en 
vanlig svensk kyrka för att upptäcka en 
massa olika modeller. De tre vanligaste är 
nog långfredagskors, påskdagskors och 
segerkors. 

Långfredagskorset
På Långfredagskorset hänger den döde 
Jesus. Budskapet är att i Jesu lidande och 
död tar Gud på sig hela världens synd och 
skuld. Istället för att hämnas på det onda 
låter Gud sig själv drabbas av ondskan. 
Jesus går längst in i ångesten och dödens 
mörker.

Påskdagskorset
Påskdagskorset är tomt. I en del kyrkor 
hänger det endast ett vitt tygstycke på det. 
Det tomma korsets budskap är att döden 
inte kunde hålla kvar Jesus. 

Tack vare Kristi uppståndelse finns det 
en väg även för oss genom döden till det 
eviga livet. Det tomma förgyllda korset är 
ett segertecken. ”Livet vann, dess namn är 
Jesus.”

Segerkorset
Segerkorset är ett ännu tydligare seger-
tecken med Kristus som kung. Kallas ofta 
triumfkrucifix. Istället för hängande, tyngd 
och plågad i varje led, står Jesus rak och 
upprätt på en fotbräda. Med öppen famn 
håller dödens och ondskans överman sina 
armar välsignande över alla som ser upp 
till honom. Han är krönt med en kunga-
krona, tecknet på att han är kung och 
Herre över allt.

Fisk
Fisk, ofta lax, står 
på långfredagens 
meny ända se-
dan medeltiden. 
Inte minst under 
fastetiden är fisk 
fredagsmat. Efter-
som Jesus dog på 
en fredag är denna 

dag fastedag, då man avstår från kött. Fis-
ken kom att vara de första kristnas kän-
netecken. 

Det grekiska ordet för fisk är ICHTHYS 
och tolkades som en akronym. Det är en 
initialförkortning (precis som t.ex. GAIS, 
om någon hört talas om dem) för Iesos, 
Christos, Theou, Yios, Soter, det vill säga 
Jesus Kristus Guds Son, Frälsare.
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Lista för glada påskfirare
Har du koll på alla grejor?

Lamm
I Sverige är seden att äta lamm på påskaf-
ton eller påskdagen ganska ny, men i Bo-
huslän är den mycket gammal. Det är lätt 
att knyta ihop denna maträtt med påska-
lammet vid den judiska påskmåltiden och 
Jesu död på korset. 

Det arameiska ordet "talaya"har två be-
tydelser, nämligen både lamm och tjänare. 
På långfredagen då Jesus korsfästes, tog 
han på sig all världens synd och skuld och 
bar den fram inför Gud till befrielse, förso-
ning, förlåtelse och frälsning. Gud offrade 
sitt lamm, sin tjänare, som dog i vårt ställe. 
Jesus är Guds tjänare och lamm som ger 
sitt liv till lösen för många.

Påskeld
Påskeld kan säkert många av dagens ung-
domar, särskilt här vid Bohuskusten, höra 
sina föräldrar berätta om hur man sam-
lade ihop allt möjligt brännbart till. Eld-
fängdast var gamla julgranar och uttjänta 
sillådor. Hårdvaluta som gömdes och be-
vakades med näbbar och klor. Sedan gällde 
det att lura alla andra att tända sina eldar 
innan man själv lyckades bli den siste att 
sätta fyr och skrämma häxor och annat 
otyg på flykten. 

Det är inte utan att man kan se en och 
annan äldre berätta om barndomens 
påskevaga med eldig blick. Elden talar 
också sitt tydliga språk om att städa un-
dan allt gammalt skräp vi samlat på oss in-
ombords och bli kvitt det för att möta det 
nya och friska.

Påsknattsmässans kristusljus
Påsknattsmässans kristusljus leder guds-
tjänstdeltagarna in i det mörka kyrko-
rummet innan påskdagens triumferande 
psalmsång ”Vad ljus över griften! Han 
lever, o fröjd!” klingar under valven och 
man tänder sina små handljus medan kyr-
kan blir allt ljusare. 

Så hälsar man varandra med den urgam-
la påskhälsningen ”Kristus är uppstånden. 
Ja, han är sannerligen uppstånden.  
Halleluja!”

Rätt rustade kan vi fira påsk och dela pås-
kens stora glädje. Tack vare den levande 
och uppståndne kan vi också önska varan-
dra Glad Påsk!

Jonas Liljeqvist, präst

Påskdagskorset - döden kunde inte hålla kvar Jesus

Seden att äta lamm på påsk är gammal i Bohuslän

Kristusljuset  - Vad ljus över griften...

Långfredagskorset - här hänger den döde Jesus. 
 Tavla i Mollösunds kyrka

Segerkorset -  även kallat triumfkrucifix. 
Jesus avbildas som kung.
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Förr var det själv-
klart att varje nybliven 
förälder lät döpa sitt 
barn. 

Man gick till prästen, 
hade dopsamtal och be-
stämde en dag som bar-
net skulle döpas i kyrkan. 
Idag är det inte så många 

barn som blir döpta. 
Då jag var 3 månader gammal bar mina 

föräldrar mig till kyrkan för att jag skulle 
bli döpt. Min släkt var med och mina för-
äldrar bar mig till dopet. Jag blev döpt i 
Sokndal kyrka, i Fadern, Sonens och den 
helige andes namn. Jag blev en del i den 
Kristna kyrkan. Det var av nåd utan att jag 
kunde göra något som jag blev inkluderad 

Nåd!
Dop, en gåva

i den världsvida kyrkan, Guds kyrka på 
jorden.

Som tonåring hade jag frågor om livet 
och tron. Vi pratade inte så mycket om 
Gud i min familj så en gång tog jag mod 
till mig och frågade min far.” Varför har 
du låtit döpa mig?”  Stor var min förvå-
ning när han svarade:” Jag ville överlämna 
dig till Gud!” Mina föräldrar ville mig det 
bästa. 

Mycket kärlek fick jag och en god start i 
livet. Döpt till Kristus och i klädd Kristus. 

Alla är välkomna att döpas
Alla barn är välkomna till kyrkan. Om du 
inte har döpt ditt barn är du välkommen 
att ta kontakt med oss. Dop kan ske vid 
olika tidpunkter i livet. Du kan även kom-
ma med alla dina barn i olika åldrar om 

de inte är döpa. Att leva i dopet är att leva 
i en medvetenhet om att vi är omslutna av 
Guds nåd. Ett sakrament eller ett yttre be-
vis på att Gud griper in i en människas liv. 
Det är inte du som väljer honom, utan han 
som väljer dig.

I psalm 383 vers 6 skriver psalmdiktaren 
Svein Ellingsen:

”Mycket större än vad ord kan rymma
Är den gåva du oss ger i dopet.
Herre, låt vår tro bli fylld av glädje,
Herre, låt vår tro bli fylld av glädje.

Egil Midtbö, präst och ansvarig 
 arbetsledare för arbetslaget Sydost.

Martin Luther 
Tidslinje - Luthers liv

1483
Martin Luther  
föddes i Eisleben  
10 november.   
Döptes dagen efter 
11 november. Son 
till en gruvarbetare. 

1505
Tar Martin examen 
i juridik i maj. I juli 
är han med om ett 
åskväder när han 
var ute på en vand-
ring. Blixen slog ner 
och han blev döds-
förskräkt och ro-
pade "Kära Sankta 
Anna jag vill bli 
munk."

1506  
Blev Luther upp-
tagen som munk. 

1507
Martin prästvigs i 
Erfurt och skickas 
till Wittenberg för 
att fortsätta studera 
teologi. 

1512
Luther slutförde 
sina doktorands-
studier i Wittenberg 
och blev teologie 
doktor. 

1517
Den 31 oktober spikade Martin Luther 
upp 95 teser  på Slottskyrkans port. Dessa 
teser handlade om att Luther tog fasta på 
den enskilde personens kristina liv. På två 
veckor var teserna översatta från latin till 
tyska och spridda i Tyskland. Men Luther 
vill ha diskussion om avlatsbreven inte 
komma i opposition med Katolska kyrkan.

1521
I januari blir Martin bannlyst, utesluten ur 
kyrkans gemenskap. Även kejsaren Karl V, 
som vill ha kristen enhet, ber Luther ta till-
baka sina teser. Men han vägrar och blir i 
maj samma år förklarad i rikets akt. Vilket 
betyder: fredlös och att vem som helst får 
döda honom. 

På väg hem blir hans vagn utsatt för ett 
fingerat överfall och förs i hemlighet till 
borgen Wartburg för att folk skulle tro att 
han blivit mördad. Kurfursten Fredrik III 
skyddade så Luther från hans fiender och 
höll honom gömd i ett år på borgen.

1483 1505 1506 1507 1512 1517 1521
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1546
Martin Luther dör i Eisle-
ben 18 februari under en 
tjänsteresa. På natten mel-
lan 17 och 18 februari lig-
ger han på sitt yttersta  
omgiven av flera av sina 
vänner. De sista orden han 
yttrade var från Psaltaren 
31:6: "Ja överlämnar mig 
i dina händer. Du befri-
ar mig, Herre, du sanne 
Gud."

1521-22
Översätter Martin 
Nya Testamentet 
från grekiska till  
begriplig tyska.  
Boken fick stor  
betydelse i Tyskland 
och blev en grund 
för den tyska som 
finns idag. 

1522
I mars återvänder Martin på 
eget initiativ till Wittenberg. 
Därför att hans medarbeta-
re hade reformationen åt ett 
felaktigt håll.  

1525
Martin gifter sig 
med nunnan Katha-
rina von Bora, de får 
sex barn varav fyra 
överlever Luther. 

1534
Luther översätter även 
Gamla Testamentet 
så nu ges hela bibeln 
ut på tyska. Det är en 
revolution, alla kan 
nu läsa Guds ord. 
Han författade även 
ett stort antal andra 
skrifter och psalmer 
(26 finns i vår svenska 
psalmbok)som fick en 
stor spridning.

1522 1525 1534 15461521-22

Våra vaktmästare har ansvar för många olika saker. Det 
varierar också över året vad de jobbar med. 

Kyrkogården – vårens tid är att städa bort vintern
I vårvinterns tid är det att städa bort vintern och förbereda inför 
våren. I år börjar vi den 13 mars, se mer information på sidan 
17.  Allt granris från samtliga gravar och övriga planteringar ska 
plockas bort. Vinterns grus på gångar och parkeringar skall sopas 
upp och köras bort. Grenar som blåst ned och gamla löv som va-
rit fastfrusna skall krattas bort. Många buskar och träd beskärs 
på vårvintern. Vi börjar kantskära gångar och planteringar. 

Vi får även hålla grusgångarna, häckarna och buskagen fria 
från ogräs. Och ogräset växer tidigt, redan i februari. 

Plantering - skötselgravar
De som i sin skötsel betalar för vårplantering får penséer på gra-
ven det är klart några dagar innan påsk. 

Till Mors dag i slutet på maj ska all sommarplantering vara 
klar. Att plantera och se till att det finns bra jord på gravarna är 
en viktig uppgift. Skötselgravarna skall även hållas ogräsfria samt 
krattas, om det är grusgravar.

Vi har över 1000 gravar som har skötselavtal. En del har vår-
plantering men ännu fler har sommarplanering, vattning ingår. 
Men kan även köpas till som egen tjänst. 

Utbildning
Alla vaktmästare får utbildning och uppdatering så att arbetsplat-
sen är och förblir säker. När de använder olika redskap har de ut-
bildning på det. Som till exempel grästrimmer och röjsåg.

Lokalvård
De som arbetar med att städa våra lokaler har ett viktigt arbete. 
Efter aktiviteter i kyrkor och församlingshem behövs det städas. 
Dessutom behövs storstädning med jämna mellanrum. 

Jordbegravning
Grav grävs oftast ner till 1,6 meters djup. Till det behövs en liten 
grävmaskin som kommer in emellan de andra gravarna utan att 
förstöra. För att gräva en grav behövs stor vana erfarenhet och 
grävutbildning. Efteråt ska den fyllas igen på ett korrekt vis. Våra 
vaktmästare är mycket skickliga och flera har lång erfarenhet i 
yrket.

Anna Dahl har intervjuat några vaktmästare

Våra vaktmästare
Många olika arbetsuppgifter

"Vår Gud är oss en väldig borg"
 Temamässa med psalmer av Martin Luther

Söndag 12/3 kl. 10
Röra kyrka

Söndag 19/3 kl. 12
Torps kyrka

Martin Luthers morgonbön
Tack, käre himmelske Fader, för att du i natt har 
bevarat mig för allt skadligt och farligt. 

Jag ber dig om skydd också i dag mot synd och 
allt ont, så att jag får leva efter ditt sinne. 

I dina händer anförtror jag mig med kropp och 
själ och allt. 

Låt din heliga ängel vara med mig så att ond-
skan inte får någon makt över mig. 
I Jesu namn, Amen. 

Från Psalmbokens bönbok



12 www.svenskakyrkan.se/orust

Lunchkonsert
Sanna Räsänen,  
diplomorganist
kl. 12 , torsdag 16/3, 
därefter lunch  i skolan. Anmälan till Karin 
Hansson, 0304- 26 205 senast 13/3. 

Gullholmens kyrka
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Musik för hela Orust
Örongodis 

Med allsång
Astrid Tellestam och musiker. 

Musikcafé

Tegneby församlingshem

Onsdag 

29 mars kl 19

Fika och lotterier!

Ove Aronsson, Mycklebykören 
Hans Blomberg och Egil Midtbö

Musikcafé

Långelanda församlingshem

Onsdag 3 maj kl. 18.30

Fika och lotterier!

Musikgudstjänst 

Jesu sju ord på korset
Musik av Joseph Haydn

Göteborgs stråkkvartett
Per Gustav Hanner, resitatör

Morlanda kyrka
Långfredag 14 april kl. 17

Morlanda Vokalensemble 
Ny kör - för dig med stor körvana 

Vi övar periodvis. 

 

Kontakt: organist Sanna Räsänen,  
tel. 076 107 2642, sanna.rasanen@svenskakyrkan.se

Onsdagskören 
Övar nu enbart i Mollösunds kyrka 

Onsdagar: 15/3, 22/3 29/3  
och 5/4 kl. 12.30-13.45.

Käringöns Änglakör 
övar oregelbundna tider.

Kontakt: organist Sanna Räsänen,  
tel. 076 107 2642,  
sanna.rasanen@svenskakyrkan.se

Fo
to

: M
ag

nu
s 

A
ro

ns
so

n 
IC

O
N

Cafékvällar
Vi sjunger och fikar tillsammans. 
Musikcafé 22/3, 17/5, kl. 19
Kyrkans hus i Ellös
Sanna Räsänen med sångare och musiker. 

Tillsammans delar vi glädjen att sjunga!
Orusts barnkör erbjuder go’ och härlig gemenskap för alla sång-
intresserade barn på hela ön. Vi sjunger med inlevelse och med-
vetenhet, utan noter, om allt mellan himmel och jord.

Ledare: Maria Henriksson. Telefon 0304-26 444 
E-post: maria.henriksson@svenskakyrkan.se

Tegneby 
församlingshem
Onsdagar kl. 17-17.45

Orusts barnkör

Gudstjänst kl. 10  därefter 

Fasteauktion & lotter
i församlingshemmet. 
Barnen har tillverkat smycken 
som är med på auktionen. 

Palmsöndag  9/4 kl. 10
Långelanda kyrka

 Gåvor lämnas före  
gudstjänsten.

Gemenskaps- 

Luncher

Mer info se hemsidan
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Bön i Stala
Torsdagar  kl. 18,  jämna veckor, 
start 23/3. 

Stala församlingshem,  
nedre plan
Kontakt:  
Gunilla Svensson tel: 0768-193068

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

Veckomässa Torp
varje torsdag kl. 18.30
Till och med 1/6

Torps kyrka 
Ansvarig: Jonas Liljeqvist

Veckomässa Ellös
varje onsdag kl. 18
Till och med 31/5 

Kyrkans hus, Ellös 
Ansvarig: PG Hanner

Gudstjänster
Till vardags 

FUB-kväll  
med andakt
Språngkören sjunger 

Fredag 28/4 kl. 19
Kyrkans hus i Henån

Dessa gudstjänster riktar sig till unga och 
vuxna funktionshindrade med assistenter, 
föräldrar och vänner. Gemenskap med sång,  
musik, andakt. En god smörgås serveras  
under kvällen.

Fika!

Kyrkans kafé
Vi träffas och trivs tillsammans. 
Tisdagar kl. 14-15.30 

Varannan tisdag 21/3, 4/4, 
18/4, 2/5
Kyrkans hus i Ellös
Ansvarig: Diakon Karin Hansson 

Familjegudstjänst 

Påskens händelser
dramatiseras av barnen. 

Palmsöndag  9/4 kl. 10
Röra kyrka

Vid kyrkfikat är det lotterier  
och försäljning till förmån  
för fasteinsamlingen.

Vardags- 
gudstjänst
med kyrkfika, 
Torsdagar kl. 14

23/3, 20/4, 11/5 
Käringöns kyrka
PG Hanner och Karin Hansson

Vårgudstjänst med glädje & ljus
Vi välsignar

sommaren med segling & bad
Morlanda Vokalensemble framför verk av bl.a. Eliza Gilkyson, Liam Lawton 
och Kaj-Erik Gustafsson. 

14 maj kl. 14. 

Mollösunds kyrka 
Präst: PG Hanner, organist: Sanna Räsänen. 
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Föredrag
Möten med gott för kropp och själ

Vittnesbörd om 
Änglars ingripande
Författaren Ingrid Waern talar om an-
dras och egna berättelser.

När jag öppnade ögonen såg jag att hela 
vårt sovrum var alldeles upplyst. Det var 
ett förunderligt ljussken som vilade över 
hela rummet. Jag reste mig upp till hälf-
ten i min säng. Ljusskenet fyllde alla vinklar 
och vrår. Det var som om hela luften var 
lysande. 

Torps församlingshem 
Torsdag 6 april kl 19.00
Efter veckomässan i Torps kyrka kl 18.30

Jonas Liljeqvist

Vi serverar gott fika!

VILL DU SKÄNKA NÅGOT?
Lämna in det till Tegneby församlings-
hem. Ej ytterkrukor, böcker eller stora 
möbler. 

Ring: Ingrid Andersson 0304-22382, 
Britt-Mari Karlsson 0304-26 420  
eller Karin Olsson, 070-290 5632

Tegneby församlingshem
Lördag 20 maj kl. 11-14

Projekt Robin Hood

Loppis 
till förmån för barn i Rumänien. 

Fika med nybakat tunnbröd

Vi gör tillsammans
Alla åldrar - inga förkunskaper - gemenskap!

Kvällskyrkis
För barn i alla åldrar  
tillsammans med föräldrar. 
10/5  kl. 16-19.  
Vi leker, pysslar, pratar och äter 
spagetti och köttfärssås tillsammans  
kl 17.15.  
Det är mässa för alla åldrar kl 18.

Kyrkans hus i Ellös

Ansvarig: Pedagog Anna Gustafsson, tel. 26 211.

Avresa från Mollösund kl. 7. Avgång från Ellös busstation kl. 7.30.  

Sommarutflykt 
Tjolöholms slott , torsdag 8 juni

Träffpunkt Långelanda
Långelanda församlingshem
Torsdagar kl. 11

20/4
Helga Hussels violin och  
Hans Blomberg piano.

18/5 
Gåke, Hans Blomberg sång & musik.

Torsdag 1 juni
Buss avgår från Kyrkans hus, Svanesund.  
Båt ut till Käringön. 
Andakt med pilgrimspräst Egil Midtbö 
i Käringöns kyrka.

Pris 350kr/person inklusive lunch och fika.

Anmälan senast 1 maj till  
diakoniassistent Cecilia Williamsson 
OBS! begränsat antal platser.

E-post: cecilia.williamsson@svenskakyrkan.se 
Tel: 0304-26 305   

Pilgrimsresa 
Möt försommaren med en båttur ut till 

Käringön

Förmiddagskaffe efter vägen.Utställ-
ning, park och lunch på Tjolöholms slott. 
Besök i Apelvikshöjds kyrka, Varberg 
Hemma igen ca. kl. 18.00 
Kostnad: 500 kr. Betalas kontant i  
bussen.

Anmälan senast 5 juni till pastors-
expeditionen tel. 0304-26 400

Frågor: diakon Karin Hansson  
tel. 0304-26 205 
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Popcorn!

Filmen Jesus
Världens mest sedda film – 
baserad på världens mest 
lästa bok!
Den klassiska filmatiseringen av Lukas- 
evangeliet. Den har inte visats på teve. 
Speltid 83 min. Rekommenderas från 
cirka 13 år

Tegneby församlingshem
Tisdag 4/4 kl. 18.30

Kom hela familjen! 
Kvällsmat kl. 17.30  
Under filmvisningen ser barnen på en egen film. 

Församlingskväll med
Britt-Mari Karlsson
"10 år som församlingsassistent" 
Hon berättar och visar bilder från sina 
10 år tillsammans med barnen.  

Onsdag 22 mars kl. 19

Tegneby församlingshem

Frukt och godis!

Föredrag för hela Orust
Möten med gott för kropp och själ

Lära mer om vår tro
Bön - studier - diskussioner

Bibel, samtal och te 
Över en kopp te samtalar vi 
om våra frågor kring bibeln. 
Kl. 19-20.30 Udda onsdagar,  

sista gången 10/5    
Ledare: PG Hanner

Kyrkans hus, Ellös

Församlingsafton x2

”Jag vill ta frälsningens bägare”
23 mars kl. 19-21
Göran och Berit Simonsson

Om glädjen i nattvarden. 

Pojken med Davidstjärnan
25 april kl. 19-21
Michael Ben-Menachem 

Michael hör till den krympande skaran överlevande undan förin-
telsen. Ur barnets perspektiv berättar han om livet i ett arbets-
läger och visar hur han trots alla hemska upplevelser kunnat gå 
vidare och bli en lycklig människa. 

Kyrkans hus, Henån

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

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

Kom, så går vi! 
Lustfylld promenad!-hälsa till ande, kropp & själ.

Kyrkans hus, Henån
Vi avslutar med härlig lunchsmörgås & kaffe.  
Vid dåligt väder har vi skapande verkstad.

Måndagar kl. 10-12.30  
varannan vecka t.o.m. 22/5. 
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

Kyrkans hus, Ellös
Vi avslutar med härlig lunchsmörgås & kaffe.

Fredagar kl. 10-12.30,  
10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5
Ansvarig: Diakon Karin Hansson

Kyrkans hus, Svanesund, Fridäng
Vi avslutar med härlig lunchbuffe & kaffe.  
Även för de med rullator och barnvagn.

Torsdag kl. 10, 16/3, 30/3, 27/4, 
11/5, 8/6, 15/6
Ansvarig: Cecilia Williamsson
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Avlidna
Långelanda

Ingrid Märta Viola Berntsson, Kollungeröd, Svanesund, 
90 år
Edit Viola Eriksson, Åvägen, Henån 99 år
Gull-Britt Annhild Maria Kilander, Ottestens väg, Svane-
sund, 82 år
Eva Kristina Johansson, Grenegård, Svanesund, 71 år
Helmi Maria Andersson, Börsgård, Svanesund,  94 år
Elmar Fred Gunnar Frinell, Skansvägen, Svanesund, 87 år
Bengt Herbert Carlsson, Berga och Eklunden, Svanesund, 
68 år
Karin Margareta Högström, Bergsvägen, Svanesund, 68 år
Ture Ivan Daniel Torstensson, Eklunden, Svanesund, 74 år
Sven Erik Karlsson, Skansvägen, Svanesund, 81 år
Philipe Norseth, Håffoss, Svanesund, 32 år
Dagny Therit Gunborg Dalman, Svanesund, 87 år
Barbro Anita Amnell, Kebo, Svanesund, 76 år

Myckleby
Sven Orvar Martinsson, Krogane- Hogen, Henån, 79 år
Kim Gunnar Emanuel Jacobson, Hogen, Svanesund, 19 år
Elsie Viktoria Carlsson, Fjälla, Henån, 88 år
Karin Elsie Sofia Johansson, Vassö, Henån, 94 år
Fanny Irene Olsson, Henån och  Lunna , 96 år
Knut Bertil Olsson ,Önne, Henån, 91 år
Alf Kenneth Ericson, Önne, Henån, 73 år

Morlanda
Ulf Gustaf  Fredholm, Skäretvägen, Ellös, 94 år
Olof Rune Gerhard Olofsson,  Mollösundsvägen,  
Edshultshall, 96 år
Hedvig Magda Svenborg Olsson, Hästekälla och Strand-
gården, Ellös, 86 år
Karl-Erik Roger Skoglund, Morlandavägen, Ellös, 69 år
Einar Daniel Danielsson, Hällavägen, Ellös, 83 år
Elsi Mariana Isabella Edh, Flatön, Ellös, 90 år
Annhild Linnea Johansson, Hällavägen, Ellös, 91 år
Artur Gustav Eggert, Saxeliden, Ellös, 93 år
Nils Anders Jonny Nilsson, Flatön, Ellös, 81 år
Elsy Åström, Strandvägen, Ellös, 86 år
Monica Elisabet Kristina Jonsson, Morlandavägen, Ellös, 
50 år
Anna Greta Wessberg, Ängön, Ellös, 91 år
Lars-Erik Bjarne Olsson, Nordgård Röd, Hälleviksstrand, 
73 år
Ingbritt Sofia Nilsson, Strandgården, Ellös, 83 år
Anna Olivia Niklasdotter, Kungsviken 94 år 
Alice Vanda Cecilia Abrahamsson, Barrevik, Hälleviks-
strand, 98 år
Mary Ingeborg Charlotta Jakobsson, Barrevik, Hälleviks-
strand, 91 år
Maj-Britt Saxmo , Käringön, 92 år
Lars Erik Sven Hallberg, Kungsviken, Henån, 70 år

Döpta
Långelanda

Tim Torsten Bernander Svensson, Blåklinten, Svanesund, 
14 januari.
Willie Winter, Kollungeröd, Svanesund, 30 oktober.

Morlanda
Joel Erik Peter Gustafsson, Gullvivevägen, Ellös,  
23 oktober.
Arvid Olof Markus Broljung, Röd, Hälleviksstrand, 
10 december.

Myckleby
Nils Noel Johansson, Kalseröd, Henån, 24 september
Karl Harry Viklund, Önne, Henån, 15 oktober
Oliver Sture Melin Pettersson, Ottestala, Svanesund,  
12 november.
Manfred John Leif Mandus Olofsson, Råhagen  
Bergsgärdet, Stillingsön, 19 november. 
Leo Ulf Charlie Öster Åkerblom, Stenen, Stillingsön  
4 januari.

Röra
Wilmer Richard Valter Isaksson, Lövåsvägen, Henån,  
26 november.
Hugo Ricardo Brattin, Björkåsvägen, Henån, 3 december.
Tuva Agnes Magnusson, Lerskall, Henån, 4 december.
Filip Anders  Holm Samuelsson, Ängsvägen , Henån,  
10 december.

Stala
Oscar Tage Chyssler, Svanvik Hagen, Varekil, 22 oktober.

Tegneby
Gunnar  Ingemar Daniel Sundh, Rålanda, Ellös 14 jan.
Maline Isabell Christensen, Holm, Henån, 15 januari.

Torp
Måns Helge Bosse Bursell, Stenshult, Henån, 26 nov.

Vigda
Stala

Maj Petra Gabriella Malmqvist och Johan Fredrik Eriksson,  
Edebacken, Ellös och Hårleby, Henån, 30 december.

Myckleby
Sandra Kristin Angeliqa Melin och Konrad Mikael Pettersson, 
Ottestala, Svanesund, 12 november.
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Ursäkta felaktighet Avlidna.
I förra nummret av Korsord blev det fel i avlidna. Så nu är det med 
avlidna för både nummer 2016-4 och detta nummer. 

Avlidna fortsättning
Morlanda, fortsättning

Lars Ante Larsson, Åvägen , Henån, 80 år
Martin Georg Glader, Käringön, 79 år
Tord Moritz Blomén, Käringön, 85 år
Herta Vilhelmina Manfjärd, Edshultshall, Hälleviksstrand, 
100 år

Röra
 Helge Samuel Samuelsson, Utgård, Henån, 78 år
Torsten Melin Andersson, Åvägen, Henån, 88 år
Kenneth Björn Ove Zetterlund, Vallmovägen, Henån, 43 år
Erik Valdemar Gustafsson, Bagarevägen, Henån, 93 år
Gunnar Melin Gustafsson, Utsiktsvägen, Henån, 94 år
Marcus Myung Hoon Persson, Åsavägen, Henån, 30 år
Thorvald Johannes Johansson, Röra-Röd, Henån, 88 år
Anna Josefina Johansson, Ellös och Kasen, 96 år
Sven Åke Arvidsson, Hasselvägen, Henån, 89 år
Anna Maj Viola Mattson, Stocken  Anders Falks väg,  
Ellös, 83 år 
Harry Sture Gunnar Pettersson, Göksäter, Björkelyckan, 
Henån, 71 år
Carl Henrik Åhman, Nyhagenvägen, Henån, 52 år
Kjell Niclas Pettersson, Lindåsvägen, Henån, 49 år
Kerstin Margareta Ahlrot, Rånäs, Henån, 95 år

Stala
Ernst Wilhelm Andersson,   Edsberg, Henån, 84 år
Karl Otto Johansson, Östra Hjälmvik, Varekil, 69 år
Inger Johanna Ahlén, Granbacken, Varekil, 35 år
Eva-Britt Thelin ,Myrebacken, Varekil, 64 år
Charles Evert Karlsson, Rossön och Eklunden,  
Svanesund, 87 år
Åke Evert William Olsson, Åkebo, Varekil, 94 år
Ingrid Reneé Brandt, Brattorp, Svanesund,  57 år
Gunnar Hilding Olsén, Varekil, 87 år
Bo Henrik Björheden, Säckebäck, Varekil, 76 år
Bo Christer Isaksson, Övre Hoga, Varekil, 73 år

Tegneby
Anders Gunnar Karlsson, Lyr-Låssbo, Nösund, 95 år
Ivar Bertil Karlsson, Tegneby-Hogen, Henån, 93 år
Birgit Irene Stannborg, Strand, Nösund, 85 år
Olle Bertil Johansson, Rålandsberg , Ellös, 84 år 
Tage Elof Arvidsson, Gamla vägen, Nösund, 91 år
Stig Gustaf  Arvid Gitse, Nösund , 95 år
Jenny Kristina Olsson, Tegneby-Kärra,  Henån, 97 år
Karl Jan Christer Stannborg, Strand, Nösund, 78 år
Hugo Erland Olsson, Gilleby, Ellös 89år

Torp
Allan Sigmund Johansson, Naddebacken, Henån, 87 år
John Einar Gustav Rutgersson, Vindön, Henån, 85 år
Inger Marianne Johannesson, Ström, Henån, 84 år
Lage Nyyrikki, Lehto, Åvägen, Henån, 80 år
Elna Barbro Oskarsson, Rävekullestigen, Henån, 75 år
Birgit Margareta Oskarsson, Henån, 90 år
Christian Owe Luhr, Brunnefjäll, Henån, 79 år
Johan Ingvar Nadén, Naddebacken och Henån, 92 år

Pilgrimsvandring
Kom som den du är!

Gullholmen/Hermanö
Samling vid  Tuvesvik Tema Vår
Onsdag 10 maj kl. 8.30
Samlings vid Tuvesvik kl 8.30 båten tar oss till Gullholmen 8.45.  
Vandringen  är lätt och 12 km lång.  Vi får ta del av Gullholmens och  
Hermanös historia. Båten tar vi tillbaka till Tuvesvik under eftermiddagen.  

Ingen anmälan eller kostnad. Ta med kläder efter väder samt  
vatten, matsäck, sittunderlag och ev. plåster.  
Ansvarig:  pilgrimspräst Egil Mitdbö, tel. 0304-26 301

Boka redan nu resterande vandringar: 

Kristi himmelsfärdshelgen Start Röra kyrka
Anmälan! Info om hur anmälan sker & kostnad för vandringen kommer. 
Torsdag 25 maj- lördag 27 maj. Längd cirka 70 km, medelsvår 

Torp - Långelanda Tema Sommar 
Torsdag 28 juni kl. 8.30-17.30. Längd 24 km, medelsvår

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

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

På endagars vandringarna ordnas buss utan kostnad till utgångsplatsen. 

Vårstädning av  
kyrkogårdarna
Borttagning av gransris och vinterdekorationer 
från gravar kommer att påbörjas  
måndag 13 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  
föremål bakom gravstenen. 

Malin Brav, kyrkgårdsföreståndare

Kantklippning av gravplatser
Kyrkofullmäktige har beslutat att kantklipp-
ningen från och med 2017 ska vara avgiftsfri.
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Gudstjänster 12 mars - 25 juni 
(med reservation för eventuella ändringar)  

Se även gudstjänster på vår hemsida. Den uppdateras fortlöpande.

Mars

10.00 Långelanda
 Mässa, buss
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Hans Blomberg
13.00 Myckleby
 Mässa, kör
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Hans Blomberg 
10.00 Stala
 Mässa
 Präst: Hans Gunnar Halmerius , musiker: Gunilla Trolle
11.00 Morlanda
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Gudstjänst
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Röra
 Vår Gud är oss en väldig borg  
 Temamässa med psalmer av Martin Luther, kaffe, buss
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
12.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

19 3 söndagen i fastan
 Tema: Kampen mot ondskan

16.00 Långelanda
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Gunilla Trolle
10.00 Stala
 Familjegudstjänst, kaffe, basar för kyrkans  
 internationella hjälpverksamhet
 Präst: Patrick Rydsten , musiker: Gunilla Trolle
11.00 Morlanda
 Gudstjänst, kaffe, buss, 
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Anton Jernevad
14.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
12.00 Tegneby
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Röra
 Gudstjänst, Röra-Tegnebykören
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00 Torp
 Vår Gud är oss en väldig borg  
 Temamässa med psalmer av Martin Luther
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

12 2 söndagen i fastan
 Tema: Den kämpande tron

26 Jungfru marie bebådelsedag
 Tema: Guds mäktiga verk

10.00 Långelanda 
 Mässa, buss
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Sven Eckerdal
13.00 Myckleby
 Mässa, sommarkonfirmanderna
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Hans Blomberg 
12.00 Stala
 Mässa, kör
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Morlanda 
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen 
14.00 Gullholmen
 Mässa 
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen 
14.00 Mollösund
 Mässa, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
11.00  Tegneby
 Familjemässa, barnkör, kaffe, basar
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00 Röra 
 Gudstjänst, buss
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Anton Jernevad
10.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Anton Jernevad

April

18.00 Långelanda
 Gospelmässa
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
11.00 Morlanda
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Mässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00  Tegneby
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
16.00 Kyrkans hus, Henån
 Lovsångsmässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Gunilla Enggren

2 5 söndagen i fastan
 Tema: Försonaren
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April, forstättning

12.00 Långelanda
 Gudstjänst, kaffe, buss. Auktion och lotteri i församlings-  
 hemmet. Gåvor lämnas före gudstjänsten. 
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
13.00 Myckleby
 Mässa, sommarkonfirmanderna
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
10.00 Stala
 Familjegudstjänst, kaffe, påskmarknad och tipspromenad
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Morlanda
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: Håkan Helleberg musiker:  Per Göran Huss
14.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe, Helena Henriksson, violin
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Tegneby
 Gudstjänst, kaffe, Helena Henriksson, violin
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Röra 
 Familjegudstjänst, påskens händelser dramatiseras av barnen.   
 kaffe med lotterier & försäljning till förmån för  
 fasteinsamlingen, buss.
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Gunilla Enggren

 18.00 Kyrkans hus, Ellös 
 Passionsmässa

18.30 Långelanda 
 Skärtorsdagsmässa, kaffe
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
19.00 Morlanda
 Skärtorsdagsmässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen 
14.00 Gullholmen
 Skärtorsdagsmässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen 
18.00 Tegneby
 Skärtorsdagsmässa  
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
18.30 Torp
 Skärtorsdagsmässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

16.00 Långelanda  
 Musikgudstjänst, solist Carin Sandberg
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
13.00 Myckleby
 Vid korset
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal

9 Palmsöndag
 Tema: Vägen till korset

12 Onsdag

13 Skärtorsdag
 Tema: Försonaren

14 Långfredagen
 Tema: Korset

10.00 Stala
 Långfredagsgudstjänst
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
17.00 Morlanda 
 Musikgudstjänst, Jesu sju ord på korset, musik av Joseph  
 Haydn, Göteborgs stråkkvartett
 Präst: PG Hanner, musiker: Göteborgs stråkkvartett
14.30 Käringön
 Gudstjänst
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Mollösund
 Långfredagsgudstjänst
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Per Göran Huss
10.00 Tegneby
 Långfredagsgudstjänst
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Hans Gunnar Halmerius 
10.00 Röra
 Långfredagsgudstjänst, Röra-Tegneby kören
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Maria Henriksson
12.00 Torp
 Långfredagsgudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Maria Henriksson  
 

10.00 Långelanda
 Påskdagsmässa, kör, kaffe
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
13.00 Myckleby
 Gudstjänst, kör
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
10.00 Stala
 Mässa, körgrupp, kaffe
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Morlanda
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Gullholmen
 Mässa 
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
14.30 Käringön
 Mässa, kör
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
17.00 Mollösund
 Mässa, kaffe
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Tegneby
 Mässa, Röra-Tegnebykören
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Röra 
 Mässa, buss
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
12.00 Torp
 Mässa, kaffe
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

14 Långfredagen, fortsättning

16 Påskdagen
 Tema: Kristus är uppstånden
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April, fortsättning

17 Annandag påsk
 Tema: Möte med den uppståndne

18.00 Långelanda 
 Musikgudstjänst, kör 
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Hans Blomberg
11.00 Flatön
 Emmausmässa, vandring från Fröjdendal kl. 9
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen

23 2 söndagen i påsktiden
 Tema: Påskens vittnen

12.00 Långelanda 
 Mässa
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
10.00 Stala
 Gudstjänst, kör
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Morlanda 
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Gullholmen
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Gunnar Halmerius
14.00 Mollösund
 Mässa, kaffe
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Tegneby
 Mässa, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
16.00 Kyrkans hus, Henån 
 Gustjänst
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson

10.00 Långelanda 
 Gudstjänst
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
13.00 Myckleby
 Mässa
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
10.00 Stala
 Familjegudstjänst, kaffe
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Morlanda 
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Gudstjänst
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Röra 
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Anton Jernevad
12.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Anton Jernevad

30 3 söndagen i påsktiden
 Tema: Den gode herden

Maj
         

7 4 söndagen i påsktiden
 Tema: Vägen till livet

10.00 Långelanda 
 Familjegudstjänst, kaffe
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
12.00 Stala 
 Mässa 
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
11.00 Morlanda 
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per Göran Huss
14.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00   Tegneby
 Familjegudstjänst, Orusts barnkör, 
 juniorer och miniorer medverkar, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00   Röra
 Gudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Hans Gunnar Halmerius 
10.00  Torp
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Hans Gunnar Halmerius

14 5 söndagen i påsktiden
 Tema: Att växa i tro

12.00  Långelanda 
 Mässa
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: vikarie
13.00 Myckleby
 Mässa, sommarkonfirmander
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
10.00 Stala
 Familjegudstjänst, kaffe
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: vikarie
11.00 Morlanda 
 Familjegudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Gullholmen
 Mässa
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
14.00 Mollösund
 Vårgudstjänst, välsignelse av segelsäsongen. 
 Morlanda vokalensemble, kaffe
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Tegneby
 Mässa, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Röra 
 Gustjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per-Göran Huss
12.00 Torp
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per-Göran Huss
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21 Bönsöndagen
 Tema: Bönen

10.00 Långelanda 
 Gudstjänst
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
12.00 Stala
 Mässa, kör
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Morlanda 
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Mässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00   Tegneby
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Maria Henriksson
12.00 Torp
 Mässa med konfirmation
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Maria Henriksson

25 Kristi Himmelsfärds dag
 Tema: Herre över allting

10.00 Stala
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
20.00 Myckleby
 Pilgrimsmässa
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
11.00 Vid Sollid, vid regn i Hälleviksstrand
 Friluftsgudstjänst, buss, Helena Henriksson, violin
 Präst:  Hans Gunnar Halmerius, musiker: Maria Henriksson
08.00 Käringön
 Ottegudstjänst med sång från tornet. 
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Tegneby
 Gudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
08.00 Röra 
 Gudstjänst, kaffe 
 Röra-Tegnebykören, Helena Henriksson, violin
 Präst:  Hans Gunnar Halmerius, musiker: Maria Henriksson
12.00 Torp
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

10.00 Långelanda 
 Mässa, kör, kaffe
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
13.00 Myckleby
 Gudstjänst, kör
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
11.00 Morlanda
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: vikarie
14.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe   
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per Göran Huss
10.00 Tegneby
 Mässa, kaffe
 Präst: vikarie, musiker: vikarie
10.00 Röra
 Mässa, buss
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Hans Gunnar Halmerius 
12.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Hans Gunnar Halmerius 

Juni

11.00 Hälleviksstrand
 Konfirmationsmässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen

10.00  Långelanda 
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Sven Eckerdal
13.00 Myckleby
 Mässa
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Sven Eckerdal
10.00 Stala
 Konfirmationshögmässa
 Präst: Åke Wiklund, Patrik Rydsten,  
 musiker: Hans Blomberg
11.00 Hälleviksstrand 
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Gullholmen
 Gudstjänst
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Per Göran Huss
14.00 Mollösund
 Mässa, kaffe
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Tegneby
 Mässa, Röra-Tegnebykören, kaffe
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Maria Henriksson
16.00 Kyrkans hus, Henån 
 Familjegudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker:  Maria Henriksson
18.00 Torp
 Musikgudstjänst, Orust Gospel
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Hans Blomberg

28 Söndag före pingst
 Tema: Hjälparen kommer

3 Lördag

4 Pingstdagen
 Tema: Den heliga anden
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5 Annandag pingst
 Tema: Andens vind över välden

19.00 Hälleviksstrand  
 Gudstjänst, kör, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen

11 Heliga trefaldighets dag
 Tema: Gud - Fader, Son och Ande

12.00 Långelanda  
 Gudstjänst
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
10.00 Stala
 Mässa
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Morlanda 
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Gudstjänst
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
10.00 Röra 
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Anton Jernevad 
12.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Anton Jernevad

18 1 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Vårt dop

10.00 Långelanda  
 Gudstjänst
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
20.00 Myckleby
 Pilgrimsmässa med konfirmander
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
12.00 Stala
 Mässa
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Morlanda 
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst:  Hans Gunnar Halmerius, musiker: Anton Jernevad
14.00 Mollösund
 Gudstjänst, Helena Henriksson, violin, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00 Tegneby
 Gudstjänst, Helena Henriksson, violin, kaffe
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
10.00 Röra 
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per Göran Huss
12.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per Göran Huss

23 Midsommarafton

11.00 Kyrkans hus, Ellös. Vid badplatsen 
 Friluftsgudstjänst
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Maria Henriksson

24 Midsommardagen
 Tema: Skapelsen

14.00 Långelanda, vid prästgården 
 Friluftsgudstjänst, buss
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
18.00 Stala, vid Rossö
 Friluftsgudstjänst, kör
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
19.00 Flatön 
 Musikgudstjänst, En resa med Taube, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Henrik Mossberg
 Henrik Mossberg spelar och sjunger
10.00 Röra 
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

25 Johannes Döparens dag
 Tema: Den Högstes profet

13.00 Myckleby
 Gudstjänst 
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
11.00 Morlanda 
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Gullholmen
 Mässa
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
18.00 Mollösund
 Mässa, kaffe
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
18.00 Tegneby, Hembygdsmuséet
 Friluftsgudstjänst. Vid regn i Tegneby kyrka.
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
18.00 Torp
 Visa vid midsommartid. 
 Musikgudstjänst med vissångaren Axel Falk, kaffe
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
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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 vinnare får var sin blomstercheck.  
Anställda i Svenska kyrkan får inte delta. 

Det finns tre lyckliga vinnar denna gång. Tack alla som 
skickat in. Vinnarna i förra korsordet:  
Birgitta Johanssson, Ellös, Bojan Andersson, Henån, Anita 
Borke, Lerum.
Grattis! Blomstercheck kommer med posten.

Korsords korsord
Hittar du samma bild två gånger i tidningen?

Lösning på förra korsordet
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Tel. 0304-26 400 
www.svenskakyrkan.se/orust

Älska mig mest, 

när jag förtjänar det minst, 
för då behöver jag det 

bäst. 


