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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: 20 juni Nästa nummer kommer 1 september. 
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. Håkan skriver på sidan 2 om "Bara den som 
vandrar nära marken kan se dina under Gud." Här, barnen på 
bryggan i stor glädje, sommarglädje, ett under i sig. Foto: IKON. 

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
Diakoniassistent Lisbeth Johansson 26 203

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
Barnledare 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 Williamsson 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

Sommarstängt: Fredagar 26/6-20 /8

Innehåll
Vad vill du läsa om i detta nummer?

SIDAN 10
2 x Sommar!, Egil Midtbö 
och PG Hanners sommar-
tankar.

SIDAN 11
Därför är jag medlem.

SIDAN 12-13
Händer i kyrkan på Orust. Många aktiviteter 
för alla åldrar, på många platser. 

SIDAN 14-15
Livets gång. Döpta, vigda och avlidna. 
Kyrkoval.

SIDAN 15
Våra vaktmästare.

SIDAN 16
Gudstjänster i våra kyrkor. Från 23 juni till  
10 september. 

SIDAN 23
Korsordet - lös och skicka in. Chans att vinna 
en blomstersheck.
 
SIDAN 24
Baksidan -  
Ljuva sommartid.

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.
För kyrkkaffe och Gemenskapsluncher, 
hela Orust - 123 113 113 5

Vi finns på Facebook 
Gilla och dela gärna vår sida.

Jag bad om...
Jag bad om styrka…
Och Gud gav mig utmaningar som gör mig stark.

Jag bad om vishet…
Och Gud gav mig problem att lösa.

Jag bad om välgång…
Och Gud gav mig faror att övervinna.

Jag bad om kärlek…
Och Gud gav mig människor i svårigheter som jag 
får hjälpa.

Jag bad om förmåner…
Och Gud gav mig möjligheter och tillfällen.

Jag fick inget av det jag ville.
Jag fick allt jag behövde. 
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Håkan Helleberg
Kyrkoherde

Sommar extra allt?
Men utan stress

SIDAN 10
2 x Sommar!, Egil Midtbö 
och PG Hanners sommar-
tankar.

SIDAN 11
Därför är jag medlem.

SIDAN 12-13
Händer i kyrkan på Orust. Många aktiviteter 
för alla åldrar, på många platser. 

SIDAN 14-15
Livets gång. Döpta, vigda och avlidna. 
Kyrkoval.

SIDAN 15
Våra vaktmästare.

SIDAN 16
Gudstjänster i våra kyrkor. Från 23 juni till  
10 september. 

SIDAN 23
Korsordet - lös och skicka in. Chans att vinna 
en blomstersheck.
 
SIDAN 24
Baksidan -  
Ljuva sommartid.

För ett tag sedan såg jag ett inslag på nyheterna som 
handlade om studenter och utbrändhet. Tydligen 
drabbas många, företrädesvis unga flickor, av detta 
problem. Den hårda studietakten och tidspess pekas 
ut som en bov i dramat. Men en person sade också in-
siktsfullt: man vill ju hinna med allt annat också. Man 
vill leva livet ”Extra Allt”.

Detta får mig i dessa blomstrande tider tänka 
på ett program på radion som sände från parti-
hallarna i Stockholm. Det handlade om stres-
sade frukter och grönsaker. Plötsligt sade man-
nen i radion, då han tydligen höll fram en stor 
röd tomat: ” detta är egentligen en grön tomat 
där den röda färgen har stressats fram”.
Med andra ord så var det en omogen tomat 
som spelade mogen. Lite smak och lite näring.

Meditera över en grönsak
Nu då sommaren står för dörren och en del av oss kanske 
kan få en möjlighet till rekreation kan kanske den där toma-
ten vara något att meditera över.

Kan det vara så att även en stressad människa mister sin 
näring och sin substans. Ibland kanske vi bara känns ingen 
på färgen. En vacker utsida men en ganska blek insida.

Växa i sin egen takt
Naturen växer på sina egna villkor och i sin egen rytm. Det 
går inte att stressa den. Om inte vi människor tillsätter ke-
mikalier eller annat som skall skynda på förståss, men det 
leder för det mesta till en sämre kvalitet. Det i naturen gäller 
att växter och annat får måste växa i sin egen takt.

Inga genvägar
Även då det handlar om andlig läsning, bibeln till exempel, 
så måste den få ta sin tid. Det går inte att stressa fram för-
ståelse. Det finns inga genvägar. Det måste få ta den tid som 
det tar. Annas finns det risk att man bara blir en from utsida 
med en massa religösa manér. Eller så blir man en som tror 

sig förstå och avfärdar allt som inte faller en på ”läppen”, 
slarvigt utryckt.

Låt oss nu, den som kan, sakta ner lite i sommar. Tänka på 
att vi behöver återhämta oss. Att vi tänker på det tredje bu-
det som vi fått. ”Tänk på vilodagen, så att du helgar den”. 
Buden är till för oss, inte för Gud eller Kyrkan. Det är vi 

som skall bruka dom för vår egen ”återskapel-
se och rekreation”.

En del av oss kanske känner oss som ovan 
nämnda tomat. Låt oss växa till och mogna så 
vi får tillbaka både näring och essens.

Och framförallt ha kul. Avslutningsorden häm-
tar jag från psalmen 787 i den svenska psalm-
boken.

Bara den som vandrar nära marken kan se dina under Gud
Bara den som vandrar nära marken kan se dina under Gud
Låt oss aldrig blir så stora att vi inte ser de små,
Larven som kryper och myran som stretar och barn som lär 
sig gå.

"En omogen
tomat  

som spelade
mogen"
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Äntligen var jag framme, resan till 
Orust hade varit lång. Men till slut 
hade jag hittat huset som jag skulle 
kalla mitt i en hel vecka, min första 
semestervecka. 

Regnet smattrar mot rutan, den lilla trans-
istorradion spelade stilla musik. Kläderna 
var uppackade och sängen bäddad. När 
jag tittade i köksskåpen hittade jag vär-
meljus. De spred sitt varma sken över 
köksbordet. I ett dricksglas simmade ny-
ponrosorna jag plockat på min lärakänna-
promenad. Runt stugknuten fanns havet. 
Det luktar saltvatten och tång. Ljuset ute 
dröjde sig kvar fast klockan nästan var 
tio. Ögonlocken vart tunga, boken jag lagt 
fram hade fått vänta tills dagen därpå,  
med förhoppningen om att vädret skulle 
vara bättre då.

Oj, vad sex dagar går 
fort. Det känns som om 
jag kom i går. Så mycket 
som har hänt. Vattnet var 
som jag drömt om; salt, 
skönt och utan maneter, 
har jag badat i  minst en 
gång varje dag. Hittade 
redan första dagen till 
ett trevlig matställe. Så det har blivit flera 
goda middagar där. 

Andra dagen hittade jag till den vita fina 
träkyrkan. Dörren stod öppen så jag ki-
kade nyfiket in.  En brunbränd man i jeans 
och t-shirt hejade på mig. Han hade glada 
ögon och ett smittande skratt. Jag gick 
runt i kyrkan, tittade på alla målningar 
och den vackra dopfunten, medan han be-
rättade om votivskeppen, om sjömän som 
skänkte ett skepp till sin kyrka som tack 
till Gud för att de fått skydd och överlevt 
alla faror till sjöss.

- Hallå, sa han efter en stund, om du 
stannar kvar så är det gudstjänst snart och 
efteråt är det fika.

- Ok, sa jag.  Det började droppa in 
människor, både sommargäster och perso-
ner som såg ut som de alltid bott här och 
var hemtama i kyrkan. 

Några gick fram och tände ljus i en stor 
ljusstake. Det såg så fint ut så även jag gick 
fram och tände ett ljus.  Undrar om man 
måste be på något speciellt vis, tänkte jag. 
Men när ljusets låga brann kom bönen av 
sig själv: Gode Gud, jag ber av hela mitt 
hjärta: Gör mig hel, gör mig fri. Du vet allt 
jag bär på av sorger, ensamhet och förtviv-
lan. Hjälp mig att fokusera på det som är 
gott och viktigt på riktigt. Gode Gud hjälp 

mig vara mig själv mitt i allt vardagsbrus 
när jag kommer hem efter semestern. 

Orgeln spelade vackert. Jag blundade 
och njöt, andningen blev lugnare. Nu kom 
mannen jag talat med ombytt till andra 
kläder och jag insåg att det var han som 
var prästen. Han stod framme i kyrkan 
och talade om tillit till Gud, om att Gud 
hör bön oavsett om man ber högt eller 

bara tänker tyst för sig 
själv. Han berättade om 
Gud som en god Gud, 
som förlåter alla som ber 
om att få bli kvitt sina fel 
och brister. Han kallade 
det för synd, för att få 
syndernas förlåtelse. 

Så började orgeln spela 
en sommarpsalm, många 

sjöng med. Även jag kom ihåg orden: En 
vänlig grönskas rika dräkt...  När vi kom 
till vers fem tårades mina ögon.  
"I paradis han huld och vis, mig sist skall 
omplantera, där intet vissnar mera." 

Sommartidning
Redaktören har ordet

Anna Dahl, redaktör 
anna.dahl@svenskakyrkan.se

Sedan var det nattvard, prästen sa att 
alla som är döpta var välkomna fram och 
ta nattvarden. Då får också jag, for det ige-
nom mitt huvud. Så jag knäföll vid altaret 
tillsammans med de andra. Fick ta emot 
bröd och vin, gick omtumlad tillbaka till 
min bänk. Vad hände? Förstod inte riktigt 
men kände mig lättare om hjärtat än på 
länge. Lugnet spred sig inom mig. Prästen 
lyfte sina händer och sa med kraft: "– Her-
ren välsigne dig, och bevara dig. Herren 
låte sitt ansikte lysa över dig... 

Orden träffade mig djupt in i hjärtat. 
Lysa över mig, lilla oansenliga mig? Är jag 
viktig för Gud? En varm känsla av att vara 
älskad kom över mig. 

Den sista kvällen i stugan minns jag med 
tacksamhet och värme söndagens guds-
tjänst. Nu känner jag mig utvilad, utsövd 
och har fått nya krafter. I morgon åker jag 
hemåt igen. På ytan har nästan ingenting 
förändrats men djupt inne i mig känns allt 
som nytt.

Charlott Berg

En veckas semester
Allt, men inget förändras

Du har vårt sommarnummer av Korsord 
i handen. Hoppas att du har god läsning 
oavsett om du sitter vid köksbordet eller 
ligger i solstolen och njuter. Längst bak har 
vi som vanligt våra predikoturer. Det finns 
massor av fina gudstjänster hela somma-
ren. Dessutom finns cirka 40 tillfällen då 
du kan komma till någon av våra kyrkor 
och lyssna på musik. Det är en av de saker 
som vi kan göra för den medlemsavgift 
du  är med och betalar.  Läs mer om det på 
sidan 11. Jonas Liljeqvist har skrivit om 

nattvarden på sidan 8-9 Korsordskrysset 
hittar du som vanligt på sidan 23. 

Det är inte många dagar 
kvar till midsommar. Jag 
har fått båten i sjön och 
funderar på om jag ska 
våga ta mig ett bad. 

Önskar dig en trevlig 
midsommar och en skön 
sommar med många av-
kopplande stunder. 

Nyponrosor, växer vilt på många ställen. 
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Stora och små förändringar 
Många kyrkor - många möjligheter

Den största förändringen uppmanar 
Jesus oss till. Redan när han börjar sin 
verksamhet säger han: ”Omvänd er 
och tro på evangeliet”. (Markus ka-
pitel 1). Han vill att alla ska överge 
gudsfrånvändheten och bli gudstillvän-
da. För det behövs kunskap, vägled-
ning och framför allt den helige Andes 
hjälp. 

Kyrkans uppgift är att sprida evangeliet 
om Jesus, ge kunskap och vägledning för 
ett liv i tro, hopp och kärlek. Till det be-
hövs, arbetare, kyrkor och församlings-
hem. Och organisation. Det är liksom 
byggnadsställningen kring det tempel som 
byggs av levande stenar – Jesu vänner. 

Många kyrkor  att använda
Orust är rikt utrustat med inte mindre än 
tretton vackra och älskade kyrkor. Som 
sommarboende imponeras jag av ambitio-
nen att använda alla kyrkorna. De erbju-
der plats att fira söndagens gudstjänst, dop, 
vigsel, begravning och rum för stillhet. 

Kunnig personal
För att de ska fungera behövs kompetent 
personal. Kyrkogårdarna behöver skötas 
av kunnig personal för att vara värdiga vi-
lorum för dem som gått före oss och plat-
ser att minnas kära anhöriga.

Allt detta behöver organiseras, styras 
och ledas. Det sker i pastoratet, den lokala 
enheten som leds av en kyrkoherde.  

Tre stora förändringar
På senare år har jag har sett tre stora för-
ändringar i pastoratsorganisationen på 
Orust.

Två av dessa bestämdes ”uppifrån”.
Först slog stiftet ihop de tre gamla pasto-
raten, Morlanda, Myckleby och Tegneby 
till Orust pastorat. Sedan gjorde kyrko-
mötet en förändring i Kyrkoordningen – 
”kyrkans lagbok” –  så att pastoraten nu 
är de som ska utföra kyrkans grundläg-
gande uppgift: gudstjänst, undervisning, 
mission och diakoni. 

All personal, alla byggnader och kyr-
kogårdar, alla pengar förvaltas av pasto-
raten.  Det fodrar att gammalt tänkande 
kring församlingarna förändras vilket inte 
är lätt! 

 Ta vara på resurserna
Orust pastorats högsta beslu-
tande organ, kyrkofullmäkti-
ge, vars ledamöter väjs i kyr-
koval vart fjärde år, utser en 
styrelse – kyrkorådet. Detta 
ska ta tillvara hela Orusts in-
tressen, se till att resurserna 
i form av personal, pengar, 
byggnader och kyrkogårdar 
används för kyrkans uppgift på ett kost-
nadseffektivt sätt med god kvalitet och 
med beaktande av alla de regler och lagar 
som gäller i samhället och i kyrkan.  

Kyrkoherden leder arbetet
Men kyrkorådet leder inte arbetet. Det gör 
kyrkoherden. Att hålla isär styrning och 
ledning är svårt men spännande!

Nya arbetslag
Den tredje större förändringen på Orust 
beslutades av kyrkofullmäktige.  För att 
fått ett gott, säkert och uthålligt arbete 

 "hålla isär 
styrning 

& ledning är 
svårt 

men spännande"

infördes två arbetslag, det nordvästra och 
det sydöstra. Det finns också arbetslag för 
kyrkogårdar, vaktmästeri och administra-
tion. Den organisationen kan man ändra 

på när så behövs. Om man 
är öppen för förändringar 
inser man att någon organi-
sation som är världsbäst inte 
finns. 

Jag är imponerad av kyr-
koherde Håkan Hellebergs 
och kyrkorådets uthållighet 
i att samtala sig igenom för-
ändringsarbetets svårigheter. 

Församlingsråd
I varje församling, Orust har sju, finns ett 
församlingsråd. Det är en nykonstruktion 
i Svenska kyrkan. Råden har inte mycket 
formell makt men kan därför koncentrera 
sig på det väsentligaste – kyrkans liv. De 
viktigaste frågorna är då: Hur ska vi ar-
beta för att fler ska få uppleva den stora 
förändringen att bli vända till Gud? Och 
hur ska vi vara en miljö där man kan få 
inspiration och näring till att dagligen bli 
alltmer gudstillvänd och Jesuslik?  

 Hakon Långström
domprost emeritus, präst i Svenska kyrkan  

och sommarboende på  Orust

Pastoraten är nu de som ska 
utföra kyrkans grundläg-
gande uppgift: gudstjänst, 
undervisning, mission och 
diakoni. 

Arbetslag: Nordväst

Arbetslag: Sydost

Vår verksamhet i församlingsarna är uppdelade i två arbetslag, men de har ett nära samarbete.
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Luther  - om kamp och frihet 
Recension av Carl Magnus Adrians bok

Det finns knappast någon teolog un-
der de senaste fem seklerna som haft 
lika stort inflytande på oss idag som 
Martin Luther. Lutherska världsför-
bundet har hisnande 70 miljoner  
medlemmar. 

Hans livsverk och förkunnelse har gett så 
kraftfullt eko genom tid och rum att vi 
än idag inte bara anar hans väsen, utan 
rentav lever och formar vår kyrka efter 
hans ramar. Han som inte ens ville refor-
mera kyrkan. Han ville bara in och korri-
gera lite bland sådant som han tyckte hade 
blivit fel.

Vem var Luther?
Men vem var han då? Vem var denna his-
toriska superkändis? Det är en fråga som 
prästen och Lutherkännaren Carl Magnus 
Adrian är synnerligen lämplig att besvara. 

Luther – om kamp och frihet är ett om-
fattande porträtt av människan Martin 
Luther. Läsaren får en tämligen grundlig 
genomgång av Luthers liv, från födelse 
till död. Den kronologiska livsberättelsen 
byggs upp i korta kapitel, som varvas med 
teologiska instick. 

Även teologin tillåts växa fram krono-
logiskt genom boken, och författarens 
personliga reflektioner över Luthers syn på 

livet och tron formar en bild av den lära 
som Luther ägnade sitt liv åt att bygga upp.

Målar en personlig bild
Samtidigt strävar författaren efter att måla 
en bild av Luther som mer än bara en stor 
teolog och läromästare. I inledningskapit-
let spänner Adrian bågen ganska högt och 
berättar om Luther som ”den rädde unge 
studenten, den nyfikne bokmalen, den ka-
tegoriske tjockskallen, den ömme själavår-
daren, den sinnlige mannen, livsnjutaren, 
den sökande teologen, den oförskämde 
skribenten och den ständige lärjungen”. 

Det han naturligtvis vill fånga med be-
skrivningen är att Luther först och främst 
var en människa som vem som helst, med 
massor av sidor och identiteter. 

Stillar vår nyfikenhet
Adrian lyckas med inledningen väcka 
en stor nyfikenhet kring personen Mar-
tin Luther, och han lyckas också till stora 
delar stilla nyfikenheten under läsningens 
gång. 

Vi blir väl bekanta med den mycket 
skarpa och sökande teologen, den ständiga 
och gudfruktiga lärjungen och inte minst 
den alltjämt inspirerande retorikern. Men 
så stöter vi ju också på den där katego-
riska tjockskallen. Och det är inte utan att 

jag hade velat bli ännu lite mer upplyst om 
den här sidan av honom.

 I inledningskapitlet förbereder förfat-
taren för en delvis kritisk hållning mot 
Luther som förebild idag, men det kritiska 
perspektivet lyckas bara tränga igenom i 
vissa delar av boken.

"Tron allena är vägen till Guds nåd."
Adrian lägger mycket kraft på att cemente-
ra Luthers teologiska arv, och han är verk-
ligen skicklig på att lägga fram budskapen. 

Mycket landar i sådant som är så enkelt 
att det blir obeskrivligt svårt: tron allena 
är vägen till Guds nåd. För en teologisk 
novis som undertecknad finns här gott om 
passager att läsa långsamt och begrunda.

Pedagogiskt upplägg
Många argument och trosprinciper från en 
uppväxt i högkyrkliga sammanhang känner 
jag igen, och lär mig förstå på nya sätt.

På så sätt har boken ett mycket peda-
gogiskt upplägg, som tilltalar en nyfiken 
läsare som på förhand är långt ifrån nå-
gon Luther-expert. Jag tror att det är den 
sortens läsare som kan ha störst glädje av 
boken. Samtidigt erbjuder boken säkerli-
gen fördjupning även för en mer erfaren 
lutheran. 

Ett ännu lite kraftfullare kritiskt förhåll-
ningssätt hade ytterligare förhöjt läsupp-
levelsen, och därmed svarat upp till de 
höga förväntningar som inledningskapitlet 
borgade för. Med det sagt är "Luther – om 
kamp och frihet" ett utmärkt medel för 
fördjupning om en oändligt fascinerande 
ofrivillig historieskrivare.

Gabriel Bobeck, språkkonsult

Lutherrosen - Lutehrs emblem

CM Adrians bok: 
Luther, om kamp  
och frihet.
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Kvinnofrukostar 
Nystart - du behövs!

Kvinnofrukost är ett begrepp för 
många. Någonting man längtar efter. 
En lördagmorgon när man får lämna 
allt där hemma och bara komma, av-
njuta en god ”hotellfrukost”, lyssna 
på ett intressant föredrag och bara 
slappa och njuta tillsammans.

Vi har nu en period haft denna verksamhet 
vilande, men nu sätter vi igång på nytt! 

Det hoppas vi kunna göra i alla fall… 
Men vi behöver hjälp! Vi behöver ideella 
medarbetare som tycker det är roligt att 
jobba tillsammans! 

Några som förbereder
En grupp som håller på med förarbetet; 
dukar, förbereder och lägger upp frukost-
maten på det vackra serveringsbordet.

Kyrkvärd i Morlanda
Ett kul och viktigt uppdrag med många möten.  

Bröd, smör och och mycket annat ska fram på 
frukostbordet. 

Några som plockar i ordning
Och en grupp som plockar undan, diskar 
och ställer i ordning efteråt. 

Är detta något för dej? 

Vi har kul ihop!
Skulle du vilja vara med i någon av dessa 
sysselsättningar? Vi lovar att du kommer 
att ha roligt tillsammans med oss! 

Vi hoppas få höra av dej, så vi kan köra 
igång med Kvinnofrukost igen!

Karin Hansson, diakon
Telefon 0304-26 205

Vill du vara kyrkvärd i Morlanda 
kyrka? 

Du måste inte kunna allt från början, hu-
vudsakten är att du vill vara en aktiv del i 
Gudstjänsten.  Det som är en del av dina 
uppgifter är: hälsa välkommen, läsa texter 
och ansvara för upptaging av kollet. 

Ta kontakt med PG Hanner, präst,
telefon 0304-26 202 eller e-post: 
pergustav.hanner@svenskakyrkan.se 

Till vänster: Interiör på altartavlan och övre delen  
av predikstolen i Morlanda kyrka.  
Till höger: Exteriör av Morlanda kyrka en skön 
sommardag.
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När fängelset i Megiddo i norra Israel 
skulle byggas ut år 2005 gjordes en 
sensationell upptäckt. En fånges skyf-
fel stötte på hörnet av en omsorgsfullt 
utarbetad mosaik. 

Arkeologer tillkallades, vilka efter flera 
månaders omsorgsfullt arbete tillsammans 
med intagna, kunde slå fast att man stött 
på resterna av en kyrka, möjligen från 
200-talet. Fyndet är unikt, då det kan vara 
världens äldsta kända kyrka. En intern 
fann följande grekiska inskription i golv-
mosaiken: ”Jag har donerat det här bordet 
till minne av guden Jesus Kristus.” Man 
hittade även lämningar av ett bord.

Altarbord
Bordet var från första början den centrala 
möbeln i en kyrka. Det var kring altarbor-
det man samlades för att fira den måltid 
Jesus Kristus gav åt sina lärjungar. Denna 
enkla heliga måltid vi svenskar kallar natt-
vard. 

Redan under den period då kristendo-
men var förbjuden i det romerska riket 
utrustade de första generationernas kristna 
sina kyrkor med altare. Ända från början 
var nattvarden ett kännetecken för den 
kristna gudstjänsten.

Äldsta skriftliga källorna
Arkeologiska fynd bekräftar därmed de 
allra äldsta skriftliga källorna om hur de 
första kristna firade gudstjänst. Den äldsta 
skildringen är sannolikt från tidigt år 55 
efter Kristus, alltså från den första genera-
tionen kristna. När Paulus i Första Korin-

terbrevet beskriver hur det ska gå till vid 
sammankomsterna, betonar han att han 
har tagit emot det från Jesus själv, detta att 
man ska fira nattvarden och hur. 
(1 Kor. 11:23-25)

Tio år senare, i mitten av 60-talet ef-
ter Kristus, författar evangelisten Lukas 
Apostlagärningarna. I kapitel 2, vers 46, 
skriver han att ”De höll samman och möt-
tes varje dag troget i templet, och i hem-
men bröt man brödet och höll måltid med 
varandra i jublande, uppriktig glädje. Och 
de troendes skara bara växte och växte.”

Näring för att växa
För att växa och leva vet vi att vi behöver 
näring. Precis som det andliga hör ihop 
med det kroppsliga, så gäller samma sak 
när det handlar om vår andliga kost och 
näring, växt och mognad. Visst, att banta 
kan kroppen må bra av under vissa om-
ständigheter, men vi mår inte väl av svält-
kost för länge. Samma sak gäller själen. 
Risken att fira nattvard för ofta är nog min-
dre än att göra det för sällan eller aldrig.

Varför inte prinsesstårta?
Herrens måltid är nämligen inte något 
bara för särskilt högtidliga tillfällen. Hade 
det varit så, skulle väl Jesus hellre bjudit 
lärjungarna på prinsesstårta. 

Inte heller valde han något som bara 
gäller en gång om året, typ glögg och pep-
parkakor. Istället valde han just bröd och 
vin. Jesus såg till att det var vid den van-
liga påskmåltiden med vanliga saker på 
bordet som han instiftade nattvarden. 

Åt kvällsmat
Just det vi kan ha både till vardag och fest. 
Efter uppståndelsen åt han kvällsmat med 
några av dem. När han tog brödet, läste 
tackbönen, bröt det och gav åt dem, kände 
de igen honom.

Ovärdigt och värdigt
Den bibelkunnige vet att när Paulus skri-
ver om att och hur nattvarden ska firas, får 
de kristna i Korint sannerligen inget beröm 
av honom. De uppträder ytterst ovärdigt.

Och finns det något litet ord som verk-
ligen har etsat sig fast i fråga om nattvar-
den, så är det just detta att vara ovärdig. 

Det sitter mycket djupare än att vi ska 
fira den gärna och ofta, som till exempel 
Martin Luther betonar.

Inte dela med sig till andra
Det ovärdiga nattvardsfirandet som Paulus 
gick till rätta med i Korint handlade om 

"Risken att fira 

nattvard
för ofta är nog mindre 
än att göra det för 

sällan eller 
aldrig."

Att & hur, två enkla ord om nattvarden

Brödet, Jesu kropp, oblater som det kallas. 

Fyndet är unikt, då det kan vara världens äldsta kända kyrka.
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att man delade upp sig i grupper och att 
man tog med sig sin egen mat till samman-
komsterna, och så åt och drack man utan 
att dela med sig till andra. ”den ene sitter 
hungrig medan den andre har druckit sig 
berusad” skriver Paulus. 

Det ovärdiga var att man inte delade 
med sig och att man inte skilde mellan 
vanlig mat och Herrens måltid.

Vem är värdig?
När vi talar om värdigt och ovärdigt natt-
vardsfirande är det nog inte detta att vi de-
lar upp oss i olika grupper eller inte delar 
med oss som är det stora problemet idag, 
utan detta att vi inte känner oss värdiga, 
inte tillräckligt fromma och troende. Men, 
handen på hjärtat, vem är i så fall värdig? 
Alla har vi syndat, och det nattvarden ger 
är syndernas förlåtelse. Så egentligen är det 
ju den som bekänner sin synd och vill ta 
emot förlåtelsen, den som erkänner att den 
är ovärdig, den som vill tro, som vill möta 
Jesus, som verkligen är värdig!

Bevara det heliga
Det är viktigt att slå vakt om och bevara 
det heliga i Herrens måltid. Därför vill inte 
alla fira nattvard för ofta. Man kan upp-
leva att det finns en risk att det annars kan 
gå slentrian i nattvarden. Den som vill är 
givetvis fri att sitta kvar i bänken när alta-
ret dukas upp till den heliga måltiden. 

Men om vi tänker på att det är Jesus 
som kommer till oss i det heliga brödet 
och vinet, att det är honom själv vi får ta 
emot, att ”detta är min kropp… detta är 
mitt blod”, som han själv säger, att det är 
på riktigt, då kanske vi också gärna går fram.

Dela med varandra
Och när vi delar Herrens måltid handlar 
det mer om endast en gemenskap mel-
lan Jesus och oss själva, utan även med 
varandra och alla kristna, också genom 
alla tider, ja till och med tillsammans med 
hela den himmelska härskaran. Så är vi, 
fastän många, en enda kropp, ty alla får vi 
del av ett och samma bröd. Till allt detta 
kan vi även lägga Olov Hartmans ord ur 
hans nattvardsbön: Uppenbara för oss ditt 
bords hemlighet: ett enda bröd, en enda 
mänsklighet.

Såväl skriftliga som arkeologiska källor 
berättar för oss att redan de första kristna 
firade nattvard. Genom dessa urgamla tex-
ter och fynd talar dessa människor till oss 
som lever idag, och de ger oss två enkla 
ord om nattvarden: att och hur.

Jonas Liljeqvist, präst Patén, tallrik med brödet och kalken, bägaren med vin, 
nattvard i Torps kyrka, Jonas Liljeqvist, präst.

Att & hur, två enkla ord om nattvarden
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Uppenbara för oss ditt bords hemlighet: ett enda bröd, en enda mänsklighet.
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Sommaren är här med 
sol och värme. Jag ser 
fram emot en härlig 
varm och god sommar. 

Med en god sommar 
menar jag gott väder 
och minst 25 grader! Få 
åka ut med båten vid en 
klippa av granit som är 

uppvärmd av solen. Liggande på den och 
känna att berget och solen värmer. Det är 
sommar det! 

Ett sammanhang
Att bo med en vacker skärgård in på knuten 
känns väldigt bra. Sol, salt och hav. 
Det är också viktigt att vara i ett samman-
hang. Ett arbete att gå till och människor 
som tycker om en. Då är det gott att ha  
semester!

Livet är en vandring
Jag har nu varit här på Orust i tre år. Tre 
år som jag aldrig kommer till att glömma. 
Tre viktiga år i mitt liv. Som pilgrimspräst 
säger jag ofta att livet är en vandring. På 
den vandringen möter vi olika människor. 

Sommar!
Sol, salt och hav

Också människor som inte vill en väl!  Vi 
blir till i möten med de människor vi mö-
ter, och människor gör något med oss. 

Medvetenhet
Jag har i min studiedietid fått höra detta 
citat som har följt mig: 
 ”Det du gör dig medveten om, kan du 
göra något med. Det du inte gör dig med-
veten om, gör något med dig”.

Detta har varit ord som ofta kommer 
tillbaka till mig. Att förstå mitt liv och de 
människor jag har runt mig. Hur påver-
kade det mitt liv och mitt sätt att se på 
världen då jag som 13-åring blev en del av 
kyrkan i det samhället jag bodde i. Vi lärde 
att jorden blev skapad på sju dagar och att 

vi kunde förstå Bibeln som Gud ville att 
vi skulle förstå den. Man tolkade det som 
stod bokstavligt. Nästan som om original-
språket vore norska. När jag som 25-åring 
började att studera teologi var det många 
som såg kritiskt på det. Han kan förlora 
sin tro! Tron på den rätta läran var viktig! 
För mig blev teologistudierna väldigt vik-
tiga. Det blev en väg vidare i livet. En hjälp 
till att förstå att alla tolkar Bibeln.

Alla läser den med olika glasögon. Min 
vandring med Kristus har fortsatt, och jag 
är väldigt tacksam för att jag inte behöver 
tänka så som jag gjorde när jag växte upp 
på 1970-talet. Jag tackar för livet, kyrkan 
och kärleken.

Sommar!
Vila en stund

Nu börjar det väl äntli-
gen bli dags för semester 
för de flesta av oss. Vi 
skall få lite tid att vila, 
koppla av, samla lite 
krafter inför ett till år.

 Vi kanske skall hinna få lite 
tid med familj och släkt, 

med vänner och kanske en och annan resa. 
Och bara lite tid inför Guds ansikte. 

För många av oss är semestern efterläng-
tad, vi tycker oss verkligen 
vara värda vila, sol, glass och 
lata morgnar. För andra av 
oss är semester och vila en 
plåga; vad skall vi göra med 
all den tid vi plötsligt får att 
förfoga över. Bristen av ruti-
ner kan bli en plåga. Hur som 
helst kan även det vara en 
sorts vila, även om den kan vara obekväm. 

Jesus vilade
Det hände många gånger att Jesus drog 

sig undan från sina tolv lärjungar och från 

alla andra som drogs till honom under de 
år han mötte människor öga mot öga.

Det verkar som om även han behövde 
vila emellanåt, så Jesus drog sig undan till 
öknen, undan från alla som ville åt hans 
uppmärksamhet, bort från alla måsten och 
plikter för att kunna få bra själv, få tänka 
klart några tankar, men framför allt för att 
kunna få vara själv inför Fadern i bön och 
stillhet. Vi vet inte riktigt hur länge han 
var borta, en gång var det 40 dagar, några 
andra gånger kan det nog varit ett par da-

gar i stöten som han valde 
stillheten och bönen framför 
scengolvet bland alla efter-
följare. 

Dra sig undan
Det kanske ligger något i 
det där. Att dra sig undan en 
stund. Att ta lite tid för att 

bara vara inför den Gud som ser dig och 
älskar dig. Att ordlöst och kravlöst låta sig 
älskas av kärleken själv. 

Det är en av anledningarna till att 
många av våra kyrkor står öppna nu un-

der stora delar av sommaren. Så att du kan 
komma undan en stund, sätta dig i stillhet 
och bara vara inför honom som älskar dig. 

PG Hanner, präst och ansvarig 
 arbetsledare för arbetslaget Nordväst 

Låta sig 

älskas 
av kärleken

själv. 

Dra sig undan på en klippa eller var?

Livet är en vandring. Där vi 
möter olika människor.

"Pax et bonum" 
är den medeltida pilgrimshälsning-

en som betyder "Frid allt väl"

Egil Midtbö, pilgrimspräst och  
ansvarig arbetsledare 

för arbetslaget Sydost.



www.svenskakyrkan.se/orust 11

Det finns många anledningar till att vara medlem i Svenska 
kyrkan. Här berättar vi om en del. Vilken är din främsta 

anledning att vara med?

Tro
Längtan efter en personlig gudstro och en 
vilja att vara med i en gemenskap och ett 
samtal där denna tro får fördjupas och få 
näring.

Tradition
Viljan att vid livets avgörande skeenden genom kyrkans traditio-
ner och riter få möjlighet att uttrycka glädje och sorg, förundran 
och bävan.

Solidaritet
Möjligheten att stödja församlingens 
arbete bland människor i samhälle 
och värld för en mer rättvis och gene-
rös värld.

Barn och ungdomar
Svenska kyrkan på Orust arbetar 
med barn och unga genom olika 
verksamheter. Det är viktigt att stötta 
unga i en värld som ofta är för virrande. 

Diakonalt och socialt arbete
Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket 
värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och 
hur mycket pengar man har. 

Vi möter många ensamma människor. Bland annat för de som 
har pengarna har tagit slut och behoven är stora. 

Svenska kyrkan har ett engagemang för flyktingar, minoriteter 
och andra som saknar röst i vårt samhälle. 

Varje vecka finns vi på vår äldreboende med besök och guds-
tjänster. 

Dop
Genom dopet blir vi delaktiga i ett större 
sammanhang, Guds familj och medlem i 
Svenska kyrkan. Dopet sker ofta när du 
är barn, men Svenska kyrkan döper också 
unga och vuxna. Dopet är en högtid kyr-
kan erbjuder i församlingens mitt. 

Begravning
Alla svenska medborgare betalar en begravningsavgift för att få 
en gravplats och en cermonilokal. Den som är medlem i kyrkan 
har rätt till begravningsgudstjänst i kyrkan.

Musik
En kyrka utan sång och musik är som att ro utan åror. Svenska 
 kyrkan Orust har ett rikt musikliv tack vare sina många kör-
sångare och musiker i alla åldrar. I kyrkorna ordnar våra musiker 
också välbesökta musikgudstjänster av många olika slag, särskilt 
under sommaren. 

Sommarkyrka på Orust
Musik i sommarkväll, många tillfällen att gå i kyrkan en som-
markväll. Vägkyrkan i Hälleviksstrand och Morlanda, Sommar-
kul i Tegneby, Mollösund, Käringön och Gullholmen. Vad väljer 
du av allt som finns? 

Pilgrimsvandringar
Vi har en åtta mil lång pilgrimsled. Om du inte vill gå på egen 
hand har vi endagars- och flerdagarsvandringar som leds av vår 
pilgrimspräst Egil Midtbö. 

Utlandskyrkan och internationellt arbete
På närmare 50 platser runt om i världen finns SKUT, Svenska 
kyrkan i utlandet. Svenska kyrkan har även ett stort engagemang 
i fattiga och krigshärjade länder och kan göra snabba insatser 
även när svenskar drabbas vid olyckor, katastrofer och terrorat-
tentat utomlands.

Våra kyrkobyggnader
På Orust finns det tretton kyrkor. Kyrkobyggnader har också ett 
symboliskt värde för närområdet och utgör tecken för samhörig-
het med tidigare generationer. Det är också kulturbyggnader som 
är viktiga att bevara. 

Vill du bli medlem så hör av dig till oss på 0304-26 400 eller 
orusts.pastorat@svenskakyrkan.se 
Läs mer på hemsidan:  
www.svenskakyrkan.se/valkommen-som-medlem

Därför är jag medlem 
i Svenska kyrkan

Krishantering/själavård
När tillvaron rämnar finns kyrkans professionella personal för 
samtal. Svenska kyrkan ingår i kommunens krisgrupp. 

Vid personliga kriser finns präster och diakoner till för dig. De 
har tystnadsplikt. 

Bröllop
Ett par som vill gifta sig i kyrkan gör det gratis om den ena part-
nern är med i Svenska kyrkan. 

Diakoni, möten mellan männikor. 
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Hälleviksstrands kyrka
Öppet kl. 12-16
Månd-fred 10-14 juli
Månd-fred 17-21 juli
Månd-fred 24-28 juli
Reservation för ev. ändringar.

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

Morlanda kyrka
Öppet kl. 12-16
Månd-fred 10-14 juli
Månd-fred 17-21 juli
Månd-fred 24-28 juli
Reservation för ev. ändringar.

Vägbeskrivning: Morlanda kyrka 
ligger 3 km norr om Ellös.
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Vägkyrka
Våra värdar berättar om kyrkornas   
historia och de olika föremålen som finns.

Sommarkul för barn & vuxna
Varje dag kl. 11-14 

Tisdag 25 juli 
Vi målar tillsammans i olika tekniker. 

Onsdag 26 juli Utelek, 5-kamp.

Fredag 28 juli Öppet hus. Vi leker, umgås 
och lunchar tillsammans alla åldrar.

Tisdag 1 augusti  
Vi skapar med naturmaterial & lera.

Onsdag 2 augusti  
Dekorera din egen tygkasse.

Fredag 4 augusti 
Vi lagar 3-rätters lunch tillsammans.

i Tegneby församlingshem 
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 toppen-
bra! Allt material finns här. Ansvariga:  
Britt-Mari Karlsson 0304-26 420 och  
Rebecka Persson 0304-26 405

Kyrkparasollet  
Vid badväder

Ellös: vid badstranden i Ellös, av och till under 
sommaren.  
Henån: på Småholmarna  kl. 13-15: 28/6.   
Ansvarig Henån: Kajsa-Karin Andersson  
tel. 0304-26 440.

Pilgrimsvandringar
Våra pilgrimsleder sträcker sig 8 mil igenom hela 
ön och på kartan bildar en åtta. Den är uppdelad 
på sträckor mellan våra kyrkor med olika längd 
och karaktär. Du kan gå en eller flera delsträckor. 
Det finns en separat folder med mer information 
om ledernas sträckning och om de gemensamma 
vandringar är i sommar. Foldern hittar du på   
Turistbyrån i Henån och på vår hemsida. 

Torp - Långelanda Tema Sommar 
Onsdag 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 endagarsvandringarna ordnas buss utan kostnad 

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

Sommarkul -  
öppet hus
För barn & vuxna. 
Vi pysslar, sjunger och har roligt tillsammans. 

Mollösunds kyrka:   
26-28 juni, kl 10-13

Käringöns kyrka:    
 4-6 juli, kl 10-13

Gullholmens kyrka:
11-13 juli, kl 10-13 
Ansvarig: Anna Gustafsson 0304-26 211

Sommardagar
vid Kyrkans hus,Ellös
19, 20, 22 och 26, 27, 29 juni kl. 10
Morgonbön, tipspromenad, 12.30 lunchan-
dakt, lätt bohuslunch och kaffe på altanen.

Onsdagar: 21och 28 juni: kl.18 
Krocket i trädgården, kl. 19 Kvällsmässa, 
kvällsfika på altanen.

 

Sommarcafé  
Henån
Kaffe och gemen-
skap i Kyrkans hus
kl. 11-14: 20/6, 21/6, 22/6,  
27/6, 28/6, 29/6. 
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson 
Tel: 0304-26 440 

SommarCafé  
med 11-kaffe & kaka
Kyrkans hus, Fridäng,  
Svanesund Kl. 11-12,  tisdag & 
torsdagar: 20/6, 22/6, 27/6, 29/6, 
4/7, 6/7. Ansvarig: Cecilia Williamsson, 
diakoniassistent, tel. 26 305. 



www.svenskakyrkan.se/orust 13

Kyrkis i Stala  
0-5 år i sällskap med vuxen.
Kyrkis i Stala har sommarträffar på måndagar 
kl. 10-12 på olika platser.
Ansvarig: Gunilla Svensson 076-819 30 68.

Helgmålsbön
En stunds stillhet - Klockringning & andakt

Tegneby kyrka, Mariakoret
Lördag 8 juli kl 18
Lördag 22 juli kl 18

Musik med mässa i sommarkvällen
Torps kyrka 
Torsdagar kl 19, 29 juni - 31 augusti. 
Vi inleder med två musikstycken för orgel eller 
piano. Kvällsmässan avslutas med ett  
musikstycke.

Öppna kyrkor 
Morlanda kl. 9-16. 19 juni-27 aug.
Mollösund kl. 9-19. 27 juni-13 aug.
Gullholmen kl. 10-17, 25 juni-13 aug 
Käringön kl. 11-17, 21 juni-11 aug.
Flatön kl. 13-16, 4 juli-8 aug.

Långelanda, Myckleby, Röra,  
Stala, Tegneby, Torp:   
Tisdag-fredag kl. 9-16, vecka 25-33 
Reservation för eventuella ändringar.

Varmt  välkomna!
Basar 
Lördag 19 augusti  kl. 16.     

Stala församlingshem
* Lotterier  * Kaffeservering * Tombola  * Hembakat bröd

Musik från Haga!
Arrangör : Stala kyrkliga arbetskrets. 

Loppis i Tegnby 20 maj

Robin Hood
 - Rumäniens barn
Loppis och fika gav 32 240 kr

Stort tack till alla som bidrog!
Bland annat stöttar vi skolan med material. 

Vill du bidra så sätt gärna in pengar på  
Bankgiro 5088-8783

Sommarkören 
i Mollösunds kyrka 

Vi medverkar i friluftsguds-
tjänsten i Mollösund den 6/8 
kl. 18. 
Kontakt: Henrik Mossberg,  
vikarierande musiker i Morlanda 
tel. 0705-56 01 60

Projektkören

Gemenskaps- 

Luncher
Café stora & liten,  
Kyrkans hus, Fridäng, Svanesund
Lunch 30 kr, barn gratis, kl 11-13 torsdagar:  
10/8, 17/8, 24/8, 31/8
Ansvarig: Cecilia Williamsson, diakoniassistent, tel. 26 305. 

Övriga luncher börjar i september. Mer info i nästa nummer. 

Terminsstrart

Skötsel av gravar
Sommaren kan vara torr. 
I våra skötselavtal ingår plantering, vattning 
och rensning. Våra skötselavtal kostar från 
325 kronor per år. 

Mer info på vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/orust/gravskotsel

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

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

Malin Brav, kyrkgårdsföreståndare
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Avlidna

Långelanda
Olof Linus Hugo, Olsson, Skansvägen, Svanesund, 89 år
John Osvald Olsson,Håffoss, Svanesund, 97 år
Frans Bertil Pettersson, Hedströms väg, Svanesund, 82 år
Ethel Signe Bågenholm, Konvaljvägen, Svanesund 89 år
Mary Gerda Kristina Olsson, Bäckvägen, Svanesund, 91 år
Ina Algeröd, Angrimseröd och Svanesund, 85 år
Karin Margareta Gustafsson, Konvaljvägen, Svanesund, 82 år
Bengt Ivar Kenneth Johansson, Husgärdet, Stillingsön , 71 år
Leif Ragnar Hjerpe, Blåklinten , Svanesund, 81
Alice Hübschmann Pedersen, Konvaljvägen, Svanesund, 90 år
Märta Eva Bernice Fredriksson,Toggestala, Svanesund, 98 år
Ture Ragnar Gustafsson, Grenegård , Svanesund, 94 år
Sigurd Gerhard Andersson, Eklunden , Svanesund, 86 år
Brita Josefina Mattsson, Ängåsvägen, Svanesund, 98 år

Myckleby
Jarl Runeberg, Beläteröd, Svanesund, 92 år
Stig Olof Einar Abrahamsson, Kåröd, Stillingsön 75 år
Alva Katarina Viktoria Abrahamsson, Svartnäs, Stillingsön 
101 år
Anna Elsie Rosalia Karlsson, Vassö, Henån, 91 år

Döpta

Långelanda
Dante Stålblad, Mölneby, Svanesund, 18 mars
My Lisa Maria Weckman, Burås, Svanesund, 11 mars
Astrid Maria Esmiralda Karlsson, Kebo, Svanesund, 8 april

Myckleby
Leo Ulf Charlie Öster Åkerblom, Stenen, Stillingsön, 1 april
Joline Gulli Gustavsson, Ottestala, Svanesund, 9 april
Oliver John Rupert Sellgren, Öberg, Stillingsön, 29 april

Röra
Estelle Elin Abenius, Vallmovägen, Henån, 25 februari
Olle Didrik af Ekenstam, Brattås, Henån, 25 mars
Rune Loah Whitford, Nyhagenvägen, Henån, 1 april

Stala
Melker Holger Olsson, Varekilsnäs, Varekil, 28 januari
Melvin Sven Tore Pettersson, Tegenbergen, Varekil, 4 feb.
Lova Kerstin Norberg, Varekilsnäs, Varekil, 11 februari
Walter Johan Nicholas Jacobsson, Björkbacken, Varekil, 
25 februari
Selma Ellen Dagmar Mattsson, Hjälmvik, Varekil, 26 mars
Tindra Nyvall Reimer, Myrebacken, Varekil, 1 april
John Oscar William Fredlund, Myrebacken, Varekil, 8 april
Heimer Marcus Bergqvist, Bokvägen, Varekil, 16 april

Tegneby
Alice Ingrid Gunilla Cerne Brithéll, Lalleröd, Nösund 22 
april
Mio Mikael Nilsson, Hoga, Ellös, 23 april

Torp
Emmy Anna Paola Carlsson, Assmunderöd, Henån, 12 mars
Timmy Johan Gilbert, Gustafsson, Timmerhult,  Henån, 
22 april

Vigda

Långelanda
Madeleine Anna Marie Boode  Nylander och Kari Juhani 
Brovall, Olskroken, Svanesund, 22 april
Ida Karolina Ramberg och  Ivar Paul Fredrik Karlsson, 
Kebo, Svanesund, 8 april 

Myckleby
Sabine Jeanette Vera Ellertz och Jonas Henrik Joakim Jo-
hansson, Edsberg, Henån, 29 april

Stala
Sandra Helena Hörnstad och Stevan Tomic, Hedströms 
väg, Varekil och Göteborg, 10 mars

Tegneby
Karin Louise Helena Falk och Tommy Andreas Joelsson, 
Lyr-Brevik, Nösund, 22 april

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!
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Avlidna, fortsättning

Morlanda
Ester Harriet Karlsson, Mollösund, 91 år
Bengt Sune Karlsson, Skäretvägen, Ellös, 89 år
Elly Agneta Axala Karlsson, Gullholmen och Ellös, 95 år
Inga Harriet Bergendahl, Edebacken, Ellös, 95 år
Arve Evald Arvidsson, Gullholmen, 58 år
Artur Fredin Alexander börjesson, Hällavägen, Ellös, 91 år
Märta Viktoria Gustafsson, Strandvägen, Ellös, 98 år
Yngve Mats Ingemar Olsson, Huseby , Ellös 87 år
Kurt Sigvard Bernhard Wilsson, Hällavägen, Ellös, 92 år
Ingrid Margareta Olofsson, Edshultshall och Strandgården, 
94 år
Gerd Hanna Konstans Gustafsson, Barrevik, Hälleviks-
strand, 87 år
Inga-Maja Hermansson, Käringön, 97 år
Helga Margareta Stefansson, Flatön, 91 år
Carl Gustaf  Lennart Jansson , Morlanda-Lunden, Ellös, 78 år
Ester Julia Malvina Johansson, Edebacken, Ellös, 89 år
Britt-Mari Agneta Johansson, Klockarebergsvägen, Ellös, 66 år

Röra
Gunilla Spangenberg, Sjömansvägen, Henån, 79 år
Arne Gillis Eriksson, Katarinas väg, Henån, 87 år
Gun Pancy Eivor Helgesson, Solrosvägen, Henån, 91 år
Jan Åke Valter Norrman, Ågården , Henån, 81 år
Elna Agneta Rutgersson, Lerskall, Henån, 68 år

Stala
Rosa Maria Viktoria Söderkvist, Ågården och Varekil, 90 år

Tegneby
Alf Edgar Jansson, Kallefors , Henån, 67 år
Elvy Margareta Isaksson,  Lunden, Nösund, 78 år
Gun Kerstin Viktoria Planko, Lyr-Äng , Nösund, 81 år
Gunvor Sofia Johansson, Holm, Henån, 88 år

Torp
Rune Valfrid Karlsson, Söbben, Henån 87 år
Karl Morgan Martinsson, Kockhed, Henån, 77 år
Sven Gunnar Johansson, Slussen, Henån 91 år

#sommarkyrka

Dela smultronställen!
Tillsammans fyller vi webben med härligheter! Ladda upp 
ditt bästa smultronställe på Instagram och facebook, en 
sommarkyrka som du tycker är ett riktigt smultronställe! 
Ange hashtag #sommarkyrka, platsen i Sverige, och moti-
vera varför du tycker att just den här platsen är så härlig. 

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska 
kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje sönda-
gen i september. Mer än fem och en halv miljoner människ-
or kommer att ha möjlighet att rösta. Vid förra valet deltog 
ungefär 800 nomineringsgrupper och drygt 32 700 perso-
ner valdes till minst ett uppdrag.

Vad väljer jag till? 
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra 
kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofull-
mäktige i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrko-
mötet på den nationella nivån. 

Är jag röstberättigad? 
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du 
vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 
16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen 
i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur 
Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen. För Kyrkovalet 2017 
innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 
augusti 2017, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap 
finnas i Kyrkobokföringen. 

Mer information i nästa Korsord
I nästa nummer av Korsord, som kommer ut den 1 september 
kommer vi att ha ett valspecial. Där kommer vi att ha med all in-
formation om valet. Vill du redan nu veta mer gå in på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Anna Dahl

Kyrkoval
Var med och påverka

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, bekymmer 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 når tjänstgörande präst eller diakon på 0304-26 400 eller 
jourhavande präst på tel. 112. Se även telefonlistan på sidan 2. 
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Våra vaktmästarere
Många olika arbetsuppgifter

Med på fotot nedan presenteras de flesta av våra vaktmäs-
tare och lokalvårdare med namn och var de arbetar. Totalt 
är det 13 kyrkor och 13 kyrkogårdar att sköta. 

Under sommaren är det mycket på våra kyrkogårdar som ska 
skötas; gräsklippning, trimning kring gravar och andra ställen 
där inte man kommer fram med åkgräsklipparen. Även vattning 
av alla skötselgravar tar tid. 

En vaktmästare är med vid alla gudstjänster och förrättningar.  
Bland annat för att sköta ljudet till högtalarannläggningen och 
förbereda inför förrättningar med alla moment det innebär. Även 
kyrkorna ska städas och hållas i ordning. 

Arbetsledare
Arbetsledare för vaktmästarna är kyrkogårdsföreståndare Malin 
Brav. Hon har ett övergripande ansvar för fastigheter och sam-
ordnar arbetet för vaktmästarna och lokalvårdarna. Hon har 
även ett arbetsledaransvar för de som arbetar administrativt med 
kyrkogårdsfrågor på expeditionen. 

Anna Dahl

Från vänster: Ola Olsson, vikarierande ambulerande vaktmästare, Gunnar Andersson, vaktmästare i Stala, Arvid Martinsson, vaktmästare i Myckleby, Erland 
Josefsson, vikarierande ambulerande vaktmästare, Solveig Pettersson, vaktmästare i Röra, Annika Larsson, säsongsvaktmästare, Jenny Strömberg, vakt-
mästare i Långelanda, Urban  Olsson, vaktmästare i Tegneby, Peggy Årman, vikarierande vaktmästare i Morlanda, Ulf Svensson, vaktmästare i Morlanda,  
Annika Stålendahl, vaktmästare och värdinna i Kyrkans hus, Henån, Fredrik Andersson, vaktmästare i Morlanda, Mats Abrahamsson, vaktmästare i Torp,  
Håkan Nilsson, säsongsvaktmästare i Röra,  Dan-Ivan Johansson, säsongsvaktmästare i Torp. Längst till höger Mona Karlsson, lokalvårdare i Myckleby, Lång-
elanda och Kyrkans hus, Svanesund. 

Pris gravskötsel
Vi har i år ändrat på priset för gravskötsel. För att få en större 
rättvisa mellan vad man betalar för de olika gravarna har vi base-
rat priset på planteringslådans bredd. För exakta priser kan kon-
takta expeditionen eller ladda ner vår prislista från vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/orust/gravskotsel.
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Gudstjänster 23 juni - 10 september 
(med reservation för eventuella ändringar)  

Se även gudstjänster på vår hemsida. Den uppdateras fortlöpande.

Juni

11.00 Vid badplatsen, Ellös
 Friluftsgudstjänst, vid regn i Kyrkans hus, Ellös
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Maria Henriksson

24 Midsommardagen
 Tema: Skapelsen

14.00 Långelanda, prästgården
 Friluftsgudstjänst, Holger Formgren, klarinett
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
18.00 Stala, Rossö
 Friluftsgudstjänst, kör, tag med kaffekorg
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Hans Blomberg
19.00 Flatön
 Musik i sommarkväll Taubegudstjänst Henrik Mossberg,  
 piano & dragspel, Stina Klintbom sång Präst: PG Hanner
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, Cecilia och Louise Luthman, sång
 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, vid Hembygdsmuséet
 Vid regn i Tegneby kyrka 
 Gudstjänst, tag med kaffekorg
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
18.00 Torp
 Musik i sommarkväll Visa vid midsommartid
 En bukett Taube och andra musikaliska sommarblomster
 med vissångare Axel Falk och Sofia Liljeqvist, kaffe i kyrkan
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Sofia Liljeqvist

19.00 Myckleby
 Musik i sommarkväll När jag ser det vida havet. 
 Roland o Catharina Algesten, sång och klarinett, Hans   
 Blomberg, piano. Präst: Egil Midtbö
14.30 Käringön
 Musik i sommarkväll Mina sånger
 Henrik Mossberg. Präst: Lennart Backlund

23 Midsommarafton 

27 Tisdag

19.00  Morlanda
 Musik i sommarkväll Musik från de europeiska hoven 
 Sanna Räsänen, Gamla orgeln från 1604, Martin von Bahr,  
 oboe och oboe dámore. 
 Präst: Håkan Helleberg

19.00  Tegneby
 Musik i sommarkväll Då-nu-sedan. Naket, nära och 
 närvarande. Helena och Maria Henriksson violiner   
 och sång samt Mikael Landberg piano, framför verk av   
 bl.a. Boye, Riedel och Massenet.
 Präst: Åke Wiklund
19.00  Torp
 Musik med Mässa i sommarkvällen.
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg

Juli

16.15  Myckleby
 Avslutningskonsert, spelmansstämman 

10.00 Myckleby
 Konfirmationshögmässa, sommarkonfirmander grupp 1  
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
14.00 Myckleby
 Konfirmationshögmässa, sommarkonfirmander grupp 2  
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
12.00 Stala
 Mässa
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Per Göran Huss
11.00 Morlanda
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Sanna Räsänen 

Fortsättning på nästa sida. 

28 Onsdag

29 Torsdag

1 Lördag

2 3 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Förlorad och återfunnen

* Konserter i Flatö kyrka
Biljetter kan enbart köpas genom att du sänder e-post till 
”mail.kyrkan@flaton.se” och invänta bekräftelse på bok-
ningen. Behållningen hjälper till med underhåll och förbätt-
ringar av Flatö kyrka. 

Föreningen Flatö Kyrkas Vänner i samarbete med 
 Vuxenskolan i Henån
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Juli, fortsättning

2 3 söndagen efter trefaldighet
 fortsättning

14.30 Käringön
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Sanna Räsänen 
18.00 Nösund
 Gudstjänst, musik i sommarkväll  Underbara ukulele.
 Soliga Tanterna bjuder på blandad musikkonfekt.
 Präst: vikarie, musiker: Maria Henriksson
10.00 Tegneby
 Gudstjänst,   
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Henrik Mossberg
12.00 Röra 
 Gudstjänst,   
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Henrik Mossberg 
18.00 Torp 
 Mässa
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Per Göran Huss

19.00  Långelanda
 Musik i sommarkväll En svensk romans
 Malin Nordén sång och violin och Hans Blomberg piano.
 Präst: Patrick Rydsten

19.00  Mollösund
 Musik i sommarkväll Folkliga toner på harpa och pipa   
 Duo Fabula
 Präst: Åke Wiklund

19.00 Gullholmen
 Musik i sommarkväll Folkliga toner på harpa och pipa   
 Duo Fabula
 Präst: Åke Wiklund
19.00 Röra
 Musik i sommarkväll 
 Längtans dröm i tro, hopp och kärlek. 
 Musik & lyrik i skön harmoni, Ingmari Dalin & Susanne   
 Pettersson på sång, gitarr & piano.
 Präst: Hans Gunnar Halmerius
19.00  Torp
 Musik med Mässa i sommarkvällen.
 Präst: Håkan Helleberg, Musiker: Maria Henriksson. 

4 Tisdag

5 Onsdag

6 Torsdag

18.00 Långelanda
 Mässa, Lisberth Kaneld och Louise Jonasson, sång
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Hans Blomberg
12.00 Myckleby
 Mässa, 50 års konfirmationsjubileum, 
 Maria Samuelsson, sång     
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Hans Blomberg
11.00 Hälleviksstrand
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Per Göran Huss
18.00 Gullholmen
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per Göran Huss
16.00 Käringön
 Gudstjänst
 Präst: Håkan Helleberg, musiker: Per Göran Huss
18.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Henrik Mossberg
18.00 Nösund
 Gudstjänst, musik i sommarkväll  HH
 Inte Håkan Hellström men väl Håkan Helleberg får fria   
 händer med gitarren.
 Präst: Åke Wiklund
10.00 Röra 
 Mässa  
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Henrik Mossberg

19.00  Flatön 
 Musik i sommarkväll Klassiskt & stämningsfullt. 
 Bland annat visor och musikaler. Christopher Wollter och   
 Åsa Fång, ackompanjeras av dragspelaren Bernt   
 Andersson. Inträde 200 kronor. Mer info vid* sidan 17.

19.00  Stala 
 Musik i sommarkväll I vår Herres hage
 Trion bas, fiol & flöjt: Lene Kristjansen Edström, Ann-  
 Marie Josefsson & Anna Risberg. 
 Präst: Patrick Rydsten 
19.00 Käringön
 Musik i sommarkväll Toner i sommarkväll
 I de stora mästarnas sällskap. Krister Dahlström, gitarr 
 Präst: Åke Wiklund

9 4 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Att inte döma

10 Måndag

11 Tisdag
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Juli, fortsättning

12 Onsdag
 

19.00 Hälleviksstrand
 Musik i sommarkväll I de stora mästarnas sällskap 
 Krister Dahlström, gitarr 
 Präst: Åke Wiklund

19.00 Torp
 Musik i sommarkväll Jag och min far. 
 Sofia Geidvik sång, berör i varierat program med Niclas   
 Geidvik piano och trumpet.
 Präst: Hans Gunnar Halmerius

16 Apostladagen
 Tema: Sänd mig

10.00 Långelanda
 Gudstjänst
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Hans Blomberg
16.00 Myckleby
 Friluftsgudstjänst, vid hembygdsgården  
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Hans Blomberg
12.00 Stala
 Gudstjänst, Frida Winther, sång
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Hans Blomberg
11.00 Hälleviksstrand
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Henrik Mossberg
18.00 Gullholmen
 Gudstjänst
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Henrik Mossberg
16.00 Käringön
 Mässa
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Henrik Mossberg
18.00 Mollösund
 Mässa, kaffe
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Per Göran Huss
18.00 Nösund
 Gudstjänst, musik i sommarkväll Önskepsalmer
 Hans Blomberg leder och inspirerar i spontant program.
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Hans Blomberg
10.00 Tegneby 
 Mässa  
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Anton Jernevad
10.00 Torp
 Gudstjänst
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Anton Jernevad

18.00 Myckleby 
 Musik i sommarkväll Bach! 
 William Dahl, piano
 Präst: Patrick Rydsten

13 Torsdag

18 Tisdag

19 Onsdag

19.00 Mollösund
 Musik i sommarkväll Sommarstråk 
 Trio ZilliacusPerssonRaitinen Cecilia Zilliacus, violin,  
 Johanna Persson, viola, Kati Raitinen, cello
 Präst: Lennart Backlund

20 Torsdag

19.00 Gullholmen
 Musik i sommarkväll Sommarstråk 
 Trio ZilliacusPerssonRaitinen Cecilia Zilliacus, violin,  
 Johanna Persson, viola, Kati Raitinen, cello
 Präst: Lennart Backlund
19.00 Tegneby
 Musik i sommarkväll  Och världen vaknar
 Nya psalmer i jazzig ton med Katarina, (kompositör),   
 Josephsson trio och Anders Josephsson, 
 (tvåfaldig Anders Frostenssonstipendiat).
 Präst: Hans Gunnar Halmerius
19.00  Torp
 Musik med Mässa i sommarkvällen.
 Präst: ????? Musiker: Per Göran Huss

19.00 Flatön
 Musik i sommarkväll  Konsert i sommarkväll
Två nya verk för stråkkvartett av Erik Olsson och David Saulesco, 
samt ett solopianoverk av Gustaf Blix. Utöver det kommer Henrik 
Berg att spela Ravels fantastiska Miroir, och stråkkvartetten framför 
Schuberts starka och underbara ”Döden och flickan”. Medverkande 
bl a: Henrik Berg, piano, Stefan Moberg, cello, Filip Gloria, fiol, Erik 
Ring, viola, Gustaf Blix, Erik Olsson och David Saulesco, kompositörer. 
Inträde 200 kronor. Mer info vid* sidan 17. 

23 6 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Efterföljelse

12.00 Myckleby
 Gudstjänst   
 Präst:  Hans Gunnar Halmerius, musiker: Sven Eckerdal
10.00 Stala
 Mässa
 Präst:  Hans Gunnar Halmerius, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Morlanda
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Per Göran Huss
11.00 Flatön
 Gudstjänst
 Johannes Lycke, musiker: Henrik Mossberg
18.00 Gullholmen
 Mässa
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Per Göran Huss
16.00 Käringön
 Gudstjänst
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Per Göran Huss
18.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Henrik Mossberg

Fortsättning nästa sida.

22 Lördag
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Juli, fortsättning
 
23 6 söndagen efter trefaldighet
 fortsättning

18.00 Nösund
 Gudstjänst, musik i sommarkväll Likt stjärnornas tallösa   
 skara. En kväll med sånger av Lina Sandell… 
 Präst: Hakon Långström, musiker: Sven Eckerdal
10.00 Röra 
 Mässa  
 Präst: Hakon Långström, musiker: Anton Jernevad

19.00 Långelanda
 Musik i sommarkväll  Här - nära
 Sara o Stefan Lindblom sång, piano och orgel.
 Präst: Patrick Rydsten

19.00 Hälleviksstrand
 Musik i sommarkväll  Erik Nordström med vänner 
 Rotarystiftelsen arrangerar. 

27 Torsdag

19.00 Flatön
 Musik i sommarkväll  Jazz!
 Isabella Lundgren med musiker. 
 Inträde 200 kronor. Mer info vid*, se sidan 18.
19.00 Röra
 Musik i sommarkväll  Call of earth - jordens kall
 Sebastian Freij framför sina egna, kreativt nyskapande   
 låtar på elektrisk cello och loopstation.
 Präst: Hans Gunnar Halmerius
19.00  Torp
 Musik med mässa i sommarkvällen.
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

12.00 Långelanda
 Mässa
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Hälleviksstrand
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Per Göran Huss
18.00 Gullholmen
 Gudstjänst
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Per Göran Huss
16.00 Käringön
 Gudstjänst
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Per Göran Huss
18.00 Mollösund
 Mässa, kaffe
 Präst: Patrick Rydsten, musiker: Sven Eckerdal 

25 Tisdag

26 Onsdag

30 Kristi förklaringsdag
 Tema: Jesus förhärligad

18.00 Nösund
 Gudstjänst, musik i sommarkväll Folkmusik x 2
 Agnes Casimir-Lindholm och Margareta Martinsson fram - 
 manar naturens kraft och skönhet i sång och strängaspel.
 Präst: Hans Gunnar Halmerius
12.00 Tegneby
 Mässa  
 Präst: Jonas Liljeqvist musiker Henrik Mossberg
10.00 Torp
 Mässa
 Präst: Jonas Liljeqvist musiker Henrik Mossberg

Augusti

19.00 Stala
 Musik i sommarkväll  Shall I compare  
 Thee to a summer’s day. 
 Lättsam jazz med Gunilla Enggren och Johan Sundström   
 med vänner.
 Präst: PG Hanner

19.00 Mollösund
 Musik i sommarkväll  
 I Beethovens fotspår
 Johan Lekemo, konsertpianist, spelar kända pianoklassiker  
 av Ludvig van Beethoven och Franz Liszt.
 Präst: Lennart Backlund

19.00 Gullholmen
 Musik i sommarkväll  
 Nordisk Romantik & Fransk Impressionism
 Musik av Debussy, Stenhammar, Grieg, Sibelius, Chopin &  
 Ravel, Bernt Wilhelmsson, piano 
 Präst: Lennart Backlund
19.00 Torp
 Musik i sommarkväll  Örongodis 
 Christer Brodén gitarr och Klas Gerle tvärflöjt, framkallar  
 spännande klanger i verk av bl.a. Albeniz, Piazzolla & Taube.
 Präst: Jonas Liljeqvist

19.00 Tegneby
 Musik i sommarkväll till förmån för Erikshjälpen.    
 Roland Utbult med musiker. 
 Präst: Jonas Liljeqvist

30 Kristi förklaringsdag
 Fortättning

1 Tisdag

2 Onsdag

3 Torsdag

5 Lördag
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Augusti, fortsättning

6 8 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Andlig klarsyn

10.00 Långelanda
 Gudstjänst
 Präst: Hans Gunnar Halmerius, musiker: Sven Eckerdal
12.00 Myckleby
 Mässa  
 Präst: Gisela Hellström, musiker: Sven Eckerdal
18.00 Stala
 Gudstjänst
 Präst: Gisela Hellström, musiker: Sven Eckerdal
19.00 Flatön
 Musik i sommarkväll - På kryss med Evert Taube 
 Martin Bagge, visartist, David Anthin, litteraturvetare,   
 Tomas von Brömssen, Gunnar Eriksson med musiker och   
 kör. Inträde 250 kronor. Mer info vid*, se sidan 17.
11.00 Morlanda
 Gudstjänst, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Per Göran Huss
18.00 Gullholmen
 Gudstjänst
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Per Göran Huss
16.00 Käringön
 Mässa
 Präst: Lennart Backlund, musiker: Per Göran Huss
18.00 Mollösund
 Friluftsgudstjänst vid gamla kyrkogården,  
 Mollösunds sommarkyrkokör, kaffe
 Präst: PG Hanner, musiker: Henrik Mossberg
18.00 Nösund
 Gudstjänst, musik i sommarkväll Silverflöjt med mera 
 Jonas Liljeqvist och Maria Henriksson musicerar ihop i en   
 sommardoftande repertoar.
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Maria Henriksson 
10.00 Röra 
 Mässa  
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Maria Henriksson 

19.00 Morlanda
 Musik i sommarkväll  Fantasier & tonmålningar i sommar  
 kvällen. Bernt Wilhelmsson spelar på flygeln som flyttats  
 från församlingshemmet till kyrkan.
 Nordisk Romantik och Fransk Impressionism. Musik av   
 Debussy, Stenhammar, Grieg, Sibelius, Chopin och Ravel.
 Präst: PG Hanner

19.00 Torp
 Musik med Mässa i sommarkvällen.

9 Onsdag

10 Torsdag

 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

19.00 Hälleviksstrand
 Musik i sommarkväll  Nyanländ
 Folkmusik till soul, pop och gospel. Anlända, är att komma  
 fram. Men kommer vi någonsin fram? En kväll med musik  
 prat om att lämna, resa och anlända. 
 Präst: PG Hanner

12 Lördag

13.00 Myckleby
 Hela kyrkan sjunger, i samband med Traktordagen,  
 Ove Aronsson, Gunilla Enggren och Sven Eckerdal leder. 
19.00 Flatön
 Musik i sommarkväll  Visor vid havet
 Med härlig sommarstämning, Gåke & Lotta Rossövik.  
 Inträde 200 kr. Mer info vid* sidan 17.

12.00 Långelanda
 Mässa
 Präst: Hakon Långström, musiker: Sven Eckerdal
10.00 Stala
 Mässa
 Präst: Hakon Långström, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Hälleviksstrand
 Mässa, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Maria Henriksson & Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Gudstjänst
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
18.00 Mollösund
 Mässa, kaffe
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
18.00 Nösund
 Gudstjänst, musik i sommarkväll 
 Annika & Maria… med efternamnen Olsson och Henriksson, 
 förmedlar växtkraft i flöjt- och tangentharmonier.
 Präst: vikarie, musiker: Maria Henriksson 
12.00 Röra 
 Mässa  
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss
10.00 Torp 
 Gudstjänst  
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

19.00  Torp
 Musik med mässa i sommarkvällen.
 Präst: Jonas Liljeqvist, musiker: Per Göran Huss

11 Fredag

13 9 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Goda förvaltare

17 Torsdag
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Augusti, fortsättning

10.00 Långelanda
 Gudstjänst
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
12.00 Myckleby
 Mässa
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
18.00 Stala
 Gustjänst
 Präst: vikarie, musiker: Hans Blomberg
11.00 Morlanda
 Mässa, Morlanda Vokalensemble, kaffe, buss
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
14.00 Gullholmen
 Mässa, Morlanda Vokalensemble.
 Präst: PG Hanner, musiker: Sanna Räsänen
18.00 Nösund
 Gudstjänst, musik i sommarkväll Saltstänk och vindbrus
 PG Hanner på gitarr, trombon och sång samt Maria Hen  
 riksson, skapar händelserik musik tillsammans…
 Präst: PG Hanner, musiker: Maria Henriksson 
10.00 Tegneby 
 Gudstjänst  
 Präst:  vikarie, musiker: Maria Henriksson 
10.00 Röra 
 Gudtjänst, avtackning av Jonas, kyrkkaffe, buss
 Präst: Jonas Liljeqvist, Håkan Helleberg, 
 musiker: Per Göran Huss

19.00  Torp
 Musik med mässa i sommarkvällen.
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg

12.00 Långelanda
 Mässa
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
10.00 Stala
 Mässa
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg
11.00 Morlanda
 Mässa, sånggrupp Pax Röster, kaffe, buss
 Präst: Håkan Helleberg, musiker:  Sanna Räsänen
14.30 Käringön
 Mässa, sånggrupp Pax Röster
 Präst: Håkan Helleberg, musiker:  Sanna Räsänen
18.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
 Präst: vikarie, musiker: Sanna Räsänen
18.00 Nösund
 Gudstjänst, musik i sommarkväll 
 Personlig poesi och lovsång Åke och Astrid Wiklund 
 delar med sig av egna och andras texter och musik i ett   
 program där även Maria Henriksson deltar.
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson 

20 10 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Nådens gåvor

24 Torsdag

27 12 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Nådens gåvor

27 12 söndagen e. tref. forts.

10.00 Tegneby 
 Mässa  
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00 Röra 
 Mässa
 Präst: Hakon Långström, musiker: Per Göran Huss 
10.00 Torp 
 Gudstjänst  
 Präst: Hakon Långström, musiker: Per Göran Huss 

31 Torsdag

19.00  Torp
 Musik med mässa i sommarkvällen.
 Präst: Egil Midtbö, musiker: Hans Blomberg

September

10.00 Långelanda
 Gudstjänst
 Präst: Gisela Hellström, musiker: Sven Eckerdal
12.00 Myckleby
 Mässa
 Präst: Gisela Hellström, musiker: Sven Eckerdal
17.00 Stala
 Gudstjänst
 Präst: Gisela Hellström, musiker: Sven Eckerdal
11.00 Morlanda
 Mässa, kaffe, buss
 Präst:  PG Hanner, musiker:  Anton Jernevad
14.00 Mollösund
 Gudstjänst, kaffe
 Präst:  PG Hanner,  musiker: Maria Henriksson
16.00 Tegneby 
 Familjegudstjänst  
 Präst: Åke Wiklund, musiker: Maria Henriksson
12.00 Röra 
 Gudsdtjänst
 Präst: vikarie, musiker: Per Göran Huss 
10.00 Torp 
 Gudstjänst  
 Präst: vikarie, musiker: Per Göran Huss 

11.00 Hälleviskstrand
 Orustmässa, sammanlyst för hela pastoratet, Storkör,   
 lunch, buss. Präster:  Håkan Helleberg, PG Hanner, 
 musiker: Hans Blomberg, Maria Henriksson, Sven Eckerdal.

3 12 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Friheten i Kristus

10 13 söndagen efter trefaldighet
 Tema: Medmänniskan

BAKSIDESBILDEN - SOMMARKVÄLL

En sommarkväll då kvällsbrisen kommer och svalkar min solvar-
ma kind. En sommarkväll som jag tar med min in i höstens min-
nen. En sommarkväll som får det tunga att kännas överkomlingt 
och det lätta som om det är en del av paradiset. 

Fotograf Bo Erkssson, Mollösund
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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 14 
augusti. 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:  
Eva Almström, Västra Frölunda, Lars Karlsson och  
Monica Forsberg, Ellös, Rune Svensson, Nösund. 
Grattis! Blomstercheck kommer med posten.

Korsords korsord
Att klura på i solstolen?

Lösning på förra korsordet



Tel. 0304-26 400 
www.svenskakyrkan.se/orust

Gud, tack för denna ljuva sommartid,
för livet, skönheten och allt det goda.

Ta hand om alla som har semester. 

Ge oss vila, kraft & inspiration 
så att vi kan komma tillbaka till våra vanliga liv 

med ny styrka i både kropp och själ.
Amen 
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