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Telefonlista personal 

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

omslagsbilden: Betlehem nu och då.
Övre bilden: Utsikt över herdarnas äng 2012.
Undre bilden: Utsmyckad grotta utanför Betlehem. 
Kanske såg det ut ungefär så här där Jesus föddes.
Texten är från Lukas evangelium kap. 2 vers 11 som 
läses i våra gudstjänster på Juldagen.
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Vi talar i kyrkan mycket om att vårt medlemsantal 
minskar. Vad skall vi göra åt detta? Med ett minskat 

medlemsantal betyder att vi på sikt inte kan hålla efter och 
underhålla våra vackra kyrkor. Inte heller bedriva en god 
verksamhet för barn och unga eller ha en diakoni som är 
värd namnet. 

Jag talar inte om idag, kanske inte imorgon, utan i framti-
den. Men den tiden kan vara närmare än vi tror. Kyrkorna 
är inte bara en viktig del av vår kulturmiljö, de är också en 
omistlig del av vårt kulturarv. 

Jag tror att vi måste våga ställa 
frågan- finns det verkligen något 
som är värt att spara för efter-
världen? Jo, självklart. Miljöer är 
viktiga, byggnader likaså. Men 
hur är det med insidor? Jag menar 
med innehållet i våra miljöer eller 
byggnader.

Kyrkan är inte bara byggnader som 
man kan K-märka. För en kyrka utan innehåll är som ett 
religiöst Skansen. Något som vi kan betrakta utifrån men 
aldrig bli en del av.

Nu undrar jag om det inte är dags att K-märka våra kyrk-
liga traditioner. Annars kanske julens och påskens egentliga 
mening kommer att glömmas bort. Vi kan exemplifiera:

Lucia, stjärngossar, julkrubbor, Jesusbarn mm…fråga dig 
själv om du kan svara på frågan vad detta betyder och vad 
figurerna och tingen står för.

Tycker du att jag verkar vara en pessimist? Kanske bör vi 
börja med att ställa denna fråga till oss själva.

Allt börjar här och nu.

Ett av kyrkans problem är att vi inte kan erbjuda några 
snabba lösningar eller quickfix, som man idag säger. Nej, vi 
erbjuder inga genvägar till frälsning. Tror vi det, så har vi 
gått på myten om den nya tidens avlatsbrev. Det som säger 
att man kan köpa till sig syndernas förlåtelse eller något an-
nat andligt.

Det kristna livet är som en pilgrimsvandring. Vi är på väg. 
För vad är verkligt liv annat än rörelse.

Här kommer så avslutningsvis en dikt av den svenske nobel-
pristagaren.

Romanska bågar
Inne i den väldiga romanska kyrkan
trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapade bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande
piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones,
Herr Tanaka och Signora Sabatini,
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

Ur diktsamlingen ”För levande och döda” (1989)  
av Tomas Tranströmer

En lösning kan vara att vi slutar att se oss som turister i vår 
egen kyrka och i vår egen tradition.

Vi behöver både kyrkans utsidan och dess insidan, tradition, 
den yttre och den inre och det kanske bör K-märkas,

Vad vet vi egentligen. Men en sak vet vi och det är att Jesus 
Kristus, mannen från Nasaret kan vi aldrig K-märka. Låt 
oss nu omfamna denna tid som ligger 
framför oss. Ta tillvara den tradition 
som har lämnats av dem som gått 
före.

Advent, jul, fasta och påsk är trots 
allt en del av vårt DNA.

"En kyrka 
utan inne-
håll är som 
ett religiöst 
Skansen"

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

 Telefon- och öppettider  
på expeditionen

Måndag - fredag kl.  9-12

SVENSKA KYRKAN PÅ ORUST
Tegneby 508, 473 97 Henån

orusts.pastorat@svenskakyrkan.se

Även detta nummer av Korsord har en lite annorlunda utformning 
än vad som varit tidigare eftersom jag än en gång fick i uppdrag att 
utforma tidningen. 

Nu går vi in i advent, som är en förberedelsetid inför julen. Från början var ad-
vent en fastetid och inte en tjuvstart på julfirandet. I kyrkan på första advent läses 
bibeltexten om när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och blir hyllad av folket. 
Det kan ju tyckas lite märkligt att höra om det som hände strax före påsken när 
vi snart ska fira jul. Men en förklaring är att i den tidiga kristna kyrkan så firade 
man inte födelsedagar, inte heller Jesu födelse.  Däremot firades påsken som fö-
regicks av fastan. Och där ingår palmsöndagstexten om när Jesus rider på åsnan. 
När man började att fira jul, Kristi födelses fest, så ville man även då ha en faste-
tid – advent. Och för att göra det tydligt så valde man att läsa samma text inför 
den fastetiden. 

Så kan advent få bli en tid att tänka igenom vad som är viktigt i ens liv. Och vi 
kan väl alla vara överens om att det är lätt att dras med i stressen inför julfirandet, 
ofta mer än vad vi skulle vilja. Kanske behöver vi alla reflektera över hur vi egent-
ligen vill fira julen, hur vi egentligen vill leva våra liv. Kanske den här adventstiden 
kan få bli ett tillfälle till reflektion över vad som är viktigt?

Hur man än väljer att ställa in sig på att fira jul så finns det många tillfällen att 
vara med på någon eller några gudstjänster som vi bjuds in till både i advent och 
jul. 

Några slutar hos oss och några börjar. Vi säger tack till Jonas Liljeqvist, Sven Eck-
erdal, PG Hanner, Anna Gustafsson och Britt-Mari Karlsson. Tack för det ni har 
gjort för Guds rike här på Orust! Vi önskar er allt gott inför det nya! Och vi säger 
välkommen till Christoffer Lahrin, John Alstersjö och Petra Pettersson. 

Gunnar Klingberg
t.f. redaktör
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Vad hände egentligen där i 
Betlehem?
Då och då dyker det upp frågor om 
hur det egentligen var med det som 
berättas i julevangeliet enlig Lukas  
andra kapitel- skattskrivning, kejsare, 
ståthållare osv, - är det bara myter el-
ler var det på riktigt?

Vår tideräkning bygger på att munken 
Dionysius Exiguus någon gång på 500-ta-
let tog sig för att räkna ut när Jesus kan ha 
blivit född. Det blev nästan rätt; antagligen 
skedde Jesu födelse sju år före vår tideräk-
nings början. 
1835 skrev D. F. Strauss en bok där han 
ifrågasatte sanningshalten i julevangeliets 
berättelse. Han hävdade att:
• En skattskrivning för hela romarriket 
inte skedde under Augustus regeringstid 
och att en kejserlig skattskrivning inom 
Herodes kungadöme är osannolik. 
• Quirinius inte var ståthållare över Syrien 
under Herodes livstid.
• Enligt romersk praxis stämmer det inte 
att Josef skulle bege sig till Betlehem, eller 
att Maria behövde registrera sig. 
Han menade att det hela handlar om my-
tologiska idéer och symboler för mänsk-
ligheten. Han ville rensa bort allt överna-
turligt.

Skattskrivningar
Men – det finns historiska källor att gå 
till. Augustus skrev sin självbiografi ”Res 
Gestae Divi Augustus” vid 76 års ålder. En 
nästan fullständig kopia av denna hittades 
år 1555. Där beskrivs en folkräkning i hela 
romarriket då Gajus Censorinus och Gaius 
Asinius var konsuler, år 8 f. Kr., då man in-
räknade 4 233 000 romerska medborgare. 

(Inte bara romare 
beskattades, andra 
folk fick också 
betala skatt för att 
täcka rikets kost-
nader. Även He-
rodes lät beskatta 
sitt folk.) Romarna 
förrättade även 
skattskrivningar ute 
i provinserna enligt 
fastställda intervaller.

År 8 f. Kr. sammanföll skattskrivningen i 
Syrien/Judéen med den i hela riket och de 
kan ha uppfattas som en och samma. Man 
räknar med att det tog ett år att genomfö-
ra en skattskrivning då alla skulle inställa 
sig på sin hemort. Detta stämmer i tid med 
konjunktionen mellan Jupiter och Satur-
nus år 7 f. Kr. som beskrivs som ”Betle-
hems stjärna”. 
Vem var nu Quirinius som var ståthållare i 
Syrien? Han föddes år 45 f. Kr. tre mil syd-
ost om Rom. År 15 f. Kr. blev han utnämnd 
av Augustus till prokonsul över Kreta och 
Cypern. Mellan år 11 och 7 f. Kr. förde han 
befäl under kriget i norra Syrien och kan 
strax därefter antas ha förrättat skattskriv-
ning åt Augustus. Han återvände till Rom 
år 12 e. Kr. och avled där år 21.

Varför reste de till Betlehem då?
Var Josef och Maria verkligen tvungna att 
bege sig till Betlehem? Troligt är att be-
folkningen på landsbygden fick ta sig till 
närmaste stad. Nasaret var då bara en liten 
by, med kanske 150 invånare och närmsta 
stad var Japhia några kilometer därifrån. I 
stället begav de sig till Betlehem fyra dags-
resor bort. Varför? Kan det vara för att de 
båda visste att det väntade barnet var den 
utlovade Messias? Och de visste utifrån 
profeten Mikas bok i Gamla Testamentet 
att han skulle födas i Betlehem. 

Hur var det med de vise männen?
Betlehem var ett populärt övernattnings-
ställe längs karavanvägen till Egypten. Så 
att det var fullt på härbärget behöver inte 

”Mamma har du läst den här?” und-
rade min son, räckte mig en bok, på 
utsidan en bild av en man som står 
med ryggen mot oss i en portal och 
ser in i ett gyllene ljus. När jag skriver 
detta så känns den bilden snudd pro-
fetisk. Bokens titel var Seeking Allah 
Finding Jesus, Jag sökte Allah och 
jag fann Jesus. ”Den är bra” fortsatte 
sonen.

”Hur kan en kristen tycka att en annan re-
ligion är fel?” spekulerar en sekulär arbets-
kamrat, en god och omtänksam kvinna. Ja, 
hur skulle jag som kristen inte tycka det? 
Det hör till sakens natur att om man är 
bekännande kristen så är det Jesus Kris-
tus man bekänner, förbehållslöst i Fadern, 
Sonen och den Helige Ande. Hennes fråga 
var faktiskt mer förtäckt kritik mot kristna 
som ”står på sig” och inte följer samhäll-
strenden ”anything goes”, vad som helst 
fungerar. Det gör det ju inte.
”Islam och kristna har samma Gud, vi tror 
också på Jesus!” ler min fina tunisiska vä-
ninna. För tio år sedan så funderade jag ett 
kort tag över om det inte låg något i det 
hon sa, så praktiskt det skulle vara! Men, 
nej så är det inte och nu har jag, under ett 
par års tid, utöver söndagarnas undervis-
ning i kyrkan också lyssnat till många 
föredrag om islam och om dess anspråk på 
sanning genom att lära oss en unik under-
kastelse.  Så tydligt en total motsats till 
kristendomens kärleksbudskap i kombina-
tion med vår, av Gud givna, fria vilja.  Jag 
har följt kunniga kristna apologeter som 
debatterar, förklarar, vederlägger och be-
möter kunniga muslimska apologeter vilka 
gör detsamma.  En apologet är en som 
försvarar och förklarar en religion. För oss 
kristna så blir islams uppfattning om Issa, 
Jesus, felaktig och ohistorisk.
Nabeel Qureshi skrev boken Jag sökte Al-
lah och jag fann Jesus, en hängiven muslim 
möter kristen tro år 2014. Läsaren bjuds 
mjukt in i hans barndomshem, fyllt av 
kärlek, ambition, trosvisshet och omtanke 
om nästan. Han visar på skönheten i tradi-
tionerna runt den totala lydnad som islam 
kräver. Alla de goda frukterna av att följa 
islam utan att ifrågasätta dess anspråk på 
unik sanning, lockar. Han förklarar och 
målar upp situationer som starkt påverkat 
honom. Man känner sig nästan lite avund-
sjuk, så perfekt och tryggt.  Alla och allt 
har bestämda roller och platser, inget rub-
bar ordningen. Inget utom Nabeels egen 
inre gnagande nyfikenhet på att ta reda på 
det som inte kan eller får ifrågasättas, han 
börjar söka sanningen om islams anspråk.

Under studietiden träffar Nabeel en orädd, 
tuff kille, David Woods.  De blir vänner 
och delar så småningom studentrum. Da-
vid är en frimodig, debattglad ung kristen 
och en kunnig bibelläsare. De två får en 
alldeles speciell gemenskap.  Kapitlet där 
de möts för första gången är titulerat ”En 
ny bror”. Nabeel följer förnöjt med David 
till kyrkan för att överbevisa David om 
hur fel han har.
Efter varje del i boken så undervisas läsa-
ren i de senaste forskningsresultaten runt 
den kristna tron och dess äkthet av ge-
nomlärda teologer. Dessa kapitel presente-
ras sist i boken och är lättlästa, vilket inte 
alltid är fallet när akademiker ska samma-
fatta något. De talar bl. a om den nytes-
tamentliga textens tillkomsthistoria, om 
treenigheten, om den historiske Muham-
med, om nya testamentet och Koranen. En 
hel del goda argument finns att samla där. 
Hur gick det för Nabeel? Ja, titeln på hans 
bok ger ju viss vägledning Jag sökte Allah 
och fann Jesus en hängiven muslim möter 
kristen tro. Han blev läkare och nästan 
doktor i teologi. Han var en omtyckt och 
knivskarp apologet och föreläsare.  Han 
skrev också två böcker till; No God but 
One och Answering Jihad. Nabeels vlogar 
finns på YouTube under NQ ministries, 
alla hans intressanta föredrag finns också 
där. 
”Vad du än kräver av mig Gud!” prokla-
merade han i början och Gud ville! Men 
Nabeel fick ge upp allt han hade, han led 
av brytningen med sin familj som först inte 
klarade av att han lämnade islam, över 
den smärta han var tvungen att utsätta 

dem för. Vi är många, tiotusentals som har 
följt honom och har bett med honom när 
han under det senaste året har videoblog-
gat från hemmet och sjukhusbädden över 
chocken att bli diagnosticerad med mag-
cancer vid 33 års ålder mitt i glädjen över 
sitt äktenskap, en dotters ankomst, aka-
demiska framgångar och en blomstrande 
karriär. Han har delat sin orubbliga tro på 
Gud, sitt hopp och sin tillit till att bli helad 
och läkt. 
Nej, han blev inte helad. Nej, han upp-
väcktes inte från de döda. Ja, hans hustru 
och lilla dotter är ensamma kvar, något 
som han led synligen av att tänka på.  Ja, 
han var trofast ända till döden. Ja, begrav-
ningen var förfärlig och sorglig med öppen 
kista och ett enastående tal till Nabeel av 
Ravi Zacharias, nog den främste apologet 
som finns att tillgå. Nej, jag var inte där, 
jag följde den via RZ ministries på inter-
net.
I sin sista videoblogg från sjukhusbädden 
uppmanar Nabeel oss till kärlek, han kan 
knappt prata  ”When we talk to people 
about beliefs, we should do it through a 
lens of love”;  och “Our God is a God of 
Love and that should be foremost in our 
minds.”  När vi talar till folk om tro så ska 
vi göra det genom en lins av kärlek … och 
Vår Gud är en Gud som älskar oss och det 
ska vara det som vi först tänker på.
Nabeel dog bara några dagar senare, den 
16 september 2017.

  Louise Helleberg

Nasaret

Betlehem

Originalet av Augustus självbiografi

Nasaret i november 2012

bero på skattskrivningen. Hur som helst så 
gjorde det att Jesus fick födas bland djuren, 
och han blev lagd i djurens matbehållare, 
i krubban. 
Matteus skriver i sitt evangelium om de 
österländska stjärntydarna (eller de vise 
männen) att ”De gick in i huset, och där 
fann de barnet och Maria, hans mor.” 
Utifrån att Herodes ville döda alla pojkar 
under två år så kan vi anta att det gått en 
tid – veckor, månader och kanske gott och 
väl ett år sedan Jesus föddes. Under den 
tiden har de hunnit flytta in i ett hus.  I 
kyrkan markeras skillnaden i tid mellan 
födelsenatten och stjärntydarnas besök 
genom tretton dagars mellanrum. 
Det är alltså inte bara en vacker saga, utan 
det finns historiska belägg för vad som 
skedde i Betlehem den där julnatten. 

G.K.
Med idé och inspiration från  

”Mysteriet med den försvunna skattskrivningen”  
http://brogren.nu/skattskrivningen.htm

där det även finns källhänvisningar

Platsen för Jesu födelse

Utanför födelsekyrkan i Betlehem

Krönika
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Röster efter 24 timmar bön i 
Tegneby kyrka
Klockan 12 på lördagen den 30 september samlades man 
för ett bönedygn. Man kunde vara med en kortare eller 
längre stund och delta i bön, textläsning, sång, meditation 
m.m. 

Dygnet avslutades med mässa på söndagen.

Här följer några röster från dem som var med:

◊ "Att läsa Johannesevangeliet varje timma gav en rytm åt dygnet."

◊ "Bön i många former, måla, sjunga, skriva, be ... , ger glädje."

◊ "Det fanns människor i kyrkan hela dygnet”

◊ ”Det var bra alltihop.”

◊ ”Bra att det blev av”

◊ ”När Britt-Mari och Rebecka visade bilder under Andrum var 
det väldigt rogivande”

◊ ”Bönedygnet var fint upplagt”

◊ ”Fin avslutande mässa på söndagen, Guds Ande låg över  
församlingen. - Kanske var det så att jag var blötlagd och  
uppmjukad av allt fint på lördagen.”

◊ ”Lovsången och aftonbönen som jag var med på var bra”

◊ ”Innerligt, eftertänksamt överväldigande. Jag fick frid inom mig.”

◊ ”känner ödmjukhet över att fått läsa ur Bibeln högt i kyrkan 
för andra.”

◊ ”Samhörighet, kärlek”

◊ ”Den fina känslan satt kvar nästa gång jag kom till kyrkan.”

Tack alla ni som tog er till förtidsröstningen och/eller vallo-
kalerna för att göra er röst hörd. Detta gjorde att det blev ett 
större valdeltagande än i förra valet. Utan er blev det inget 
resultat.
Ett stort tack till alla valarbetare både på expeditionen för 
mottagande av förtidsrösterna och alla ni som tog så väl hand 
om de röstande i våra valdistrikt, både vid de särskilda röst-
mottagningslokalerna och i de vanliga vallokalerna.
Stort TACK !!

Valnämnden

Röstfördelning val till kyrkofullmäktige 
Orusts pastorat 2017
Nomineringsgrupp % Antal Mandat

En Allmän kyrka 15,76 232 4

Församlingens Väl 17,60 259 4

Kyrka och Gemenskap 20,45 301 5

Kyrklig Enighet i Myckleby 6,93 102 2

Kyrkligt samarbete 15,69 231 4

Levande Kyrka 23,57 347 6

Valdeltagandet var 17,39%. 
I siffror betyder det 1554 röster av 8937 röstberättigade.

Söndagen den 10 september var alla församlingarna på Orust 
samlade till en gemensam gudstjänst i Hälleviksstrands kyrka. 
Körsångare från hela ön deltog och vi firade mässa tillsammans. 
Efteråt bjöds det på härlig soppa och gemenskap utanför kyrkan.

Konsert  
med nya flygeln i 
Myckleby kyrka

Lördag 3 februari kl 15.00
Orusttrion:  
Helga Hussels, viola, 
Tommy Flodström, klarinett 
Hans Blomberg, flygel

Kreativ verkstad - Pyssel inför julen
Kyrkans Hus Fridäng, Svanesund
Torsdag 7 december kl. 10.00

Vi pysslar och avslutar med lunchbuffé och kaffe.

Ansvarig: Cecilia Williamsson

Skidresa till Ål 
16-20 februari 2018

Levande Julkrubba
Söndag 10 december kl. 11.00 
Tegneby kyrkplan

Upplev julevangeliet bland änglakör och 
levande djur!

Julsånger i kyrkan

Korv med bröd och mingel med djuren

Orustmässa i Hälleviksstrand

De vackraste julsångerna 
Vi sjunger in julen tillsammans 

med körsångare, kyrkomusiker 
och präster

Hälleviksstrands kyrka
Lördag 16 december

kl 17.00

Klä dig varmt- kyrkan värms upp av levande ljus och av oss 
som kommer dit!

Pastoratet arrangerar en skidresa under vinter-
lovet till Ål i Norge. Alla är välkomna att följa med, 
unga, gamla, familjer, nybörjare och erfarna.

Skidåkning för alla
Skidbackarna är familjevänliga med särskild barnbacke, men även 
bra för den mer avancerade åkaren. Både det norska och svenska 
alpina landslaget har haft träningsläger i Ål.

Det finns också fina möjligheter att ta del av den vackra naturen 
på fjället genom turåkning för den som så önskar.

För att hålla nere kostnaderna har vi självhushåll och hjälps åt med 
matlagning och städning.

Anmälan senast 18 december

Fredag - tisdag

Läs mer på hemsidan!

Trettondedagskonsert
Morlanda kyrka 6 januari kl. 17

Julens psalmer och sånger
Morlanda Vokalensemble och musiker

Dirigent: Henrik Mossberg

Kameler på besök i Långelanda
Trettondedag jul 6 januari kommer 
de tre vise männen på sina kameler 
till Långelanda kyrka kl 10. 
Vi firar en gudstjänst tillsammans och ef-
teråt har vi julfest med julgransplundring i 
församlingshemmet.

31/3 Påskdagen Påskmässa kl. 09.00 i Myckleby med Pilgrimsvandring 
till Långelanda kyrka efter gudstjänsten. 12 km

13/5 Pilgrimsvandring till Hermanöhuvud Start kl 08.30 från Tuvesvik. 
Ca 9 km

27/5 Pilgrimsvandring från Långelanda – Tegneby: Pilgrimsmässa kl. 
09.00 i Långelanda kyrka. Ca 23km

6-13/8 Pilgrimsvandring St Cutberths Road från Lindisfarne to Melrose I 
Skottland. Mer info kommer senare.

Läs mer på hemsidan! Ansvarig: pilgrimspräst Egil Mitdbö

Pilgrimsvandringar 2018
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Avlidna

Långelanda
Ture Erland Mattson, Åsen, Svanesund, 86 år
Tore Gustaf Henrik Gustafsson, Hals, Svanesund, 69 år
Venny Maria Erlandson, Konvaljvägen, Svanesund, 92 år
Bertil Christer Fredler, Eklunden, Svanesund, 68 år
Karl Rune Fast, Ekvägen, Stenungsund, 93 år
Rune Valdemar Barkman, Tisells väg, Svanesund, 75 år
Kerstin Sigrid Berggren, Sesterviken, Svanesund, 93 år

Myckleby
Karl-Axel Silvenius, Kroghane, Henån, 94 år
Helfrid Ingeborg Leyman, Ågården, Henån, 88 år
Ester Maria Abrahamsson, Fjälla, Henån, 98 år
Ingebjörg Abramhamsson, Sjöbodsvägen, Henån, 98 år 
Bo Göran Calås, Myckleby, Svanesund, 74 år

Stala
Kim Iversen, Slånbergsvägen 4, Varekil, 62 år
Oskar Sigfrid Gustafsson, Svanvik, Varekil, 82 år
Maj Vivian Irene Hermansson Claesson, Krabberödsvä-
gen, Varekil, 88 år

Morlanda
Ebba Åberg, Hantverkaregatan, Ellös, 92 år
Karl Lennart Olsson, Tången, Mollösund, 69 år
Ann-Katrine Arvidsson, Tönsäng, Ellös, 67 år
Rolf Tore Stefan Jansson, Flatön, Ellös, 66 år 
Lilli Olsson, Köperöd, Ellös, 89 år 
Gärd Sonja Kerstin Moredal, Flatön, 91 år
Helge Gerhard Jakobsson, Strandgården, Ellös, 95 år
Clary Linnéa Margareta Josefsson, Ellös, 94 år
Naima Christina Ahlqvist, Edebacken, Ellös 70 år 
Johan Bertil Hugo Jonsson, Slätthult, Ellös, 80 år

Röra
Karl Olof Johnsson, Bagarevägen, Henån, 78 år
Stig Harald Abrahamsson, Åbryggan, Henån, 74 år
Kerstin Margareta Gimbringer, Rödbergsvägen, Henån, 86 år
Sven Tage Wastegård, Trastvägen, Henån, 89 år
Kerstin, Monika Williamsson, Skredseröd, Henån, 71 år

Torp
Bert Gunde Tamnhed,  Örnkullebacken Vindön, Henån, 74 år
Eskil Valdemar Oskarsson, Strandgården, Ellös, 92 år
Sven Gösta Karlsson, Töllås, Henån, 85 år
Kenneth Gunnar Nilsson, Ödsmål-Åsarna, Henån, 78 år

Döpta

Långelanda
Elsa Carina Flodén, Dammen, Svanesund, 27/8.
Karin Elisabet Skoglund, Kastet Bäckeviken, Stillingsön, 
2/9.
Agnes Karin Nygren, Ljungåsvägen, Svanesund, 16/9.
Todd Rune Erik Ljungberg, Kastet, Stillingsön, 16/9.
Layton Linus Brask, Lurkeröd, Svanesund, 16/9.

Myckleby
Thea Carina Ester Bengtsson, Kalseröd, Henån, 23/7.
Leia Lillwor Andersson, Edsberg, Henån, 6/8.
Felicia Eva Astrid Bengtsson, Gunneröd, Stillingsön, 2/9.

Stala
Polly Ruth Astrid Berntsson, Krabberöd, Varekil, 30/9.

Morlanda
Linnea Rebecca Carolina Hult, Morlanda, Ellös, 29/7
Tage Freddie Liljesson, Härbjörneröd, Ellös, 9/9.
Melissa Livia Linnéa Berglin, Lavön, Ellös, 30/9.
Alex Anna Hagberg Smalc, Sörbo, Ellös, 1/10.

Tegneby
Holger Stig Richter, Skantorp, Henån 9/9.
Alice Sofia Ottosson, Mällby, Henån, 9/9.
Albert Lars Carling, Boxvik, Nösund, 23/9.

Röra
Axel Håkan Mauritz Billö, Rämmedalen, Henån, 23/8. 
Karl Valter Viking Martinsson, Rävekullestigen, Henån, 
23/9.
Maria Felicia Pitura Nilsson, Lövås , Henån, 23/9.
Saga Chelsea Lyrhem, Trollskogsvägen, Henån, 15/10.

Torp
Lilly-Lo Tilde Erika, Gåre, Henån, 8/7.
David Anders Sá Andersson, Björvattnet, Henån,  26/8.
Josh River Theander, Gåre, Henån 1/10.

Vigda

Långelanda
Stina Emma Johanna och Kjell Kristoffer Nyrén, Burås, 
Svanesund, 12 augusti

Stala
Frida Birgitta Levin och Per Niklas Josefsson, Trolltorp, 
Henån, 12 augusti

Ann-Sofie Magdalena Kristensson och Jan-Ola Emanuel 
Strömbäck, Smultronvägen, Varekil, 30 september

Morlanda
Lisa Solvind Ellegård och Johan Stefan Åberg, Flatön, 
Ellös, 17 juni

Emma Josefin Borglund och Pontus Ingemar David An-
dersson, Börtas väg, Hälleviksstrand, 5 augusti

Kim Hanna Emilie Göransson och Patrik Gustaf Axel 
Widfeldt, Tönsäng, Ellös, 2 september

Elina Margareta Blomgren och Emil Matias Sörvik, Lilje-
dalsvägen, Ellös 16 september

Tegneby
Karin Jenny Andersson och Stig Christoffer Hegg, Ha-
gen, Ellös, 15 juli 

Cathérine Pia Sofi Leandersson och Thomas Johnny 
Björk, Strand, Nösund, 23 juli

Puttis Irene Marianne Persson och Ulf Anders Görans-
son, Håv, Ellös, 12 augusti

Christine Karin Anette Wallgren och Per Gunnar Alexan-
dersson, Rålanda, Ellös 12 augusti

Röra
Eva Therese Nordenstam och Sven Filip Andreas Johans-
son, Ekåsvägen, Henån, 29 juli

Louise Ingeborg Larsson och Kjell Michael Jonas Eriks-
son, Sollidsvägen, Henån, 29 juli

Maj Ing-Britt Knutsson och Karl Bertil Martinsson, Rå-
hagen, Stillingsön och Stora Röra , Henån, 25 augusti

Fridäng har fått ny uteplats

Kyrkans hus, Fridäng i Svanesund, har fått en uppsnyggad ute-
miljö i form av en stenlagd yta med plats för bord och stolar. 
Platsen är delvis omgärdad med stensatta odlingsbäddar. Det har 
även givits plats för en grillplats och allt blir fint inramat med 
växer. Det fallfärdiga nätstaketet har ersatts med häckväxter.

Nu ser det kanske inte så imponerande ut, men med somma-
rens värme och växtkraft blir det hela säkert både vackert och 
användbart. 

Kyrkogårdsmurarna på 
Torps kyrkogård renoveras

Under 2017-2018 pågår ett större arbete med att renovera 
kyrkogårdsmurarna på Torps kyrkogård. Under pågående 
arbete sätts avspärrningar upp och det kommer att bli rö-
rigt på byggplatsen.  

Nu startar etapp två i renoveringen
Arbetet är indelat i tre etapper där den första etappen snart är 
klar. Etapp två sätts igång inom kort och rör den höga muren 
som vetter mot den nya begravningsplatsen. Arbetet med muren 
är omfattande och tidskrävande. Vi beräknar att tidsåtgången för 
etapp två är ca 6-8 månader. Arbetet kan även behöva stå still 
under vinterhalvåret beroende på väderlek. 

Gravar behöver flyttas
Vi kommer att bli tvungna att tillfälligt flytta på vissa gravstenar 
för att komma fram till muren. Samtliga stenar återmonteras och 
graven blir återställd i sitt ursprungskick när arbetet är klart.

Vill du ha mer information?
Vi har skickat ut ett informationsbrev till de gravrättsinnehavare 
som har gravar i närheten av murarna. Har du inte fått något 
brev eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss.   

Mats Abrahamsson, vaktmästare Torp, tel: 26 333
Malin Brav, kyrkogårsdsföreståndare, tel: 26 423

Lördag 24 mars  kl. 12-15 
Vi vet av erfarenhet att många avstår från att döpa sina barn för 
att det är svårt att få tiden att räcka till. Man har kanske inte råd 
att bjuda på dopkalas, eller det kanske bara inte har blivit av. Man 
kanske inte döptes som barn, men vill få möjlighet att göra det nu 
istället. Det är aldrig för sent att bli döpt.

Därför vill vi nu erbjuda ett tillfälle för dop. Vi bjuder på tårta i 
Församlingshemmet. Möjlighet finns att låna dopklänning och na-
turligtvis blir det sång och musik i kyrkan. För tårtornas skull vill vi 
gärna att ni anmäler er senast måndagen den 19/3 till prästen Egil 
Midtbö (tfn se sidan 2)

Drop in-dop för alla åldrar i Långelanda kyrka
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Ny församlingsassistent i 
Röra och Torp
Vi välkomnar Petra Pettersson som ny 
församlingsassistent i Röra och Torp 
med ansvar för barn- och ungdomsar-
betet.

Redaktionen bad henne skriva något 
om sig själv.

Jag är född och uppvuxen i Göteborg, jag 
har en vuxen son som heter Alexander 
och ett barnbarn som heter Alicia som är 
10 månader gammal, det är underbart att 
vara farmor! Jag har bott på Orust sedan 
10 år tillbaka och jag trivs väldigt gott på 
vår ö. De senaste åren har jag arbetat på 
Tappen i Varekil och parallellt arbetat som 
medledare till ansvariga pedagoger främst 
i barnverksamheten sedan 2013.  I mitt 
studiebagage har jag fritidsledarutbildning 
och sociologistudier på universitet och 

Vi har fått ett brev från 
PG Hanner
Tack för den här tiden!

Det är nog det första och viktigaste jag vill 
säga nu när jag slutar min tjänst i Mor-
landa och Orust. Tack för en härlig tid, för 
det har verkligen varit roligt att få tjänst-
göra i den här fina bygden. Tack för alla 
fina möten jag har fått ha med olika männ-
iskor runt omkring inom 
församlingarna. Tack för 
alla fina gudstjänster jag 
har fått vara med om. 
Tack till er konfirmander 
som har lyst upp de här 
åren. Tack till kompetenta 
och goa kollegor. Nu när 
jag skriver det här inser 
jag att jag börjar bli oro-
lig att jag skall missa att 
tacka någon, så då slutar 
jag direkt att tacka, det 
är bättre så, för då missar 
jag många istället för nå-
gon enstaka. Ett stort tack 
till alla får räcka.
Knappt tre år är en kort tid att vara präst 
på en plats tycker jag. Egentligen skulle jag 
gärna vilja fortsätta, bygga vidare på de re-
lationer som har fått växa fram, få fortsät-
ta utveckla församlingsarbetet, få fördjupa 
alla fina samarbeten. Men jag behöver 
komma närmare min familj, slippa pendla 
så långt varje dag, kunna vara pappa lite 
mer. Istället kommer jag nu tjänstgöra i 

hemförsamlingen där jag bott med min 
familj i sex år nu. Det är nog så jag egent-
ligen vill vara präst. Hemma. Där jag bor. 
Bland församlingsborna. 
Det var lite så Jesus gjorde. Han var i och 
för sig ofta på vandring, men han delade 
liv med människor runt omkring honom. 
Ibland hemma, ibland på resande fot, men 
alltid närvarande och nära dem han var 
med. Han vittnade in i en vardag. Visade 
omsorg in i verkligheten. Såg de svaga. Där 
är han närvarande även nu. Nära dig, nära 

oss alla. Det är det som vi 
firar återigen nu när julen 
närmar sig igen, att Jesus 
föds in i vår verklighet. 
Gud kommer nära. När-
mare än vi kan ana.
Och där får vi vara med. 
Vi, kristna över hela 
jorden, och över hela 
Orust, får vara med nu 
och utföra det som Jesus 
gjorde då. Vi får vara som 
Jesu ögon när vi ser de 
osedda. Vi får vara som 
Jesu händer när vi visar 
omsorg om dem som är 

i behov. Vi får vara som Jesu mun när vi 
använder ord för att stötta och hjälpa dem 
som behöver hjälp. Närvarande och nära, 
på uppdrag av Jesus själv.

Som sagt. Tack för den här tiden.

Allt gott
PG

högskola. Just nu studerar jag också Kyr-
kans grundkurs på Helsjöns folkhögskola 
som jag tycker är väldigt givande. 

I min nya tjänst med barn och ungdomar 
brinner jag för att presentera Jesus Kristus 
och förmedla Guds ord genom musik, bön, 
drama och skapande verksamhet i kom-
bination med att vi har det roligt, lekfullt 
och mysigt tillsammans, det ska inte vara 
tråkigt att vara kristen! Kyrkan ska vara 
en plats där vi får komma som vi är. Jag 
tänker att vi sår ett frö, vi ger och kanske 
tackar de nej till det men då har de blivit 
utrustade och kanske väljer de att låta 
fröet gro senare i livet, valet är alltid deras. 

Petra Pettersson
Församlingsassistent 
Röra och Torps församlingar

Afrikakväll i Stala församlingshem
Torsdag 8 februari kl 19.00

HJÄLPPROJEKT I KWAZULU NATAL 
I SYDAFRIKA
Anna-Karin Nyberg från Skultorp i Väster-
götland jobbade som volontär på ett barn-
hem i Sydafrika 1996. Där träffade hon 
Zibuse Mazeka, som hon senare gifte sig 
med. I Ncotshane (ett bostadsområde för 
svarta) utanför staden Pongola är många 
av barnen föräldralösa pga aids. Området 
präglas av fattigdom, arbetslöshet, krimi-
nalitet och drogmissbruk. Anna-Karin och 
Zibuse brann för att förbättra livet där och 
startade en hjälpverksamhet, med möjlig-

het för barn att gå i skola och ett center för barn med funktionsnedsättningar. 
Sedan Anna-Karins tragiska bortgång i cancer 2006 har Zibuse fortsatt verksamhe-
ten med hjälp av många medarbetare. Tack vare svenska givare, bl.a. från Orust, har 
man bidragit till att skolorna har förbättrats, man har fått dricksvatten, hundratals 
barn får hjälp med skoluniform och matutdelning, för ungdomar ordnar man fotboll 
och dans. 

Denna kväll kommer representanter för In-
samlingsstiftelsen till Minne av Anna-Karin 
Nyberg Mazeka och berättar mer och visar 
bilder. Då blir det också afrikansk musik med 
gruppen Pamoja som leds av Agneta Holm, 
och där Anna-Karin var med.  

Allsång i Stala 
församlingshem 
Söndag 11 mars

Smörgåsfika från 17.00
Sången börjar 18.00
◊ Kom och sjung!

◊ Vilka sånger blir det? 

◊ Jo, en hel massa goa låtar  
från nu och då! 

Stalakören och Agneta Holm  
hälsar välkomna! 

Tack, Britt-Mari!

Stort varmt tack Britt-Mari för allt du har 
givit och tillfört vår församling under 10 
års tid. Det stora engagemanget och om-
tanken om alla som kommit i din väg, inte 
minst barnen som du alltid ser och sätter 
först. 
Tack för att du har vågat prova, inspirera 
till och hänga på alla möjliga olika pro-
jekt. Musikaler, utflykter, församlingskväl-
lar, Loppisen, övernattningar och nu till 
sist också ett levande julspel. 
Så som vi läser i vår bön – ”Käre far i 
himmelen, tack att jag finns till. Hjälp mig 
leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här 
på jorden att tycka om varann. Låt oss få 
en framtid skyddad av din hand.” – har du 
förmedlat till oss på ett inspirerande sätt! 
Så vi önskar dig en framtid skyddad av 
Herrens hand, ett stort lycka till med kom-
mande projekt och en önskan om att du 
snart kommer och hälsar på oss igen! 

Rebecka

Jag heter Christoffer Lahrin, är 32 år och 
kallas allmänt för Larry. Jag är uppvuxen 
i Ljungsbro, Vreta Kloster nära Linköping, 
tillsammans med mina föräldrar och de 
första åren även två avsevärt äldre systrar. 
Min musikaliska bana började tidigt och 
kyrka/tro och musik har alltid hängt ihop 
för mig. För 10 år sen, när jag redan gått 
flera år på musikhögskola, blev det klart 
att det var denna kombination jag skulle 
hålla på med professionellt. Jag har haft 
musik med i hela utbildningssvängen, med 
musikklasser, musikgymnasium, musikhög-
skola… Jag spelar - gärna i många olika 
stilar - orgel, piano, gitarr, elgitarr och 
sjunger. Jag ser musikalisk bredd som en 
av mina största tillgångar. Gärna bråddjup, 
men också ”breddjup” (jag ser f. ö. fram 
emot och förväntar mig många språkliga 
skämt och lekar nu när jag äntligen flyttar 
till västkusten). Musik är en stor passion! 
Jag har de senaste 5,5 åren jobbat som 
kantor på Gotland i de 25 kyrkorna i Nor-
ra Gotlands Pastorat, och vid sidan av som 
musiklärare på Gotlands Tonsättarskola. 
Här har jag trivts bra och haft ett mycket 
varierande och kul arbete. Därutöver har 

jag bl. a. sen 3 år spelat med gospelkören 
Gudskelov, vilket varit bland det roligaste!

Så dök det här jobbet upp och i annonsen 
lät det som att det var skapat för mig.  Nu 
är det helt enkelt dags för nya utmaningar 
och förnyelse! Orust blir min tredje ö, jag 
älskar öar! Själv har jag aldrig bott på 
västkusten, men har på pappas sida rötter 
där. Jag har en stark och positiv känsla för 
Bohuslän. Kyrka och musik är för mig nå-
got väldigt naturligt och ”hemtamt”, och 
det är också en del av hur jag ser på mis-
sionen: att det ska kunna bli hemma för 
alla. Inte på något slätstruket sätt, utan en 
passionerad och samtidigt trygg hemkäns-
la. Jag har genom åren varit engagerad 
i flera samfund, även om jag alltid varit 
svenskkyrklig och dessutom varit EFS:are i 
drygt halva livet.

Jag hoppas på många roliga och givande 
samtal och relationer i Orust Pastorat, att 
jag ska få lära känna många av er och jag 
ser fram emot att börja en ny epok i livet 
som kantor, musiker och medmänniska 
hos Er!

Christoffer "Larry" Lahrin

Ny kantor i Röra och Torp 
Här presenterar han sig själv

Christoffer börjar jobba hos oss den 
15 januari. Han kommer att ha sitt 
kontor i Kyrkans Hus i Henån och 
bland annat ha ansvar för Orust Gos-
pel.

Resan till Rom
Söndag 11 mars

Mässa kl 10 i Tegneby kyrka

Vid kyrkkaffet får vi följa våra konfir-
manders resa i ord och bild och även 
stifta bekantskap med kommuniteten 
Sant'Egidio. Medverkan av konfirman-
dernas följeslagare i Rom diakonen Liv 
Giertz.
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Ålder: Klass 1-4

Terminsstart: 17 januari

Tid: Onsdagar kl. 17.30-18.

Ledare: Hans Blomberg

Terminsstarter 2018 för barnen

Kyrkans Hus Fridäng, Svanesund,

Kyrkis 
Barn 0-5 år tillsammans med vuxen.
Fredagar kl 9.30-12, Start 19 jan.
Öppen verksamhet. Vi leker, har sångstund 
och fikar tillsammans
Ledare: Margareta Martinsson

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

Miniorer
Ålder: Klass Förskoleklass - 3. 
Torsdagar kl 14-16. Start 18 jan.

Juniorer 
Ålder: klass 4-6. 
Tisdagar kl 15.15-17.15. Start 16 jan.

Stala församlingshem

Kyrkis 
Barn 0-5 år tillsammans med vuxen.
Måndagar kl 10-12. Start 15 jan.
Öppen verksamhet. Vi leker, har sångstund 
och fika. 
Ledare: Gunilla Svensson

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

Miniorer I
Ålder: 5-6 år.
Tisdagar jämna veckor kl 14.30–17. 
Start 23 jan.

Miniorer II
Ålder: Klass 1
Tisdagar udda veckor kl. 14.30 - 17
Start 16 jan.

Miniorer III
Ålder: Klass 2-3
Torsdagar udda veckor kl. 14.30 - 17
Start 18 jan.

Juniorer I
Ålder: klass 4-5. 
Torsdagar jämna veckor kl 14.30-17
Start 25 jan.

Juniorer II
Ålder: Klass 6.
Fredagar jämna veckor kl. 14-30 - 17
Start 26 jan.

För både miniorer och juniorer gäller att 
man kan åka buss från Varekils skola men 
om någon behöver skjuts så kontakta 
Gunilla. 

Kyrkans Hus Ellös

Kyrkis 
Barn 0-5 år med vuxen. 
Måndagar dropin kl 9.30-12. Start 15 jan.
Öppen verksamhet. Vi leker, har sång-
stund och fikar tillsammans. 
Ledare: Anna Gustafsson (t.o.m. dec-2017)

2018: ledare Karin Hansson

Miniorer, Juniorer och "4-6:an"
Vi fikar, leker, pysslar och lär oss mer om 
Jesus. 
Ledare: Anna Gustafsson (t.o.m. dec-2017)
Grupperna gör uppehåll under skolloven.

Miniorer 
Ålder: Förskoleklass - klass 1. 
Måndagar kl 14-16. Start 15 jan.

Juniorer 
Ålder: klass 2-3
Torsdagar kl 14-16. Start 18 jan.

"4-6:an"
Ålder: Klass 4-6.
Tisdagar kl 14.15-16.15. Start 16 jan.

Tegneby församlingshem 

Kyrkis
Barn 0-5 år och vuxen tillsammans. 
Fredagar kl 10-12. Start 19 jan.
Fri lek, sångsamling och fika. 
Ledare: Kajsa-Karin Andersson

Kyrkans Unga!
Ålder:  från klass 7 och uppåt 
Fredagar kl. 19.00 
Vi är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka 
och dela kristen tro. 
Vi leker, bakar, spelar innebandy, sjunger, samtalar, fikar och av-
slutar fredagarna med en aftonbön!

 För program och info gå in på kyrkans hemsida!

Telefonnummer till ledare och ansvariga finns på sida 2

Gud liknar man inte genom att vara stor och fullkomlig. Det är i 
barnets förtroende  hans ansikte speglas. Guds Frid.
Varje vecka kommer många barn och ungdomar till pastoratets grupper.  En plats efter 
skolan där vi erbjuder gemenskap, lek, fika, skapande, drama och massa annat. Det ser lite 
olika ut i de olika församlingarna men det som binder ihop oss i de olika grupperna, är vår 
andaktsstund.
Vi får bli stilla en stund och tända ljus. Ljuset som lyser upp i det mörkaste mörker och 
skiner i det ljusaste ljus. Ljuset som värmer och stillar ner oss en stund. Jag och du kan 
vara ljus som värmer varandra med omtanke, varma ord, förståelse.......
Vi knäpper också våra händer och ber att Gud som är större än oss själva ska finnas med 
oss, gå bredvid oss i livet och när vi faller lyfta upp oss och bära oss en bit på vägen.
Inte minst lär vi oss massor av härliga sånger om Gud, vänskap och tacksamhet.
Kom och pröva på! Du är så välkommen.

Församlingsassistent Britt-Mari Karlsson

Käre Far i himlen tack 
att jag finns till. Hjälp mej 
leva riktigt och göra det 
du vill. Lär oss här på jor-
den att tycka om varann. 
Låt oss få en framtid 
skyddad av din hand. 
Amen

forts. Tegneby

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

Miniorer 
Ålder: Förskoleklass-klass 2. 
Onsdagar kl 14.30–17. Start 17 jan.

Juniorer 
Ålder: klass 3-6. 
Tisdagar kl 14.30-17. Start 16 jan.

Måndagsgrupp
Ålder: från 7 år och uppåt. 
En måndag i månaden kl. 14.30-17 
Datum ej fastställt. 
Olika aktiviteter varje gång såsom  
dans, bakning, drama m.m.
Ledare: Kajsa-Karin Andersson
 

Torps församlingshem

Kyrkis
Barn 0-5 år med vuxen. 
Måndagar kl 10-12. Start 15 jan.
Öppen verksamhet. Vi leker, har sång-
stund och fikar tillsammans. 
Ledare: Petra Pettersson

Miniorer
Ålder: Förskoleklass – klass 3.
Onsdagar 14.30-17. Start 17 jan.
Vi leker, pysslar, sjunger och fikar  
tillsammans. Vi lär oss mer om Jesus. 
Ledare: Petra Pettersson och Rosa Olsson 

Kyrkans Hus i Henån

Miniorer
Förskoleklass - klass 3. 
Måndagar kl 14.30–17.00. Start 15 jan. 
Vi leker, pysslar, sjunger och fikar tillsam-
mans. Vi lär oss mer om Jesus. 
Ledare: Petra Pettersson och Rosa Olsson 
Barnen hämtas kl 14.20 vid Henåns skola 
och går via Montessori till Kyrkans Hus.

"46:an"
Ålder klass 4-6 
Tisdagar kl 14.30-17. Start 16 jan.
Vi pysslar, sjunger och fikar tillsammans. 
Samtalar om allt mellan himmel och jord. 
Ledare: Petra Pettersson och Rosa Olsson

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

I Jesu Kristi namn

Amen 

Filmkväll i Tegneby  
församlingshem
Tisdag 23 januari kl 18.30

Miracles from heaven 
- baserad på den verkliga berättelsen  
i boken med samma titel. 

Textad på svenska.
Kvällen börjar med korv och bröd.

Luciafirande i  
Kyrkans Hus, Henån
Onsdag 13 december  kl 17.00
Barnen från grupperna i Torp och Henån 
medverkar med sång
Vi bjuder på kaffe och pepparkaka
            

Barnsamling i kyrkan 

Vid varje gudstjänst kl 10 
i Långelanda blir det en 
barnsamling. Barnen går 
sedan till församlingshem-
met för fortsatt aktivitet 
runt söndagens tema.

Ledare: Margareta Martinsson

Nyhet!

Barnkör i Svanesund
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Långelandakören
Terminsstart: 16 januari
Tid: Tisdagar kl. 18.30-20.00
Plats: Kyrkans Hus Fridäng, Svanesund
Ett glatt gäng i varierande åldrar som 
sjunger 3-4-stämmigt. Vi sjunger i guds-
tjänsten några gånger per termin, men 
ibland även vid andra tillfällen. Du behö-
ver inte kunna läsa noter. 
Ledare: Hans Blomberg

Stala kyrkokör
Terminsstart: 18 januari
Tid: Torsdagar kl.19-21
Plats: Stala församlingshem

Vi sjunger i stämmor, sånger som ger glädje.
Du kan börja när som helst under terminen.

Ledare: Agneta Holm, tel 0705-976606

Mycklebykören
Terminsstart: 16 januari
Tid: Tisdagar kl. 13-15
Plats: Myckleby församlingshem
Ett glatt gäng som sjunger 3-4-stämmigt. 
Vi sjunger i gudstjänsten några gånger per 
termin, men ibland även vid andra tillfäl-
len.
Du behöver inte kunna läsa noter. I bör-
jan av varje termin får du en stäm-cd med 
hela terminens repertoar, så du kan lyssna 
hemma i lugn och ro.
Ledare: Hans Blomberg

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

Kom med och sjung!

Käringökören
Tid: Vi övar periodvis, för mer information 
kontakta Henrik.
Plats: Käringöns kyrka.  
Ledare: Henrik Mossberg.

ONSDAGSKÖREN (Morlanda)
Tid: Onsdagar kl. 15.00-16.30. 
Plats: Mollösunds kyrka
Ledare: Solveig Virhammar, 
Tel: 0706-24 84 46

Orust Gospel
Terminsstart: 21 jan.
Tid: Ungefär varannan söndag kl. 17.30-
19.30
Plats: Torps kyrka
Inga förkunskaper behövs. Vi brukar ha 
2-3 framträdanden per termin. I början 
av varje termin får du en stäm-cd med 
hela terminens repertoar, så du kan lyssna 
hemma i lugn och ro. 
Ledare: Hans Blomberg. Från våren 2018 
blir Christoffer Lahrin ledare.

Chorallerna
Tid: Onsdagar kl. 19-21. Start 17 januari
Plats: Kyrkans hus, Henån
Kom som du är – sjung som du kan!
Detta är kören med låg tröskel och högt i 
tak. Vi sjunger framför allt klassiskt och 
visa med texter som berör och behandlar 
livets och kyrkoårets olika skeden.
Vi vill förmedla tro, hopp och kärlek samt 
inspirera flera att vilja och våga sjunga till-
sammans. Kören är för vuxna i alla åldrar. 
Vi sjunger i stämmor och efter noter, så 
det är en fördel om du kan läsa noter, men 
inget krav.
Ledare: Maria Henriksson

Mötesplats
En stunds gemenskap med samtal och fika

Mötesplats Torp: 
Torps församlingshem
Varannan tisdag kl. 11.00-13.00:  
5/12, 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

Mötesplats Ellös:
Ta gärna med ditt handarbete eller korsord!
Kyrkans hus Ellös 
Varannan tisdag kl. 14.00: 5/12. 30/1, 13/2, 27/2, 13/3.
Ansvarig: Lisbeth Johansson

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

Kyrkans hus Fridäng, Svanesund: 
Café stor och liten. Torsdagar kl. 11.00: 7/12, 21/12. 
2018: 25/1, 1/2, 8/2, 22/2, 1/3, 8/3, 22/3.
Ansvarig: Cecilia Williamsson

Myckleby:
Lunchmusik (Hans Blomberg) i kyrkan kl 12.30,  
lunch i församlingshemmet kl 13.00.
Onsdagar: 13/12. 
2018: 31/1, 28/2, 21/3
Ansvarig Cecilia Williamsson

Stala församlingshem: 
Varannan tisdag kl. 12.00: 5/12. 
2018: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3
Ansvarig: Cecilia Williamsson

Kyrkans hus Ellös: 
(Gemensam adventslunch i Tegneby kl. 12 tisdag den 12/12,
anmälan senast 5 dec.).  
Torsdagar kl. 13.00: 1/2, 22/2, 15/3
Ansvarig: Karin Hansson

Mollösunds kyrka: 
(Gemensam adventslunch i Tegneby kl. 12 tisdag den 12/12,
anmälan senast 5 dec.)
Torsdagar kl. 13.00: 15/2, 8/3.
Ansvarig: Lisbeth Johansson

Tegneby församlingshem: 
Adventslunch 12/12 med Sångarbröderna från Skärhamn, 
anmälan senast 5 dec.
Varannan tisdag kl. 12.00: 6/2, 20/2, 6/3, 20/3.
Ansvarig: Karin Hansson

Kyrkans hus Henån: 
Varannan onsdag kl. 12.00:  
6/12, 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3.
Adventslunch 13/12 med Sångarbröderna från Skärhamn. 
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

 Torps församlingshem: 
(Gemensam adventslunch i Henån 13/12)
Varannan onsdag kl. 12.00:10/1, 24/1, 7/2, 7/3, 21/3.
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

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

Samling vid Kyrkans hus Ellös: 
Varannan fredag kl. 10.00: 9/3, 23/3. 
Ansvarig: Karin Hansson

Samling vid Kyrkans hus Henån: 
Varannan måndag kl. 10.00-12.00: 8/1, 22/1,5/2, 5/3, 19/3.
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson 

Telefonnummer till ledare och ansvariga finns på sida 2 Telefonnummer till ledare och ansvariga finns på sida 2

Språngkören
Tid: Varannan tisdag kl. 18.00-19.00, 
udda veckor. 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 
27/3.
Plats: Kyrkans Hus på Henån, stora salen
Språngkören består av unga vuxna och 
vuxna, alla med någon form av funktions-
nedsättning, synlig eller osynlig.
Alla är välkomna! Det är en form av 
gemenskap som vill skapa sammanhåll-
ning och förståelse för dem som lever med 
funktionsnedsättning.
Ledare: Kajsa-Karin Andersson

Betakurs
Kyrkans Hus Henån
Fyra onsdagar kl.18.00-21.00,  
10/1, 24/1, 7/2 och 28/2.

Ledare är Kajsa-Karin Andersson  
och Patrick Petersson Rydén. 

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

Aftonbön i Mariakoret
Tegneby kyrka

Under fastetidens aftonböner läser 
vi Lukasevangeliet passionsberättelse.  
Det  blir en vandring med Jesus på 
hans väg till korset

Tisdagar 18.30-19
Start 20 februari

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

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

En Alphakurs är en introduktionskurs i kristen tro som startade i England under 1980-ta-
let. Den finns nu i 170 länder över hela världen. Upplägget är att man äter mat tillsammans, 
lyssnar till ett föredrag och diskuterar sedan i smågrupper. Sedan starten har 24 miljoner 
människor gått kursen, varav drygt 100 000 i Sverige. Den första Alphakursen på Orust hölls 
1998. 

Som fortsättning kan man gå en Betakurs. Där är det ungefär samma upplägg: Efter mat och 
föredrag har man samtal i smågrupper. 

I kyrkans Hus i Henån finns nu en sådan fortsättningskurs där man samtalar 
och reflekterar med utgångspunkt från Filipperbrevet i bibeln. Kursen startade 
i höstas och det är fyra gånger kvar under våren. Det är en öppen grupp så det 
går bra att komma med även om man inte varit med från början. 

Träffpunkt Långelanda
en torsdag i månaden
Lunchmusik i kyrkan kl 10.30 
Ansvarig Hans Blomberg

Gemenskapsträff i församlinghemmet kl. 11.00 
Ansvarig Cecilia Williamsson
14/12 -  Vi sjunger julsånger
Märthas lotteri och julbuffé (50:-). 

18/1: Sång & musik på livets väg med Janschie Börjesson
15/2: Att hitta glädjen och meningen i vardagen, sång och 
musik med Thomas Holgersson
15/3: Sjöräddningssällskapet  
– frivilliga sjöräddare sedan 1907 med Anders Bagge

Församlingsdag i Tegneby
SÖNDAG 28 JANUARI

◊ Kl 10 Mässa. Helena Henriksson, violin

◊ Kyrkkaffe i församlingshemmet

◊ Föredrag. Särskilt program för barnen. 

◊ Kyrklunch

◊ Programmet fortsätter. Slut c:a 14.30
Gjohn-Marko Berisha delar med sig av sin spännande livsberät-
telse som handlar om hans uppväxt i det forna Jugoslavien, krig-
utbrottet, flykten till Sverige och vägen till kristen tro. Efter lunch 
talar han om Kristen tro i förhållande till Islam.

Gjohn-Marko är anställd av Svenska kyrkan i Örebro 
 och är en uppskattad och anlitad talare.
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Andakter på äldreboenden
Kaprifolgården, Henån 
Varannan onsdag kl. 11 
Mässa varannan gång. 

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

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

Eklunden, Svanesund 
Onsdagar, kl. 11.

Fyrklövern, Svanesund
Varannan onsdag, kl. 10. 

Gudstjänster 3 december - 11 mars 
(med reservation för ändringar)  

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

3 dec 1:a söndagen i advent
 Ett nådens år

Långelanda 10.00 Gudstjänst
Barnsamling, kör, kaffe. Se annons.

Myckleby 12.00 Mässa
Kör

Stala 18.00 Mässa
Mottagande av John Alstersjö, kör

Morlanda 11.00 Mässa 
Kör, trumpet, buss. Glögg

Gullholmen 14.00 Gudstjänst
Extra musik. Glögg

Käringön 14.30 Gudstjänst
Käringökören. Glögg

Mollösund 17.00 Gudstjänst
Kör, trumpet. Glögg

Tegneby  12.00 Mässa
Chorallerna, Helena Henriksson, violin. 
Förstärkt kyrkkaffe i församlingshem-
met, avtackning av förs.ass. Britt-
Mari Karlsson.

Röra  10.00 Gudstjänst
Chorallerna, Helena Henriksson, violin
Kaffe

Torp  12.00 Gudstjänst

9 dec Lördag

Stala 17.00 Familjegudstjänst
med Lucia,  
Julfest för alla åldrar i förs.hemmet  

Långelanda 16.00 Gudstjänst
med Lucia, kaffe

Morlanda 11.00 Mässa
Buss, kaffe

Gullholmen 14.00 Mässa
Kaffe

Tegneby 11.00 Levande Julkrubba
"Änglakör"

Röra 10.00 Mässa 

Torp 12.00 Gudstjänst

16 dec Lördag 

Hälleviksstrand

 17.00 De vackraste julsångerna
Se annons.

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

17 dec 3:e söndagen i Advent
 Bana väg för Herren

 

Långelanda 10.00 Gudstjänst
Barnsamling

Stala 12.00 Mässa

Morlanda 11.00 Mässa
Buss, kaffe

Mollösund 14.00 Gudstjänst
Kaffe

Tegneby 12.00 Gudstjänst
Kaffe

Röra 10.00 Gudstjänst  

Torp 12.00 Mässa  

Långelanda 10.00 Samling vid krubban

Käringön 12.30 Julbön

Tegneby 17.00 Julbön 
Extra musik med Kajsa-Karin Anders-
son och Annika Olsson

Torp 10.00 Samling vid krubban 

24 dec Julnatten
 Den heliga natten

Långelanda 23.30 Midnattsmässa
Kör

Flatön 23.30 Midnattsgudstjänst

Mollösund 23.30 Midnattsgudstjänst

Kyrkans Hus, 
Henån 23.30 Midnattsmässa

Sång: Helena Alm

Myckleby 09.00 Julotta
Kör

Stala 07.00 Julotta
Kör

Morlanda 07.00 Julotta

Gullholmen  09.00 Julotta
Buss, kaffe

Tegneby 12.00 Mässa
Kaffe

Röra  10.00 Mässa

Torp 08.00 Julotta

24 dec 4:e söndagen i Advent
 Herrens moder

25 dec Juldagen
 Jesu födelse

Vardagsgudstjänst
med kyrkfika,  
Torsdagar kl. 14

8/2, 1/3, 22/3, 19/4 

Käringöns kyrka

Morlanda flyttar närmare!.. 
Eller nästan i alla fall… Under vinterns mörka 
månader firar vi gudstjänster i Kyrkans Hus i El-
lös istället för i Morlanda kyrka. Vi tänker oss att 
det kan bli lite enklare och kanske lite mer hem-
trevligt att fira gudstjänsterna där under vintern. 

Så den 7:e januari kl. 10 hålls den första guds-
tjänsten i Ellös, sedan flyttar vi tillbaka till Mor-
landa kyrka på Palmsöndagen. 
Välkomna!

Veckomässa i 
Torps kyrka
Torsdagar kl. 18.30

Tidebön i Kyrkans hus Henån
Diakonirummet på andra våningen.
Torsdagar 11/1 kl.9.30-10.00 Start 11/1

”Psalmboken berättar”
Ett bibelstudium på dagtid i diakonirummet. Kaffe&smörgås.
Torsdagar 10.00-11.00, start 11/1.
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

Hälsning till Korsords läsare
Hej! Jag heter John (Wessberg) Alstersjö och när jag flyttade till 
Orust som 7-åring och började ettan var jag ofta glad att jag inte 
hade vuxit upp här. Det var nämligen så att många av mina skol-
kamrater var uppvuxna här, och de verkade på något underligt 
sätt alla vara släkt med varandra. Nej, då var det bättre att vara 
uppvuxen i Göteborg!

Med tiden har jag insett dels att jag inte kom så mycket utifrån 
som jag trodde, dels att det inte innebär något negativt att ha 
släktband och en historia (min släkt på min pappas sida kom-
mer från Ellös/Gullholmen och från Tegneby). Tvärtom – det är 
fantastiskt att kunna bo på en plats som varit viktig också för 
andra i släkten, så när studierna var färdiga och min fru Ninnie, 
som också vuxit upp på Orust, och jag väntade barn kändes det 
väldigt naturligt att söka sig hitåt igen.

I höst har vi och vår son flyttat in i ett hus i Ellös och upptäcker 
nu våra hemtrakter på nytt. Den 1 november började jag tjänst-
göra som präst i Stala (en blir ju trots allt inte profet i sin egen 
hemförsamling…). Men, det innebär ju också att jag kommer att 
tjänstgöra på övriga Orust.

Jag ser fram emot att lära 
känna sammanhangen och 
människorna här, för även 
om jag tidigare jobbat som 
musiker och annat i främst 
Morlanda församling så har 
jag varit härifrån ett antal år 
och mycket här har föränd-
rats. Förhoppningsvis har ju 
även jag förändrats i positiv 
mening, och jag hoppas kunna 
bidra med mina erfarenheter 
dels från studier och kyrkligt 
liv i Lund och Landskrona, 
och dels från mina tjänster 
som präst i Varberg och ung-
domspräst i Stenungsund.

Kyrka och församling är vi 
tillsammans, och jag längtar efter att få leva och tala tro tillsam-
mans med er alla. Jag tänker ofta på lärjungen Filippos som 
försökte få med Natanael till Jesus. När Natanael, sunt skeptiskt, 
undrar om det verkligen kan komma något gott från Nasaret 
säger Filippos bara »Följ med och se!». Jag försöker göra den 
inställning till min nu när jag börjar min tjänst här på Orust. 
Hoppas du också vill göra den till din!

Allt gott John Alstersjö
Präst i Stala

Ungdomspräst på Orust

John Alstersjö välkomnas
Första advent, 3:e december, välkomnas vår nya 
präst, John Alstersjö, till Stala.

◊ Kaffe & mingel i församlingshemmet  
från kl 16.00

◊ Mässa kl 18.00 i kyrkan
◊ Kören medverkar
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26 dec Den helige Stefanos dag 
 eller Annandag jul
 Martyrerna

Långelanda 12.00 Mässa
Solosång, Jullunch

Morlanda 17.00 Julkonsert på den gamla orgeln

Röra 10.00 Gudstjänst

31 dec Söndagen efter jul
 Guds barn

Myckleby 16.00 Nyårsbön

Käringön 12:30 Nyårsbön

Tegneby 23.30 Midnattsmässa

Torp 17.00 Nyårsbön

1 jan Nyårsdagen
 I Jesu namn

Långelanda 16.00 Gudstjänst 

Stala 12.00 Mässa

Morlanda 10.00 Mässa

Röra  10.00 Gudstjänst
Helena Henriksson, violin 

Torp 12.00 Mässa
Helena Henriksson, violin

Långelanda 10.00 Familjegudstjänst
med kameler. Julfest i förs.hemmet

Stala 16.00 Gudstjänst vid ljus
Lotta Rossövik, kör

Morlanda 17.00 Trettondedagskonsert
Julens psalmer och sånger. Se annons.

Tegneby 10.00 Mässa Gem. med Röra och Torp
Helena Henriksson, violin 

Myckleby 12.00 Mässa
Gemensamt med Långelanda och 
Stala

Kyrkans Hus,

Ellös 10.00 Mässa
Buss, kaffe

Gullholmen 14.00 Mässa

Mollösund 14.00 Gudstjänst
Kaffe

Kyrkans Hus,

Henån 10.00 Mässa 

6 jan Trettondedag jul
 Guds härlighet i Kristus

7 jan 1 sönd. efter trettondagen
 Jesu dop

Långelanda 10.00 Mässa
Barnsamling

Myckleby 12.00 Gudstjänst  

Stala 10.00 Gudstjänst

Kyrkans Hus, Ellös

 10.00 Mässa
Buss, kaffe

Mollösund 14.00 Mässa
Kaffe

Tegneby  10.00 Mässa
Sommarkonf. medverkar, kaffe 

Röra  18.00 Körkonsert
Uddevalla kammarkör

Torp 10.00 Gudstjänst

21 jan 3 sönd. efter trettondedagen
 Jesus skapar tro

Långelanda 12.00 Gudstjänst
kaffe

Stala 10.00 Familjegudstjänst
Kaffe

Kyrkans Hus, 

Ellös 10.00 Mässa
Buss, kaffe

Käringön 14.30 Mässa

Tegneby  10.00 Gudstjänst
Kaffe

Kyrkans Hus, 
Henån 16.00 Taizémässa

28 jan Septuagesima
 Nåd och tjänst

Långelanda 10.00 Mässa
Barnsamling

Myckleby 12.00 Gudstjänst  

Stala 16.00 Lovsångsmässa

Kyrkans Hus,

Ellös 10.00 Mässa
Buss, kaffe

Mollösund 14.00 Gudstjänst
Helena Henriksson, violin. Kaffe

Tegneby  10.00 Mässa
Församlingsdag. Se annons.

Röra  10.00 Gudstjänst

Torp 12.00 Mässa

14 jan 2 sönd. efter trettondedagen
 Livets källa

4 feb Kyndelsmässodagen
 Uppenbarelsens ljus

Långelanda 16.00 Pilgrimsmässa
Kaffe

Stala 10.00 Familjegudstjänst
Kaffe

Kyrkans Hus,

Ellös 10.00 Familjegudstjänst
Ljusprocession, buss, kaffe

Gullholmen 14.00 Gudstjänst

Mollösund 14.00 Mässa
Kaffe

Tegneby  10.00 Mässa
Sommarkonf. medverkar, kaffe 

Kyrkans Hus, 
Henån 16.00 Gudstjänst

Chorallerna medverkar  

11 feb Fastlagssöndagen
 Kärlekens väg

Långelanda 10.00 Familjegudstjänst
Kaffe

Myckleby 12.00 Mässa  

Stala 16.00 Gudstjänst
Kör

Kyrkans Hus,

Ellös 10.00 Mässa
Buss, kaffe och semlor

Käringön 14.30 Gudstjänst

Röra  12.00 Mässa

Torp 10.00 Gudstjänst
Kaffe

14 feb Askonsdagen
 Bön och fasta

Långelanda 18:30 Mässa

Kyrkans Hus,

Ellös 18.00 Mässa

Tegneby 19.00 Mässa

Hyrkans hus,

Henån 18.30 Mässa
  

18 feb 1 sönd. i fastan
 Prövningens stund 

Långelanda 10.00 Mässa
Gemensam för hela Orust

25 feb 2 sönd. i fastan
 Den kämpande tron

Långelanda 10.00 Mässa
Barnsamling, kaffe

Myckleby 12.00 Gudstjänst

Stala 16.00 Lovsångsmässa

Kyrkans Hus,

Ellös 10.00 Mässa
Buss, kaffe

Gullholmen 14.00 Mässa

Mollösund 14.00 Mässa
Kaffe

Tegneby 10.00 Gudstjänst
Kaffe

Röra 10.00 Gudstjänst

Torp 12.00 Mässa

4 mars 3 sönd. i fastan
 Kampen mot ondskan

Långelanda 16.00 Gudstjänst

Stala 10.00 Familjegudstjänst
Kaffe

Kyrkans Hus,

Ellös 10.00 Mässa
Buss, kaffe

Käringön 14.30 Mässa

Tegneby 10.00 Familjegudstjänst
Kaffe

Kyrkans Hus,

Henån 16.00 Lovsångsgudstjänst

11 mars Midfastosöndagen
 Livets bröd

Långlanda 10.00 Mässa
Barnsamling. Gemensam med Stala

Myckleby 16.00 Taizémässa

Kyrkans Hus,

Ellös 10.00 Mässa
Buss, kaffe

Mollösund 14.00 Gudstjänst
Kaffe

Tegneby 10.00 Mässa
Sommarkonf. medverkar, kaffe
Se annons.

Röra 12.00 Mässa

Torp 10.00 Gudstjänst
Kaffe



Någon att tala med?
Förutom vår diakon och våra diakonassistenter finns också en 
diakonal besöktjänstgrupp med personer som har till uppgift att 
hälsa på och vara till stöd på olika sätt. Vill du ha ett besök eller 
ett samtal så var inte rädd för att ta kontakt!

Karin Hansson, diakon, tel 26 205
Kajsa-Karin Andersson, diakoniassistent, tel 26 440
Cecilia Williamsson, diakoniassistent, tel 26 305

Vill du tala med en präst?
Behöver du bikt eller enskilt själavårdssamtal kan du kontakta 
din lokala präst. Telefonnummer finns på sidan 2.

Bra att veta om tystnadsplikten
Präst har absolut tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. 
Det finns inga undantag från den. Han eller hon får inte yppa 
något som sagts under vilka omständigheter det än är, inte ens för 
polis eller rättsväsende. Det innebär att ett själavårdssamtal eller 
bikttillfälle inte heller kan användas som alibi. Även om du som 
samtalat med prästen vill att prästen ska föra uppgifter vidare går 
det inte. 

Diakon har tystnadsplikt
Diakonen har också tystnadsplikt under enskild själavård men 
till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till 
exempel när du som har samtalat med diakonen vill att uppgifter 
ska föras vidare eller att det under själavården har kommit fram 
information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt 
på eller om diakonen blir kallad att vittna i en rättegång.

Förutom tystnadsplikt finns även anmälningsplikt. Anmälnings-
plikten står inskriven i kyrkans egna regler. Det handlar om att du 
som ung ska få den hjälp du har rätt till.
Om en präst, under bikt eller enskild själavård, får höra talas om 
att en ung far illa får den informationen inte föras vidare. Men i 
alla andra fall har även prästen anmälningsplikt.
Om en diakon, under enskild själavård, får höra talas om att en 
ung far illa är diakonen skyldig att anmäla detta.
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