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Påskens evangelium:

Han är inte här, han är uppstånden!

I detta nummer:

• Träning ger färdighet
• Arkeologi - Jesu grav

• Vad är passionsandakter?
• Vår på kyrkogården

• Gudstjänster
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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: Bilden är tagen i Nazareth Village, 
ett utomhusmuseum strax utanför Nasaret, och visar 
en klippgrav som de kan ha sett ut på Jesu tid. De var 
försedda med en sten som rullades för öppningen.  
Jesu grav var dessutom förseglad och bevakad av 
vakter, enligt Matteus. (Matt 27:65)

SVENSKA KYRKAN PÅ ORUST

PASTORSEXPEDITIONEN, TEGNEBY
Expedition / växel 26 400
Anne-Marie Hultin, förvaltningsassistent
Christina Abrahamsson, vik. assistent 
Malin Berntsson, assistent
Charin Sandström, förvaltningsassistent 
Anna Ek, kyrkogårdsassistent
Håkan Helleberg, präst, kyrkoherde 26 201
Maria Stenborg Jonsson, personalansv.  26 344
Malin Brav, kyrkogårdsföreståndare 26 423
Anna Dahl, kommunikatör 26 212
Annika Tendahl, ekonomiansvarig 26 310
 
ARBETSOMRÅDE NORDVÄST

KYRKANS HUS, ELLÖS
Präst, vakant  
Kantor, vakant  
Karin Hansson, diakon 26 205
Maria Samuelsson, förs.pedagog 26 211
Lisbeth Johansson, diakoniassistent 26 203

MORLANDA KYRKA & KYRKOGÅRD
Fredrik Andersson, vaktmästare 26 246
Ulf Svensson, vaktmästare 26 242
Peggy Årman, vaktmästare, städ  26 429

TEGNEBY FÖRSAMLINGSHEM
Åke Wiklund, präst 26 302
Maria Henriksson, kantor 26 444
Kajsa-Karin Andersson, diakoniassistent 26 440
Rebecka Persson, församlingsassistent 26 405

TEGNEBY KYRKA & KYRKOGÅRD
Urban Olsson, vaktmästare 26 245

KYRKANS HUS, HENÅN
Patrick Petersson Rydsten, präst  26 401
Per Göran Huss, vik. kantor
Christoffer Lahrin, kantor 26 434
Kajsa-Karin Andersson, diakoniassistent 26 440
Petra Pettersson, församlingsassistent 26 208 
Annika Stålendahl, värd & vaktmästare 26 348

TORPS KYRKA & KYRKOGÅRD
Mats Abrahamsson, vaktmästare 26 333

RÖRA KYRKA & KYRKOGÅRD
Solveig Pettersson, vaktmästare  26 443 
Röra kyrka och fax 23 120

Erland Josefsson, ambulerande vaktm.  26 241

ARBETSOMRÅDE SYDOST

KYRKANS HUS, SVANESUND
Egil Midtbö, präst 26 301
Hans Blomberg, kantor 26 324
Cecilia Williamsson, diakoniassistent   26 305
Margareta Martinsson, förs.pedagog  26 340
Mona Karlsson, lokalvårdare  26 270

LÅNGELANDA KYRKA & KYRKOGÅRD
Jenny Strömberg, vaktmästare 26 247

MYCKLEBY KYRKA & KYRKOGÅRD
Arvid Martinsson, vaktmästare 26 323

STALA FÖRSAMLINGSHEM
John Alstersjö, präst 26 402
Kantor, vakant 
Gunilla Svensson, församlingspedagog 26 430

STALA KYRKA & KYRKOGÅRD
Gunnar Andersson, vaktmästare 26 433

Kollekt via Swish
Det du ger söndag eller måndag går till 

söndagens kollektändamål.

Långelanda församling  123 084 74 75

Myckleby församling  123 263 96 72

Stala församling  123 172 10 42

Morlanda församling  123 326 88 28

Tegneby församling  123 440 77 71

Röra församling  123 494 48 56

Torps församling  123 303 43 60

Svenska kyrkans  
internationella arbete 123 588 10 81

Diakonin på Orust  123 098 42 78
Kyrkkaffe och luncher,  
hela Orust  123 113 11 35

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

Kära läsare
När du läser detta är det kanske 
inte långt kvar till Påsk. Tänk vad 
tiden flyger iväg. När jag sitter och 
skriver känns det som om julen pre-
cis avslutats. Jul och Påsk, så nära 
varandra men över 30 år emellan.
Utan Jul - ingen Påsk och utan Påsk 
- ingen Kyrka. Det som hände då 
har varit helt avgörande för att kyr-
kan finns idag.
När Jesus vandrade med sina lär-
jungar pratade han med dem om 
det som skulle hända. Han skulle 
bli misshandlad och dödad men ef-
ter tre dagar skulle han uppstå från 
döden. Den skulle vara besegrad.
Aposteln Lukas skriver att lärjung-
arna inte förstod någonting av vad 
han talade om. Vem kan förstå när 
någon berättar om vad som ska 
hända i framtiden, som dessutom är 
fasansfullt och otänkbart?
Vi har facit. Vi vet att allt stämde.
Ändå kan nog ingen av oss fatta 
vad som hänt och vad det betyder 
för oss idag.

Jesus dog inte för att han gjort nå-
got ont, utan för att rädda världen.
När han uppstod bevisade han att 
döden är besegrad.
Det är därför vi firar Påsk. 
Efter upptåndelsen sa han till lär-
jungarna hur de skulle fortsätta att 
leva så som han vill. Han sa: "Gå 
ut och gör alla folk till lärjungar"... 
"lär dem att hålla alla de bud jag 
har givit"
Vilket bud är det viktigaste? Kär-
lekens!
Låt oss hjälpa varandra att gå 
"Kärlekens väg", se mäniskorna 
omkring oss och se den som behö-
ver hjälp.
Så lätt att säga men så svårt att 
göra.
Kom och var med i kyrkans olika 
gudstjänster och verksamheter. 
Jag tror det är viktigt att komma 
tillsammans och umgås i goda kret-
sar. Vi kan lära av varandra och 
hjälpa varandra att gå genom livet 
- på kärlekens väg.

 Gunnar Klingberg, tf red.
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Håkan Helleberg
Kyrkoherde

Träning ger färdighet

Jag får emellanåt höra av människor att de tycker 
bibeln är tung och omöjlig att förstå. Det är då som 

jag kankänna att kyrkan borde göra mer för att hjälpa 
människor att se att bibeln inte är ogenomtränglig. 
När jag funderat på detta så kom det till mig en dag: 
är inte bibeln som ett musikinstrument för livet? Man 
kan inte spela på den fullt ut från början.

Då jag 1966 ville börja spela gitarr så var det med 
vissa förebilder för ögonen. Mina idoler var Beatles 
och Kinks. Jag stegade upp till en gitarrkurs på Hag-
ströms i Folkets Hus på Järntorget i Göteborg. Fick en 
introduktion av en lärare och så skulle vi börja spela.

Första stycket var "Fia Janson", två 
ackord G och D7. Det var svårt. Jag fick 
träna, träna och åter träna. Efter en vecka 
skulle vi spela upp. Det gick väl sådär.

Men hur det var så utvecklades mitt 
gitarrspel. Jag kom ganska snabbt under-
fund med att någon supergitarrist skulle 
jag aldrig bli. Men jag var inte nedslagen 
för det. Gitarren har för mig varit en god 
följeslagare som berett både nöje och 
avkoppling.

Men vad har det här med bibel och bibelläsning att 
göra? En hel del tror jag. Jag tror man behöver väg-
ledning. Man måste nog i början inse att man behöver 
finna sina andliga ackord, sina andliga G och D7.

Man måste börja från början. Ha någon som kan 
hjälpa och finna stycken och ingångar till bibelns be-
rättelser.

Vi talar ibland om att vi behöver fördjupning. Men 
vi får inte glömma dem som faktiskt behöver en in-
gång till skriften. Här har vi alla ett ansvar. För det är 
genom att ge som vi får. Kan du som van bibelläsare 
hjälpa en som behöver vägledning så kommer du själv 
att få. Vad jag menar med detta är att den som tar an-
svar och undervisar kommer att få fördjupning. Hur? 
Det vet man aldrig men den kommer, tro mig.

Och nog är det så alltid, det är av  nybörjarna som 
jag har fått de vassaste frågorna.

Även då det gäller bibelläsning kan man komma på 
att man aldrig kommer att bli en bibelutläggningens 
Andres Segovia, (klassisk gitarrist). Men det betyder 
inte att man behöver sluta och läsa sin bibel för det 
utan man kan faktiskt låta sig inspireras och lära sig 
av dem som kan bättre än en själv.

För det är så att vi har fått olika gåvor, gåvor som vi 
måste utveckla för att komma vidare i vårt andliga liv. 

Om du är intresserad av bibeln och vill lära dig mer 
så håll utkik efter en bibelgrupp eller ett 
bibelseminarium. Hittar du inget så var 
inte rädd utan ställ frågan: Finns det nå-
gon bibelgrupp?

Vill man inte, eller tycker man att det är 
jobbigt att sitta i grupp kan man faktiskt 
ta kontakt med en av prästerna i pasto-
ratet. Det går att få enskild undervisning 
om man skulle vilja. 

Kom i håg att det inte är skamligt att 
inte kunna. Tänk på "Fia Janson" - två ackord G och 
D7!

Om du är yngre så kan du alltid streama denna 
simpla låt på Spotify eller varför inte Youtube.

Er Kyrkoherde
(Som för närvarande inte arbetar 
på ackord.)

" Det är 
genom att 
ge som vi 
får."
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Vad kan vi egentligen veta om vad som hände kring Jesu 
död? Finns det några historiska belägg för det som bibeln 
säger?
Det finns en plats (eller egentligen två) i Jerusalem där det 
sägs att Jesus dog, lades i en grav och sedan uppstod ur 
graven. Man har byggt en kyrka över dessa platser så att 
man kan gå inomhus från Golgata (där korset ska ha stått) 
och graven. 

Under åren har grav-
kyrkan i Jerusalem 
utsatts för jordbäv-
ningar, bränder och 
attacker. Den blev 
totalförstörd 1009 
vilket fick moderna 
forskare att ifrågasät-
ta om det verkligen 
kan vara den rätta 
platsen. Nu visar 
resultat av vetenskap-
liga tester att det man 
funnit är rester av en 
grav från romartiden. 
Kan man då veta att 
detta är den rätta 
platsen? Helt säkert 
kan man naturligtvis 
inte veta, men många 
historiska fakta tyder 
på det. 

Man vet att detta var en judisk gravplats som låg utanför 
Jerusalems dåvarande stadsmurar. I bibeln står det att Jo-
sef från Arimatea upplät sin grav åt Jesu döda kropp. Han 
var medlem i stora rådet och en lärjunge till Jesus, det var 
alltså inte en anonym grav. De första kristna, de som var 
med vid Jesu död och uppståndelse kom naturligtvis ihåg 
var det hade skett. Man kan ju också anta att det var en 
plats man gärna gick till och samlades vid. När den romer-
ske kejsaren Hadrianus slog ner det sista judiska upproret 
år 135 så lät han bygga ett hedniskt tempel över platsen. 
Detta för att hindra dem som höll platsen helig att fort-
sätta med det – därför kan man anta att just detta är den 
rätta platsen. 
På 300-talet blev kejsar Konstantin kristen och blev hänvi-
sad dit år 324 då han ville besöka platsen för Jesu död och 
uppståndelse. Han lät riva templet och då hittades denna 

grav som sades vara Jesu grav. Han lät då bygga en kyrka 
på platsen som stod klar år 335. Den förstördes år 1009 
men byggdes upp igen år 1149 av korsfararna på ruinerna 
av den gamla kyrkan.
År 1555 (eller tidigare) täcktes stenbädden, där kroppen 
hade lagts, med marmor, troligen för att inte människor 
skulle hugga loss bitar av berget och ta med som reliker. 
På natten den 26 oktober 2016 öppnades graven. För för-
sta gången på över 500 år har arkeologer studerat den ut-
huggna stenbädden. Under marmorbeklädnaden fann man 
en äldre, trasig marmorplatta med ett kors på. Den plattan 
verkar stämma i tid med då Konstantin lät bygga en kyrka 
över platsen. Utifrån de fynd man gjort kan man nu med 
säkerhet säga att graven är från tiden då Jesus dog.

Efter en artikel av Kristin Romney  
i National Geografics 28 nov. 2017

Jesu grav - finns den på riktigt?
Nya arkeologiska fynd ger besked

Trädgårdsgraven eller Gordons grav
Under 1860-talet blev 
en brittisk general, C. G. 
Gordon, övertygad om 
att han funnit platsen för 
korsfästelsen och graven. 
Där strax utanför Jeru-
salem fanns en stenig 
brant som han trodde 
kunde vara Golgata 
klippa. Där fanns även 

en klippgrav i närheten. Dock kunde man datera denna 
klippgrav till 600-700 år f. Kr. Det gör det osannolikt att 
det var denna grav som Jesus lades i eftersom det står att 
han lades i en ny grav. 
När man nu besöker området kring trädgårdsgraven ger 
det en helt annan känsla än gravkyrkan. Sedan slutet av 
1800-talet är det många grupper som besöker denna träd-
gård för att fira gudstjänst, att uppleva en miljö som för-
medlar känslan av hur det kan ha varit. Man kan gå in i 
graven och se att den är tom! 

G. Klingberg

Skiss av ett tvärsnitt av av gravkyrkan

Heliga gravens kapell ligger inne i kyrkan

Ingången till Heliga gravens kyrka
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Passionsandakter
- Att se Frälsarens lidande och kärlek för mig
Till våren hör att ljuset vänder åter och att naturen vak-
nar till liv.  Skapelsen får så vara en sinnebild, en hjälp 
för kyrkan att förstå det största undret av dem alla; Kristi 
uppståndelse ifrån de döda. Den kristna 
trons kärna, med vilken allt står och faller. 
Påskdagens glädjerop "Kristus är sannerli-
gen uppstånden" är det faktum som utgör 
vår frälsnings källa. Detta evangelium eller 
glada budskap föregås av det som kyrkan 
så ofta kallar för "Jesu Kristi lidandes his-
toria" och som utgör fastetiden. 
Under fastan kallas kyrkan att följa sin 
Herres väg till Golgata kors, där förso-
ningen ägde rum; "Se Guds lamm som 
borttager världens synd" säger Johannes 
döparen om Jesus Kristus. Att se Kristi 
lidande är att se sig själv i förhållande till 
Frälsaren, det var mina synder han bar 
och fick därmed utstå att bli skymfad, sla-
gen och korsfäst. 

Denna läsning av fastans händelseförlopp 
följer de fyra evangelisternas berättelser, 
där man åt gången (under en fastetid) 
endast läser en serie, till exempel Matte-
usserien och dessa är i sin tur uppdelad i 
sex veckor eller akter. De s.k. passionsan-
dakterna kan således vara utspridda un-
der fastan, vilken inleds på askonsdagen. 
Kyrkan kan också samla denna läsning till 
Stilla veckan, då blir det en nära kyrkogång 
från måndag till söndag, med uppehåll för 
påskafton. Under stilla veckan ligger de tre heliga påsk-
dagarna- Skärtorsdagen, Långfredagen och Påskdagen. 

Den första av de tre talar om det nya förbundets måltid; 
nattvarden eller mässan, där vi får ta emot korsets välsig-
nade frukter genom mottagandet av Kristi kropp och blod.  

Långfredagen om Kristi försoningsdöd 
och Påskdagen om Herrens uppstån-
delse. 
En passionsandakt är en kortare form av 
gudstjänst som påminner mer om en an-
dakt. En annan andaktsform som också 
den följer Vår Herres Jesu Kristi lidan-
des historia är korsvandringsandakten, 
där man stannar upp fysiskt vid de olika 
"stationerna" på väg mot korsfästelsen 
och läser och ber. 

Låt denna fasta bli ett skådande av Her-
rens djupa passion (latin patio- lida) 
lidande och kärlek som Gud visat oss 
genom vår Herre Jesus Kristus i fastans 
och påskens händelser. 

"Se, vi går upp till Jerusalem  
i heliga fastetider  
att skåda hur Jesus Krist, Guds son,  
i syndares ställe lider."  
(Sv. psalm 135, v.1) 

Pax vobiscum  
(Frid vare med Er) 

Patrick Petersson Rydsten
Komminister, Röra och 

Torps församlingar 
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Målat altarskåp, tillverkat i Nordtyskland i 
slutet av 1400-talet.

Jesus inför Pilatus och Jesus som bär sitt kors.

Missa inte alla tillfällen till Påskens gudstjänster!
Passionsandakter - Skärtorsdag - Långfredag - Glädjens Påskdag

Utan påskens händelser hade inte kyrkan funnits idag.
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Avlidna

Långelanda
Elsy Signe Margareta Christiansson , Bäckvägen , Svane-
sund, 85 år
Anders Bruno Samuelsson, Gunnarsbergsvägen, Svane-
sund, 91 år
Anna Henrietta Fransson, Långelanda, 94 år

Morlanda
Gunnel Margareta Johansson, Krappetvägen, Ellös, 82 år
Herbert Amandus Wessberg, Ängön, Ellös, 92
Nils Sture Forsberg, Ravinvägen, Ellös, 82 år
Carl Vilhelm Ingemar Hansson, Strandgården, Ellös, 90 år
Solveig Barbro Ranstrand, Flatön, Ellös, 88 år
Mona Birgit Lilja, Hällavägen, Ellös, 81 år
Harry Olof Oveborn, Strandvägen, Ellös, 88 år
Gerd Birgit Dahllöf, Ellös, 94 år
Nils Georg Nilsson, Morlanda-Berg, Ellös, 92 år 
Berit Viola Omdal, Hålvägen, Mollösund, 82 år
Jan Lars-Ove Gunnarsson, Flatön, Ellös, 60 år
Anna Cecilia, Nordenberg, Käringön, 94 år
Lars-Åke Gottfrid Fredler, Tönsäng, Ellös, 71 år
Ingeborg Britt-Marie Nilsson, Ängön, Ellös, 78 år
Bertil Olof Arne Olsson, Hällavägen, Ellös, 81 år
Birgit Gerda Andréa Eriksson, Hälleviksstrand, 93 år

Myckleby
Bengt Alban Andersson, Myckleby-Näs, Henån, 90 år
Britt-Marie Asterlind, Beläteröd, Svanesund, 76 år
Mary Viola Irene Ängbring , Kärr, Stillingsön och Strand-
gården 101 år
Elsie Gunborg Larm, Allmag, Stillingsön 91 år

Röra
Rune Wollmar Helgesson, Solrosvägen, Henån, 91 år
Inger Margareta Käck, Odens väg, Henån 70 år
Bengt Göran Ekeving, Norra Strandvägen, Henån, 67 år
Stig Roger Abrahamsson, Lerskall, Henån, 69 år
Cintra Ann-Mari Blidberg, Verkstadsvägen, Henån, 93 år
Brita Sofia Johansson, Hasselvägen, Henån, 88 år
Märta Sofia Isberg, Syrénvägen, Henån, 92 år
Rolf Tore Arnold Andersson, Svineviken, Henån, 85 år

Stala
Ragnar Ingemar Johansson,Stala, Varekil, 76 år
Anna Karin Gunilla Pettersson, Ammedalen, Svanesund, 
47 år
Marianne Inga-Lena Hansson, Hjälmvik, Varekil, 67 år
Rune Evert Johansson , Hjälmvik, Varekil, 90 år
Elin Karina Persson, Bivägen, Varekil 77 år
Erik Gösta Isaksson, Gunnarsbo, Varekil, 72 år

Döpta

Långelanda
Meleah Magda Sundberg, Tegen, Svanesund, 7 januari

Röra
Smilla Lovisa Christine Pettersson, Nyhagenvägen, 
Henån 29 oktober
Elina Agnes Efraimsson, Norra Strandvägen, Henån, 19 
november
Hilding Carl Erik Olsén, Lövås, Henån, 25 november 
Adrian Edwin Johannes Martinsson, Lärkträdsvägen, 
Henån, 17 december
Noah Caspian Ottsjö, Utsiktsvägen, Henån, 17 decem-
ber

Stala
Minna Aiva Richter, Stala-Röra, Varekil, 11 november

Tegneby
Filip Morgan Lamberg, Rom, Nösund, 21 oktober
Anton John Rune Bäckerbo, Håv, Ellös, 2 december

Torp
Salomon Erik Hallgren, Föggetorp, Henån, 13 augusti
Elwin Martin Bert Olsén, Lövås, Henån, 3 december

Vigda

Långelanda
Satu Maria Vuopionperä och Peter Roland Aidantausta, 
Skansvägen, Svanesund, 11 november

Torp
Nina Hedberg och Lars Henning Yngve Karlsson, Nöte-
viken, Henån, 1 januari 
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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 församlings-
hemmet. Möjlighet finns att låna dop-
klänning och naturligtvis 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

Avlidna Forts.

Tegneby
Nils Bertil Nilsson, Lyr-Äng, Nösund, 82 år
Arvid Rune Evert Andersson, Holm, Henån, 77 år
Anita Gunnel Margaret Olsson, Rom, Nösund, 78 år
Brita Ann-Mari Karlsson, Hogen, Henån, 90 år
Mary Hildegard Abrahamsson, Björneröd, Ellös, 87 år
Lennart Treslow, Flöjbergsvägen, Nösund, 71 år

Torp
Kjell Tomas Egert Karlsson, Gäddebräcka, Henån, 69 år

Kyrkogårdsmurarna 
på Torps kyrkogård 
renoveras
Under 2018 fortsätter det stora arbetet med att renovera 
kyrkogårdsmurarna på Torps kyrkogård. Under pågående 
arbete sätts avspärrningar upp och det kan bli rörigt på 
byggplatsen.  

Vi beräknar vara klara i augusti
Den första etappen i arbetet är klar och vi arbetar nu med 
etapp två som rör den 3,5 meter höga muren som vetter 
mot den nya begravningsplatsen. Muren är ca 90 meter 
lång och arbetet med muren är tidskrävande, men går 
sakta men säkert framåt. 

I augusti 2018 beräknar vi vara klara med renoveringen. 
Vi samarbetar med en arborist för att minimera skadorna 
på de träd som står på muren. De gravstenar som kommer 
att flyttas kommer att återställas i sitt ursprungliga skick 
när arbetet är klart.

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

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

Ursäkta röran - vi bygger om 
aktivitetskalendern.
I kalendern på vår hemsida och i appli-
kationen Kyrkguiden kan du se alla guds-
tjänster i våra kyrkor.

Under våren arbetar vi med att publicera 
även övriga händelser i kyrkorna och 
öppna aktiviteter i våra församlingshem. 

På hemsidan kommer du till kalendern bland annat via 
den röda knappen till höger på sidan. Funktionen fungerar 
bra så länge du visar hela Orusts pastorat. På sikt kommer 
du även enkelt att kunna söka på respektive församling. 

Många aktiviteter syns redan nu i appli-
kationen Kyrkguiden. När allting är helt 
klart kommer vi att gå ut med det i våra 
kanaler. Vi ser fram emot ett väldigt bra 
verktyg för dig som snabbt och enkelt vill 
veta vad som händer nära dig!
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Ett besök till kyrkogården

Gravskötselavtal

Vi kan hjälpa dig att plantera och sköta 
om en grav du ansvarar för. Snart plan-
terar vaktmästarna för våren och som-
maren. Hör av dig till oss på pastorsex-
peditionen så hjälper vi dig att teckna ett 
skötselavtal.

När du har frågor
Kyrkogårdsförvaltingen har telefontid kl. 9-12 
måndag till fredag. När du ringer till växeln så 
får du tre alternativ. För frågor om gravrätt, 
gravrättsinnehavare eller skötselavtal är det 
knappval 3 du ska välja.

Söker du en grav?
Funderar du vart en släkting ligger begravd kan 
vi hjälpa dig om graven finns på någon av våra kyrkogårdar. Men du kan även leta själv bland 
gravar i hela Sverige.

svenskagravar.se är en websida där du kan hitta uppgifter om en speciell grav. Olika sök-
funktioner gör den riktigt användbar. Riksarkivet har också många olika register där du kan 
söka uppgifter som handlar om släktforskning. Läs mer på deras hemsida: riksarkivet.se

När våren kommer är vi många som 
ger oss ut till kyrkogårdarna och 
besöker våra gravar. Vi minns dem vi 
saknar, planterar nya blommor och 
plockar bort våra gravlyktor.

Kanske stöter du på en vaktmästare 
i full fart med att vårstäda eller plan-
tera vårens blommor. De finns där för 
att hålla i ordning på hela kyrkogår-
den men även för att hjälpa dem som 
kanske inte själva har möjlighet att 
sköta om sina gravar. 

Vid vårstädningen som påbörjas veck-
an innan påsk plockas alla gravlyktor 
bort. Ta därför gärna hem din lykta 
om du vill spara den till nästa år. 

Få hjälp med plantering och skötsel
Alla som vill kan beställa skötsel, 
plantering och dekorationer så att 
graven hålls fin året runt. Det är 
kyrkogårdsförvaltningen som sitter 
på pastorsexpeditionen i Tegneby du 
ska kontakta för att teckna ett sådant 
skötselavtal. 

Gravar kan skyltas med små skyltar
Efter vintern är det bra att ta en extra 
titt på graven. Har det dykt upp en 
liten grön skylt på graven så betyder 
det att pastorsexpeditionen vill kom-
ma i kontakt med en anhörig eller 
någon annan med anknytning till den 
som är gravsatt. Oftast skyltar vi för 
att vi saknar någon som kan ansvara 
för graven, men det kan också vara 
för att stenen står ostadigt eller att vi 
behöver nya adressuppgifter. 
Många väljer att efterhand lämna till-
baka sina gravar. Då skyltas de med 
en liten svart skylt som det står åter-
lämnad på. Det är för att andra släk-
tingar ska ha möjlighet att kontakta 
oss om de vill behålla graven. 

Gamla gravar och gamla avtal
Kyrkogården är full av gamla gravar 
som har stått där stadigt i över hund-
ra år. Har du funderat på hur länge 
gravarna kommer att stå kvar? Det 
som styr är vilken överenskommelse 
som gjordes när gravplatsen kom till. 
Vissa äldre gravar har avtalas om att 
få finnas kvar för alltid. De avtalet 

kan gå i arv så länge det alltid finns 
någon som ansvarar för graven. Men 
de flesta gravar har en begränsad tid 
för hur länge rätten till gravplatsen 
finns kvar. Hur lång den tiden är står 
på det gravbrev som varje person som 
ansvarar för graven har. 

Gravrätten och begravningsavgiften
För alla som gravsätts i nya gravar 
ingår 25 års gravrätt. Det betalas av 
begravningsavgiften som ingår i skat-
ten. Det gäller alltså både för medlem-
mar och icke medlemmar i Svenska 
kyrkan. Du behöver aldrig vara orolig 
för att graven ska tas bort utan att du 
vet om det så länge du är gravrättsin-
nehavare på graven. Du får ett brev 
hem när gravrättstiden börjar ta slut 
och vill du ha den kvar kan du välja 
att betala en avgift och förlänga grav-
rätten med 15 år. 

När gräset börjar växa är det dags för gräsklippning. För att vaktmästaren ska komma åt överallt är det 
viktigt att inga föremål förvaras bakom graven. 
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Projekt Robin Hood -  

till förmån för barn i Rumänien.

Loppis i Tegneby
Lördag 2 juni kl 11 - 14

VILL DU SKÄNKA NÅGOT?

Hör av dig till:

Ingrid 0708-93 37 40 
Karin 0702-90 56 32 
Anette 0730-21 73 14

Inlämning till Tegneby församlingshem.  
Ej ytterkrukor, böcker eller stora möbler.

Oashelg på Orust
”Vänner kallar jag er”
- Om att lyssna in och följa Jesus i vardagen.

Lördag 16 juni i Tegneby
Kl. 19.00 Lovsångs- och förbönsgudstjänst

Söndag 17 juni i Hälleviksstrand
11.00    Undervisning
13.00    Lunchpaus
14.30    Undervisning
15.30    Fruktstund
16.00    Mässa  med lovsång och förbön.  

Ett samarbete mellan

Nationaldagsbön
Onsdag 6 juni kl. 16

Stala församlingshem
Förra året arrangerades nationaldagsbön 
på 230 platser och i 171 kommuner i vårt 
land. Orust fanns med på den kartan och 
kommer att göra det i år också.

Kom med och låt oss förenas i bön för 
vårt land.
◊ En stund av bön och lovsång

◊ Efteråt korvgrillning och mingel

Församlingsafton  
Långelanda församlingshem
Torsdag 19 april kl 18.30
Förnyelse av gudstjänsten
En församlingsafton för Långelanda och 
Myckleby församlingar. Vi samtalar kring 
nya kyrkohandboken och vad den får för 
betydelse för våra gudstjänster.

Egil Midtbö

Fika.

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! 

Fika med nybakat tunnbröd

Nationaldagsbönen samordnas av  
organisationen SverigeBönen

Musikgudstjänst
Gullholmens kyrka
19 maj (pingstafton) kl. 19.00

Damkör ur Lodola-kören

Hela kyrkan sjunger
Stala kyrka
22 april kl 18.00
Medverkar gör bl.a. Lotta Rossövik 
och Lennart Andersson

Hur kan bönen bli bärande mitt 
under stressiga vardagar? Och hur 
kan vi träna oss att lyssna in och 
våga gå?

En dag för dig som vill inspireras 
och växa i det naturliga i att följa 
Anden i ditt vardagsliv.

Ingrid Lundström och Maria Smeds 
kommer från EFS i Uppsala och un-
dervisar om bön och lovsång .
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Ålder: Klass 1-4

Tid: Onsdagar kl. 17.30-18.15

Ledare: Hans Blomberg

Barnkör i Svanesund

Gemenskap för barnen
Kyrkans Hus Fridäng, Svanesund,

Kyrkis  / Kyrkans öppna förskola
Barn 0-5 år tillsammans med vuxen.
Fredagar kl 9.30-12
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 
tillsammans.
Ledare: Margareta Martinsson

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

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

Stala församlingshem

Kyrkis  / Kyrkans öppna förskola
Barn 0-5 år tillsammans med vuxen.
Måndagar kl 10-12.
Öppen verksamhet. Vi leker, har 
sångstund och fika. 
Ledare: Gunilla Svensson

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

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

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

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

forts. Stala.

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

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

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

Kyrkans Hus Ellös

Kyrkis / Kyrkans öppna förskola
Barn 0-5 år med vuxen. 
Måndagar dropin kl 9.30-12. 
Öppen verksamhet. Vi leker, har sång-
stund och fikar tillsammans. 
Ledare: Karin Hansson och  
Maria Samuelsson

Miniorer, Juniorer och "4-6:an"
Vi fikar, leker, pysslar och lär oss mer 
om Jesus. 
Ledare: 
Grupperna gör uppehåll under skol-
loven.

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

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

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

Tegneby församlingshem 

Kyrkis / Kyrkans öppna förskola
Barn 0-5 år och vuxen tillsammans. 
Fredagar kl 10-12. 
Fri lek, sångsamling och fika. 
Ledare: Kajsa-Karin Andersson

Juniorer och Miniorer
Vi försöker skapa en gemenskap och 
atmosfär som man tycker om att vara 
i och längta till. 
Skapande, leker lekar tillsammans, 
bakning, drama, fri lek m.m. Varje 
gång samlas vi till andakt då vi sjung-
er, ber och får bli stilla en stund.
Ledare: Kajsa-Karin Andersson och  
Rebecka Persson 

forts. Tegneby

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

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

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 / Kyrkans öppna förskola
Barn 0-5 år med vuxen. 
Måndagar kl 10-12. 
Öppen verksamhet. Vi leker, har sång-
stund och fikar tillsammans. 
Ledare: Petra Pettersson

Kyrkans Hus i Henån

Miniorer
Förskoleklass - klass 3. 
Måndagar kl 14.30–17.00. 

Miniorer
Ålder: Förskoleklass – klass 3.
Onsdagar 14.30-17. 

För båda grupperna gäller:
Vi leker, pysslar, sjunger och fikar till-
sammans. 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 Kyr-
kans Hus.

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

Telefonnummer till ledare och ansvariga finns på sida 2

Måndagar
Fulltecknad!



www.svenskakyrkan.se/orust 11

Kyrkans Unga!
Ålder:  från klass 7 och uppåt 
Fredagar kl. 19.00 
Vi träffas på olika platser och med olika aktiviteter, men alltid med 
andakt, fika och häng. 
Ungdomsgruppen är en del av Svenska kyrkans unga (www.skug.se) (bli gärna medlem – 
det är gratis!). Det betyder att det är ungdomar själva som tar ansvar och planerar. 

Kontaktperson är Pelle Richardsson (sms: 076-611 49 94 eller mejl: richardssonJunior@
gmail.com). Hör av dig till honom eller till prästen John om du undrar något. 

För program och info gå in på kyrkans hemsida!

Kvälls-
kyrkis 
för barn och familj i 
Kyrkans Hus, Ellös. 
Onsdag 11 april 
kl. 16-19

Spagetti & köttfärssås. Pyssel, lek och 
andakt. VÄLKOMNA !

(Anmäl dej helst och senast dagen innan 
till Maria eller Karin). Kontakt:  
Maria Samuelsson eller Karin Hansson

 Morlanda församling har fått en 
efterlängtad medarbetare i "barn-
omsorgen". - Ja, för det är just 
omsorgen om barnen som är så 
viktig. Kyrkans barnverksamheter 
har hög prioritet och vi gläds med 
Morlanda. Redaktionen bad Ma-
ria skriva några rader om sig själv:

Sedan 5 februari arbetar jag som 
församlingspedagog i Morlanda för-
samling. Har arbetat i många år som 
förskollärare inom kommunal barn-
omsorg. Jag kommer främst att arbeta 
med barnen i Öppna Förskolan, Mini-
orer, Juniorer och 4 – 6:an. 
Jag har också nöjet att få följa med 
sommarkonfirmanderna på resan till 
Rom, någon jag ser 
fram emot!
Jag flyttade hit till 
Orust för ett år sedan, 
kommer från Göteborg. 
Orust har för mig varit 
en tillflyktsort i många 
år, hit har jag kommit 
och känt hur stressen rinner av mig. 
Ja, Orust ligger mig varmt om hjärtat. 
Även om det inte handlar om blods-
band så har jag flera nära vänner här 
och har varit här ganska mycket ge-
nom åren. Har även deltagit i många 
gudstjänster och andra aktiviteter i 
kyrkan, så jag känner mig hemma här. 
Jag har två vuxna barn som lärt mig 
mycket om livet. Och det är så jag 
vill se min roll som pedagog – att vi 
vuxna inte har alla svar, att lyssna på 
den visdom som barn och ungdomar 

besitter. Att ha ett öppet sinne – våga 
se med kärlek på medmänniskan.
Min bakgrund är inte särskilt kristen. 
Gick dock i söndagsskola tillsammans 
med grannflickan, i en metodistkyrka 
på Hisingen, Göteborg. Så småningom 
konfirmerade jag mig, till mina föräld-
rars förvåning. Där såddes ett frö. 
Ni döpte mig till Maria Kristina
Visste ni redan då att Gud väntade på 
mig?
Det dröjde dock många år innan jag 
vågade tro att Jesus skulle finnas där 
för mig. Det var genom en livskris 
1999 som jag började besöka närmsta 
kyrka, där jag då bodde med min fa-
milj. Jag undrade vem jag var och vad 

som var meningen 
med allt? Gråtande 
gick jag dit vecka 
efter vecka. Bör-
jade också sjunga i 
en gospelkör. Kom-
mer från en musi-
kalisk familj och 
förstod hur mycket 

jag hade saknat musiken. Sakta bör-
jade jag läka! Så hände något. Vid en 
nattvard kände jag ett stilla ljus som 
steg ned i mig. Ljuset har aldrig läm-
nat mig. Jag började tro och jag ville 
pröva den kristna tron. Den håller än 
idag. 
Mitt stora intresse är musik. Jag hop-
pas kunna bidra till att utveckla mu-
siklivet här på ön! Musik är ett uni-
versellt språk som talar till hjärtat. 
Den har en läkande kraft. Den kan 
förvandla och förändra.

Tog jag morgonrodnadens 
vingar, gick jag till vila ytterst 
i havet, skulle du nå mig även 
där och gripa mig med din 
hand. Om jag säger: Mörker 
må täcka mig, ljuset omkring 
mig bli natt, så är inte mörkret 
mörkt för dig, natten är ljus 
som dagen, själva mörkret är 
ljus.   (Psaltaren 139)

”SVENSKA KYRKANS 
UNGA PÅ ORUST”

"Jag började tro och 
jag ville pröva den 
kristna tron. Den 
håller än idag."

Vi har fått en ny medarbetare
Maria Samuelsson har börjat i Morlanda.
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Långelandakören
Tid: Tisdagar kl. 18.30-20.00
Plats: Kyrkans Hus Fridäng, Svane-
sund
Ett glatt gäng i varierande åldrar som 
sjunger 3-4-stämmigt. Vi sjunger i 
gudstjänsten några gånger per termin, 
men ibland även vid andra tillfällen. 
Du behöver inte kunna läsa noter. 
Ledare: Hans Blomberg

Stala kyrkokör
Tid: Torsdagar kl.19-21
Plats: Stala församlingshem
Vi sjunger i stämmor, sånger som ger 
glädje.
Du kan börja när som helst under ter-
minen.
Ledare: Agneta Holm, tel 0705-
976606

Mycklebykören
Tid: Tisdagar kl. 13-15
Plats: Myckleby församlingshem
Ett glatt gäng som sjunger 3-4-stäm-
migt. Vi sjunger i gudstjänsten några 
gånger per termin, men ibland även 
vid andra tillfällen.
Du behöver inte kunna läsa noter. 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

Morlanda Vokalensemble
Tid: Vi övar periodvis, för mer infor-
mation kontakta Henrik.
En kör för dig som har stor körvana.  
Vi behöver röster till alla stämmor. 
Ledare: Solveig Virhammar 
Tel: 0706-24 84 46

Kom med och sjung!

Käringökören
Tid: Vi övar efter vardagsgudstjäns-
terna.
Plats: Käringöns kyrka. 
Ledare: Solveig Virhammar 
Tel: 0706-24 84 46

Onsdagskören (Morlanda)
Tid: Onsdagar kl. 15.00-16.30. 
Plats: Mollösunds kyrka
Vi medverkar i gudstjänst ett par 
gånger per termin
Ledare: Solveig Virhammar, 
Tel: 0706-24 84 46

Orust Gospel
Tid: Ungefär varannan söndag kl. 
17.30-19.30
Plats: Torps kyrka
Kom och upplev gospelns kraft i all 
sin rikedom och bredd! Inga förkun-
skaper behövs. Vi gör 3-5 framträdan-
den per termin. Du får en stäm-CD 
med de flesta låtar som vi sjunger, så 
du kan lyssna hemma i lugn och ro. 
Ledare: Christoffer Lahrin

Chorallerna
Tid: Onsdagar kl. 19-21. 
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 klas-
siskt och visa med texter som berör 
och behandlar livets och kyrkoårets 
olika skeden.
Vi vill förmedla tro, hopp och kär-
lek samt inspirera flera att vilja och 
våga sjunga tillsammans. Kören är för 
vuxna i alla åldrar. Vi sjunger i stäm-
mor och efter noter, så det är en fördel 
om du kan läsa noter, men inget krav.
Ledare: Maria Henriksson

Telefonnummer till ledare och ansvariga finns på sida 2

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

Barnkör i Svanesund
Ålder: Klass 1-4
Tid: Onsdagar kl. 17.30-18.15
Ledare: Hans Blomberg  
och Margareta Martinsson

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.

MusikCafé
Kyrkans hus,  
Ellös. 

Onsdag 18 april kl. 18.30 
Henrik Mossberg m.fl.

MusikCafé
Tegneby  
församlingshem

Onsdag 11 april kl. 19.00
Astrid Tellestam och musiker

Svenska kyrkan på Orust finns på sociala medier

www.instagram.com/svenska_kyrkan_pa_orust/

www.facebook.com/SvenskakyrkanpaOrust/
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Mötesplats
En stunds gemenskap med samtal och fika

Mötesplats Torp: 
Torps församlingshem
Varannan tisdag kl. 11.00-13.00:  
13 mars, 27 mars
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

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:
22 mars, 5 april, 19 april, 26 april, 3 maj, 31 maj,  
7 juni, 14 juni, 21 juni sommarlunch.
Ansvarig: Cecilia Williamsson

Myckleby församlingshem:
Onsdagar
Lunchmusik (Hans Blomberg) i kyrkan kl 12.30. 
Lunch i församlingshemmet kl 13.00.
21 mars, 25 april, 23 maj, 13 juni
Ansvarig Cecilia Williamsson

Stala församlingshem: 
Varannan tisdag kl. 12.00: 13 mars, 10 april
Ansvarig: Cecilia Williamsson

Kyrkans hus Ellös: 
Torsdagar kl. 13.00: 15 mars, 12 april.
Ansvarig: Karin Hansson
(Gemensam vårlunch torsdag 3 maj kl 12. i Tegneby fh.
Anmälan senast 27 april till expeditionen tel 26 400)

Mollösunds kyrka: 
Torsdagar kl. 13.00: 5 april, 26 april.
Ansvarig: Lisbeth Johansson
(Gemensam vårlunch torsdag 3 maj kl 12. i Tegneby fh.
Anmälan senast 27 april till expeditionen tel 26 400)

Tegneby församlingshem: 
Varannan tisdag kl. 12.00: 20 mars, 3 april, 17 april.
Ansvarig: Karin Hansson
(Gemensam vårlunch med Ellös och Mollösund 
 torsdag 3 maj kl 12. 
Anmälan senast 27 april till expeditionen tel 26 400)

Kyrkans hus Henån: 
Varannan onsdag kl. 12.00: 14 mars, 28 mars, 11 april, 
25 april
Ansvarig: Annika Stålendahl
(Gemensam vårlunch med Torp onsdag 16 maj kl 12.
Anmälan senast 11 maj till expeditionen tel 26 400)

 Torps församlingshem: 
Varannan onsdag kl. 12.00: 21 mars, 4 april, 18 april, 
2 maj.
Ansvarig: Annika Stålendahl
(Gemensam vårlunch onsdag 16 maj kl 12. i Kyrkans 
hus Henån
Anmälan senast 11 maj till expeditionen tel 26 400)

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

Samling i Kyrkans hus Ellös: 
Fredagar kl. 10.00: 9 mars, 23 mars,  
6 april, 20 april, 4 maj.
Ansvarig: Karin Hansson

Samling i Gullholmens kyrka:
Avslutas i skolan.
Fredagar kl 9.30: 18 maj, 15 juni.
Ansvarig: Karin Hansson

Samling i Kyrkans hus Henån: 
Varannan måndag kl. 10.00-12.00: 19 mars.
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson 

Telefonnummer till ledare och ansvariga finns på sida 2

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

Gemenskapsträff  
i församlinghemmet kl. 11.00 
Ansvarig Cecilia Williamsson

15 mars:  Sjöräddningssällskapet  
– frivilliga sjöräddare sedan 1907  
med Anders Bagge

12 april:  SOMBRA, SPF-kören, sång och musik  
med ledning av Daga Lundsten

17maj:  Sång och musik med GÅKE och Hans Blomberg

Kvinnofrukost 
Lördag 17 mars
kl 9.30 i Tegneby församlingshem

En god frukost - ett intressant föredrag
Helga Hussels berättar om sitt liv

Anmälan senast  15 mars till 
Christina Abrahamsson, tel. 26 400
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Sommarutflykt.
Torsdag den 7 juni.
Under resan mot Stenstorp, som ligger en 
mil från Skövde, stannar vi till och dricker 
förmiddagskaffe. Väl framme så får vi 
se Gunvor Johdets bonadssamlingar och 
det intressanta Gustaf Dalénmuséet. På 
samma plats avnjuter vi en härlig lunch 
på restaurang Fyrvaktaren. På hemvägen 
stannar vi till på Sivans omtalade osthan-
del i Baljered. Där finns det möjlighet att 
handla många goda ostar! Under hemfär-
den bjuds på frukt och dricka i bussen.

Avgång från Mollösund: 07.30.  
Från Ellös busstation 08.00.  
Hemma igen ca kl. 18

Avgift för dagen: 300 kr., betalas kontant 
i bussen.

Anmälan till kyrkans exp. 26 400,  
senast 1 juni.

Kontakt: Karin Hansson

Varmt välkommen att följa med!

Sånger i  
försommarkväll

Tegneby kyrka
Lördag 2 juni kl. 18
Kammarkören

Västanvind
under ledning av  
Anna Märta Leijon.

Västanvind startades 1983 av Jerker 
och Anna Märta Leijon och sjunger allt 
från pop och visa till klassisk körreper-
toar. Kören fungerade i många år som 
pilotkör för ett stort antal körprojekt i 
Musik i Västs regi och har, förutom att 
ge konserter i olika sammanhang, också 
arrangerat kurser för svenska körsång-
are.  Numera möts kören en eller två 
gånger om året för att ge konserter.

Kyrksöndag 
Röra - Henån
Söndag 22 april
Mässa kl. 10 i Röra kyrka där  
Göran Simonsson medverkar

därefter i Kyrkans hus, Henån:

Soppa

ca 13.00 föredrag av Berit och Göran 
Simonsson

fo
to

: m
ag

nu
s 

ar
on

so
n/

iko
n

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar.  
När katastrofen är ett faktum.  
Ge människor kraft att bli  
starkare tillsammans!

Torsdag 24 maj
Buss avgår från Kyrkans hus, Svanesund kl 8.00 via 
Henåns busstation kl 8.15.

Besök i Steneby kyrka, andakt och förmiddagskaffe. 
Lunch, park, slöjdhantverk och eftermiddagsfika på 
Baldersnäs. 

Åter i Svanesund ca. kl 18.00

Pris: 300kr/person ink. lunch och förmiddag- & 
eftermiddagsfika.

Anmälan senast 16 maj till Cecilia Williamsson 
Tel: 0304-26 305, e-post: cecilia.williamsson@
svenskakyrkan.se

Ansvarig: Egil Midtbö, Cecilia Williamsson och  
Kerstin Pettersson  

Familjegudstjänst 
med barnkör 
Långelanda kyrka

25 mars kl 10.00
Fasteinsamling med auktion. Kaffe.

Gåvor lämnas i församlingshemmet innan 
gudstjänsten. 

Pilgrimsresa till  
Baldersnäs
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Påskquiz

1. Vem av lärjungarna hade förstått att Jesus var 
Messias (den som man väntade på att Gud 
skulle sända)?
A. Johannes
B. Jakob
C. Petrus

2. Vad gjorde Jesus kvällen innan han dog?
A. Firade en måltid med sina närmsta vänner
B. Tvättade fötterna på sina vänner
C. Höll ett tal till sina vänner om vad som skulle hända 

och hur de skulle vara efter hans död

3. Vad hette den lärjungen som förnekade att han 
kände Jesus?
A. Judas
B. Jakob
C. Petrus 

4. Var någonstans i Jerusalem var Jesus när han 
togs tillfånga?
A. I en trädgård 
B. I en sal i övre våningen
C. I templet

5. Vem dömde Jesus till döden genom korsfäs-
telse?
A. Kung Herodes, kung över Jerusalem, nära vän med 

romarna
B. Pontius Pilatus, landshövding/ståthållare i Judéen
C. Kejsar Augustus, den högsta makthavaren i det 

romerska riket

6. Vilka var först med att besöka den tomma gra-
ven? 
A. Tre av Jesu lärjungar
B. Några kvinnor
C. Romerska vakter

7. Vart var de två lärjungarna på väg på påskda-
gens kväll när de fick sällskap av en okänd man?
A. Emmaus 
B. Jerusalem
C. Kafarnaum 

8. Vi vet att tiden för vårt julfirande inte stämmer 
med när på året Jesus faktiskt föddes. Hur är 
det med påskfirandet?
A. Det vet vi inte heller riktigt när det skedde
B. VI vet att judarna firar sin påsk på våren (den 14:e 

i månaden nisan). Och vi vet att Jesus dog under 
påskfirandet. 

C. Egentligen hände det på senhösten, men vi tycker 
att det passar bättre på våren när ljuset återvänder

9. Från vilket språk kommer ordet ”påsk”?
A. Hebreiska
B. Tyska
C. Grekiska

10. Vad betyder ordet påsk?
A. Björkris
B. Gå förbi
C. Vår

Fråga 1: C. Läs Matteus 16:16. Fråga 2: A, B, C. Läs Johannes 13:2-5, kap 14-17.  
Fråga 3: C. Läs Johannes 18:25-27. Fråga 4: A. Läs Johannes 18:1. Fråga 5: B. Läs Markus 15:15. 

Fråga 6: B. Läs Markus 16:1. Fråga 7: A. Läs Lukas 24:13. Fråga 8: B. Läs Johannes 13:1.  
Fråga 9: A. Fråga 10: B. Ordet påsk har sitt ursprung i hebreiskans pascha som betyder "gå förbi" el-

ler "skona" - jämför med svenskans "passera". Läs 2 Mosebok 12:23 

Rätt svar

Hur är det med dina kunskaper om det som hände kring påsken? 
För en del kanske frågorna är enkla medan andra inte har en aning. 
Du kanske inte ens har en egen Bibel. Skulle du i så fall vilja ha en 
så kontakta din präst, diakon eller diakoniassistent.

Lycka till!
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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. 10.15. 

Vardagsgudstjänst
med kyrkfika,  
Torsdagar kl. 14

22 mars, 19 april

Käringöns kyrka

Morlanda är tillbaka... 
Efter Trettondedag Jul har vi firat våra guds-
tjänster i Kyrkans hus i Ellös. Det har blivit 
mycket uppskattat för sin närhet och enkel-
het, men från och med Palmsöndag återgår 
vi till Morlanda kyrka för att fira påsk, pingst 
och början på Trefaldighetstiden. Kanske blir 
det en fortsättning i Ellös under sena hös-
ten….

Veckomässa i Torps kyrka
Torsdagar kl. 18.30

Tidebön i Kyrkans hus Henån
Diakonirummet på andra våningen.
Torsdagar kl.9.30-10.00
Tidebön är en form av bön med anor från den tidiga kyrkan. 
Formen grundar sig på böner som beds under bestämda tider på 
dygnet. I detta fall används en morgonbön med växelläsning ur 
Psaltaren.  
     

”Psalmboken berättar”
Ett bibelstudium på dagtid i diakonirummet. 
Kaffe & smörgås.

Torsdagar 10.00-11.00 (t.o.m. 31 maj)
Ansvarig: Kajsa-Karin Andersson

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

Barnens stund i Långelanda kyrka 

Vid varje gudstjänst kl 10 i Långelanda blir det en barn-
samling. Barnen går sedan till församlingshemmet för 
fortsatt aktivitet runt söndagens tema.

Ledare: Margareta Martinsson

1 april Påskdagen Påskmässa kl. 09.00 i Myckleby med Pilgrims-
vandring till Långelanda kyrka efter gudstjänsten. 
12 km

Söndag 13 maj Pilgrimsvandring till Hermanöhuvud  
Start kl 08.30 från Tuvesvik. Ca 9 km

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

6-13 augusti 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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Gudstjänster 11 mars - 24 juni 
(med reservation för ändringar)  

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

11 mars Midfastosöndagen
 Livets bröd

Långlanda 10.00 Mässa

Myckleby 16.00 Taizémässa

Kyrkans Hus,

Ellös 10.00 Mässa
Utdelande av Bar-
nens Bibel. Buss. 
Kaffe

Mollösund 14.00 Gudstjänst
Kaffe

Tegneby 10.00 Mässa
Sommarkonf. med-
verkar. Kaffe

Röra 12.00 Mässa

Torp 10.00 Gudstjänst
Kaffe

13 mars Tisdag

Stala 12.00 Fasteandakt

18 mars Jungfru Marie  
bebådelsedag

  Guds mäktiga verk

Långelanda 12.00 Gudstjänst

Stala 16.00 Lovsångsmässa
Orust Gospel

Kyrkans hus

Ellös 10.00 Mässa
Morlanda Vocalen-
semble, buss. Kaffe

Gullholmen 14.00 Gudstjänst

Mollösund 14.00 Mässa
Helena Henriksson, 
violin. Kaffe

Tegneby  10.00 Mässa
Chorallerna, Helena 
Henriksson, violin. 
Kaffe

Röra  10.00 Familjegudstjänst
Gemensamt med 
Torp

25 mars Palmsöndagen
 Vägen till korset

Långelanda 10.00 Familjegudstjänst
Barnkör. Kaffe med 
fasteauktion

Myckleby 16.00 Mässa

Stala 10.00 Gudstjänst
Promenad, marknad.

Morlanda 10.00 Mässa
Buss. Kaffe

Käringön 14.30 Gudstjänst

Tegneby 10.00 Familjegudstjänst
Psalmkören. Kaffe

Röra 10.00 Gudstjänst

Torp 12.00 Mässa

EFS-möte 16.00 Tegneby förs.hem

26 mars Måndagen i Stilla veckan

Kyrkans Hus

Henån 18.30 Passionsandakt

27 mars Tisdagen i Stilla veckan

Kyrkans Hus

Henån 18.30 Passionsandakt

28 mars Dymmelonsdagen

Kyrkans hus

Henån 18.30 Passionsandakt

29 mars Skärtorsdagen
 Det nya förbundet

Långelanda 18.30 Mässa

Stala 19.00 Mässa
Kör

Morlanda 19.00 Mässa

Gullholmen 19.00 Mässa

Käringön 17.00 Mässa

Tegneby 19.00 Mässa
i Mariakoret

Torp 18.30 Mässa

30 mars Långfredagen
 Korset

Långelanda 16.00 Gudstjänst
Orgelmeditation

Stala 10.00 Gudstjänst
med små och stora

Morlanda 18.00 Aftonsång
"Vid Jesu grav". 
Helena Henriksson, 
violin.

Gullholmen 14.00 Gudstjänst

Mollösund 14.00 Gudstjänst

Tegneby 15.00 Gudstjänst
"vid nionde timmen". 
Helena Henriksson, 
violin.

Röra 9.00 Gudstjänst
"Vid tredje timmen". 
Chorallerna, Helena 
Henriksson, violin.

Torp 12.00 Gudstjänst
"Vid sjätte timmen"

Korsvandring 
Långfredag
Kom och lev med i långfredagens  
dramatik vid tider för de olika händelserna 

Vi kommer följa bibelns olika texter 
om Jesus fram till korsfästelsen och 
gravläggningen.
◊ Röra kyrka kl. 9.00, gudstjänst

◊ Rörastugan kl 10.30, samtal om 
bibeltexten

◊ Torps kyrka kl. 12.00, gudstjänst

◊ Tegneby förs.hem kl 13.45, soppa

◊ Tegneby kyrka kl. 15.00

◊ Tegneby förs.hem kl. 16.30,  
samtal om bibeltexten

◊ Morlanda kyrka kl. 18.00,  
gudstjänst

SOMMARTID!
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31 mars Påsknatten
 Genom död till liv

Stala 23.30 Påsknattsmässa

1 april Påskdagen
 Kristus är uppstånden

 

Långelanda 12.00 Mässa
Kör

Myckleby 9.00 Mässa
med pilgrimsvandring 
till Långelanda

Stala 16.00 Mässa
Kör. Kaffe.

Morlanda 10.00 Mässa
Morlanda Vocalen-
semble. Buss. Kaffe

Gullholmen 14.00 Mässa

Käringön 14.30 Mässa
Käringökören

Mollösund 17.00 Mässa
Mollösundskören, 
Kaffe

Tegneby 10.00 Mässa
Chorallerna, Helena 
Henriksson, violin.
Kaffe

Röra 10.00 Mässa
Orust Gospel. Buss

Torp 12.00 Mässa
Orust Gospel

2 april Annandag Påsk
 Möte med den uppståndne

Långelanda 18.00 Påskens psalmer
Kör. Kaffe

Stala 11.00 Familjegudstjänst
Kaffe

Flatön 11.00 Emmausmässa
Vandring från Fröj-

dendal kl 9.00

8 april 2 i påsktiden
 Påskens vittnen

Långelanda 10.00 Mässa
Barnsamling. Voces

Myckleby 12.00 Gudstjänst

Stala 16.00 Gudstjänst

Morlanda 10.00 Mässa
Buss. Kaffe.

Mollösund 14.00 Gudstjänst
Psalmkören. Kaffe.

Tegneby 10.00 Mässa

Röra 10.00 Mässa

Torp 12.00 Gudstjänst

15 april 3 i påsktiden
 Den gode herden

Långelanda 12.00 Gudstjänst
Solosång. Kaffe.

Stala 10.00 Mässa
Solosång, Kaffe

Morlanda 10.00 Mässa
Buss. Kaffe.

Gullholmen  14.00 Mässa
Kaffe

Mollösund 14.00 Mässa
Kaffe

Tegneby 10.00 Gudstjänst
Konfirmanderna 
medverkar

Röra  10.00 Gudstjänst

Torp 12.00 Gudstjänst

22 april 4 i påsktiden
 Vägen till livet

Långelanda 10.00 Mässa
Barnkör

Myckleby 12.00 Gudstjänst

Stala 16.00 Hela kyrkan 
sjunger

(se annons)

Morlanda 10.00 Mässa
Buss. Kaffe.

Käringön 14.30 Gudstjänst

Tegneby 12.00 Gudstjänst
Röra 10.00 Mässa

(se annons)

29 april 5 i påsktiden
 Att växa i tro

Långelanda 10.00 Gudstjänst
Kaffe.

Myckleby 12.00 Mässa

Stala 10.00 Familjegudstjänst
Kaffe.

Morlanda 10.00 Mässa
PRO-kören, Buss. 
Kaffe.

Mollösund 14.00 Gudstjänst
Kaffe.

Tegneby 10.00 Mässa
Psalmkören

Röra 10.00 Gudstjänst

Torp 12.00 Mässa

EFS-möte 16.00 Tegneby förs.hem

6 maj Bönsöndagen
 Bönen

Långelanda 16.00 Mässa
Kör 

Stala 10.00 Mässa

Morlanda 10.00 Mässa
Buss. Kaffe.

Gullholmen 14.00 Gudstjänst

Mollösund 14.00 Mässa
Kaffe

Tegneby 10.00 Gudstjänst

Röra  10.00 Mässa
Psalmkören

Torp 12.00 Gudstjänst

10 maj Kristi himmelsfärds 
dag

 Herre över allting

Långelanda 10.00 Gudstjänst
Kaffe

Myckleby 12.00 Mässa

Stala 10.00 Familjegudstjänst
Avslutning för barn-
grupperna

Hälleviksstrand

 10.00 Friluftsgudstjänst
vid Sollid. Buss.

Gullholmen 14.00 Gudstjänst

Käringön 08.00 Ottegudstjänst
Sång från tornet, 
Käringökören. Kaffe

Tegneby 10.00 Gudstjänst
Helena Henriksson, 
violin

Röra 08.00 Gudstjänst
Chorallerna, Helena 
Henriksson, violin.

Torp 12.00 Mässa
Helena Henriksson, 
violin

13 maj Söndagen före Pingst
 Hjälparen kommer

Långelanda 10.00 Gudstjänst
Solosång, Barnsam-
ling

Stala 16.00 Gudstjänst

Morlanda 10.00 Mässa
Buss, kaffe

Kyrkans Hus,

Henån 16.00 Gudstjänst

Pilgrimsvandring på Hermanö
Söndag 13 maj start Tuvesvik 08.30
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20 maj Pingstdagen
 Den heliga Anden

Långelanda 12.00 Konfirmations-
mässa

Myckleby 18.00 Mässa
Kör

Stala 16.00 Mässa
Kör, kaffe

Morlanda 10.00 Mässa
Buss. Kaffe

Gullholmen 14.00 Mässa

Käringön 17.00 Gudstjänst

Mollösund 14.00 Gudstjänst
Mollösundskören

Tegneby  10.00 Mässa
Konfirmanderna 
medverkar.

Röra  10.00 Mässa

Torp 18.00 Gospelgudstjänst
Orust Gospel

21 maj Annandag Pingst
 Andens vind över världen

Nösund 18.00 Gudstjänst

27 maj Heliga Trefaldighets dag
 Missionsdagen
 Gud - Fader, Son och Ande

Långelanda 09.00 Pilgrimsmässa
Kör. Vandring från 
Långelanda till 
Tegneby kyrka.

Stala 16.00 Gudstjänst

Morlanda 10.00 Mässa
Helena Henriksson, 
violin. Buss. Kaffe

Mollösund 14.00 Gudstjänst
Helena Henriksson, 
violin. 

Tegneby  12.00 Gudstjänst

Röra  10.00 Gudstjänst

Torp 12.00 Mässa

2 juni Lördag

Tegneby 18.00 Musikgudstjänst
Kören Västanvind. Se 
annons.

3 juni 1 e. trefaldighet
 Vårt dop

Myckleby 12.00 Mässa

Stala 10.00 Gudstjänst

Morlanda 10.00 Mässa
Buss. Kaffe

Käringön 14.30 Gudstjänst

Röra 10.00 Mässa

Torp 12.00 Gudstjänst

10 juni 2 e. trefaldighet
 Kallelsen till Guds rike

Långelanda 10.00 Mässa
Solosång

Stala 16.00 Mässa

Morlanda 10.00 Mässa
Buss Kaffe.

Gullholmen 14.00 Gudstjänst

Mollösund 14.00 Mässa

Tegneby 10.00 Mässa

Kyrkans hus,

Henån 16.00 Mässa
Chorallerna

16 juni Lördag

Tegneby 19.00 Lovsångs-och 
förbönsguds-
tjänst

17 juni 3 e. trefaldighet
 Förorad och återfunnen

Långelanda 10.00 Gudstjänst

Myckleby 20.00 Pilgrimsmässa

Stala 16.00 Gudstjänst

Hälleviksstrand

 16.00 Mässa
(se annons)

Gullholmen 18.00 Gudstjänst

Käringön 14.30 Mässa

Röra 10.00 Gudstjänst

Torp 12.00 Gudstjänst

22 juni Midsommarafton

Ellös 11.00 Friluftsgudstänst
på  badstranden.

23 juni Midsommardagen
 Skapelsen

Långelanda 14.00 Friluftsgudstjänst
vid prästgården

Stala 18.00 Friluftsgudstjänst
vid Rossö

Flatön 19.00 Taubegudstjänst

Gullholmen 18.00 Gudstjänst

Mollösund 17.00 Gudstjänst
Helena Henriksson, 
violin, Mikael Land-
berg, piano

Tegneby 12.00 Gudstjänst
Helena Henriksson, 
violin, Mikael Land-
berg, piano

Torp 12.00 Mässa

24 juni Johannes döparens dag
 Den Högstes profet

Myckleby 12.00 Mässa
Solosång

Morlanda 10.00 Mässa
Buss. Kaffe

Käringön 14.30 Gudstjänst

Tegneby 18.00 Gudstjänst
vid hembygdsmuséet

Röra 12.00 Mässa



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 tystnads-
plikt. 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 använ-
das 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 tyst-
nadsplikten, till exempel när du som har samtalat med dia-
konen 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. Anmäl-
ningsplikten står inskriven i kyrkans egna regler. Det hand-
lar 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 anmälnings-
plikt.
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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