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därför har du fått denna tidning
Distribution av denna tidning är oadresserad di-
rektreklam (ODR). Den tjänsten får Posten säl-
ja för så kallad icke kommersiell information. Dit 
hör till exempel information från politiska partier 
och religiösa organisationer. Den här typen av 
information delas ut oavsett om man undanbett 
sig reklam eller inte. Vi vet att varje gång vi delar 
ut information på det här sätter blir en del glada 
och andra irriterade. Till er som inte vill ha tidning-
en ber vi om ursäkt att vi stör och ber er lägga 
den i pappersåtervinningen. Er andra önskar vi en 
stunds trevlig läsning.

...å andra sidan...

Jag tänker kring humor och allvar. Jag har 
nyligen läst Kära fanatiker av Amos Oz och 

jag har intervjuat Royne Mercurio, som är upp-
hovsmannen till Herregud & Co. Båda tar upp 
vikten av humor. Att det man inte kan skoja 
om, går det inte heller att tala allvar om. Amos 
Oz går så långt att han säger att han aldrig har 
träffat en fanatiker med humor och fantasi, att 
det i dessa två ingredienser finns botemedel för 
vår tids extrema åsikter - terror och fanatism. 
Och just Amos Oz hade insyn i detta. Som israel 
mötte han dem under hela sitt liv, fanatiker som 
bara hade ett mål, sitt eget, utan hänsyn till andra. 

Påskens budskap är mer hoppfullt. Därför 
passar den tillsammans med det lättsamma-

re, men alls inte ytliga, Herregud & Co så väl 
in i sammanhanget. (Herregud & Co läser du om 
på sid 20) Glädje, hopp och eftertanke är Roynes 
ledord när han skapar nya ”Herregudare”, och 
det är samma ledord för påskbudskapet. Påsken 
ger upphov till eftertanke, gör gärna en mental 
vandring  som presenteras på sid 12. Och glädjen 
på påskdagen när vi tillsammans får ropa ut vårt  
Kristus  är uppstånden rymmer  så väl  allvar som ett 
stort hopp. Du hittar påskgudstjänsterna på sid 16.

Att våga stå på modets sida kräver definitivt 
hopp och eftertanke, och frågan är om det 

ens skulle vara möjligt om det inte fanns glädje i 
grunden. Att våga stå på modets sida är temat 
för årets fastekampanj. Du läser mer på sid 10.

Och så får du veta mer om dopet och vem som 
gör våra dopfiskar i silver. En symbol för så 

väl hopp, glädje som eftertanke. Läs mer på sid 6.  

Som alltid är min  
önskan att du ska 

finna något läsvärt i 
Petrus. Om inte annat, 
att det finns något i Pet-
rus som ger hopp, gläd-
je och eftertanke.
 tina augustsson
 kommunikatör
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Du kan hämta PETRUS i närmaste kyrka på 
Tjörn eller på pastorsexpeditionen. 
Under året kommer Petrus till alla huhåll på 
Tjörn vid totalt fyra tillfällen. Nästa nummer 
innehåller hela sommarprogrammet. 

Vi samarbetar med Sensus i 
nästan alla våra verksamheter.

sid 8 tintin göra våra dopfiskar

sid 16 påskens gudstjänster

sid 20 herregud & Co 
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johan ernstson 
kyrkoherde

tankar nu - 
för tiden 

vi befinner oss i fastetid. tid för eftertan-
ke och begrundan, bot och bättring. många 
kanske tycker det är en tung tid? jag äls-
kar den dova tonen med löftet och när-
varon vibrerande alldeles under ytan och 
kampen.

Kamp är lite av rubrik för fastan, men skul-
le lika gärna kunna vara rubrik för hela 
tillvaron. Ofta är livet en brottning. Med 
allt det vi inte förstår - men vill, försöker 

och strävar efter att omfatta. Vi söker efter förkla-
ringar som ska ge klarhet åt liven vi lever – vi letar 
efter sammanhang. 

Vi söker svar som vi nog vet att vi aldrig får helt och 
fullt. Men frågorna i sig kan, tror jag, ge något av 
mening i tillvaron – uteblivna svar till trots.

För just sökandet har en poäng – sökandet för oss 
vidare och ger oss, som bonus kanske man kan 
säga, kontakt med det utanför oss själva. Kontakt 
med det gudomliga kanske man också skulle kunna 
uttrycka saken. Kontakt i olika situationer och i oli-

ka sammanhang där vi minst anar eller kan förutse 
det. 

Utan sökandet efter riktning, mening och svar hade 
vi förmodligen aldrig hamnat ens där – utan kamp 
hade vi missat den möjligheten. Vi får inte svar, 
men ändå svar i betydelsen inre förståelse och be-
röring. Svar i bemärkelsen närvaro av någon mer, 
något större, något bortom. Ett svar i form av Gud!

Förmodligen är det så nära vi kan komma. Framme 

” För just sökandet har en po-
äng – sökandet för oss vidare 
och ger oss, som bonus kan-
ske man kan säga, kontakt 
med det utanför oss själva.
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johan ernstson 
kyrkoherde

vid den insikten i tillvaron,  den tilliten till livet, så 
avtar också behovet av och längtan efter ett facit. 

Kampen handlar inte primärt om svar och att för-
stå, kampen handlar om att våga öppna för det som 
gör oss till hela människor. Kampen handlar om att 
hantera vad kärlek och tro i handling kan göra med 
vår och allas tillvaro.  

Och ytterst handlar troskampen om en attityd till 
livet – en attityd som bär övertygelsen att det goda 
kommer att segra och att vi kan bidra.

En bibeltext som vi läser i fastetid handlar om kvin-
nan som väter Jesu fötter med sina tårar och torkar 
dem med sitt hår (Luk. 7:36-8:3). Ofta tänker vi 
nog att den är svår att förstå – men kanske är det 
precis tvärt om. Den bara är.

Och kanske är detta en blinkning till oss som så gär-
na vill ha mallar och tydliga svar. En blinkning som 
sätter modet att ”bara” vara i främsta rummet. 

En bild för modet, att våga lita till det bortom. En 
bild för kampens ibland förtvivlade uttryck och 
längtan efter helhet. Kanske inte heller Jesus till ful-
lo förstår det som sker – men han ser och bejakar 
människans längtan. 

Kampen får ny kraft av trons och tillvarons botten-
fundament - kärleken.
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Dopet är centralt i den kristna tron 
och för kyrkan. Genom dopet blir 
du medlem i kyrkan och upptagen i 
Guds familj. I dopet proklamerar vi 

Guds närvaro i våra liv och Guds längtan ef-
ter gemenskap med oss – var och en skapad till 
Guds avbild. I dopet får vi också ge uttryck för 
vår glädje och tacksamhet över ett nytt liv. 

Dopet är till för människan – det är vi som be-
höver en tydlig och konkret manifestation av 
Guds kärlek i vår vardag och verklighet. Gud 
behöver egentligen inte dopet – men vi behö-
ver det för att se och kunna ta på Guds kärlek 
och längtan efter närhet med oss. 

Vid dopet i Svenska kyrkan Tjörn får alla ny- 
döpta urkyrkans hemliga kod. Alla får en liten 
stiliserad fisk i silver – fisken var de första krist-
nas lösenord för att kunna tala fritt. De första 
300 åren av den kristna kyrkans liv var en till-
varo av förtryck och förföljelse – det var bok-
stavligt talat livsfarligt att vara kristen. Om en 
ville vara säker på att kunna tala om kristen tro, 
så behövdes ett tecken. I markens grus ritade 
någon en halvcirkel - om den möttes med en 

motsatt halvcirkel var det säkert. Symbolen av 
en fisk framträdde och man kunde tala öppet! 
 
Just fisken var inte vald på måfå. Fisk på gre-
kiska, det då ofta talade 
språket, heter ”ICHTHYS” 
och ordets bokstäver 
bildar begynnelsebok-
stäverna till orden: ”Jesus 
Kristus Guds Son, Frälsaren” (på grekiska – ”Iesous 
Christos Theou Hyos Soter”). Och fisken ser du än 
idag som symbol i många olika sammanhang 
som kristet identitetsmärke, t.ex. på bilar.

I Svenska kyrkan Tjörn tycker vi att det är vik-
tigt och roligt att många väljer att döpa sina 
barn och tillhöra kyrkan. Och därför har vi se-
dan nyåret 2020 börjat med att läsa upp nam-
nen på alla nydöpta (och de är många!) i sön-
dagens gudstjänst. Så kan vi alla ska få glädjas 
åt och veta att vi blir fler nya medlemmar i kyr-
kan. Och kunna bära nya medlemmar i bön och 
omtanke i församlingens mitt – tillsammans är 
vi mycket mer!

 johan ernstson

Dopet är en fest 
in i Guds familj
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dopet är en fest
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att 
döpas. Du behöver inte prestera något, tro på 
rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är 
en gåva som bara är att ta emot. Den som döps 
blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan 
och får ta emot nattvarden.

Den som döps får vatten öst på sitt huvud. Vatt-
net är livsviktigt för människan och det är också 
en symbol för livet och för att växa.

dopet hänger inte på föräldrarnas tro
Kanske undrar du, som en hel del andra föräld-
rar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på 
att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet 
– det hänger inte på din tro. När ett barn döps 
uttrycker du som förälder en vilja att barnet 
döps till den kristna tron och att barnet ska få 
vara en del av den kristna gemenskapen.

dopet är en helig handling 
Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig 
handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför 
att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta 
om honom och döpa människor.

Text från Svenska kyrkans hemsida

namngivning
Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för 
namngivning. Det är det inte, men namnet är 
ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps 
nämns vid sitt namn.

alla får döpas – åldern spelar ingen roll
Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller 
barn – både små barn och ungdomar – är det 
vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två 
vårdnadshavare behöver ni vara överens om att 
barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni 
tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund 
eller en annan religion.
Om barnet är tolv år eller äldre, måste barnet 
själv vilja bli döpt.
Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, be-
höver du inte döpas på nytt för att få tillhöra 
Svenska kyrkan.
 
konfirmation och dop
Konfirmationen innebär att du bekräftar – sä-
ger ja tack – till ditt dop. Det förutsätter för-
stås att du är döpt, men det är ganska vanligt att 
unga människor som vill konfirmeras, inte blev 
döpta som barn. Då går det bra att döpas strax 
före konfirmationen.
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hon har alltid velat bo på en ö, inspireras 
av leksaker och tycker att dopet står för 
en trygghet. hon heter tintin hallding, bor 
på dyrön och gör svenska kyrkan tjörns 
dopfiskar.

Alla som döps i någon av våra fyra församlingar 
får en fisk i silver, och det är Tintin som gjort 
dem. Hon gjuter dem i en modell hon tagit fram 
och sedan lägger hon sista finishen för hand på 
varje fisk. Vid dopet i kyrkan hängs varje  fisk 
upp i ett dopträd. En gång om året bjuder vi in 
föräldrar och barn till en dopfest, då man får 
hämta hem sin egen fisk.  

– Jag tycker att fisken är ett alternativ till kor-
set, som jag ser som en mer strikt symbol. Jag 
tycker fisken som symbol är mjukare i det här 
sammanhanget, säger Tintin.

fisken en tidig symbol för kristna
Både i samtalet och på sin hemsida berättar  
Tintin om fisken som symbol för de första 
kristna. De var förföljda för sin tro skull och 
först när de ritade en fisk i sanden kunde de lita 
på att den andre personen också var kristen. (läs 
mer i texten om dopet sid 6)

Tintin själv är döpt och konfirmerad. Till Dyrön 
kom hon för kärlekens skull, och vilken tur 
att det alltid funnits en fascination för öar hos  
Tintin. Men guldsmed blev hon mer eller  
mindre av en slump. Det var mode som hon 
drogs till och började studera mönsterkonstruk-
tion på Stockholms Tillskärarakademi, men kän-
de rätt snabbt att branschen inte var för henne.
– Jag kände mig lite för vanlig, säger hon om 
utbildningstiden i Stockholm.

Istället såg hon en annons om en guldsmeds-
utbildning och så blev det. Det är inget hon 
ångrar. Hon uppskattar att jobba både i guld 
och silver. Olika smycken passar för de olika 
ädelmetallerna, och det är helt olika tekniker 
att jobba i. Med silver kan hon ta ut svängarna 
medan guldsmycken är ett finmekaniskt jobb, 
ofta med infattningar. Det bästa med jobbet 
idag är friheten.
–Så klart var det kämpigt till en början, fram- 
förallt ekonomiskt. Då kände jag mig nog inte 
så fri, men över tiden har frihetskänslan växt.

överraska sina kunder
Dessutom vill hon vara med hela vägen, från 
skiss till själva arbetet. Få göra det finmekanis-
ka. Och ha kunden nära i processen.
– Det är roligt att få överraska kunden. I sam-
tal som vi har om vad de vill ha för smycke, är 
min tanke att ge dem något de inte själva kunde  
föreställa sig, men till det bättre!

Många av hennes smyckekollektioner har 
namn med skärgårdsanknytning, som våg, boj 
och kuling. Jag trodde att inspirationen också 
kom därifrån. Men namnen är efterhandskon-
struktioner, helt enkelt för att det är lättare att 
sälja ett smycke med ett namn. Tintins inspi-

”Dopet är en trygghet” 
möt smyckeskonstnär tintin hallding
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ration kommer istället från arkitektur, mode och 
leksaker.
– Jag tycker om att få fram en rörelse. Tycker om 
att skapa något som är finurligt och pilligt. Så jag 
inspireras i så fall mer av båtdetaljer och fyrar!

ställer ut i sommar
När vi gör intervjun håller hon på att rita helt nya 
smycken inför två utställningar till sommaren (på 
Åstol och på Akvarellmuseet för den som vill hålla 
koll). 
– Jag vill ställa ut igen, för det tvingar mig att ta 
tiden till att skapa något nytt, säger hon.

Det var i Rönnängs församling som man började 
med dopfiskar, och sedan blev det standard för 
hela Svenska kyrkan Tjörn.
Vad betyder dopet för dig?
– Bra fråga, det är fint att vara döpt. Och för mig 
betyder det en trygghet.
 tina augustsson

vid dop i svenska kyrkan tjörn
Dop bokas via pastorsexpeditionen telefon 
0304-66 00 55. Frågor kan också ställas via 
epost: tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

Vi har fasta doptider. Lördagar 13,15 och 
17, samt söndagar i gudstjänst. Den 6 juni 
och 5 september har vi drop-in. Läs mer på 
hemsidan. 

Förutom dopfisken får alla som döps Estelles 
bönbok och, så klart, ett dopljus. Vi skickar 
också ut en dophälsning vid barnets dopdag 
under de första fem åren efter dopet. 

www.svenskakyrkan.se/tjorn/
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FASTEKAMPANJ ACT SVENSKA KYRKAN

act svenska kyrkans fasteaktion hand-
lar i år om att vi alla har rätt att leva i 
en trygg och säker miljö fri från våld. men 
det är långt ifrån alla som gör det. israel 
och palestina är en av många regioner med 
höga våldsnivåer och varje dag betalar 
palestinier och israeler ett högt pris för 
den utdragna konflikten. 

Mitt i allt detta arbetar Mai Jarrar med att 
stärka människors motstånds- och handlings-
kraft. Mai arbetar som koordinator för en av 
våra partnerorganisationer i östra Jerusalem 
som tillsammans med bland andra Act Svens-
ka kyrkan driver programmet Local to Gobal 
Protection i Palestina. Det är en metod som går 
ut på att stödja samhällsutveckling i områden 
som drabbats av katastrof eller där det finns en 
pågående konflikt.

tro på människors kapacitet
Local to Global utgår från lokala initiativ där 
människor uppmuntras att tillsammans bilda 
en form av medborgarråd, så kallade Protec-
tion groups, med fokus på samhällsutveckling 
på den egna orten. De får utbildning i påver-
kansarbete, lär sig att skriva projektansökning-
ar, ansöka om bidrag och bokföra. Samtidigt 
diskuterar och listar de behoven i samhället, 
röstar om en prioritetsordning och skriver en 
handlingsplan. 

– När vi ger människor makt och möjlighet att 
själva förändra sin situation ser vi att de gör det 
så mycket bättre än vad någon annan organisa-
tion eller extern aktör skulle kunna. 

Mai menar att det är viktigt att tro på den inne-

boende kapaciteten hos varje individ. När bi-
ståndsorganisationer litar på människor och 
tar dem i anspråk visar sig handlingskraften.

– Genom att ge människor en möjlighet att 
själva initiera och leda aktiviteter för att nå en 
positiv samhällsutveckling, stärks människors 
självförtroende och sammanhållningen mellan 
människor ökar, berättar Mai.

Och det sistnämnda, en ökad sammanhållning 
människor emellan, är avgörande för att mins-
ka våldsnivåerna. 

medborgarna får makten
– Vi vill värna människors värdighet och det vi 
gör är att vi flyttar över makten till dem. Det 
fina är att det också innebär att människor nu 
säger nej.

Mai blev själv vittne till det när en organisa-
tion föreslog att förse ett antal kvinnor med sy- 
maskiner för att de skulle producera och orga-
nisationen sälja.

“Fin tanke,” svarade kvinnorna. “Men vi har 
ingen elektricitet. Här är vår handlingsplan. 
Varsågoda, ni kan välja att stödja vad ni vill på 
vår lista!”

kvinnor tänker på helheten 
Programmet riktar sig till samtliga medborg-
are, män som kvinnor, unga som äldre. Men 
särskilda insatser har gjorts för att just kvinnor 
skulle engagera sig. 
– I början satt kvinnorna tysta så länge männen 
var kvar på mötena, först när de gått öppnade 
de munnen, berättar Mai.

Stå på modets sida
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 FASTEKAMPANJ ACT SVENSKA KYRKAN

Och när kvinnorna tog till orda kom de oftast 
med förslag som skulle gynna hela samhället:
– Kvinnornas förslag på insatser handlade om 
bättre skolvägar, säkrare vattenförsörjning och 
upprustning av kliniker, medan männens för-
slag mest handlade om projekt som skulle ge 
dem själva ett jobb, säger Mai Jarrar.

Hennes erfarenhet av medborgargrupper som 
själva tar ansvar för samhällsutvecklingen, är 
att det är just kvinnorna som kläcker de bästa 
idéerna och förhandlar fram de bästa avtalen. 
De har en förmåga att tänka på helheten och sä-
kerställa att alla får ta del av olika förbättringar. 

 Text från Act Svenska kyrkan

Stå på modets sida
Act Svenska kyrkans fasteaktion 2020 handlar om 
att vi alla har rätt att leva i en trygg och säker mil-
jö fri från våld.

Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och håll-
barhet hör ihop. Vi lever alla under samma him-
mel och har samma rättigheter men verkligheten 
ser olika ut. Tillsammans skapar vi hopp, möjlig-
heter och en hållbar framtid.

Fasteaktionen pågår fram till Palmsöndagen 5 
april. Svenska kyrkan Tjörn tar upp kollekt i flera 
av våra gudstjänster under perioden och har en 
aktivitet i samband med Earth Hour. Se sid 19.

FASTEAKTIONEN 2020

STÅ PÅ MODETS SIDA
För alla människors rätt att leva i frihet från våld.
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Mai Jarrar som arbetar i Jerusalem med program-
met Local to Global. Hon besökte Göra skillnad- 
dagarna i Uppsala 2019.
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En vandring i Jesu 
fotspår inför påskhelgen  

Fastan som vi nu är mitt i, är en 
förberedelse inför det som kom-
mer att ske. Många avstår från 
något under fastan för att ha tid 
att tänka och reflektera kring 
påskens mysterium och storhet. 
Påsken är den största kristna 
högtiden. Den här vandringen i 
ord kan vara en hjälp att närma 
sig Jesus.

Bibeltexterna är hämtade från 
de fyra evangelierna som inle-
der Nya testamentet: Matteus,  
Markus, Lukas och Johannes. 

jesus och lärjungarna 
firar nattvarden
Jesus visste att slutet närmade 
sig, så han samlade sina närmas-
te, lärjungarna, till en måltid. De 
drack vin och åt bröd, och för att 
minnas detta firar vi nattvard i 
våra kyrkor idag. Under målti-

den ger sig Judas av – han som 
kommer att förråda Jesus. Jesus 
vet det och talar om det. Ändå får 
Judas vara med vid måltiden. 

Bibeltexter: Matteus 26:20-29, 
Markus 14:17-25, Lukas 22:14-
38, Johannes 13:1-3

Till eftertanke: Vid Guds bord 
får alla vara med. Kan det hjälpa 
mig att se en gemenskap även 
med dem jag har svårt för?

jesus tvättar lärjungarnas 
fötter
Jesus tvättar lärjungarnas fötter, 
en tjänares arbetsuppgift. Han 
visar lärjungarna att den som är 
störst ska tjäna de andra. Lär-
jungarna backar för detta först 
– ska deras mästare ta en tjänares 
roll? – men när Jesus förklarar att 
han renar dem för att de ska kun-
na vara hans lärjungar ändrar de 
sig och vill bli tvättade.

Bibeltext: Johannes 13:4-17

Till eftertanke: Det här var 
bland det sista Jesus gjorde, var-
för valde han att göra detta innan 

han skulle förrådas och dö? Vi 
ber för alla dem som tjänar an-
dra, för dem som kanske till och 
med utför förnedrande uppgifter 
för andras skull.

jesus i getsemane
Jesus får ångest inför sin död. Han 
tar med sig sina bästa vänner och 
går till trädgården Getsemane 
för att be och för att hantera sin 
ångest. Han ber lärjungarna hålla 
honom sällskap, men de somnar. 
Han är ensam med sin ångest, en-
sam med smärtan att han måste 
bära allt detta, lida, utlämnas, dö.  

Bibeltexter: Matteus 26:36-46, 
Markus 14:32–41, Lukas 22:39-
46, Johannes 18:1–2

Till eftertanke: När Jesus har 
ångest känner han något som 
många av oss kan känna ibland. 

vandringen, en så kallad getsemanevandring är en meditation där vi i tanken stannar upp 
på de platser där jesus var under sina sista dygn, innan han korsfästes. läs texterna, vill 
du läsa mer finns bibeltexter angivna för fördjupning. stanna upp och fundera. vad säger 
det till mig idag? vill jag, eller kan jag, förändra något i mitt eget liv? vid varje station 
får vi tänka på vad som hände, be och fundera över hur det rör oss i dag.
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Liksom han blev ensam, är vi en-
samma. Vi ber att alla som lider 
av ångest och ensamhet ska få 
ha människor omkring sig som 
förstår.

judas förråder jesus
Så kommer någon i natten. Det 
är Judas. Han kysser Jesus på 
kinden, en gest av aktning och 
respekt. Men då kommer folk-
hopen, med påkar och vapen, 
och översteprästerna griper Je-
sus. Från och med nu får Jesus 
inte bestämma sin väg själv, utan 
han skickas runt som en fånge, 
utan makt.

Bibeltexter: Matteus 26:47-56, 
Markus 14:43–52, Lukas 22:47–
53, Johannes 18:3–9

Till eftertanke: Ensam, ångest-
fylld och nu också förrådd. Jesus 
dör för oss människor, men går 
också igenom mycket mänskligt 
lidande. Vad betyder det för mig 
att Gud lider som vi gör?

jesus inför kajafas
Kajafas var den av prästerna som 
hade sagt ”Det är bättre att en 

man dör för folket än att hela fol-
ket dör.” Nu står Jesus där och de 
försöker få fram anklagelser mot 
honom, men inget håller. Han 
anklagas ändå för att ha utropat 
sig själv till Messias, och skickas 
vidare till nästa instans för att 
dömas. 

Bibeltexter:  Matteus 26:57–68, 
Markus 14:53–65, Lukas 22:66–71

Till eftertanke: Vi kan stanna 
upp inför Kajafas ord: ”Det är 
bättre att en man dör för folket 
än att hela folket dör.” Det är just 
detta Jesus gör – dör för att vi ska 
få evigt liv.

petrus förnekar jesus
Medan Jesus förhörs, väntar Pet-
rus utanför och värmer sig vid en 
eld. Tre olika människor frågar 
honom om han känner Jesus 
från Nasaret. Petrus blir rädd att 
också han ska bli anklagad och 
förnekar det tre gånger. Så gal 
tuppen och Petrus minns plöts-
ligt vad Jesus sa: ”Innan tuppen 
gal ska du ha förnekat mig tre 
gånger.” Och Petrus gråter.

Bibeltexter: Matteus 26:69–75, 
Markus 14:66–72, Lukas 22:54–
62, Johannes 18:25–27

Till eftertanke: Så lätt det är för 
oss att svika våra ideal, att inte stå 
upp för det vi tror på. Ofta är 
det rädslan som hindrar oss. Vi 
ber för alla som någon gång har 
svikit någon, som inte vågat hålla 
fast vid det som är rätt.

jesus inför pilatus
Jesus skickas nu inför Pilatus, 
som var ståthållare. Anklagelsen 
är att han har utropat sig själv till 
kung. Pilatus blir imponerad av 
Jesus svar och vill helst inte döma 
honom. Han försöker fundera ut 
en lösning till hur han ska kunna 
hålla folket lugnt, men ändå slip-
pa döma Jesus. 
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Bibeltexter: Matteus 27:11–14, 
Markus 15:1–5, Lukas 23:1–5, 
Johannes 18:28–38

Till eftertanke: Har du någon 
gång känt att något du behöver 
göra i ditt jobb egentligen är fel? 
Vi stannar upp i en bön för alla 
som måste fatta svåra beslut, för 
deras mod att följa sitt samvete.

jesus inför herodes
Pilatus inser att det är Herodes 
sak att döma Jesus och skickar 
honom dit. Herodes är intres-
serad av Jesus och ställer många 
frågor, men Jesus svarar inte. Till 
sist blir Herodes arg, hånar Jesus 
och skickar tillbaka honom till 
Pilatus för att dömas. 

Bibeltext: Lukas 23:6–12 

Till eftertanke: Jesus skickas 
från plats till plats, från instans 
till instans. Så kan det kännas för 
oss idag också. Vi stannar upp i 
en bön för alla dem som sitter 
fast i byråkrati eller samhälls-
strukturer.

pilatus tvår sina händer
Pilatus har försökt att inte döma 
Jesus, men det har inte lyckats. 
Folkets starka opinion och upp-
rörda skrikande ger honom inget 
val. Han dömer Jesus, men be-
ställer samtidigt fram vatten och 
en handduk. Offentligt tvättar 
han sina händer: Det här är inte 
mitt fel, utan ert fel.

Bibeltext: Matteus 27:24–26

Till eftertanke: Pilatus försö-
ker, säkert utan framgång, tvät-
ta bort sin känsla av skuld och 

skam. Skuld kan vi lyfta av i kyr-
kan, vid syndabekännelsen, men 
hur gör vi med skammen? Vi 
stannar upp i en bön för all skam 
och allt självförakt som finns.

jesus gisslas
Jesus slås och förnedras, kläs i 
kungamantel och får örfilar och 
piskrapp. Han har inget att säga 
till om angående sin egen kropp 
längre, utan måste ta emot slag 
och våld. Samtidigt ser han dö-
den närma sig, inget kommer att 
rädda honom från hans uppgift: 
att lida och att dö.

Bibeltexter: Matteus 27:30–31, 
Markus 15:19, Johannes 19:1–4 

Till eftertanke: Att bli utsatt 
för våld präglar både kroppen 
och själen, ger ärr och minnen 
som inte går bort. Låt oss be 
för alla som utsätts för våld och 
kränkningar.

jesus får törnekronan
Som ett led i att plåga Jesus vrider 
någon ihop törnen till en krona 
och sätter på hans huvud. Detta 
blir hans kunglighet på jorden: 
Inte en guldkrona som bärs med 
värdighet, utan en törnekrona, 
buren i smärta. 
 
Bibeltexter: Matteus 27:29, Mar-
kus 15:17–18, Johannes 19:2–6 

Till eftertanke: Jesus är en 

kung som inte äras, utan förned-
ras. Han bär sin krona, utlämnad, 
smärtfylld och utan möjlighet att 
lämna ifrån sig den. Vi ber för 
alla som sitter fast i ett lidande 
som de inte kan ta sig ur.

ecce homo – se människan
Pilatus visar fram Jesus för folk-
massan. Han har en purpur-
färgad mantel på sig, och tör-
nekronan, och Pilatus säger: ”Se 
människan” (Ecce homo). 

Bibeltext: Johannes 19:1–12

Till eftertanke: Getsemane-
vandringen handlar mycket om 
Jesus som människa. Den som 
lider, som är rädd, som inte an-
vänder sin gudomlighet till att 
ta sig ur sina svårigheter. Låt oss 
göra som Pilatus säger, se männ-
iskan i Jesus, se hur han led.

jesus bär korset
De sänder ut honom för att kors-
fästa honom. Jesus får själv bära 
sitt kors genom folksamlingarna 
på gatorna. Det är en helt annan 
stämning i folksamlingarna nu 
än några dagar tidigare, när Jesus 
hälsades med palmer och hyll-
ningar.

Bibeltexter: Markus 15:20,  
Johannes 19:17

PÅSK
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Till eftertanke: Jesus är trött i 
kroppen och själen. Han får bära 
sitt kors med sina sista krafter. 
Vi stannar upp i en bön för alla 
vars kroppar och själar inte orkar 
längre.

korset med jesus reses 
Så är de framme vid Golgata. Här 
ska Jesus dö. De reser honom på 
korset och folksamlingen tyst-
nar, som vi gör i dödens närhet. 
Jesus avrättas inte ensam, det 
hänger fångar på varje sida om 
honom. Hans lärjungar och mor 
står nedanför korset. 

Bibeltexter: Matteus 27:35–44, 
Markus 15:24–32, Lukas 23:33–
38, Johannes 19:25–30

Till eftertanke: Ibland kan vi 
inte hjälpa dem vi älskar, bara 
stå vid sidan av och titta på. Hur 
kändes det för dem som älskade 
Jesus att stå där den dagen?

jesus på korset
Jesus hänger på korset, en lång-
sam, plågsam död. Han pratar 
med sin mor, sina vänner, de 
andra som korsfästs – och med 
Gud. Han säger, med psaltarpsal-
mens ord: Min Gud, min Gud, 
varför har du övergivit mig?

Bibeltexter: Matteus 27:38-44, 
Markus 14:27–32, Lukas 23:32–
43, Johannes 19:18–24

Till eftertanke: Känslan av 
övergivenhet är en känsla som vi 
alla känt. I vårt mörkaste mörker 
kommer vi nära Jesus lidande. 
Låt oss stanna upp och tänka på 
hur utlämnad Jesus var i denna 
stund.

jesus tas ner från korset
Det tar lång tid att dö vid en 
korsfästning, men till sist är det 
fullbordat. I Bibeln beskrivs det 
dramatiskt: Himlen blir mörk, 
förlåten (en slags ridå, eller gar-
din) i templet går i två delar, jor-
den skakar och klipporna räm-
nar. 

Bibeltexter: Matteus 27:45–56, 
Markus 15:32–41, Lukas 23:44–
49, Johannes 19:30–37

Till eftertanke: När livet tar 
slut, tar världen slut. De bibliska 
orden beskriver att Gud och vår 
värld hör samman, att Gud håller 
världen vid liv. Låt oss be för alla 
som sett att världen förändras för 
alltid när någon dött.

jesus bärs till graven
En rik man, Josef från Arimataia, 
äger en grav. Han får tillstånd från 
Pilatus att gravsätta Jesus och Je-
sus lindas och läggs i graven. 

Bibeltexter: Matteus 27:57–61, 
Markus 15:42–47, Lukas 23:50–
56, Johannes 19:38–42

Till eftertanke: När Jesus var 
död, kom vännerna samman för 
att göra vad de kunde. Josef ut-
nyttjade sin makt och ställning 
för att få ta hand om kroppen på 
ett värdigt sätt. Så kunde Jesus 
närmaste få hjälp i sitt sorgear-
bete och känna vänskapens stöd.

bön:
Jesus, du går med oss i allt vårt li-
dande. Du finns hos var och en som 
gråter, hos var och en som sitter i 
mörkret, hos var och en som är en-
sam.
Nu har vi vandrat genom dina da-
gar av lidande och försökt att förstå 
med våra tankar och känslor vad det 
betyder för oss att ha en Gud som 
själv har levt i ångest, smärta och 
övergivenhet.
Vi vill  tacka dig för att du finns hos 
oss i livets alla stunder, att du kän-
ner mörkret genom egen erfarenhet 
och att du därför kan släppa in en 
strimma av ljus i det som är vars och 
ens natt. Amen.

psalm 45 
1. Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.

2. O vilken kärlek, underbar, sann! 
Aldrig har någon älskat som han. 
Frälst genom honom, lycklig och 
fri, vill jag hans egen evigt nu bli. 

3. Låt mig då, Herre, vara ditt 
barn. Lös mig från alla frestarens 
garn. Lär mig att leva, leva för 
dig, glad i din kärlek, offrande 
mig.

Text: Lina Sandell 1889

 PÅSK

Text från Svenska kyrkans hemsida
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DET HÄNDER I VÅRA 
KYRKOR I PÅSKHELGEN

PÅSK

skärtorsdag 9 april

kl. 19.00  klädesholmens kyrka
Skärtorsdagsmässa. Janåke Hansson. 
kl. 19.00  klövedals kyrka
Skärtorsdagsmässa. Håkan Burman.
kl. 19.00  skärhamns kyrka
Skärtorsdagsmässa. Jaana Pollari Lindström.  
kl. 19.00  valla kyrka
Skärtorsdagsmässa. Malin Ringfelter.

det nya förbundet
Skärtorsdagen är en glädjedag då den första 
nattvarden instiftades. Det har blivit en sym-
bolhandling och tradition att efter mässan klä 
av altaret som en 
förberedelse för Jesu 
korsfästelse och be-
gravningsdag. 

liturgisk färg: vit

texter:
Gamla testamentet: Andra mosebok 12:1-14
Epistel: Första Korinthierbrevet  11:20-25
Evangelium: Matteus 26:17-30

långfredag 10 april

kl. 11.00  klädesholmens kyrka   
Långfredagsgudstjänst. Janåke Hansson. 
kl. 11.00  skärhamns kyrka
Långfredagsgudstjänst.  
Jaana Pollari Lindström. 
kl. 11.00  valla kyrka
Långfredagsgudstjänst. Malin 
Ringfelter. Sång: Bo Svensson. 
kl. 15.00  klövedals kyrka
Långfredagsgudstjänst. Håkan 
Burman. Kyrkokören.  
kl. 17.00  rönnängs kyrka
Långfredagsgudstjänst. Janåke 
Hansson. 
kl. 19.00  valla kyrka
Passionen ”The Crucifixion” av John Stainer  
för kör, orgel och solister.
Valla kyrkokör, Morlanda vokalensemble,
Christian Petersén, bas, Tore Sunesson, tenor
Karin Birgersson, orgel, Barbro Wiskari, dirigent

korset 
Långfredagen är Jesu dödsdag. Det sätter sin 
prägel på hela gudstjänsten. Nattvard firas inte. 
Altaret är avklätt och där finns inga ljus. Krucifix-
et, Jesus på korset, kan omges av törne och fem 
röda rosor, som symboliserar Jesus fem sår. 

liturgisk färg: svart

texter:
Gamla testamentet: Jesaja 53:1-12
Epistel: Första Petrusbrevet 3:18-19
Evangelium: Matteus 27:32-56
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Med reservation för ändringar och felskrivning. 
Se www.svenskakyrkan.se/tjorn och våra 

annonser i ST-tidningen samt Annonsnytt. 

 PÅSK

annandag påsk 13 april
kl. 14.00 samlng i skärhamns kyrka
Pilgrimsvandring. Vi samlas i kyrkan för en kort 
sändning innan vi går en vandring i Skärhamn. 
Cirka 5 km på asfaltsvägar i lugn takt. Barn-
vagnsvänlig. Möjlighet finns till en enkel fika 
innan gudstjänsten. Ingen anmälan.
kl. 16.00 skärhamns kyrka
Mässa. Jan-Åke Larsson

möte med den upp-
ståndne
Annandagens uppgift 
är att föra ut budskapet 
om den uppståndne. 
Texterna handlar om att 
det inte alltid är så lätt att känna igen Gud, men 
att Gud finns överallt och vill att vi ska berätta 
det. På altaret syns ljus och påskliljor.

liturgisk färg: vit

texter:
Gamla testamentet: Jeremia 31:9-13
Epistel: Första Petrusbrevet 1:18-23
Evangelium: Johannes 20:19-23

påskafton  11 april
kl. 9.00  klädesholmens församlingshem 
Morgonbön.

påskdagen 12 april
kl. 9.00  rönnängs kyrkogård
Jesus Kristus är uppstånden! Andakt på kyrko-
gården. Janåke Hansson. Efter andakten är det 
påskfrukost i församlingshemmet. 
kl. 11.00  klövedals kyrka
Högmässa.  Håkan Burman. Klövedals kyrkokör.
kl. 11.00  rönnängs kyrka
Högmässa. Janåke Hansson.
kl. 11.00  stenkyrka kyrka
Högmässa. Jaana Pollari Lindström.  
Solist: Björn Larsson. 
kl. 11.00  valla kyrka
Gudstjänst med små och stora. Malin Ringfel-
ter. Barnkör och Valla 
kyrkokör. 

kristus är uppstånden
Påskdagen är högtider-
nas högtid! Under  
påsknatten får vi ropa ut 
att Jesus är uppstånden. Vi klär åter altaret och 
tänder påskljuset. För utan uppståndelsen ingen 
kristen kyrka. Livet besegrar döden på tillvarons 
alla plan. På altaret syns ljus och påskliljor. 

liturgisk färg: vit

texter:
Gamla testamentet: Jesaja 25:6-9
Epistel: Första Korinthierbrevet 15:53-57 
Evangelium: Matteus 28:1-20
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FASTAN OCH  MERA PÅSK

basar i rönnängs  
församlingshem 
Lördag 4 april 13.30-16.00
 
Lotterier, åror med mera till 
förmån för Act Svenska kyrkan. 
Servering med gott till kaffet. 

påskvandring med alla sinnen, 
upplev påsken berättelse utan ord

I Skärhamns kyrka har vi byggt upp olika rum, där 
du får använda dina sinnen för att ta till dig berät-
telsen om påsken. Det är en vandring för alla åldrar. 

När: onsdagen 1 april 17.00 och 18.00  är vandring-
en öppen för allmänheten. 
Anmälan:  Jaana Pollari Lindström 073 32 30 506 
eller jaana.pollari.lindstrom@svenskakyrkan.se

den kristna traditionen fastan är vi nu mitt i. den börjar på askonsdagen och 
pågår fram till påsk. det handlar om att avstå från något – för att vinna något 
annat. 

De flesta förknippar säkert fasta med att avstå från mat, det är ett sätt, men inte det enda. Det går 
att avstå från något som tar tid och energi, för att få tid över till eftertanke, reflektion och bön. 
Tid för att komma närmare Gud. De finns de som väljer att avstå från Facebook eller alkohol. 

Det kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. Pengarna kan sedan gå till 
någon som behöver dem bättre än du gör, vilket är tanken med Fastekampanjen. Läs mer om 
årets kampanj på sid 10. I år har den namnet Att stå på modets sida. 

café i rönnängs församlingshem 
7, 8 och 9 april 10.30-16
Kaffe med dopp. 
Utställning av 
konfirmationsminnen.

öppen kyrka stenkyrka 
9 april 11-16
Kyrkan är öppen och vi 
bjuder på kaffe.

pastorsexpeditionens 
öppettider påsk

torsdag 9 april 9-12
stängt 10-13 april 

du når oss via telefon 
0304-66 00 55 samt 

epost:
tjorn.pastorat@
svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn
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Valla församlingshem 19.00 

Gemenskap, soppa och försäljning till förmån för Act Svens-
ka kyrkans klimatarbete. Fackeltåg till kyrkan. 

Valla kyrka 20.30 
Musik, text och poesi.

Stefan Edman, författare och biolog. 
Mats Lindberg, cello. 
Valla kyrkokör under ledning av Barbro Wiskari.

EARTH HOUR-KVÄLL LÖRDAG 28 MARS

FASTEAKTIONEN 2020

STÅ PÅ MODETS SIDA
För alla människors rätt att leva i frihet från våld.
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earth hour startade 2007

Earth Hour startade för drygt tio år sedan, som en 
enkel symbolhandling för klimatet. Då var mani-
festationen liten, men med åren har den vuxit 
och nu engagerar den varje år hundratals miljoner 
människor i allt fler länder. Förra året deltog 188 
länder och territorier! 

Vi släcker fortfarande lamporna under en timme, 
som en signal till politikerna att ta krafttag för 
klimatet – men alla som deltar gör också mycket, 
mycket mer.

Earth Hour  är världens största miljömanifestation. 
Den har vuxit från symbolhandling till en rörelse 
som engagerar människor, företag och städer över 

världen sedan starten i Sydney i Australien. Släck 
ner ljuset du också den 28 mars kl 20.30 eller kom 
och upplev tillsammans i Valla församlingshem och 
Valla kyrka!
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herregud - så bra!
du har väl sett de små fyndiga bilderna 
med text? som får mig att le igenkännande, 
ofta ge upphov till skratt och eftertanke. 
de dyker upp i mitt flöde i sociala medier 
och finns som en kalender på mitt skriv-
bord. allt signerade herregud & co. petrus 
har pratat med upphovsmannen.

Han heter Royne Mercurio och jobbar egentligen 
som kommunikatör i Linköpings domkyrkopasto-
rat. Herregud & Co är ett hobbyprojekt som bör-
jade i liten skala men som nu växt till något större, 
för vad sägs om att stå i en monter på bokmässan 
i Göteborg, att vara översatt till tyska och norska, 
och ha 150.000 följare på Facebook? 

enkel figur  och få ord
När övriga familjen lagt sig på kvällen, sätter han sig 
några timmar vid ipaden och blir Herregud & Co. 
Ibland kommer texten först, ibland kommer bilden. 
Men hittills har det alltid kommit något. Och det 
sedan 2013. En enkel figur med stora äggformade 
ögon, ibland tillsammans med en kompis, men of-
tast ensam. Några få ord i ett kärnfullt budskap. Det 
är allt, enkelt, men klockrent.  

– Inspirationen kommer från vardagen, vad som 
händer i samhället och det som folk i allmänhet 
tycker något kring. Jag har också tre ledord som ska 
spegla Herregud & Co; glädje, hopp och eftertanke. 

Det vardagliga 
Han understryker att budskapen aldrig är partipo-
litiska, men kan däremot uppfattas som politiska. 

– Det ska vara det vardagliga, det som man går och 
funderar på i hjärtat.

En del av inspirationen kommer också från tidigare 

när Royne arbetade som pedagog i församling inom 
Svenska kyrkan och mötte många konfirmander. 
Deras samtal och ungdomarnas funderingar kring 
livet har satt sina spår. 
– Där pratade vi livsfrågor utanför det kyrkliga 
språket, säger han. 

bilder som når alla
Jag tycker själv att det finns något andligt över bil-
derna, men kan förstå att det upplevs på olika sätt. 
Själv tycker Royne att han riktigt lyckas när den 
troende känner igen sin egen kristna tro i bilder-
na, medan den som inte tror också känner igen sin 
syn på livet. På så sätt når han alla, och bilderna blir 
gränsöverskridande. Det visar också på att vi är mer 
lika än olika. 

Bilderna har aldrig haft som syfte att vara religiösa, 
även om han i alla fall till en början var mest känd 
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inom kyrkliga kretsar. Nu har den gränsen dock 
passerats och han är helt ”oberoende”, just för att 
bilderna visar det mänskliga tror han. 

– Man läser Herregud utifrån de glasögon man bär, 
utifrån där man befinner sig i livet, säger han. 

finns på muggar och i sociala medier
Herregud & Co finns som almanackor, muggar, 
tygpåsar, anteckningsböcker och på sociala medier 
med många följare. En ny ruta varje dag är målsätt-
ningen. På sommaren och vid storhelger kan det 
bli några favoriter i repris, annars är det nyskapat 
material som gäller. 

Hittills har inspirationen inte sinat utan nya upp-
slag kommer även om Royne inte alltid vet hur det 
ska bli när han sätter sig för att skapa. 

positiva kommentarer
150.000 följare på Facebook och 120.000 följer via 
Instagram. Populariteten för Herregud & Co är till 
stor del sociala mediers förtjänst. Budskapet funge-
rar bra för formatet och är lätt att sprida. Dessutom 
uppskattar Royne att det är direkt, det publiceras så 
snabbt han trycker på knappen och han får många 
uppskattande kommentarer i flödet. Aldrig några 
negativa. 

– Ord som ”tack för den här bilden, den behövde jag för 
att orka” eller familjen jag mötte på bokmässan som 
berättade om att Herregud & Co kalendern stod på 
köksbordet hos dem och skapade viktiga och bra 
samtal. Det ger mig motivation att fortsätta, när jag 
vet att det betyder mycket för andra, säger han. 

I slutet av januari fick jag upp den här texten på min 

Royne Mercurio är kommunikatör i Linköpings 
domkyrkopastorat. Herregud & Co är hans hob-
byprojekt, som växt rejält sedan starten. 
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kalender. En prästklädd figur säger till en annan:
”– Tänk att Jesus kunde gå på vatten!  
– Visst, men kunde han gå på Lego-bitar?”

Jag tycker det är en rolig kommentar, och en bra 
kommentar. Det är viktigt att våga att vrida och 
vända på saker, oavsett ämne. Som så många andra 
Herregudare finns det flera bottnar i dem. Men jag 
tänker att alla kanske inte uppskattar det. 

Får man skoja om allt?

Royne funderar ett kort ögonblick,

– Jag tror att om man inte kan skoja om saker, så 
kan man inte heller prata med allvar om dem. När 
man skojar så öppnar det upp, säger han. 

fått lönnebos kulturpris
Sedan pratar vi vidare om det där med allvar och 
skoj. Och vad är egentligen Herregud & Co? En för-
sta anblick kan kanske verka banal, men vi enas om 
att det finns ett stort djup i bilderna och texterna. 
Många kommentarer han får visar också på det, att 

bilderna har betydelse för människor. Desto längre 
tid han jobbat med Herregudare destomer uppskat-
tar han också allt mer det enkla i livet och känner 
tacksamhet för de små sakerna. 

– En sak som jag är riktigt stolt över är att jag för 
några år sedan fick Martin Lönnebos kulturpris, 
det om något bevisar väl att andra ser det djup jag 
gärna vill få fram på ett lättbegripligt sätt. Och att 
det finns en större mening med Herregud & Co. 

Jag kan bara hålla med. 
 tina augustsson

mina egna favoritcitat á la herrregud & co
• ”Först tar vi en kopp kaffe, sedan räddar vi 

världen”
• ”Det är schysst att vara viktig, men viktigare 

att vara schysst”.
• ”Ibland är inåt bästa vägen framåt”
• ”Konstigt att det är svårare att se det man inte 

har, än det som man har!”
• ”Vad är rörig? Jag är bara kreativt organise-

rad...”
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Samtal om klimat, oro och hopp. 

amen

amen
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn 
16 april 19.00
Björn Wiman, kulturchef på DN, journalist 
och författare.

Fri entré. Begränsat antal platser.
Samtalsledare är Johan Ernstson, kyrkoherde. 

Samtalen arrangeras av Svenska kyrkan Tjörn, 
Tjörns kommun, studieförbundet Sensus och 
Nordiska Akvarellmuseet.

Björn Wiman är kulturchefen som drabba-
des av klimatfrågan och den tredje gästen i 
årets amensamtal. Centralt i det Björn näs-
tan beskriver som en omvändelse står mö-

tet med en björk vid hans sommarställe sommaren 
2018. Där började hans resa för att tala om klimatet 
– ja, tjata om det hela tiden. Samtalet och mötet är 
centralt för Björn som skrivit boken Sent på jorden 
– 33 tankar om världens största nyhet, ofta publicerar 
texter på klimattemat och är en flitig debattör i äm-
net. Så flitig att hans redaktionskollegor emellanåt 
kallar honom ”klimatchefen”! 

Amenkvällen kommer röra vid frågor som hur vi 
som människor ska kunna leva med oron och han-
tera den, om varför vi ska och om det lönar sig att 
tjata? Var hittar vi hoppet, var finns kraften och vä-
gen framåt? 

Välkomna till Akvarellmuseet den 16 april 19.00
för tankar och utmaningar.  

 johan ernstson

vad är det med tjatet?
Sista samtalet för årets amensamtal är med  
Björn Wiman, Kulturchef på DN.

Även om världen går under imorgon, 
så planterar jag mitt äppelträd idag. 
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kära 
fanatiker
kära fanatiker är en bok av amos oz. tyvärr 
gick denna författare bort i slutet av 2018. 
påtalad i försnack kring nobelpriset i litte-
ratur, men fick det aldrig. och efter att ha 
läst boken käre fanatiker, en liten bok på 
cirka 40 sidor men med STORT innehåll, är 
det inte annat än att jag sörjer en tänkare 
och skrivare som hade behövts i vår tid.

Boken Käre fanatiker bygger på boken Att bota 
en fanatiker som Amos Oz skrev efter terror-
attackerna i USA den 11 september 2001. Den 
ges ut av Teskedsorden, grundad på inspira-
tion av Amos Oz. Det är svårt för en person att 
släcka en eld med bara en tesked vatten, men om vi 
är många som kommer med en tesked vatten så kan 
det hända något. 

Oz levde hela sitt liv i Israel och träffade under 
hela sitt liv fanatiker, inte sällan på nära håll. 

Han skriver att en fanatiker diskuterar inte. Det 
som är dåligt ska omedelbart försvaras, till vil-
ket pris som helst, oavsett ifall det även drabbar 
oskyldiga. 

fanatism är äldre än religion
Fanatism är äldre än religion. Den är en be-
ståndsdel i människans natur, skriver han. Har 
vi inte alla någon gång försvarat en åsikt med 
en glöd som tar över och går för långt? Men fa-
natism blir farlig om den blir ett verktyg för hat 
och hot, blind för allt utom ”det rätta”. Den har 
namn som korståg, dödsläger, terrorattacker, 
gaskammare, tortyrkammare och folkmord. Vi 
ser den ofta på nyheterna i TV. 

Att vilja ha enkla svar är en grogrund för all  
fanatism. Man väljer bort det komplicerade och 
svåra. Den är också smittsam och det finns fullt 
av anti-fanatiska fanatiker som ser det som sin 
uppgift att stoppa fanatikern, en iver att sätta 
stopp och förgöra som inte har någon politisk 
färg eller särskild ism, den kan få fotfäste i alla 
läger. 

humor och självinsikt
Hur botar man då en fanatiker? Amos Oz säger 
att han aldrig mött en fanatiker med humor och 
självinsikt. Han skriver att humor tillverkar en 
krökning som åtminstone tillfälligt får dig att se 
gamla saker i ett helt nytt ljus. Fanatiker saknar 
fantasi, de kan inte, och vill inte, förstå hur an-
dra upplever saker. De har ingen medkänsla. Oz 
uppmuntrar till kultur för att stimulera sin för-
måga att fantisera. Mångfalden är ingen källa 
till glädje för fanatikerna. Den rikedom vi får av 
våra grannar, av människor med andra tradi-
tioner är våra egna, förstår de inte, skriver han. 

Amos Oz säger att man måste se till sin egen 
inre fanatiker. För den finns, och det är där vi 
ska börja, menar han. 
 tina augustsson
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Om kollekt
under gudstjänsten på söndagar tar vi upp 
kollekt, den som vill ger av sina egna pengar 
till olika förutbestämda ändamål.

vad är kollekt? 
Kollekt betyder samla in. Kollekten är en hand-
ling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett 
utvalt ändamål. Det är en solidaritetshandling, 
där vi delar med oss av det vi har till andra. Till 
kollekten bidrar var och en efter sin förmåga.

kollekter på olika nivåer
Vi samlar in kollekt vid varje söndagsgudstjänst. 
Vissa kollekter är gemensamma för hela Svens-
ka kyrkan (rikskollekt). Det betyder att kollek-
ten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går 
till samma ändamål.

Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, 
då är ändamålet gemensamt för alla kyrkor i 
Göteborgs  stift (stiftskollekt).

Övriga söndagar kan församlingen själv bestäm-
ma vilka organisationer som ska få pengarna 
(församlingskollekt). Tjörns pastorat har fyra 
församlingar. Det är församlingsråden i varje 
församling som beslutar om kollektändamålet.

när får jag reda på vart kollekten går?
Under gudstjänsten meddelas vilken slags kol-
lekt det är och vart den går. Det kan vara präs-
ten eller kyrkvärden som berättar detta i inled-
ningen av varje gudstjänst. Ibland tar vi upp 
kollekt under gudstjänsen och ibland kan du 
lämna din kollekt efter gudstjänsten vid utågen 
när du lämnar kyrkan. 

du ger pengar i form av kontanter eller via 
appen swish med mobiltelefonen
Du kan ge pengar i form av kontanter. Du kan 
också välja att betala in via Swish. Betalar du 
med Swish är det viktigt att du gör det så snart 
som möjligt, eftersom det kan vara ett annat 
kollektändamål nästa gång. Du ska också skriva 
datum för gudstjänsten i appen.
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SWISH-KONTON FÖR KOLLEKT 
Stenkyrka kyrka   123 047 35 61
Klövedals kyrka   123 223 93 41
Valla kyrka   123 355 88 30 
Rönnängs kyrka   123 288 63 56 
Klädesholmens kyrka  123 030 49 31 
Skärhamns kyrka   123 525 24 99
Tack för din gåva!
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personalnytt
catharina schönbäck, 
diakoniassistent, valla 
församling. vikarie-
rar 1,5 år för helena 
johannesson 

GRATTIS helena 
johannesson, du har 
blivit antagen till att 
bli vigd till diakon för 
göteborgs stift. 

hur vill du beskriva 
dig själv?
– Jag ser mig själv som 
en kultur- och natur-
nörd. Jag sitter i kultur-

nämnden här på Tjörn och ser kulturen som jästen 
i degen och inte grädden på moset. Kulturen skall 
roa, väcka och kanske provocera oss en smula.

vad ser du mest fram emot?
– Jag brukar skryta med att min arbetsgivare av-
lönar mig för att möta människor, arbeta mot en-
samhet, vara med ungdomar, och vara delaktig i det 
som för mig är heligast. Jag gläder mig åt att i ett 
och ett halvt år få vara en del av allt det här. Och att 
ha en yrkesroll som gör att jag kan prata om Guds 
kärlek utan att människor tycker att jag är konstig. 
Det känns också viktigt att besöka de som inte läng-
re orkar ta sej till kyrkan. 

varför vill du jobba i svenska kyrkan tjörn?
–Jag har haft min tro och varit en del av olika för-
samlingar i nästan hela mitt liv. Nu blev jag tillfrå-
gad om jag ville ha det här vikariatet och det kändes 
som något jag väntat på väldigt länge. 
 
varför är diakoni viktigt i en församling?
– Jag känner att vårt samhälle för många har blivit 
hårdare att leva i de senaste 20 åren. Det har nog 
aldrig varit viktigare att människor med behov av 
hjälp vad gäller att få vardagen att gå ihop, att bli 
mindre ensam, och de som mår dåligt har någon-
stans där de möts av kärlek och inte bara av frågor 
kring sin ekonomi. 

vilken är din favoritplats på tjörn?
–Jag bodde i Säby i fyra år och känner mig fortfa-
rande väldigt dragen till Säby Ö. Men naturområ-
den kring Djupvik, där jag bor nu, har också väldigt 
mycket att ge. 

hur känns det?
– Det känns overkligt 
och överraskande att jag 
håller på att ta ett nytt 

steg ganska sent i mitt yrkesliv och mitt liv som He-
lena. Samtidigt känns det här helt rätt när jag arbe-
tar som diakon igen, att det blir en helhet som jag 
saknar. Jag är tacksam för att ha blivit antagen som 
diakonkandidat och ser fram mot mitt studieår och 
min framtida tjänst som diakon.

vad händer närmast?
– Jag kommer nu vara tjänstledig för att praktisera 
under åtta veckor i Johanneskyrkan inom Stads-
missionen i Göteborg. Sedan är jag åter på Tjörn 
i tre-fyra månader innan jag börjar ny tjänstledig-
het för att under två terminer studera till diakon på 
Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut i Lund. Om 
allt går som tänkt så kommer jag vigas till diakon i 
Göteborgs domkyrka i juni 2021.

För fyra av Svenska kyrkans yrkesgrupper 
krävs en särskild inomkyrklig utbildning;  
diakon, präst, församlingspedagog och 

kyrkomusiker. Efter universitetsstudier inom 
respektive området, studerar man vid Svenska 
kyrkans utbildningsinstitut under ett år, det finns 
ett i Lund och ett i Uppsala. Det krävs en särskild 
antagning för att få gå dessa utbildningar, varje 
stift ansvarar för detta. För samtliga yrken krävs 
också att man genomgått praktik innan i försam-
ling. 

Läs mer om respektive utbildning och vad som 
krävs på Göteborgs stifts hemsida. 
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ann-sofie andersson, 
organist, med placering 
i stenkyrka församling  
har slutat sin tjänst 
hos oss. 

katrin sörbris, diakon i 
rönnängs församling, 
kommer att sluta hos 
oss. hon kommer börja 
jobba i norra ham-
mars församling. hon 
avtackas i gudstjänsten 
på påskdagen i rön-
nängs kyrka

cecilia busch, vakt-
mästare i rönnängs 
församling, har slutat 
sin tjänst hos oss. 

per-ivar östmann har 
avslutat sin pro-
jektanställning  hos 
oss i och med att 
ungdomsprojektet  
avslutatdes förra 
året. 

lovisa klang, vakt-
mästare rönnängs 
församling. 

du har haft ett vika-
riat under hösten hos 
oss, men nu blir du 
fast anställd. grattis 
och välkommen till 
oss på ”riktigt” och 

nu krävs det en presentation i petrus, även om 
flera redan träffat dig.
hur vill du beskriva dig själv?
– Jag skulle beskriva mig som en positiv, glad, ener-
gisk, envis, snäll och väldigt välorganiserad person. 
Jag drivs hela tiden av att få vara med och föränd-
ra samt förbättra saker, skulle säga att det är något 
som avspeglar sig både i mitt jobb men även privat. 
Utöver det så är jag en djur- och naturtjej med en 
speciell förkärlek för renovering och inredning.

finns det något som en församlingsvakt-
mästare gör, som kanske förvånar andra?
– Hmm svår fråga, när man tänker på en vaktmäs-
tare kanske man ser någon framför sig som fixar 
och donar med olika saker. Allt ifrån att städa, hålla 
koll på fastigheten invändigt där allt ifrån att byta 
en lampa till att hålla koll på värmepumpar finns 

med. Ringa i kyrkklockorna och förbereda i kyrkan. 
Allt det där gör jag men jag gör även annat av mer 
”mjuk” karaktär. När vi har begravningsceremoni 
är jag ganska  ofta den första dom anhöriga möter. 
Då  finns jag till och hjälper dem med diverse frågor 
men jag finns också där för att stötta dem. Det är en 
känslig tid för de anhöriga, jag försöker finnas där 
genom att lyssna och vara en medmänniska. Det 
kanske är lite ovanligt för en vaktmästare?

vad är det roligaste med ditt jobb?
– Det bästa med att jobba med denna tjänsten är alla 
olika arbetsuppgifter, en vecka är inte den andra 
lik. Det passar mig väldigt bra. Man är hela tiden 
på språng skulle jag säga. Sedan trivs jag väldigt gott 
med alla olika möten med människor i både glädje 
och sorg. 

vilken är din favoritplats på tjörn?
– Den är enkel att svara på. För mig är det hemma i 
Ävja i Hjälteby. Bor väldigt lantligt med min sambo 
Erik, vår hund Ester samt katterna Nisse och Vera. 
Att få ha hästar som betar intill huset, höra fåglar-
na kvittra i trädgården, är saker som gör mig glad. 
Sedan har jag blivit väldigt förtjust dessa få dagar då 
vädret bjudit på vårkänslor på Klädesholmen. Att få 
jobba med havet som granne är fantastiskt vackert.
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ett axplock
FÖR VÅRENS ALLA HÄNDELSER SE ANNONS 
I ANNONSNYTT ELLER WWW.SVENSKAKYR-
KAN.SE/TJORN/KALENDER

messy church i rönnäng
Tisdag 7 april 16.00-18.20
En samling för alla åldrar. Vi 
inleder 16.00 med drop-in fika, därefter presen-
tation av dagens tema, pyssel, 17.30 ”enklare 
middag” (30kr/vuxen)  18.00 andakt utifrån 
tema och pyssel. Ingen anmälan. 

orgelsoppa i skärhamns kyrka
Onsdag 15 april 12.00
En enklare gudstjänst med mycket orgelmusik. 
Därefter enkel soppa med bröd och kaffe i för-
samlingsgården. 

barnsaksloppis i klövedals församlingshem 
Fredag 17 april 11.00-16.00
Kläder, skor, leksaker till barn. Vagnar, bilstolar, 
barnstolar. Storlekar från 50 cl upp till 170. Fika 
serveras. Behållningen för fika går till Act Svenska 
krykan.

församlingsafton om fairtrade 
Torsdag 23 april 18.00 i  
Kövedals församlingshem
Per-Åke Skagersten med stor  
erfarenhet och kunskap om både 
produkter och arbetet med Fairtrade, föreläser 
19.00. Provsmakning!  Kaffe från 18.00.

”Musik från slott och koja”
Lördag 2 maj 18.00 i Valla kyrka
Näsbom & Edlund Duo. Torbjörn Näsbom, nyckel-
harpa, och  Andreas Edlund, cembalo. 

gemenskapsträff klövedals äldreboende 
Onsdag 13 maj 15.00 - 17.00
Vår tidigare präst Linda Lindblad kommer och 
berättar om sitt nya arbete som fängelsepräst. 
Andakt och kaffeservering. 

www.svenskakyrkan.se/tjorn/

rumänieninsamling 
Vi tar emot hela och rena kläder, skor, säng-
kläder, toalettartiklar och leksaker med mera. 
Du hittar oss i källarvåningen under gymmet 
på Signuellvägen i Kållekärr, måndag mellan 
15.00-18.00.

65 654 VARMA TACK! 

Svenska kyrkan Tjörn har genom 
kollekt och gåvor bidragit med  
65 654 kronor till julkampanjen För 
alla flickors rätt till ett värdigt liv 
2019/2020. 

Tack till alla er som på olika sätt  
bidrog!

drop-in vigsel 6 juni 
i skärhamns kyrka
Ni kommer tillsammans med några vittnen eller 
själva. Vilka kläder ni bär är upp till er. Vi har 
präst och musiker på plats. Ett samtal 
kommer att ske innan vigseln. Det 
finns fika. Det går också bra att låta 
döpa sitt barn.

Tänk på att ha med giltig hindersprövning. Den 
beställer ni från Skatteverket och gäller i fyra 
månader. Det behövs också giltig legitimation. 

Vid frågor kontakta präst Jaana Pollari Lindström, 
0733 - 230 506, jaana.pollari.lindström@
svenskakyrkan.se Nästa drop-in är 5 september!
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Retreat betyder att dra sig tillbaka för en tid. 

”Orden får tystna, det yttre samtalet vila. Här 
finns inga krav, inga förväntningar. Jag får 
”bara vara”. Jag är här och det räcker.”
 
Avskildheten bidrar till att deltagaren i lugn 
och ro med sin tanke kan söka sig in i sig 
själv och där upptäcka en inre vrå av ro och 
kraft. Oftast är vi så upptagna av allt utanför 
oss, men i meditationen sker den omvända 
rörelsen, rörelsen inåt. 

Det finns ett behov hos människan att dra 
sig tillbaka, tillbaka från det som kräver akti-
vitet och ansvar, tillbaka till något som fanns 
och som hela tiden finns. Att dra sig tillbaka 
från alla aktiviteter bara för att hitta den inre 
aktiviteten, det som pågår hela tiden: livet, 
varat. 

För att det ska kunna bli möjligt behövs en 
tillflyktsort, en plats som ramar in vilan och 
tystnaden. Den platsen ska ge skydd i bruset 
från alla förväntningar och krav, bruset från 
alla ljud och tankar. 

Det behövs en tillflyktsort för den trötta och 
sorgsna, för den som aldrig kommer till ro, 
en sorgero. Men det behövs också en tillflykt 
för den som är fylld av glädje. Glädjen har 
också en tystnad och ro, en glädjero.

 Ur Sigtunastiftelsen – En vandring genom tid och rum                                                                                                                          

Att vårda sitt eget inre språk

välkommen till en dag där du får tid att 
tänka, vila och lyssna inåt mer än utåt. 
under dagen är vi tysta tillsammans. du 
väljer själv hur mycket du vill vara med 
på de olika programpunkterna. ingenting 
är rätt eller fel, det viktiga är du.

Vi håller till i Rönnängs församlingshem.  Start 
10.00. Kostnad 100 kr. Fika och lunch ingår. 
Betalas kontakt eller med swish på plats. Be-
gränsat antal platser. 

Det finns möjlighet till samtal med präst eller 
diakon under dagen. Kyrkan är öppen och vi 
uppskattar om du deltar HELA dagen för allas 
möjlighet till stillhet, ro och tystnad.

Medverkande:
Janåke Hansson, präst, Katrin Sörbris, diakon,
Anne-Marie Axelsson, församlingspedagog,
Martina Christiansson, massör (taktil-massage 
kan bokas vid anmälan).

Anmälan, senast 8 april, glöm inte att ange 
ev. matallergi, till Anne-Marie: 0733-23 05 34, 
anne-marie.axelsson@svenskakyrkan.se                     

Mer information finns på vår hemsida.                                                                                                                                        

retreat 26 april i rönnäng
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stenkyrka kyrka
stenkyrkovägen 30, 471 93 kållekärr 
Det finns några parkeringsplatser utanför kyr-
kan. Fler p-platser finns vid kyrkogården (ca 
100 m) och vid Billströmska folkhögskolan.
hållplats stenkyrka kyrka eller 
billströmska folkhögskolan.

skärhamns kyrka och församlingsgård 
kyrkvägen 8B, 471 32 skärhamn
Det finns i princip inga parkeringsplatser uppe 
vid kyrkan. Parkera vid fd Saga biografen.
hållplats skärhamn norra eller 
skärhamns torg.

valla kyrka och församlingshem, 
valla kyrkväg 31, 471 72 hjälteby
kråkedalsvägen 43, 471 72 hjälteby
Det finns parkeringsplatser mellan kyrkan och 
församlingshemmet
hållplats valla kyrka.

åstols missionhus
gullheden 3, 471 44 åstol
Ta färjan från Rönnäng. Parkera bilen vid 
parkeringen vid Stansvik vid ishallen.

övergårdsvägen 39, höviksnäs
Valla församlings lägenhet i Höviksnäs.

för att hitta kollektivtrafiken se: 
Västtrafiks webbsida reseplaneraren. 
http://reseplanerare.vasttrafik.se/

svenska kyrkan tjörn,  
pastorsexpeditionen
hamngatan 17, 471 32 skärhamn
telefon växel: 0304 66 00 55
öppet mån-tors 9-12 samt 13-16, fre 9-12
tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tjorn
hållplats skärhamns torg

blekets kyrka
kapellvägen 5, 471 96 bleket
Det finns några parkeringsplatser vid kyrkan. 
hållplats blekets skola.

dyröns efs-kyrka
hamnvägen 27, 471 43 dyrön 
Ta färjan från Rönnäng. Parkera bilen vid 
parkeringen vid Stansvik vid ishallen.

häröns skolhus
Parkera vid Linneviken, vid infarten till Kyrke- 
sund. Gå cirka 400 meter till färjeläget. Det går 
inte att parkera vid färjan. Ta färjan (tidtabell) 
från Kyrkesund och promenera till skolhuset 
(ca 200 m.)

kyrkans hus i kållekärr
svenborgsvägen 4, 471 94 kållekärr
Det finns parkeringsplatser 50 meter från huset.
hållplats kållekärr.

klädesholmens kyrka och församlingshem
kyrkvägen 10, 471 51 klädesholmen
Det finns några få parkeringsplatser utanför 
kyrkan och församlingshemmet. 
hållplats klädesholmen östra.

klövedals kyrka och församlingshem
kyrkofjäll 224, 471 92 klövedal
Det finns parkeringsplatser mellan kyrkan och 
församlingshemmet. 
hållplats klövedal tådås.

myggenäs församlingsgård 
antilopvägen,  471 61 myggenäs 
Det finns parkeringsplatser utanför.
hållplats myggenäs centrum.

rönnängs kyrka och församlingshem
kyrkvägen 26, 471 41 rönnäng
Det finns parkeringsplatser utanför 
församlingshemmet.
hållplats rönnängs brygga ca 700 m till kyrkan
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skicka in din lösning till: 
Svenska kyrkan Tjörn,  Hamngatan 17, 
471 32 Skärhamn. 

Eller mejla de gulmarkerade orden till: 
tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se. 
Märk med ”Korsord”. Tävlingen pågår till 16 april 
2020. Glöm inte ditt namn och adress.

Förra kryssets vinnare, som gratulerats med var sin 
blomstercheck, är:
• Christina Wikman, Skärhamn
• Chris Torstensson, Skärhamn
• Hasse Olsson, Kållekärr
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varje vecka har vi många
aktiviteter för barn och unga! 
i varje församling, över hela tjörn och alla vardagar. Du 
hittar mer information om alla verksamehter på vår hem- 
sida. www.svenskakyrkan.se/tjorn. du kan också ringa 
vår växel och få hjälp eller kontakta en pedagog i respek-
tive församling

måndag
12.50 Förskoleklass i Kyrkans Hus
14.30 Miniorer i Skärhamn
14.30 After School i Rönnäng
14.45 Årskurs 5 i Kyrkans Hus
17.00 Fritidsgård i Myggenäs

tisdag
10.00 Liten och stor i 

Skärhamn
12.50 Årskurs 1 i 
Kyrkans Hus
13.00 Lilla Barn-
kören Myggenäs
14.30 PAX i 

Rönnäng
15.00 Stora Barn- 

kören i Myggenäs

onsdag
12.50 Årskurs 3 i Kyrkans Hus
13.00 Barnkören Havs-stjärnan i  
Rönnäng
14.00 Kör-miniorer i Rönnäng
14.30 Afterschool åk 4-5 i Skärhamn
15.00 Årskurs 6-9 i Kyrkans Hus
18.00 Körövning Barnkören i  
Klövedal

torsdag
9.30 Kyrkis 
Öppen förskola 
i Rönnäng
12.50 Årskurs 2 i  
Kyrkans Hus
13.00 Lilla 39:an, Övergårdsvägen 39
13.00 Miniminiorer i Skärhamn
14.45 Årskurs 4 i Kyrkans Hus
15.00 Stora 39:an, Övergårdsvägen 39
18.00 Ungdomsgrupp i Skärhamn

fredag
9.00 Barntimmar i Myggenäs 
9.30 Vuxen-barn grupp i Klövedal
11.00 Liten och stor i Myggenäs
13.00 PAX i Myggenäs

dessutom har vi fyra 
konfirmationsgrup-

per och vi firar re-
gelbundet liten och 
stor-gudstjänster i 
våra kyrkor. 

erika andersson, Valla och Myggenäs
0733-230 535
anne-marie axelsson, Klövedal 
0733-230 534

mari-loise engblom, Rönnäng 0733-230 507 
nina jansson tolonen, Kyrkans Hus  
0733-230 517
lisa säll, Skärhamn 0733-230 532

kontakt pedagog/församlingsassistent


