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därför har du fått denna tidning
Distribution av denna tidning är oadresserad direktre-
klam (ODR). Den tjänsten får Posten sälja för så kallad 
icke kommersiell information. Dit hör till exempel in-
formation från politiska partier och religiösa organisa-
tioner. 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 tid-
ningen 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...
En god vän sa en gång till mig ”Att prioritera är 
att välja bort”.  

Dessa visdomsord har följt mig sedan dess. Att 
prioritera är att välja bort. Jag kan inte hinna 
allt jag vill göra. Att prioritera är inte att med 
skohorn pressa in mer saker i mitt schema. Att 
prioritera är att välja det ena eller det andra.

Så kan du tänka när du öppnar den här Petrus. 
Det är inte meningen att du ska hinna med att 
gå på alla de här aktiviteterna. Utan du ska pri-
oritera. Välj bara det som passar dig och din 
situation. Kanske kan omslaget, med alla akti-
viteterna i kortformat hjälpa dig att prioritera 
och välja.

Sommaren bjuder, förutom en massa gudstjäns-
ter på söndagar och övriga dagar, också på pil-
grimsvandringar, konserter, guidningar, våfflor, 
konstutställningar, musikstunder, föreläsningar 
och barnverksamhet. För Svenska kyrkan Tjörn 
är sommaren en period av nästan lika mycket 
verksamhet som höst- och vårterminerna er-
bjuder, om än i ett annat format.

Det är du som medlem som är med och gör detta 
möjligt, och det är vi tacksamma för. 

Stort tack för att du är medlem i Svenska kyr-
kan och bidrar med dina pengar och i många 
fall också med din tid för att göra verksamheten 
i kyrkan möjlig.

Även du som inte är medlem är varmt väl-
kommen att delta i alla evenemang och guds-
tjänster. Och skulle du ångra dig och vil-
ja bli medlem så hittar du all information på  
svenskakyrkan.se/tjorn/medlem

carina etander rimborg 
kommunikatör
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johan ernstson 
kyrkoherde

tankar nu - 
för tiden 

”sommaren är kort” deklarerar en gam-
mal popdänga och kanske är det sant? 
sommaren blir kanske kort för att vi vill 
hinna så mycket och fyller den med allt vi 
längtat efter men inte riktigt hunnit. det 
tänker jag är en mer riktig beskrivning.

Det handlar om att välja, det handlar om att pri-
oritera. Just det har vi väl också hört till leda 
och, tror jag, försökt leva. Kruxet är kanske inte 
så mycket att välja, som att välja bort. Och att 
göra det för att ”livet” ska få plats. Så att jag 
själv får rum och tid för tanke.

Alfons Åbergs farmor säger att det är bra att ha 
tråkigt ibland och jag tror det flesta av oss någon 
gång har sagt det till våra barn? Men hur bra är 
vi på det själva? 

Jag tänker att vi lever i ett höghastighetssam-
hälle där information, erbjudanden och krav 
sköljer över oss och ständig förströelse och upp-
koppling är norm. Allt genast!

Där någonstans blir tråkigt inte tråkigt längre, 
där bli tråkigt bra, livsbejakande och nyttigt. 

Där blir ”tråkigt” nyckeln till en inre frid och 
vägen vidare.

När tog du dig plats för livet senast, när klev 
du symboliskt av löpbandet och lät tiden stanna 
upp – allt för att hinna ikapp dig själv? Tid för 
tanke och tid för tystnad. När?

Lite av den reflektionen vill jag att du tar med 
dig när du läser sommarprogrammet för Svenska 
kyrkan Tjörn längre fram i denna Petrus. Jag är 
stolt över allt Svenska kyrkan Tjörn kan erbjuda i 
variationen, höjden, djupet och omfånget. 

Mycket arbete ligger bakom och mycket arbe-
te är kvar av genomförandet. Det är ett stort 
”smörgåsbord” för att möta alla olika människ-
ors längtan och förhoppningsvis inspirerar vida-
re. Varsågod.

Jag vill naturligtvis se dig på olika saker i som-
mar i våra kyrkor, men det är just ett smörgås-
bord! 

På ett smörgåsbord väljer vi det vi tycker om, 
det vi vill prova, det vi älskar, det vi vill utmanas 
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av, men vi äter inte allt, vi väljer! Vi kan till och 
med få lov att äta bara potatis, vad nu det är i 
den överförda bilden, men vi väljer. 

Vi väljer och vi svenskar borde ju vara experter 
på just det, här i smörgåsbordets födelseland. 
Välj ut dina höjdpunkter!

Ingen kan göra allt och alla kan definitivt inte 
göra allt, det är det som är poängen. Vi är olika 
med olika ingångar till möte med människor och 
Gud. Gör dina egna val i sommar för just dina 
möten och lämna resten. För det finns någon in-
tresserad till allt och det finns något för alla. 

Välj och ge mycket tid för tanke, det blir min 
sommartanke till dig!

johan ernstson
kyrkoherde

svenska kyrkan tjörn
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bengt forsberg - 
det gäller att ha roligt!
bengt är idag en uppburen 
pianist och kammarmusiker 
med hela världen som ar-
betsfält men växte upp på 
tjörn.

Bengt kom med sina tre yngre 
bröder och föräldrarna Sven 
och Ingrid Forsberg till Valla 
prästgård 1962, där Sven Fors-
berg var komminister i för-
samlingen mellan 1962-1975. 
Mamma Ingrid var högsta-
dielärare på Bleketskolan, där 
också Bengt gick i skolan.

började spela tidigt
– Vi hade ett harmonium hem-
ma (ett slags tramporgel), be-
rättar Bengt, och jag var nog 
fyra-fem år när jag började spe-
la och tog ut olika psalmer som 
jag hade hört i kyrkan. 

– Den var svår att spela på och 
ibland ramlade jag baklänges 
när jag skulle trampa, skrattar 
Bengt. – Mina föräldrar bad 
mig ibland spela när vi hade 
gäster och de tyckte det var lika  
roligt att höra mig spela som 

att se mig ramla. Men Bengt lät 
sig inte nedslås av detta.

Pianolektioner tog han till en 
början av Lars-Gunnar Mart-
ling, organist i Stenkyrka.  
– Lars-Gunnar var en fantas-
tisk organist, säger Bengt med 
värme, han spred verkligen 
spelglädje omkring sig. 
Så småningom fortsatte Bengt 
och tog orgellektioner för Val-
las kantor Håkan Westerlind. 
Efter gymnasieåren i Konga-
hällaskolan blev det studier på 
Musikhögskolan i Göteborg 
och högre studier i London. 

bor i stockholm
Bengt bor sedan 1980 i Stock-
holm och arbetar som frilans-
musiker tillsammans med di-
verse symfoniorkestrar och i 
kammarmusiksammanhang 
med till exempel operasånger-
skan Ann-Sofie von Otter. 

Sommartid är det medverkan 
vid kammarmusikfestivaler i 
Norden och Europa. Han har 
också gjort en mängd skivin-

spelningar. Bengt har gjort sig 
känd som pianisten som hittar 
bortglömda men fantastiska 
kompositörer, men älskar för-
stås de kända mästarnas mu-
sik. J.S. Bach är en kompositör 
som alltid är nära hjärtat.

återvänder till schubert
– Mitt favoritstycke? säger 
Bengt avvaktande på frågan 
och tänker lite, det är nog Schu-
berts ”Impromptu” i Gess-dur. 
Den är så fantastiskt vacker och 
känslosam. Jag återvänder alltid 
till det stycket och har spelat det 
länge i min repertoar.

ha roligt
På frågan om vilka tips han vill 
ge den som vill lära sig att spela 
svarar han;
– Lär dig så mycket du kan och 
ha roligt! Ge dig själv en chans 
och lär dig också noter - för 
då kan du själv bestämma hur 
du ska spela. Och framförallt, 
ha roligt, utbrister han. – Det 
finns alldeles för många musi-
ker som inte har roligt.

barbro wiskari
carina etander rimborg

valla kyrka 7 juli kl 19:00
Bengt Forsberg med pianokol-
legan, Erik Risberg, från Gö-
teborgs Konserthus. De spelar 
bland annat fyrhändiga styck-
en av Schubert, Brahms och 
Dvorak. 

valla kyrka 8 juli kl 19:00
Pianotrio Cecilia Zilliacus, 
Kati Raitinen, Bengt Forsberg 
spelar musik av Pärt, Amanda 
Maier-Röntgen och Sjostako-
vitj.
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bengt forsberg
Världsberömd konserthus-
pianist, (har bland annat spe-
lat med Ann-Sofie von Otter) 
som har sina rötter på Tjörn. 
Invald i Kungliga Musikalis-
ka Akademin.

Familj: Fru, två barn och ett 
barnbarn.

Spelar: Förutom att spela in-
stument är Bengt duktig på 
tennis och deltog förr i DM.

Aktuell: Med två olika pia-
nokonserter i Valla kyrka 
den 7 och 8 juli. 

Foto: Privat
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ra elever gick till attack mot 
skolpersonalen, flera skadades 
svårt och nu behöver förhand-
lingar och rättegångar bli klara 
innan skolan kan öppna igen. 
Våld utlöses lätt i en desperat 
tillvaro, där matranson om en-
dast 1800 kalorier per person 
och dag inte är tillräcklig och 
alltför många människor är 
precis på gränsen till att över-
leva.

För ungdomarna i lägret blir 
då fritidsaktiviteterna det 
enda som skapar mening och 
struktur i tillvaron. Svenska 
kyrkans internationella arbete 
har varit med och finansierat 
lägret sedan det öppnade 1992 
och våra partner på plats in-
såg snabbt att utbildning och 
organiserade fritidsaktiviteter 
för barn och unga var en livs-
viktig insats. Genom att satsa 
på ledarutbildningar och samla 
ungdomar i grupp lär de sig att 
stötta varandra. Det bygger en 
ny gemenskap, en känsla av att 
de kan utvecklas tillsammans 
och insikten att samarbete är 
bättre än konflikt. Speciellt för 
flickor är en aktiv fritid vägen 
framåt mot jämställdhet, ett 
sätt att få en egen identitet och 
möjlighet att delta i aktiviteter 
och beslut som formar deras 
framtid.

aldrig varit utanför flyk-
tinglägret
Akelos mamma stöttar sina 
barn att idrotta, så länge de 
också sköter skolan. Utbild-
ning är viktigast, säger hon.
Akelo är född i flyktinglägret 
och har under sina 18 år ald-
rig fått se något annat. Famil-

jen har inget att återvända till i 
mammans hemland Sydsudan, 
de har minimal chans att få up-
pehållstillstånd i ett annat land 
och de har inte tillstånd att 
vistas utanför lägrets gränser. 
Akelos stora chans att någon-
sin komma ut ur flyktinglägret 
är en karriär inom fotbollen. 
Hon drömmer inte om att skaf-
fa sig en partner eller en familj, 
allt hon vill är att få spela fot-
boll. Hon spelar för sitt liv och 
sin framtid.

susanna olivin
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stöd act svenska kyrkans  
internationella arbete:
SMS till 72905
skriv LIV och ge 100 kr, 
skriv HOPP och ge 50 kr
Swish 9001223
Bankgiro 900-1223
Plusgiro 90 01 22-3

Foto: Jesper Wahlström/IKON

akelo! akelo! hejaro-
pen ljuder bredvid 
fotbollsplanen. akelo 
är den 18-åriga tjejen 
som snyggt plockar 
ner bollen med brös-
tet och passar upp till 
en av sina medspelare. 

Det är Akelo som slår 
alla frisparkar och 
hörnor, som gjort flest 
mål i laget och som utan 
tvekan utnämns till lagets 
bästa spelare. Det är ock-
så Akelo som bor med 
sin mamma och sina sys-
kon i flyktinglägrets mest 
utsatta bostadsområde 
och knappt överlever 
på 1800 kalorier daglig 
matranson.
 
Utmaningarna för en tjej 
som Akelo är så många 
och stora att de inte går 
att räkna upp. Men det 
som ger henne styrka ut-
trycker hon med tydlig-
het: Att spela fotboll.
-Det är min talang. Jag 
älskar att springa på pla-
nen med mina lagkamra-
ter, när de springer efter 
mig och firar mig när jag 
gjort mål, säger Akelo 
och lyser upp i hela an-
siktet.

Akelo har ett år kvar i 
skolan men just nu är 
skolan stängd på grund 
av våldsamma upplopp. 
Skolledningen ville införa 
en skolavgift på ca 100 
kr per termin vilket gjor-
de elever och föräldrar 
mycket upprörda. Någ-
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– Att jag har valt lite udda lopp på platser som 
Sydpolen har förstås varit ett sätt att få upp-
märksamhet för vad som är en god sak, själva 
insamlingen. Men också en personlig utmaning 
och ett äventyr, berättar Håkan Jonsson.

Håkan Jonsson berättar att känslan var närmast 
”obeskrivlig” när han och sonen Andreas tog sig 
i mål efter ett minst sagt tufft maratonlopp på 
Sydpolen. 

starkt berörd av mötet i kåkstäder
I samband med loppen har han tillsammans med 
sin son Andreas samlat in pengar till Svenska 
kyrkans internationella arbete. 

Fokus för insamlingen har varit det så kallade 
mentormamma-projektet i Sydafrika, som grun-
dandes av den svenska läkaren Ingrid Le Roux 
och som stöds av Svenska kyrkan. 

Håkan Jonsson berättar att han vid besök i Syd-
afrikas kåkstäder har blivit starkt berörd av bar-
nens utsatthet och beskriver hur han sett men-

tormammornas arbete göra skillnad för både 
utsatta mammor och barn.

-Det har varit min drivkraft. Vetskapen om att 
det går att göra skillnad. Jag har ju med egna 
ögon fått se glädjen hos barn som fått möjlighe-
ter, men också sett barnen i kåkstäderna där allt 
hopp släckts i ögonen, säger han.

nytt lopp på världens tak
Håkan Jonssons eget engagemang för att göra 
skillnad väcktes redan på 70-talet, då han be-
sökte Indien och träffade svårt leprasjuka 
människor. 

Det var också då tanken föddes att utbilda sig 
till läkare. Berättelsen om den helige Fransiscus, 
och dennes omsorg om sina medmänniskor, är 
också något Håkan Jonsson burit med sig ge-
nom åren. Liksom den egna kristna tron.

Mellan föreläsningarna runt om i Sverige pla-
nerar Håkan Jonsson för nästa utmaning. För i 
september siktar han minst sagt högt. Då blir det 
ett lopp i Tibet, på världens tak. 

Och möjligen Nordpolen därefter. Allt är möjligt 
meddelar eldsjälen, som redan gjort stor skillnad 
får många, många barn genom sitt engagemang 
och sin insamling.

inspireras av håkan
Håkan Jonsson kommer till Skärhamns kyr-
ka torsdag 23 augusti kl 18:00 och berättar 
om sina lopp och varför han springer och vil-
ka mål han har i framtiden.

det första maratonloppet sprang håkan jonsson år 2000. sedan dess har han hunnit med 
utmaningar på sju kontinenter och han är en av endast lite drygt 200 personer i världen 
som lyckats kvala in i vad som kallas ”the seven continents marathon club”.

springande eldsjäl

Texten är hämtad från Svenska kyrkans blogg

blogg.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/2018/02/28/eldsjal-som-inspirerar-andra/

Läs Håkans egen blogg: maraton-sydpolen.blogspot.se/

Foto  (privat) över: Håkan springer i öknen utanför Petra.

Foto (privat) under: Håkan och hans son Andreas springer på Sydpolen.
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2017 präglades av flera oli-
ka stora händelser i svens-
ka kyrkan. det var refor-
mationsjubileum, det var 
kyrkoval och i göteborgs 
stift var det biskopsval. 

Reformationen i vår Svenska 
kyrkan är ständigt pågående, 
det är inget som bara har varit 
och som vi är klara med. På 
Tjörn märkte du av jubileet via 
bibelstudiegrupper, artiklar i 
Petrus samt att alla barnkörer 
tillsammans framförde musika-
len ”Luthers ungar” i november. 

Kyrkovalet i september 2017 
bjöd på det högsta valdeltagan-
de sedan 1950-talet. På Tjörn 

• 35 713 besökare på  
910 gudstjänster

• 92 döpta (55%)
• 59 konfirmander (42%)
• 10 959 medlemmar (69%)
• 4805 besök i olika 

barnverksamheter
• 3414 besök till olika  

vuxenverksamheter
• 95 barn och 185 vuxna 

deltog i körverksamhet

använde 23,46% av de röstbe-
rättigade sin möjlighet att rösta. 
Nu har vi ett nytt kyrkofullmäk-
tige, ett nytt kyrkoråd och fyra 
församlingsråd som styr Svens-
ka kyrkan Tjörn, tillsammans 
med kyrkoherden som leder 
arbetet.

I november 2017 valdes Susan-
ne Rappmann till biskop i Gö-
teborgs stift och blev därmed 
den första kvinnliga biskopen i 
Göteborg.

I alla våra fyra församlingar 
har det varit fullt med olika 
verksamheter under hela året. 
Retreat, pilgrimsvandring, bi-
belstudium, sopplunch, Liten 
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personalnytt

susanna palmgren, 
kyrkomusiker 50 procent 
svenska kyrkan tjörn
Just färdig med magisterexa-
men som kör-och orkesterdiri-
gent på musikhögskolan.

hur vill du beskriva dig själv?
Jag älskar att sjunga i kör och 
att få jobba med musik och 
människor är bland det bästa 
jag vet.

varför vill du jobba i svens-
ka kyrkan tjörn?
Tjörn är den vackraste platsen 
jag vet och jag vill spela musik 
där musiken är till för männi- 
skorna och inte tvärtom. 

vad ser du mest fram emot 
med ditt nya jobb?
Att få vara med och skapa ett 
rum för andra att känna, tänka 
och landa i.

hur vill du utveckla svens-
ka kyrkan tjörn?
Kyrkans viktigaste uppgift är 
att tjäna sina medmänniskor. 
Att beröra och ge människor 
möjlighet att låta sig beröras. 
Det är på det sättet vi kan räd-
da världen.

och stor, körer av alla de slag, 
konfirmander, ungdomspro-
jekt, flyktingverksamhet, dia-
koni, hembesök, internationell 
grupp. Ja, listan kan göras lång. 
Dessutom firar vi många guds-
tjänster varje vecka runt om på 
vår ö, möter människor i glädje 
och sorg och får vara med och 
bära i stort och smått.

Hela verksamhetsberättelsen och 
bokslutet finns på vår webbsida 
och kan också hämtas på pas-
torsexpeditionen. Kyrkofullmäk-
tige tog beslut om bokslutet 14 
maj.
Tack för att du är med och bidrar 
och gör detta möjligt.
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sommarprogram
lördag 2 juni
9:00 klädesholmens försam-
lingshem Morgonbön.

söndag 3 juni
vårt dop
11:00  rönnängs kyrka
Högmässa. Kyrkokör. 
Janåke Hansson.
11:00  stenkyrka kyrka
Högmässa. 
Jaana Pollari Lindström.
11:00  valla kyrka
Högmässa. Linda Lindblad. 
Stala kyrkokör med Agneta 
Holm medverkar med sånger 
från Tanzania och Sydafrika. 
16:00 efs skärhamn 
Bibelsamtal, bön och söndags-
skola.
17:00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst. Janåke Hansson.
17:00  klövedals kyrka
Högmässa. Linda Lindblad.

onsdag 6 juni
9:00  klädesholmens kyrka
Nationaldagsbön. Sillens dag och 
nationaldag på Klädesholmen.
16:00  stenkyrka kyrka
Nationaldagsfirande med ut-
delning av stipendier och 
”Årets Tjörnbo”. Jaana Pollari 
Lindström. Efteråt blir det ge-
mensamt fika på  Billströmska.

lördag 9 juni
9:00 klädesholmens försam-
lingshem Morgonbön.

lördag 9 juni 
11:00  skärhamns kyrka
Öppet 11-13 och 14-16.
Välkommen till Drop in-bröl-
lop. Det går också bra att bli 
döpt eller låta döpa sina barn.
Vi bjuder på alkoholfritt bub-
bel. Ta med giltig hinderspröv-
ning och legitimation om ni vill 
bli gifta. (Hindersprövningen 
beställer du från skatteverket).
Se sid 29.

söndag 10 juni
kallelsen till guds rike
10:00  valla kyrka
Friluftsgudstjänst på Sundsby. 
Malin Ringfelter. Kyrkokören 
medverkar.
11:00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst. Linda Lindblad.
Med Frälsarkransen samt sånger 
av Ted Gärdestad. Du som kom-
mer får sjunga tillsammans med 
projektkör och kompgrupp, 
med Christer Andreas, Josefin 
och Daniel Ulmfelt m.fl.

11:00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Gisela Hellström.
11:00  skärhamns kyrka
Högmässa. 
Jaana Pollari Lindström. 
14:00  åstols missionshus
Gudstjänst. Gisela Hellström.
15:15  skärhamns kyrka
Katolsk Mässa på spanska. 
17:00  rönnängs kyrka
Gudstjänst. 
Jaana Pollari Lindström. 

onsdag 13 juni 
19:00  klädesholmens kyrka
”Med ögon känsliga för grönt”. 
Lennart Tönnäng, Lars Ant-
borg, Helen Lansenfeldt, Britt-Ing-
er Olsson, Christina Sunnergren, 
Håkan Westerlind och Elisabeth 
Wikberg medverkar med musik 
och dikt i sommarkväll.
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vårt program hittar du på www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

elias andersson
Jag ska bada mycket och 
hoppa från det högsta 
på hopptornet i Låka.
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de flesta arrangemangen 
genomförs tillsammans med

fritt inträde om inget  
annat anges.

torsdag 14 juni
7:40-19:30 resa till varnhem 
med rönnängs församling
Hela resan och trevligt säll-
skap för 350 kronor/person.
Anmälan senast 5 juni till Ka-
trin Sörbris 0733 230 516. 
www.svenskakyrkan.se/tjorn/
forsamlingsresa-ronnang

torsdag 14 juni 
19:00 pilgrim över land & hav
klövedals församlingshem
Hali Liddell, kulturassistent 
från S:t Staffans församling,  
Lund stift, berättar historien 
bakom pilgrimslederna S:t Ja-
kob och S:t Olav och visar bil-
der och berättar från sina per-
sonliga vandringar på Camino 
de Santiago och S:t Olavsle-
den. Fika mellan kl 18-19.

fredag 15 juni
19:00  musik i sommarkväll
dyröns efs-kyrka
Johanna Bjurenstedt med pia-
nist, spelar från sin senaste CD.

lördag 16 juni 
18:00  vi ska leva igen
fregatten stenungsund
En teater- och dansföreställ-
ning med både barn, ungdo-
mar och vuxna från många 
olika kulturer.

söndag 17 juni
förlorad och återfunnen
11:00  rönnängs kyrka
Gudstjänst. Janåke Hansson.
11:00  klövedals kyrka
Högmässa. Johan Ernstson.
11:00  stenkyrka kyrka
Gudstjänst. Gisela Hellström.
11:00  valla kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter.
Sång av Maria Karlsson Runge.
17:00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst. Johan Ernstson.
Sång av Helen och Lars-Tore 
Axelsson.

sommarbus i kyrkans 
hus, kållekärr
18-29 juni (anmälan krävs).
Anmälan till Anne-Marie 
Axelsson, 0733 230 534. 
Begränsant antal platser. 

sommarhäng i rönnäng
18-21 juni kl. 10:00 – 14:00 
(anmälan krävs). 
Sommarhäng i Rönnängs för-
samlingshem för dig som går ur 
årskurs 3, 4 eller 5. Varje dag 
hittar vi på något kul och äter 
lättare lunch tillsammans. 
Anmälan senast 12 juni till 
Lotta Axelsson 0733 230 533. 
Kostnad 25 kronor/dag. 

sommarfräs i myggenäs
18-29 juni kl 10:00-15:00 
(ingen anmälan)
Sommarfräs i Myggenäs en öp-
pen verksamhet med utflykter, 
lek och skapande. Ingen anmä-
lan behövs. Ingen avgift. För 
barn mellan 7 - 12 år. Det ser-
veras lunch kl 12:00. Kontakta 
Bodil Kristiansson för mer in-
formation 0733 230 536.

M
on

ta
ge

: S
:t

 S
ta

ff
an

s 
fö

rs
am

lin
g

onsdag 20 juni
19:00  musik i rönnäng
rönnängs kyrka
Kom och var med och sjung 
sånger ur Elvis Gospelreperto-
ar! Medverkande: Elvisgänget 
från missionskyrkan på Tjörn.

onsdag 20 juni
19:00  ranrike spelmän
klövedals kyrka
En folkmusikalisk rundresa i 
Bohuslän mellan Öckerö i sö-
der och Hogdal i norr.

lördag 23 juni
skapelsen
11:00  bockholmen bakom 
akvarellmuseet
Friluftsgudstjänst. Linda Lindblad.
(Vid regn i Skärhamns kyrka).

skärhamns kyrka 
23 juni-19 augusti
Kyrkan öppen varje vardag 
mellan 9:00-18:00 och varje 
helg mellan 10:00-18:00. Dess-
utom öppet när det är guds-
tjänst eller konsert. 
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söndag 24 juni
den högstes profet
11:00  skärhamns kyrka
Högmässa. 
Jaana Pollari Lindström.
11:00  valla kyrka
Högmässa. Linda Lindblad.  
Svensk folkmusik med Hanna 
Wiskari Griffiths, saxofon och 
Toivo Wiskari nyckelharpa.
11:00  åstol, i parken
Ekumenisk friluftsgudstjänst.
Janåke Hansson. I parken på 
Åstol. Kör från Oslo (KOiOSLO) 
under ledning av Tom Wiklund 
medverkar i gudstjänsten. Vid 
regn är vi i Elim. Predikan av 
Rune Färdig.
18:00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Janåke Hansson. 
19:00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Linda Lindblad.
”Hopp åt varje hjärta”. Hasse 
& Lasse sjunger somriga sång-
er. Fika från 18.00.

onsdag 27 juni 
18:00 pilgrimsvandring 

start och mål vid 
rönnängs kyrka. 
Ingen anmälan.
Ev. frågor till Janåke 

Hansson 0733 230 508.
Läs mer på sidan 24.

onsdag 27 juni 
18:30  sommarkör i rönnäng 
rönnängs församlingshem
Under tre veckor bildar vi en 
sommarkör i Rönnäng. Kören 
är öppen för alla som tycker 
om att sjunga. 
Onsdagarna 27/6, 4/7 och 
11/7 kl. 18.30 – 20.30. Kom 
en onsdag eller hur många 
som passar. Vi medverkar i 
gudstjänster på Klädesholmen, 
Åstol och Rönnäng söndagar-
na efter övningarna. Frågor:  
Sven Eckerdal, 0733 230 512. 

torsdag 28 juni 
15:30 musikprogram
k varnbackens 
matsal, rönnäng
Hans Blomberg 
sjunger och spe-
lar sånger av sin 
mormor LappLi-
sa. 

söndag 1 juli
sänd mig
11:00  klövedals kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter.
15:30 kvarnbackens äldreboende
Gudstjänst. Janåke Hansson.
18:00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Janåke Hansson.
Sommarkören sjunger.
18:00  stenkyrka kyrka
Gudstjänst. Linda Lindblad.
19:00  valla kyrka
Musik och mässa. Malin Ring-
felter. Bo Svensson sång. Bar-
bro Wiskari, piano och orgel. 

1 juli - 29 juli 
livets högtider
stenkyrka kyrka
En utställning om dop, konfir-
mation, vigsel och begravning 
genom tiderna.
Vernissage 1/7 direkt efter 
gudstjänsten.
Öppet 2 juli–8 juli kl 10-16 
varje dag.
Öppet 9 juli–29 juli alla var-
dagar kl 8-16 och öppet på 
helgerna i samband med guds-
tjänster och andra evenemang. 
Kaffeservering 2-8 juli.

2 juli -14 juli 
12:00 – 17:00
klädesholmens kyrka  och 
rönnängs kyrka 
Klädesholmens kyrka och Rön-
nängs kyrka och församlings-
hem och är öppna vecka 27 och 
28 kl 12-17 måndag-lördag. 
Dessutom är kyrkorna öppna 
när det är gudstjänst. För sär-
skilt program se webbsidan. 
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bengtåke carlson
journalist 
lokaltidningen sto
Jag lämnar inte Tjörn på 
sommaren, jag trivs bäst 
hemma. 
Jag planerar att gå och 
lyssna på Bengt Fors-
berg i Valla kyrka. m
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2 juli - 27 juli
vägkyrka i valla kyrka
måndag till fredag 
13:00 – 18:00
Vägkyrka i Valla kyrka med 
daglig guidning i Huitfeldska 
gravkoret och Rune Ekres ut-
ställning ”Johannespassionen”. 
• Daglig andakt mån - fre  

kl 15:00.
• Fotoutställning i församlings-

hemmet 4 juli-27 juli. ”Och 
jag såg en ny himmel och en 
ny jord.” Fotograf Britt-Inger 
Olsson.

• Musik i våffelkaféet med lo-
kala musiker varje torsdag 
16:00.

• Fredagsmusik kl 15:00  i Val-
la kyrka med olika musiker.  

Se kalendern för mer information.

tisdag 3 juli
12:00 – 16:00 skärhamns kyrka
Tornvisning, loppis och café i 
Skärhamns kyrka och försam-
lingsgård. Andakt i kyrkan kl. 
12.00.

18:30  stenkyrkas skatter
stenkyrka kyrka
Solveig Persson berättar om 
Stenkyrka kyrkas historia och 
visar dess skatter i form av 
konst, textilier och silver. An-
dakt och kaffeservering.

onsdag 4 juli 
14:00 vernissage valla för-
samlingshem
Fotoutställning ”Och jag såg 
en ny himmel och en ny jord.” 
av fotograf Britt-Inger Olsson.
Utställningen hänger i Valla 
församlingshem 4 juli-27 juli. 

13:00 – 16:00 barn i vägkyr-
kan, valla församlingshem
Pyssel inne och ute. Våffelfika. 

15:00 orgelsaga
valla kyrka
I dag är det orgelsaga kl 15 i 
Valla kyrka i samband med 
vägkyrkan. Barn som vuxna 
välkomna.

18:30  sommarkör i rönnäng
Se sidan 14. Sven Eckerdal, 
0733 230 512. Ytterligare info 
på församlingens hemsida.

19:00 om sommaren sköna 
valla kyrka
Musik i sommarkväll. Om 
Skaparens under i sommarens 
skönhet. Kristina Lian, sopran, 
Barbro Wiskari, piano.

torsdag 5 juli
16:00  musik i våffelkaféet 
valla församlingshem
Sång och spel med Valla spel-
män. 

18:00  barock på holmen
klädesholmens kyrka
Unga Ensemble Hieronymus 
från Oslo spelar barockmusik.

19:00  författarsamtal 
klövedals församlingshem
”Lugn och tillit. 
Tankefrön och psalmer” 
Författarsamtal med Kerstin 
Hesslefors Persson, präst och 
författare, utifrån hennes två 
senaste böcker, ”Lugn och till-
lit. Tankefrön och psalmer” 
samt Livet händer! Hur tar vi 
oss igenom kriser och hur åter-
vinner vi förlorad tillit? – Min 
tillit till människor kantstöttes, 
men inte tilliten till Gud som 
skapat mig, säger Kerstin. Sam-
talet leds av Linda Lindblad. 
Fika serveras från kl. 18.
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fritt inträde om inget  
annat anges.
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fredag 6 juli 
15:00  barockmusik 
valla kyrka
Tove Bagge och unga Ensemble 
Hieronymus från Oslo.

lördag 7 juli
11:30 – 13:00 cafe´ på sam-
hällets dag klädesholmen
församlingshem Det serveras 
kaffe med Holmekaga.
13:30 musik i kyrkan
Bo Svensson och Sven Ecker-
dal framför ”Står du i vindens 
brus, när havet sjunger”.

lördag 7 juli 
19:00  pianoafton 
valla kyrka
Pianoafton i Valla kyrka med 
Tjörnsonen och världspianis-
ten Bengt Forsberg samt Erik 
Risberg. Musik av Schubert, 
Brahms, Dvorak och Bizet.

söndag 8 juli
efterföljelse
10:00 skärhamns seglarsäll-
skaps lokaler
Båtmässa. Malin Ringfelter.
11:00 lilla askerön 
Friluftsgudstjänst. Linda Lind-
blad. På Lilla Askeröns kyr-
kogård. Gjert Magnusson och 
Toivo Wiskari, fiol och nyck-
elharpa. Medtag gärna kaffe-
korg. 
11:00  rönnängs kyrka
Högmässa. Janåke Hansson.
16:00  åstols missionshus
Musikgudstjänst. Janåke Hans-
son. Sommarkören medverkar.
18:00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter. 
Claes Vårdstedt sjunger.
19:00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Linda Lindblad
Fika från kl.18.00.

19:00 pianotrio 
forsberg zilliacus raitinen 
valla kyrka 
Musikgudstjänst med
Bengt Forsberg piano
Cecilia Zilliacus fiol 
Kati Raitinen cello

9-13 juli 
barn i kustkyrkan 
11:00 – 13:00 linnevikens
badplats kyrkesund
Varje dag pyssel och utlåning av 
strandleksaker, kostnadsfritt. 
Vi finns i ett tält på stranden. 
Hålls i anslutning till simskolan 
vid Linnevikens badplats i Kyr-
kesund. Ev frågor Anne-Marie 
Axelsson 0733 23 05 34.

tisdag 10 juli
12:00 – 16:00 skärhamns kyrka
Tornvisning, loppis och café i 
Skärhamns kyrka och försam-
lingsgård. Andakt i kyrkan kl. 
12.00.

19:00 musik i sommar skär-
hamns kyrka
Johan Olofsson 
och sällskap 
spelar och sjung-
er det hjärtat är 
fullt av. Andakt.

Reservation för felskrivningar och ändringar i 

programmet. www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender
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eivor jansson musiklärare och ledare för onsdagskören
Jag och min man tar husbilen på sommaren och åker på dragspel-
stämmor runt i västra Sverige, det är något av det roligaste jag vet. Det 
är fantastiskt att få träffa alla som spelar och få inspiration.
När jag är på Tjörn har jag min absoluta favoritplats vid havet vid 
Olsnäs fårhage. Där älskar jag att bada. 
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onsdag 11 juli
15:00 valla andakt 
Vid askgravplatsen i Valla.  
Malin Ringfelter.

18:00 pilgrimsvandring
start och mål vid 
linnevikens bad-
plats, kyrkesund. 
Ingen anmälan.

Ev frågor till Linda Lindblad 
0733 23 05 05. Läs mer på si-
dan 24.

18:30  sommarkör i rönnäng
Se sidan 14. Sven Eckerdal, 
0733 230 512. Ytterligare info 
på församlingens hemsida.

19:00 svenska romanser
valla kyrka
Musik i sommarkväll med 
Fredric Hellgren, tenor och 
Henric Löwenmark, piano.

tordag 12 juli-17 juli
kyrkans hus, kållekärr
utställning med temat 
”blå som himmel och hav”
Vi har samlat vackra föremål 
som är blå, allt från hantverk 
till vackert porslin, textilier och 
glas. Vi inspireras också av blå 
känslor, musik och tankar. Ett 
samarbete mellan Stenkyrka 
kyrkliga syförening och Röda 
korset. Kaffeservering och lot-
terier. 
Öppet 12-17 juli kl 11-17. 
Även i Athenes magasin 7-9 juli.

12 juli
15:00 vernissage härön
”härön i fokus” 
Rickard Taubners foton på 
temat ”Härön i fokus” i skol-
huset på Härön. Utställningen 
hänger fram till 15 juli och är 
öppet i samband med alla eve-
nemang i Häröns skolhus un-
der veckan.

16:00 musik i våffelkaféet 
valla församlingshem
”En tango för den fattige” 
Eva Erlandsson, kontrabas och 
Ulf Bornstein, dragspel.

19:00 skolhuset på härön
”Från visor till musikal”
Konsert med Johan Olofsson 
och Sofia Boukdir. 
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fredag 13 juli
15:00  fredagsmusik 
”come west along the road” 
valla kyrka
En resa med musik från sydväs-
tra Irland i sällskap med Eva 
Blume och Gjert Magnusson. 

fredag 13 juli 
19:00 ”min kärlek till syrien 
och till sverige”
häröns skolhus
Det blir en kväll då Safar Safar 
berättar om sin resa från Syri-
en till Sverige och kärleken till 
båda länderna. Josefin Ulmfelt 
sjunger och spelar. Fikaserve-
ring från kl 16 i skolhuset.

lördag 14 juli 
familjedag på härön 
kl.13-15
Med pyssel, sång och korvgrill-
ning. Barn och vuxna är väl-
komna till Skolhuset på Här-
ön för en pysseldag. Vi målar, 
jobbar med lera och tillverkar 
sommarpynt tillsammans.
Sångstund och fika. 

de flesta arrangemangen 
genomförs tillsammans med

fritt inträde om inget  
annat anges.
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söndag 15 juli
jesus förhärligad
11:00 härön jyddewarn 
Gudstjänst. Linda Lindblad. Vi 
är på det lilla berget Jyddewarn 
som ligger på Härön (skyltat 
när du kommer till ön). Surte-
blåsarna medverkar enligt lång 
tradition. Vid kraftigt regn så 
är vi inne i skolhuset på Härön. 
11:00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Janåke Hansson.
11:00  stenkyrka kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter.
18:00  rönnängs kyrka
Psalmgudstjänst.  Janåke Hans-
son. Likt stjärnornas tallösa 
skara. Tillsammans med som-
markören och spelmannen 
Gjert Magnusson m.fl. firar vi 
gudstjänst och sjunger sånger 
med text av bland andra Lina 
Sandell.

19:00  valla kyrka
Mässa. Malin Ringfelter.
Musik med Alma Fridolfsson 
kvartett. 

tisdag 17 juli 
12:00 – 16:00 skärhamns kyrka
Tornvisning, loppis och café i 
Skärhamns kyrka och försam-
lingsgård. Andakt i kyrkan kl. 
12.00.

tisdag 17 juli 
19:00  fladdermuskväll 
valla kyrka (barn i kyrkan)
Gå upp i Valla kyrktorn med 
Kenth Borglund och titta på 
fladdermössen. Begränsat an-
tal, från 6 år. Anmälan till Bodil 
Kristiansson tel 0733-230536.

19:00  dyröns efs-kyrka
Dyröns EFS-kyrka har som-
markyrkovecka tisdag-söndag 
vecka 29. Talare Mikael Land-
gren.

onsdag 18 juli
19:00 ”judiska böner och 
arabiska klanger” 
valla kyrka
Klezmermusik med Salomon 
Helperin, trumpet och sång och 
Larisa Ljungkrona, dragspel.

torsdag 19 juli
16:00 musik i våffelkaféet 
valla församlingshem
”Jazz på svenska” med Tre 
Rara: Dina Grundberg, Johan 
Åkesson, Jakob Ulmestrand.

fredag 20 juli 
margaretadagen
15:00  valla kyrka
”Baroque – Modern” 
Kennet Boman, ba-
rockoboe, Anja Sköld, 
traversflöjt, Frederic 
Ogéus, klaviatur.

19:00  dyröns 
efs-kyrka
Musikgudstjänst 
med Michael Jeff 
Johnsson.

söndag 22 juli
andling klarsyn
10:00  dyröns efs-kyrka
Högmässa. Mikael Landgren. 
11:00  skärhamns kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter.
11:00  valla kyrka
Högmässa. Håkan Burman.
16:00  åstols missionshus
Gudstjänst. Håkan Burman.
18:00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter.
19:00 klövedals kyrka
Musikgudstjänst. Ninnie Al-
sterjö.”Sommar och vind”. Gu-
nilla Trolle piano och orgel, Anna 
Boesen, cello och Susanne Lavén, 
sång. Fika kl 18.
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de flesta arrangemangen 
genomförs tillsammans med

fritt inträde om inget  
annat anges.

tisdag 24 juli
12:00 – 16:00 skärhamns kyrka
Tornvisning, loppis och café i 
Skärhamns kyrka och försam-
lingsgård. Andakt i kyrkan kl. 
12.00.

19:00 beppes bästa bitar 
skärhamns kyrka
Karin Frölen och Ulf Esborn 
spelar och sjunger. Andakt.

onsdag 25 juli
18:00 pilgrimsvandring
start och mål vid bräcke 

hembygdsgård. 
Ingen anmälan.
Ev frågor till 
Anne-Marie Axelsson 

0733 230 534.
Läs mer på sidan 24.

19:00 jazz i psalm och visa 
valla kyrka
Musikgudstjänst. 
Håkan Westerlind med vänner.

torsdag 26 juli
16:00 musik i våffelkaféet 
valla församlingshem
”Sånger från vanligheten” 
Maria och Knut Johannessen.

18:00 bygudstjänst på 
säbygården
Gudstjänst där LRF är medar-
rangörer samt Säbygården. 
Jaana Pollari Lindström.

19:00  kammarmusikafton
rönnängs kyrka
Musik från tre århundraden för 
violin, flöjt och piano. Medver-
kande: Claes-Göran Löfdahl, 
violin, Gunnar Eckerdal, flöjt, 
Bengt Bergman, piano.

fredag 27 juli
15:00  vokalensemblen trio rop 
valla kyrka
”I en famn av sol mot ljusa 
äventyr” med Sofia Källman, 
Petra Hessel och Elin Buxfeldt.
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28 juli och 29 juli
världsbroderidagen, 
atenes magasin 12:00 – 16:00 
Ett samarbete mellan Svenska 
kyrkan Tjörn, Röda korset och 
Broderiakadamin. Vi broderar 
fritt och det finns kyrkfika att 
köpa.

söndag 29 juli
goda förvaltare
11:00  klädesholmens kyrka
Högmässa. 
Jaana Pollari Lindström.
11:00  klövedals kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter.
18:00  rönnängs kyrka
Gudstjänst. Ninnie Alstersjö.
18:00  skärhamns kyrka
Önskepsalmgudstjänst. 
Jaana Pollari Lindström.
19:00  valla kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter

thea andersson
Det bästa med somma-
ren är när jag får köra 
gummibåten. 
Ibland åker vi med pap-
pas båt till Mollösund 
och köper glass.m
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a 

so
m
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ps
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bengt forsberg,
konsertpianist
Mina favoritställen 
på Tjörn är Säby 
och Tjörnehuvud.
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sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2018

tisdag 31 juli
12:00 – 16:00 skärhamns kyrka
Tornvisning, loppis och café i 
Skärhamns kyrka och försam-
lingsgård. Andakt i kyrkan kl. 
12.00.

onsdag 1 augusti
19:00  siobhan miller (UK)
stenkyrka kyrka
Siobhan Millers, med band 
(UK), själfulla och nyrenove-
rade stil av den skotska tradi-
tionella sången har väckt stort 
uppseende. Hon har två gång-
er vunnit titeln ”Årets sångare 
från Skottland”.

torsdag 2 augusti
19:00  sånger från duvemå-
la hage
klövedals kyrka
Musikalartisterna Jacob Andre-
as och Josefin Isaksson sjunger 
och framför tillsammans med 
pianisten Mats Sköldberg mu-
sik och berättelser från Kristina 
från Duvemåla, Chess, Hjälp 
sökes och BAO. Fika kl 18.

lördag 4 augusti
18:00  rilkeensemblen 
valla kyrka
”Människans dagar”
RilkeEnsemblen med Gunnar 
Eriksson sjunger Lars Gullin. 
Samarrangemang med Tjörns 
kommun.

19:00  dyröns efs-kyrka
Musik i sommarkväll i Dyröns 
EFS-kyrka. Therese och Mat-
tias Martinsson spelar och 
sjunger.

söndag 5 augusti
nådens gåvor
11:00 bräcke hembygdsgård 
Friluftsgudstjänst. Jaana Polla-
ri Lindström. Sammalyst guds-
tjänst för Valla och Stenkyrka 
på Bräcke hembygdsgård. 
11:00  rönnängs kyrka
Högmässa. Johan Ernstson.
15:00 björholmen
Ekumenisk friluftsgudstjänst. 
Johan Ernstson.
16:00  åstols missionshus
Musikgudstjänst. Ninnie Al-
stersjö. ’Där gullvivan blom-
mar’ med Maria och Patrik 
Larsén. 
18:00  klädesholmens kyrka
Sånggudstjänst med Therese 
och Mattias Martinsson. Fika i 
församlingshemmet efter guds-
tjänsten.

onsdag 8 augusti
18:00 pilgrimsvandring

start och mål 
vid bygdegår-
den i sibräcka
Ingen anmälan.

Ev frågor till Anne-Marie Ax-
elsson 0733 230 534.
Läs mer på sidan 24.
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sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2018

onsdag 8 augusti 
19:00  johan stengård 
stenkyrka kyrka
”Thank you for the music” 
Johan Stengård – saxofon
George Keczan – flygel
Konserten blir till resor genom 
olika musikaliska landskap 
där lyssnaren blir ledsagad av 
Johans berättelser mellan mu-
sikstyckena som varierar från 
folkmelodier och jazz till mu-
sikal.

torsdag 9 augusti
19:00  himlen har landat 
klövedals kyrka
Bo Setterlind i ord och ton 
framfört av skådespelerskan 
Catherine Jeppsson. Fika från 
18.00.

10-11 augusti
”skapa för guds skull” 
10:00 – 15:00 klädesholmens 
församlingshem
Skapardagar för vuxen/barn i 
Klädesholmens församlingshem 
med Marie Bronedahl.Välkom-
na är vuxna men också vuxen 
med ansvar för barn från 10 år. 
Anmälan senast 3 augusti till 
0706 157 131. Avgift 700 kr.
Se sid 27.

11-12 augusti 
frivolt i skärhamn
lördag 12:00-24:00 
söndag 12:00-17:00
Svenska kyrkan Tjörn finns på 
plats med ansiktsmålning, pyssel. 
Korv-, bröd- och festisförsäljning,  
med mera.

söndag 12 augusti
tro och liv
11:00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Gisela Hellström. 
11:00  klövedals kyrka
Högmässa. Johan Ernstson.
11:00  stenkyrka kyrka
Högmässa. 
Jaana Pollari Lindström.
15:15  skärhamns kyrka
Katolsk mässa på spanska. 
18:00  rönnängs kyrka
Gudstjänst. 
Jaana Pollari Lindström
19:00  valla kyrka
Gudstjänst. Ninnie Alstersjö.

www.qualityartistagency.com          www.stengard.com
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onsdag 15 augusti
19:00  lars jansson trio
stenkyrka kyrka
Jazz i augustikvällen med Lars 
Jansson Trio.
Lars Jansson piano,
Thomas Fonnesbaek bas,
Paul Svanberg trummor.
Lars Jansson Trio är en av de 
mest berömda jazzgrupperna 
i Skandinavien och Japan och 
har genomfört turnéer över 
stora delar av världen. Fokus 
ligger på en melodisk impro-
visation på en starkt rytmisk 
grund. 
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Reservation för felskrivningar och ändringar i 

programmet. www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

de flesta arrangemangen 
genomförs tillsammans med

fritt inträde om inget  
annat anges.
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Reservation för felskrivningar och ändringar i 

programmet. www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

de flesta arrangemangen 
genomförs tillsammans med

fritt inträde om inget  
annat anges.

sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2018

söndag 19 augusti
friheten i kristus
10:00 frukost med föredrag
I Klädesholmens församlings-
hem berättar Omeira Hafez om 
sin flykt från Baluchistan till 
Klädesholmen och vidare till 
Åmål. Frukost för 50 kronor. 
Berättelsen kommer att tolkas 
till svenska.
11:00 klädesholmens kyrka
Enkel Mässa. Linda Lindblad.
11:00  skärhamns kyrka
Högmässa. Gisela Hellström.
11:00  valla kyrka
Högmässa. Johan Ernstson.
16:00  åstols missionshus
Gudstjänst. Gisela Hellström.
18:00  rönnängs kyrka
Högmässa. Linda Lindblad.

19:00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Johan Ernstson. 
”På en resa till gömda land” 
tonsatta dikter av Karin Boye 
framförs i gudstjänsten av Sofia 
Källman , sång och Zacharias 
Glavå, gitarr. Fika från 18.00. 

onsdag 22 augusti
19:00  musikaliska möten i 
europa 
stenkyrka kyrka
Lisa Fröberg - sång,
Karin Wiberg - violin,
Lars Söderlund - orgel och pia-
no. 
Med fokus på kvinnors ton-
sättningar inbjuds åhörarna till 
en resa genom tid och rum. I 
ord och ton möter vi tonsättar-
nas olika verk och livsöden via 
brev, citat och historiska fakta 
i ett varierat program i solo- 
duo- och triosättning. 

torsdag 23 augusti
18:00 håkan jonsson,
springer för livet
skärhamns kyrka
Håkan Jonsson, pensionerad 
läkare och nu maratonlöpare 
som har sprungit maraton i alla 
sju världsdelar (bland annat i 
öken och på Sydpolen). 
Håkan berättar om vad det är 
som driver honom att fortsät-
ta springa maraton och varför 
han samlar in pengarna till 
ACT Svenska kyrkans interna-
tionella arbete.
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stötta skärhamns kyrka. 
Skärhamns kyrka ägs och 
drivs av en egen kyrkoför-
ening och brukas av Svenska 
kyrkan Tjörn.
I år ska kyrkan målas om för 
stora pengar. Ditt bidrag be-
hövs. Du kan enkelt skicka 
ditt bidrag till vårt swish- 
konto 123 161 37 93 eller 
bankgiro 5066-4770.
Du kan också bli medlem. 
Det kostar 50 kr för enskild 
medlem och 100 kr för familj

Jaana Pollari Lindström är 
ordförande i föreningen.
0733 230 506
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torsdag 23 augusti 
19:00  historiska nedslag 
från svinoer till medeltid 
klövedals församlingshem
Lars-Rune Andersson, Tjörn-
bo, tar oss med genom histori-
en. Fika kl 18.

söndag 26 augusti
medmänniskan
11:00 efs skärhamn 
Gudstjänst. Bibelsamtal och 
bön, terminsstart för söndags-
skolan.
11:00  klövedals kyrka 170 år
Familjemässa. Linda Lindblad. 
Efter gudstjänsten lunch (an-
mälan) samt pyssel och före-
drag. Se webbsidan.
11:00  stenkyrka kyrka
Gudstjänst. Gisela Hellström.
17:00  rönnängs kyrka
Önskepsalmsgudstjänst. 
Janåke Hansson.
17:00  valla kyrka
Önskepsalmsgudstjänst. Gise-
la Hellström. Sång av Susanne 
Edvardsson.

onsdag 29 augusti
15:00 friluftsgudstjänst 
tubberödshus äldreboende
Jaana Pollari Lindström

lördag 15 september 
11:00  skärhamns kyrka
Öppet 11-13 och 14-16.
Välkommen till Drop in-bröl-
lop. Det går också bra att bli 
döpt eller låta döpa sina barn.
Vi bjuder på alkoholfritt bub-
bel. Ta med giltig hinderspröv-
ning och legitimation om ni vill 
bli gifta. (Hindersprövningen 
beställer du från skatteverket).Fo
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benita nilsson, ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Jag kommer bland annat att gå på Träbåtsfestivalen, det 
är vår historia och tradition. 
Jag kommer gå på Sillens dag, Akvarellmuseét, Pilarne 
och titta på Trihatlon.
Jag kommer gå och lyssna på Bengt Forsberg i Valla 
kyrka. 
Jag lämnar inte Tjörn på sommaren, här finns allt!
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lördag 22 september 
18:00  valla kyrka
Vigilia av Sergej Rachmaninov 
Vigilia i en magnifik tonättning 
av den ryske tonsättaren Sergej 
Rachmaninov. Vokalensemble 
med solister, hemmahörande i 
katolska församlingen Kristus 
Konungen i Göteborg. 
Dirigent Samuel Eriksson

onsdag 29 augusti 
19:00  legatokören 
stenkyrka kyrka
”Möten” Legatokören under 
ledning av Charina Widmark.
Legatokören är en kör med 
stor musikalisk bredd av blan-
dad repertoar alltifrån jazz och 
popmusik till visor och gospel. 
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pilgrims-
vandring

14 juni kl 19:00  
klövedals församlingshem
Välkommen till en kväll om livet som pilgrims-
vandrare. Hali Liddell, kulturassistent från S:t 
Staffans församling, Lunds stift, berättar om 
historien bakom lederna S:t Jakob och S:t Olav 
och visar bilder och berättar från sina person-
liga vandringar på Camino de Santiago och  
S:t Olavsleden. Fika serveras från kl 18.

27 juni kl 18-20
pilgrimsvandring med start 
och mål vid rönnängs kyrka. 
Kyrkvägen 26, 471 41 Rönnäng 
Vi startar kl 18 vid Rönnängs 
kyrka och avslutar på samma 
plats vid ca kl 20. 
Ansvarig är Janåke Hansson 
0733 230 508.

11 juli kl 18-20
pilgrimsvandring med start 
och mål vid linneviken
Färjevägen, 471 90 Kyrkesund 
Vi startar kl 18 vid Linnevikens 
badplats i Kyrkesund och av-
slutar på samma plats ca kl 20.
Ansvarig är Linda Lindblad 
0733 230 505.

25 juli kl 18-20
pilgrimsvandring med start 
och mål vid bräcke
Bräckeliden 103, Hjälteby
Vi börjar kl 18 vid Bräcke hem-
bygdsmuséum och avslutar på 
samma plats vid ca 20. 
Ansvarig är Anne-Marie  
Axelsson 0733 230 534.

8 augusti kl 18-20
pilgrimsvandring med start 
och mål vid sibräcka
Dyreby 4, 471 95 Skärhamn
Vi startar kl 18 vid Bygdegår-
den i Sibräcka och avslutar på 
samma plats ca kl 20.  
Ansvarig är Anne-Marie  
Axelsson 0733 230 534.

1

2

3

4

Här  hittar du fler pilgrimsvandringsförslag i Göteborgs stift
www.svenskakyrkan.se/goteborg/pilgrim/forslag-pa-vandringar-i-goteborg

Foto: Privat

4 tillfällen till gemensam 
pilgrimsvandring i sommar på tjörn.
Vi vandrar mestadels på väg men också bitvis i 
terräng. Ta på bra skor och kläder efter väder. 
Medtag vattenflaska och någon frukt, vi gör ett 
par stopp under vandringen. Tankeord att funde-
ra på under vandringen, en andakt under vägen. 
Du är med så många gånger du vill eller orkar.
Ingen anmälan. 
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”det är som att stigarna 
blir som fårorna i guds 
handflata”
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utställningar

4 juli – 27 juli fotoutställning i  
valla församlingshem 
Vernissage av Fotoutställningen ”Och jag såg 
en ny himmel och en ny jord” i Valla försam-
lingshem 4 juli kl 14:00. Fotograf Britt-Inger 
Olsson.
Öppet varje vardag när våffelkaféet och vägkyr-
kan är öppen till och med 27 juli.

1 juli - 29 juli livets högtider
stenkyrka kyrka
Livets högtider, en utställning om dop, konfir-
mation, vigsel och begravning genom tiderna.
Vernissage 1/7 direkt efter gudstjänsten.
Öppet 2 juli–8 juli kl 10-16 varje dag.
Öppet 9 juli–29 juli alla vardagar kl 8-16 och 
öppet på helgerna i samband med gudstjänster 
och andra evenemang. 
Kaffeservering 2-8 juli.

12 juli - 15 juli fotoutställning 
skolhuset på härön 
Fotoutställning med Rickard Taubners foton 
med temat ”Härön i fokus” i skolhuset på Här-
ön. 
Vernissage torsdag 12 juli kl 15.  
Utställningen hänger fram till 15 juli och det 
är öppet hela tiden det är Kustkyrkoverk-
samhet och arrangemang i Häröns skolhus.

sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2018

12 juli – 17 juli utställning 
kyrkans hus kållekärr
”Blå som himmel och hav”. Vi har samlat vack-
ra föremål som är blå, allt från hantverk till 
vackert porslin, textilier och glas. Vi inspireras 
också av blå känslor, musik och tankar. Ett sam-
arbete mellan Stenkyrka kyrkliga syförening och 
Röda korset. Kaffeservering och lotterier. 
Öppet 12-17 juli kl 11-17. 
Även i Athenes magasin 7-9 juli.
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sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2018

låt barnen komma

sommarbus i kyrkans hus, kållekärr
18-29 juni (anmälan krävs)
Anmälan till Anne-Marie Axelsson, 
0733 230 534. Begränsant antal platser. 

sommarhäng i rönnäng
18-21 jun kl. 10:00 – 14:00 (anmälan krävs)
Sommarhäng i Rönnängs församlingshem för 
dig som går ur årskurs 3, 4 eller 5. Varje dag 
hittar vi på något kul och äter lättare lunch till-
sammans. Anmälan senast 12 juni till Lotta Ax-
elsson 0733 230 533. Kostnad 25 kronor/dag. 

sommarfräs i myggenäs
18-29 juni kl 10:00-15:00 (ingen anmälan)
Sommarfräs i Myggenäs, en öppen verksamhet 
med utflykter, lek och skapande. Ingen anmälan 
behövs. Ingen avgift. För barn 7 - 12 år. Det ser-
veras lunch kl 12:00. Kontakta Bodil Kristians-
son för mer information 0733 230 536.

tornvisning varje tisdag i juli 
12:00-16:00 skärhamns kyrka 
Visning av Skärhamns kyrkas kyrktorn. Vandra 
alla trapporna upp och se utsikten över Skär-
hamn. Se inskriptionerna och kyrkklockorna. I 
församlingsgården bredvid finns café och loppis. 

onsdag 4 juli i valla församlingshem
13:00 – 16:00 barn i vägkyrkan
Pyssel inne och ute. Våffelfika.  
Orgelsaga kl 15:00 i kyrkan.

9-13 juli barn i kustkyrkan 
11:00 – 13:00 linnevikens badplats kyrkesund
Varje dag pyssel och utlåning av strandleksaker, 
kostnadsfritt. Vi finns i ett tält på stranden. 
Hålls i anslutning till simskolan vid Linnevikens 
badplats i Kyrkesund. 
Ev frågor Anne-Marie Axelsson 0733 23 05 34. 
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lördag 14 juli barn i kustkyrkan
13:00 – 15:00 familjedag på härön
Barn och vuxna är välkomna till Skolhuset på 
Härön för en pysseldag. Vi målar, jobbar med 
lera och tillverkar sommarpynt tillsammans.
Sångstund och fika.
 

tisdag 17 juli valla kyrka
19:00 barn i vägkyrkan
Fladdermuskväll i Valla kyrktorn med Kenth 
Borglund. Begränsat antal, från 6 år. Anmälan 
till Bodil Kristiansson tel 0733-230536.

10-11 augusti ”skapa för guds skull”
10:00 – 15:00 klädesholmens församlingshem
”Skapa för Guds-skull” - skapardagar för vux-
en/barn i Klädesholmens församlingshem med 
Marie Bronedahl.Välkomna är vuxna men ock-
så vuxen med ansvar för barn från 10 år.
Anmälan senast 3 augusti till Marie Bronedahl 
0706 157 131. www.mariebronedahl.com. 
Avgift 700 kronor.
Medtag egen lunch, vi bjuder på fika. På sön-
dagen 12/8 ställer vi ut några av våra skisser och 
verk i samband med gudstjänst och kyrkkaffet i 
församlingshemmet.
Vi kommer att måla utifrån bland annat 
psalmtexter och till musik. Visst material ingår 
men medtag gärna eget favoritmaterial. 
Självklart inspireras vi även av den underbara 
havsnära miljön på Klädesholmen. Församlings-
hemmet bjuder på en fantastisk havsutsikt.

öppen verksamhet, vilket innebär att det  är 
utan anmälan  och avgift, där inte annat anges.

11-12augusti frivolt i skärhamn
lördag 12:00-24:00, söndag 12:00-17:00
Svenska kyrkan Tjörn finns på plats med ansiktsmål-
ning och pyssel. Korv-, bröd- och festisförsäljning,  
med mera.
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sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2018

de flesta arrangemangen 
genomförs tillsammans med

fritt inträde om inget 
annat anges.

Fo
to

: L
in

da
 L

in
db

la
d



28 PETRUS 2/2018

23 juni-19 augusti
skärhamns kyrka
Öppen varje vardag mellan 9:00-18:00 och var-
je helg mellan 10:00-18:00. Dessutom öppet när 
det är gudstjänst eller konsert. 

tisdagar i juli kl 12-16 skärhamn
Visning av Skärhamns kyrkas torn. Kliv upp för 
alla trapporna och se den underbara utsikten 
över Skärhamns inlopp och kyrkklockorna. 
Andakt i kyrkan kl 12:00. Café och loppis. 

2 juli -14 juli kl 12:00 – 17:00
rönnängs kyrka och 
klädesholmens kyrka
Rönnängs kyrka och Klädesholmens kyrka och 
församlingshem och är öppna vecka 27 och 28 
kl 12-17 måndag-lördag. Dessutom är kyrkorna 
öppna när det är gudstjänst. För särskilt pro-
gram se webbsidan.

2 juli - 27 juli
vägkyrka i valla kyrka
måndag till fredag 13:00 – 18:00
Vägkyrka i Valla kyrka med daglig guidning i 
Huitfeldska gravkoret och Rune Ekres utställ-
ning ”Johannespassionen”. 
• Daglig andakt mån - fre kl 15:00
• Fotoutställning ”Och jag såg en ny him-

mel och en ny jord.” i församlingshemmet  
4 juli-27 juli. Fotograf Britt-Inger Olsson.

• Musik i våffelkaféet med lokala musiker 
varje torsdag 16:00.

• Fredagsmusik kl 15:00  i Valla kyrka med 
olika musiker.   
 
Se kalendern för mer information.

alla våra kyrkor är öppna för besök under dagarna, men några av dem har under 
vissa veckor särskilt öppet med guidning och café. du hittar alla adresser på 
sidan 30 i tidningen.

öppna kyrkor
sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2018
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Det enda ni behöver ha med är legitimation och 
giltigt hindersprövning. Den ansöker ni om i för-
väg hos skatteverket. www.skatteverket.se

Vid frågor hör av dig till präst 
Jaana Pollari Lindström 
jaana.pollari.lindstrom@svenskakyrkan.se, 
telefon 0733 230 506 eller till 
pastorsexpeditionen telefon 0304 66 00 55.

vill ni gifta er 2018? 
drop-in bröllop 9 juni och 15 september 

i skärhamns kyrka kl 11-13, 14-16
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Ni kommer i bröllopskläder eller era vanliga 
kläder, ni bestämmer. Inget rätt och inget fel! 
Ni kan ta med alla vänner och släkten, eller 
kom helt själva. 
Vi har präst och musiker. Vi pratar lite innan 
och ser att alla papper är i ordning. Däref-
ter genomför vi vigseln som tar cirka tjugo 
minuter. Det finns fika om det blir en stunds 
väntan.

Det går också bra att låta döpa sig eller sina 
barn under dagen.

Foto: Joacim Carlström IKON
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stenkyrka kyrka
stenkyrkovägen 30, 471 93 kållekärr 
Det finns några parkeringsplatser utanför kyr-
kan. Det finns fler p-platser nere 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 vid 
kyrkan. Parkera vid fd Saga biografen.
hållplats skärhamns 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, myggenäs
övergårdsvägen 39, 471 62 myggenäs
Valla församlings lägenhet i Höviksnäs.

för att hitta kollektivtrafiken
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
mellan den 23/7-17/8  öppet mån-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 utanför 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 Kyrkes-
und. 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 5, 471 94 kållekärr
Det finns en parkeringsplats 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 samt vid ICA.
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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Namn:_________________________________________________

Adress: ________________________________________________

skicka in lösning till: 
Svenska kyrkan Tjörn, 
Hamngatan 17, 471 32 Skärhamn. 
Märk kuvertet ”Korsord”. 
Tävlingen pågår till 1 juli.

Vinnare till förra krysset, som gratulerats med 
var sin blomstercheck är:
• Pierre Atterling, Klövedal
• Kent Jonsson, Höviksnäs
• Povel Sörbris, Klövedal
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appen kyrkguiden 
hjälper dig hitta till Svenska kyrkan med mo-
biltelefonen. Du kan också se vad som händer 
i kyrkan och planera gudstjänster och annat 
som du inte vill missa. Appen är gratis och 
finns för både iPhone och Android.
Hitta till kyrkan när du ska på bröllop eller 
dop. Sök via kartan eller kyrkans namn. I 
appen hittar du också församlingarnas ka-
lendrar. Du kan skapa en egen kalender med 
gudstjänster eller konserter du vill gå på och 
få en påminnelse så att du inte missar något. 
Lägg in den församling du vanligtvis besöker 
som favorit så har du alltid koll på vad som 
händer.

hitta allt som händer hos svens-
ka kyrkan tjörn via vår kalender
www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

följ vår blogg
blogg.svenskakyrkan.se/svenskakyrkantjorn/

Vad är viktigt för ett gott liv? 
Vem är jag och vem vill jag 
vara? När du är konfirmand 
finns möjlighet att fundera på 
sådant som vi kanske inte gör 
varje dag. Du får åka på läger, 
lära känna nya människor eller 
lära känna gamla vänner på 
nytt sätt.
Du kan läsa i vilken församling 
du vill, där du har dina kompi-

sar eller har nära till kyrka och 
församlingshem. Vardag eller 
helg? Termin eller sommar? Du 
väljer ett alternativ som passar 
dig!

Det är aldrig försent att lära sig 
mer om kristen tro. Även  för 
dig som är äldre finns det möj-
lighet.

www.svenskakyrkan.se/tjorn/konfirmation
www.svenskakyrkan.se/tjorn/vuxenkonfirmation

kon-
firma-
tion


