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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...
Han kom tillbaka. Vi hade gett upp hoppet, till 
och med tagit bort hans matskål. Men så den 
första lördagskvällen i maj stod han som van-
ligt utanför dörren igen, om än smal och väldigt 
hungrig. Jamandes och vill komma in. Katten 
Melker 14 år var tillbaka, efter 24 dagar på vift. 

När chocken lagt sig och han otroligt nog tyck-
tes ha klarat sig bra, firade vi och katten fick rä-
kor. Mycket uppskattat. Jag trodde inte att han 
hade några kattliv kvar, men jag misstog mig. 
Återigen tar han igen sig under syrenträdet och 
solar på trappen när han inte står vid kylskåpet 
och ser oskyldiga och söt ut. Man ska aldrig ge 
upp!

Och vi ska inte ge upp om sommaren, vi vet att 
den kommer tillbaka varje år även om vi alltid 
är oroliga över väderlek och om semesterplaner-
na ska passa in. Om allt ska klaffa. Det är en 
övning i tillit år från år. 

Och lika självklart som att sommaren kommer 
tillbaka, lika självklart är det för oss i Svenska 
kyrkan Tjörn att bjuda in till ett gediget som-
marprogram i våra kyrkor. Musik, öppna kyr-
kor, utställningar, barnaktiviteter, pilgrimsvand-
ringar och mer än så. Vi hoppas du ska hitta 
något som just du gillar! 

Så har en del av oss bytt namn, vårt internatio-
nella arbete heter numer ACT Svenska kyrkan. 
Läs mer om namnbytet inne i tidningen. 

Och var katten Melker hållit hus under de 24 
dagarna han var borta, det har vi fortfarande 
ingen aning om. Jag hade väldigt gärna velat 
veta, men så måste det ju finnas lite mystik i livet 
också. 

Trevlig sommar! 

 tina augustssson 
 kommunikatör
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sid 12-23. stina ekblad, maria ottensten och 
tomas sjödin är bara några av de som kom-
mer till oss i sommar. 
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johan ernstson 
kyrkoherde

tankar nu - 
för tiden 

framtiden ligger i att finnas i samtal med 
och relation till människor.  framtiden 
ligger i att vara nyfiken och ta del av al-
las bilder och erfarenheter av gudsmöten. 
framtiden ligger i att finnas tillsammans 
med människor i alla verklighetsutma-
ningar. för tiden då kyrkan levererade 
alla ”svar”, om den tiden någonsin har 
funnits? – den är förbi. 

Vi kan konstatera att Svenska kyrkan Tjörn har 
gjort en tydlig ”resa” på bara de 20-30 senaste 
åren. Utan att gå in på detaljer så är det ändå 
lätt att skönja en större öppenhet och en närhet 
mellan kyrka och den verklighet vi finns mitt i. 

Den överdrivna respekten har avtagit och 
människor har alltmer blivit ”myndigförkla-
rade” och gett sig själva tolkningsutrymme att 
ta ansvar för sin egen tro. Detta är en god och 
hoppfull utveckling. 

Men Svenska kyrkan Tjörn står liksom hela 
Svenska kyrkan inför stora utmaningar i ett mer 

pluralistiskt samhälle där valen är oändliga. Ut-
maningen består bland annat i att bli beröran-
de och begriplig för alla vi möter. Det för att i 
ett nytt sammanhang, med nya förutsättningar, 
ge vidare berättelsen om Gud. Jag tror att det 
handlar om att tydligt eftersträva och skapa 
sammanhang där alla är inräknade, sedda och 
lyssnade på. Nya sammanhang och ett nytt be-
gripligt språk är av nöden för att ge budskapet 
vidare. 

Resan genom dåtiden och nutiden in mot fram-
tiden blir oerhört viktig. Och på den resan är 
lyssnandet och seendet in i vår verklighet och 
samtid – med människor som vill kyrka - abso-
lut nödvändigt. Vi behöver göra saker och sats-
ningar tillsammans. 

Ur det tänket har ledorden relevant, närvarande, 
lyssnade, tydlig, öppen och uthållig – växt fram 
för Svenska kyrkan Tjörn. Det för att vara en 
kyrka där alla kan känna sig hemma och alla 
kan få dela med sig och ta emot - utan att först 
fråga om det är ”rätt” eller passar in?
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Ledorden ger i sin tur visionen som Svenska kyr-
kan Tjörn lever med. Visionen att med Kristus 
som grund vara:

En gemenskap som bär och ger livsmod i var-
dag, helg och högtid. 
Ett sammanhang där människor finner hopp 
och framtidstro.
En självklar del av ett modernt samhälle som  
bidrar till att skapa goda strukturer. 

Utifrån visionen är det självklart för Svenska 
kyrkan Tjörn att finnas i ständigt möte, relation 
och samverkan med människor och lokala ak-
törer som föreningar och kommun. Det för alla 
människors bästa och allas lika värde. I visionen 
ryms allt vi gör, och en mängd mer, i samklang 
med allas vår längtan efter helhet, sammanhang 
och Gudsmöten.

johan ernstson
kyrkoherde

svenska kyrkan tjörn

En gemenskap som bär 
och ger livsmod i var-
dag, helg och högtid. 

Ett sammanhang där människor 
finner hopp och framtidstro.

En självklar del av ett  
modernt samhälle som bidrar 
till att skapa goda strukturer. 
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ett möte längs vägen
maria hanner är diakon i 
Johannebergs församling 
i göteborg, med ett för-
flutet som diakon även på 
Tjörn. Nu är hon tillbaka 
för att inleda sommarens 
pilgrimsvandringar med ett 
föredrag i klövedals för-
samlingshem. Hon talar 
utifrån sin bok möten längs 
vägen.

Texterna i boken är korta re-
flektioner utifrån olika väg-
märken, vanliga och lite mer 
ovanliga. Idén känns lika enkel 
som genialisk. Vägmärken som 
vi ser överallt utan att tänka 
kring dem på ett djupare plan. 
Maria har förmågan att se dem 
i ett annat perspektiv. Vad be-
tyder ett märke för vägarbete 
pågår? Vad säger en stopp-
skylt?

– Jag tänker mycket i bilder 
och håller som diakon ofta an-
dakter. Tron börjar i vardagen, 
i det lilla och nära, och leder 
mig till att läsa mer i Bibeln. 
När jag ser ett vägmärke på-
minner det mig om Gud i ett 
större perspektiv och hur han 
ser till vårt bästa. 

som andakt
Tanken var att texterna i boken 
skulle användas som andakter, 
hemma för sig själv eller i en 
grupp i församlingen. Ibland 
använder hon dem själv i yrket 
som diakon. 
– Jag har fått flera reaktioner 

från människor som är utbrän-
da. De kan ta till sig dem efter-
som de är korta texter utifrån 
konkreta bilder, och de upple-
ver texterna som tröstande. 

texter i annat ljus
Nu har nya dörrar öppnats och 
hon har själv lett pilgrimsvand-
ring i stadsmiljö. Hon hade 
själv ingen tanke att skriva 
en bok om pilgrimsvandring-
ar. Just den kopplingen är det 
andra som sett när boken väl 
kom ut. 

Därför blev hon först förvånad 
när Göteborgs Pilgrimscen- 
trum hörde av sig. De ville att 
hon skulle delta på det nationel-
la Pilgrimsmötet. Men nu inser 
hon att hennes texter även pas-
sar väl in i det sammanhanget.

Vilket är ditt eget favoritväg-
märke?
– Det är märket för servering, 
den med kaffekoppen. Det är 
en påminnelse för mig att ta en 

paus tillsammans med Jesus, 
att stanna upp en stund, säger 
hon.

Maria använder sig gärna av 
sin kreativitet för att reflekte-
ra. Hon fick idén om texterna 
kring vägmärken och bar på 
den under flera år. När barnen 
blev större fortsatte hon att ar-
beta deltid, och tog hon sig tid 
att sammaställa texterna till en 
bok. Hon skickade in dem till 
förlag och fick boken utgiven. 
Nu skriver hon även dikter och 
målar och delar med sig på so-
ciala medier.

Vad betyder sommar för dig?
– Det är ledighet och att få vara 
tillsammans, gärna i segelbå-
ten, alla fyra barnen, jag och 
min man. Vi är dessutom flera 
i familjen som fyller år under 
sommaren, så sommar betyder 
också kalas. Och så är sommar 
glass.

tina augustsson

”När jag ser ett 
vägmärke påmin-
ner det mig om 
Gud i ett större 
perspektiv och 
hur han ser till 
vårt bästa.”
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Foto: Christer Brosché, Argument förlag

Pilgrimskvällen i Klövedals för-
samlingshem den 13 juni  blir en 
föreläsning av Maria Hanner. Inn-
an föreläsningen börjar 19.00 finns 
det möjlighet att vandra i närheten 
av församlingshemmet. Kaffeser-
vering från 18.00. Övriga pilgrims-
vandringar under sommaren kan 
du läsa om på sidan 24. 

Vill ni följa Maria Hanner så hittar 
ni hennes bilder på Facebooksidan 
Mimmas bilder. 
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SAMMA HIMMEL. SAMMA RÄTTIGHETER. VERKLIGHETEN SER OLIKA UT.

Den 5 maj bytte Svenska 
kyrkans internationella ar-
bete namn till Act Svenska 
kyrkan. där act står för ac-
tion by churches together.

– Det nya namnet ska göra det 
lättare för människor att förstå 
vilka vi är, vad vi gör och vad vi 
står för.  Det behövs för att öka 
engagemang, kunskap och in-
samling, så att vi kan utveckla 
partnerrelationer och tillsam-
mans försvara människors vär-
dighet och rättigheter runt om i 
världen, säger Erik Lysén, chef 
för Act Svenska kyrkan.

mot fattigdom och förtryck
Tillsammans med kyrkor och 
organisationer arbetar Act 
Svenska kyrkan mot fattig-
dom, förtryck och orättvisor 
samt långsiktigt med att stödja 
kyrkliga ledare. 

Huvudbudskapet är att vi alla 
lever under samma himmel och 
har samma rättigheter. Men att 
verkligheten tyvärr inte alltid 
ser ut så. Därför behövs Act 
Svenska kyrkan.

tillsammans 
Att vara kyrka är en styrka i 
sammanhanget. Samarbetet 
med ACT-alliansen, ett nätverk 
med över 150 kyrkor och tros-
baserade utvecklingsaktörer, 

gör det möjligt att arbeta effek-
tivt och långsiktigt med utveck-
lingssamarbeten samt att ha en 
stark påverkansröst i exempel-
vis jämställdhetsfrågor.

– På många platser är kyrkan 
en viktig normbildare och på-
verkar bland annat synen på 
kvinnors och mäns roll i sam-
hället. Därför har kyrkor en 
unik möjlighet att driva frågor 
för jämställdhet och mänskliga 
rättigheter. Det är en styrka att 
vara kyrka, säger Erik Lysén.

Vill du vara med i Svenska 
kyrkan Tjörns internationella 
grupp och arbete med interna-
tionella frågor? Du hittar infor-
mation på svenskakyrkan.se/
tjorn/internationella-gruppen 
eller ring 0304-66 00 55.

stöd act svenska kyrkan
swish: 9001223
plusgiro: 90 01 22-3
bankgiro: 900 1223

läs mer på: 
svenskakyrkan.se/act

ACT Svenska kyrkan 
- nytt namn samma viktiga arbete

”Det är en styrka 
att vara kyrka.”

Fo
to

: K
at

 P
al

as
i



PETRUS 2/2019 9

Solidariskt altarbord 
För ett år sedan började 
arbetslaget i Valla att pra-
ta om möjligheten att skapa 
det som kallas ett ”Solida-
riskt altarbord”.  Det är ett 
relativt enkelt sätt att vara 
med och bidra till ett mer 
hållbart samhälle. 

Ett material framtaget av Kir-
sebergs församling har använts 
som utgångspunkt i samtalen. 

Vi dukar vårt altarbord för att 
ha fest tillsammans och fira vår 
gudstjänst. Vi tänder ljus, tar 
fram finaste silverservisen för 
att dela måltiden och vi  sätter  
fram buketter av olika sorters 
blommor. Vi vill att det ska 
synas att det är något speciellt 
som vi samlas till. 

Det är även viktigt är att för-
söka vara goda förebilder för 
hur vi vårdar och tar hand om 
skapelsen. När vi fick en bok 
om just altarblommor, blev det 
naturligt att börja just där.

Det har berört oss att läsa på 
om hur förhållandena kring 
blomsterodlingar ser ut runt 
om i världen. Det känns på nå-
got sätt inte rimligt att köpa in 
blommor som drivits upp med 
så mycket gifter att de som 
skördar, framför allt kvinnor 
och barn, blir skadade av sin 
arbetsmiljö. Ofta fraktas blom-
morna från länder långt bort, 
vilket också har en negativ in-
verkan på miljön.

en del av något större
Blommorna på altaret har en 
utsmyckande funktion, men de 
representerar också något stör-
re. Vi bär fram en del av vad vi 
har fått från Gud för att visa vår 
tacksamhet. Vi har tur, vi bor i 
ett land med fantastisk växtlig-
het. Det är rent krasst inte nå-
gon särskilt lång promenad som 
behövs för att finna något som 
vi upplever som vackert.

En av tankarna med det här 
projektet är att få fler att kän-

na sig delaktiga runt altarbor-
det. Vi har börjat prata om det 
i församlingen och ställt frågor 
till några av dem som går i 
våra gudstjänster och som har 
ett intresse av natur och träd-
gårdar. Vi har också börjat 
plantera sådant som vi kan ha 
användning av.

delaktighet och mötesplats
Vi tror att det kommer att bli till 
något bra för oss i församling-
en. Ännu fler kan få finnas med 
för att skapa tillsammans och 
vårda den kyrka som vi möts i. 
En solidarisk mötesplats där vi 
värnar om varandra och med 
en grundtanke av solidaritet för 
den mänsklighet och den jord 
som Gud har skapat.

Blommorna blir ett litet steg på 
vägen. 

valla församling genom 
louise berntsson och 
malin ringfelter.
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Sedan sist har vi två nya medarbrbetare hos oss på svenska 
kyrkan tjörn som här presenterar sig lite kort.

personalnytt

magdalena karlsson 
vikarierande lokarvårdare 
i klödevals församling och 
kyrkans hus
svenska kyrkan tjörn.

hur vill du beskriva dig själv?
Jag är en glad tjej med rötter i 
Skärhamn.

varför vill du jobba i svens-
ka kyrkan tjörn? 
Jag vill utvecklas och lära mig 
nya saker, och få nya erfaren-
heter.

vad ser du mest fram emot 
med ditt nya jobb?
Det är mötet med alla nya 
människor. 

vilken är din favoritplats på 
tjörn?
Sundsby säteri!

stötta skärhamns kyrka - 
en unik kyrka 

Skärhamns kyrka ägs och drivs 
av en egen kyrkoförening, som 
bara en av två kyrkor i Sverige. 
Kyrkan  används i Svenska kyr-

kan Tjörns verksamhet. Kyrkan 
är helt beroende av ekonomiskt 
bidrag från allmänheten. Du kan 
enkelt skicka ditt bidrag till vårt 
swish- konto 123 161 37 93 eller 
bankgiro 5066-4770.

Du kan också bli medlem, 50 kr 
för enskild medlem och 100 kr 
för familj. 

Jaana Pollari Lindström är 
ordförande i Skärhamns kyrko- 
förening. 0733 230 506

112 dop genomför-
des i Svenska kyrkan Tjörn 
under 2018.

13 olika stift finns i 
Sverige. Ett stift är en geogra-
fisk indelning och varje stift 
har en  biskop. Svenska kyr-
kan Tjörn tillhör Göteborgs 
stift, där Susanne Rappman 
är biskop. 

niclas olsson, 
kyrkogårdsförman  
(en nyinrättad tjänst)
svenska kyrkan tjörn

hur vill du beskriva dig själv?
Jag är en rastlös bondpôjk som 
är uppvuxen på östra Tjörn. 

varför vill du jobba i svens-
ka kyrkan tjörn?
Jag har tidigare jobbat inom 
vaktmästeriet i Valla under någ-
ra somrar. Det trivdes jag bra 
med och den här tjänsten känns 
lockande och utmanande, inte 
minst för att det är mycket 
ansvar. Det trivs jag med.  Jag 

har nog alltid varit något av en 
ledarperson och nu får jag ut-
veckla det. 

vad ser du mest fram emot 
med ditt nya jobb?
Jobbet känns utvecklande för 
mig och så hamnar jag i ett nytt 
större sammanhang, det känns 
spännande. 

vilken är din favoritplats på 
tjörn?
Det är helt klart hemma på 
halvön! 
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hitta allt som händer hos svens-
ka kyrkan tjörn via vår kalender
www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

följ vår blogg
blogg.svenskakyrkan.se/svenskakyrkantjorn/
Några inlägg från tidigare i år:
• Dina händer är fulla av blommor
• All I need to know about ministry – I lear-

ned from flyfishing
• Den kämpande tron

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.

Vi har skickat ut en folder till 
alla som i höst börjar åk 8. Du 
kan läsa i vilken församling du 

vill, där du har dina kompisar 
eller har nära till kyrka och 
församlingshem. Vardag eller 
helg? Du väljer ett alternativ 
som passar dig! Du hittar ock-
så all information på vår hem-
sida. 

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

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

konfir-
mation
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torsdag 30 maj 
Kristi himmelsfärds dag
8.00 gökotta på härön
Håkan Burman. Ta med kaffe-
korg.
8.00  skärhamns kyrka
Gudstjänst. Stenkyrka kyr-
kokör. Gisela Hellström. 
Ta med kaffekorg.
11.00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Janåke Hansson.
11.00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Håkan Burman.
11. 00  valla kyrka
Mässa och musik. 
Haga motettkör. Ulrike Heider, 
dirigent. 

lördag 1 juni
9.00 klädesholmens försam-
lingshem Morgonbön.

söndag 2 juni
söndag före pingst
10.00 friluftsguds-
tjänst på sundsby. Val-
la kyrkokör. Bo Eek. 
11.00  friluftsgudstjänst vid 
ule plats (hallsbäck) Håkan 
Burman. Vid regn i Klövedals 
kyrka.
11.00 rönnängs kyrka
Högmässa.    Församlingens      kyrko- 
körer. Janåke Hansson. Kyrk-
kaffe. 
11.00  skärhamns kyrka
Högmässa. Gisela Hellström.

tisdag 4 juni
8.45 rönnängs församlings-
hem Morgonbön.
12.30 övergårdsvägen 39  
Mat och prat. 

onsdag 5 juni
12.00  skärhamns försam-
lingsgård Sopplunch. 

torsdag 6 juni
9.00  klädesholmens kyrka
Ekumenisk nationaldagsbön. Sil-
lens dag på Klädesholmen.
Janåke Hansson. 
16.00  stenkyrka kyrka
Nationaldagsgudstjänst. 
Janåke Hansson.

lördag 8 juni
9.00 klädesholmens försam-
lingshem Morgonbön.
18.00 visor i försommartid. 
valla kyrka
Kammarkören Västanvind. 
Dirigent Anna-Märta Leijon. 

söndag 9 juni 
pingstdagen
11.00  stenkyrka kyrka
Gudstjänst. Johan Ernstson.

11.00  valla kyrka
Högmässa. Bo Svensson, sång.
11.00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Gisela Hellström.
11.00 Skärhamn EFS
Gudstjänst. Bibelsamtal, bön, 
söndagsskola.
14.00  åstols missionshus
Gudstjänst. Egon Aronsson.
17.00  rönnängs kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter.
19.00  klövedals kyrka
Högmässa. Tema: I Guds vind. 
Musik av Pekka Simojok och 
svensk text av Per Harling. 
Klövedals kyrkokör. Johan Er-
nstson. Kyrkkaffe från 18.00. 

måndag 10 juni 
annandag pingst
19.00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst. Janåke Hansson.

onsdag 12 juni
12.00 blekets kyrka  
Orgelsoppa. 
18.00  hela kyrkan sjunger
skärhamns kyrka
Vårkonsert med Stenkyrka 
kyrkokör. Kom och sjung med 
i,  och lyssna till, vår- och som-
marpsalmerna. Andakt och fika. 

reservation för felskrivningar och ändringar i programmet.  
vårt program hittar du på www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

sommarprogram
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

torsdag 13 juni
19.00  möten längs vägen
klövedals församlingshem
Diakon Maria Hanner be-
rättar utifrån sin bok Möten 
längs vägen. Föredraget startar 
19.00. Servering och möjlighet 
till vandring i närområdet från 
18.00. Läs mer på sid 6.

lördag 15 juni
drop-in vigsel
skärhamns kyrka 11-13, 14-16 
Säg ja! Det kan vara enkelt 
att gifta sig. Kom som ni är, 
tillsammans med släkt och 
vänner eller bara ni själva. Vi 
bjuder på alkoholfritt bubbel. 
Ta med giltig hinderspröv-

ning och legitimation om ni 
vill gifta er. (Hinderspröv-
ningen beställer du från 
skatteverket). Det går också 
bra att bli döpt eller låta 
döpa sina barn. Se sid 29.

söndag 16 juni
heliga frefaldighets dag
11.00  klövedals kyrka
Högmässa. Håkan Burman.
11.00  rönnängs kyrka
Högmässa. Janåke Hansson.
11.00  skärhamns kyrka
Högmässa. Gisela Hellström.
Körmusik. 
11.00  valla kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter.
Sång: Solveig Jonsson.

15.15  dyrön efs-kyrka
Gudsjänst. Janåke Hansson.
17.00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst EFS. Gisela Hell-
ström. Sång: Sandra Märling. 

sommarhäng i rönnäng
17-20 juni 10.00–14.00  
(anmälan krävs). 
För dig som gått ur årskurs 
3-5. Varje dag hittar vi på oli-
ka aktivieter och äter lättare 
lunch tillsammans. Anmälan 
senast 12 juni till Lotta Axels-
son 0733 230 533. Läs mer på 
sid 26.

sommarfräs i myggenäs
17-20, 24-28 juni 10.00-15.00 
(ingen anmälan)
En öppen verksamhet med ut-
flykter, lek och skapande. Ing-
en anmälan. 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.
Läs mer på sid 26.

sommarbus i kyrkans 
hus, kållekärr
17-28 juni (anmälan krävs).
Anmälan till Anne-Marie 
Axelsson, 0733 230 534. 
Begränsant antal platser. 
Läs mer på sid 26.

onsdag 19 juni
12.00  skärhamns försam-
lingsgård Sopplunch. 
19.00  klövedals kyrka 
musikgudstjänst
En folkmusikresa i smedens 
spår från Hogdal till Bovall-
strand med Ranrike spelmän.

drop-in vigsel 15 juni 
och 7 september

sommar
häng-fräs-bus
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lördag 22 juni
midsommardagen
11:00  bockholmen bakom 
akvarellmuseet
Friluftsgudstjänst. Janåke Hans-
son. (Vid regn i Skärhamns kyrka).
19.00  klädesholmens kyrka
Sång- och musikgudstjänst med 
EFS. Janåke Hansson. Sång av Ani-
ta och Tomas Granath. 

söndag 23 juni
johannes döparens dag
10.30  åstol, i parken
Ekumenisk friluftsgudstjänst.
Janåke Hansson, Maria Nord-
vall.
11.00  stenkyrka kyrka
Högmässa. Jaana Pollari Lind-
ström. Därefter vernissage 
12.15 för sommarens utställ-
ning De vanliga – 20 person-
porträtt av människor som levt 
på Tjörn. Öpppet vardagar 
8.00–16.00 Läs mer på sid 25.
11.00  klövedals kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter.
18.00  rönnängs kyrka
Gudstjänst Janåke Hansson. 
19.00  valla kyrka
Gudstjänst. Malin Ringfelter.
Mera människa – pianoimpro-
visation med jazzpianisten Lars 
Jansson. 

midsummer match cup
25-28 juni
skärhamns församlingsgård
Loppis och fika. 10.00-16.00. 
Även kyrkan är öppen. 

tisdag 25 juni
19.00  klädesholmens kyrka
Tomas Sjödin om Livets gång 
och dagarnas puls – en kväll 
om att fortsätta växa sedan 
med blivit vuxen. Fika.

onsdag 26 juni
12.00  skärhamns kyrka
Andakt, därefter sopplunch, 
tornvisning, loppis och café. 
Öppet till 16.00. 
19.00  skärhamns kyrka
musik i sommar
Keltiska duo. Jonas Liljeström, 
fiol och sång och Emil Pernblad, 
gitarr. Musik från den keltiska 
folkmusiktraditionen och består 
av såväl eldiga jigs och reels som 
lyriskt melankoliska melodier och 
sånger. Andakt.

torsdag 27 juni
19.00  klövedals kyrka
Musikgudstjänst. Musikaliskt 
fyrverkeri, på möjliga och 
omöjliga instument med famil-
jen Hellgren. En hisnande mu-
sikalisk resa. 

lördag 29 juni
15.00  stenkyrka kyrka
Kammarmusikkonsert. 
RUM-Riksförbundet unga 
musikanter håller avslutnings-
konsert efter sitt läger på 
Billströmska folkhögskolan.
15.00 pilgrimsvandring 
start och mål färjeläget 
dyrön norra 
Ingen anmälan. Vi 
går utmed vandrings-
leden på ön. Medtag mat/
dryck. Andakt längs vägen. 
Läs mer på sidan 24

söndag 30 juni
andra söndagen efter tre-
faldighet
11.00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Janåke Hansson.
11.00  skärhamns kyrka
Högmässa. Håkan Burman.
11.00  valla kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter. 
15.30 kvarnbacken
Gudstjänst. Janåke Hansson.
19.00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Håkan Burman. 
Sång och musik med Karin och 
Caroline Hermansson. Fika 
från 18.00.

valla 23 juni
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JULI

klädesholmens kyrka  
och  rönnängs kyrka 
1–13 juli 12.00–17.00
Klädesholmens kyrka och Rön-
nängs kyrka är öppna måndag 
till lördag. Dessutom när det är 
gudstjänst. Möjlighet till guid-
ning. Läs mer på sidan 28.

vägkyrka i valla kyrka
måndag till fredag 
1–26 juli 13.00–18.00
Vägkyrka i Valla kyrka med 
daglig guidning i Huitfeldtska 
gravkoret och Rune Ekres ut-
ställning ”Johannespassionen”. 
Våffelcafé och andakt 15.00 
varje dag. Läs mer på sidan 28.

skärhamns kyrka 
1 juli-31 augusti
Kyrkan öppen varje vardag mel-
lan 9.00-18.00 och varje helg 
mellan 10.00-18.00. Dessutom 
öppet när det är gudstjänst eller 
konsert. Läs mer på sid 28.

tisdag 2 juli
13.00–15.00 barn i vägkyr-
kan, valla församlingshem
Skapande och lek. Våffel- 
fika. Ingen anmälan. Orgelsaga 
15.00.

14.00 vernissage
valla församlingshem
Konstutställning. Tilda  
Flodström, 17 år från Öd-
smål ställer ut. Se sid 25. 
15.00 orgelsaga
valla kyrka barn i vägkyr-
kan Orgeln sjunger när Linus 
Landgren läser sina orgelsagor. 
Sagofigurerna väcks till liv ge-
nom orgelpipornas ljud. Barn 
som vuxna välkomna. Se sid 26.

onsdag 3 juli
12.00  skärhamns kyrka
Andakt, därefter sopplunch, 
tornvisning, loppis och café. 
Öppet till 16.00. 
19.00  musik i sommar  
skärhamns kyrka
Mellan himmel och hav, en 
musikpoetisk resa med Rita 
Saxmark och Sabina Agnas.
Nya arrangemang för klassisk 
gitarr och sång inspirerade av 
båda kända och okända poe-
ter och kompositörer.

torsdag 4 juli
13.00–15.00 barn i vägkyr-
kan, valla församlingshem
Skapande och lek. Vi spelar på 
instrument. Våffelfika. Ingen 
anmälan. 

19.00  viskväll i kustkyrkan 
klövedals kyrka
Erik Gislason, präststudent 
och musiker spelar egna låtar 
med influenser från pop, blues 
och visa. Fika serveras från 
18.00, program börjar 19.00. 
19.00  sommarmusik i
rönnängs kyrka
Rönnängs kammarkvartett, 
piano, flöjt, violin och violon-
cell  spelar musik från fyra år-
hundraden.

fredag 5 juli
15.00 fredagsmusik i
valla kyrka
Unga sjunger och spelar. Anders 
Johansson, orgel och piano, och 
Johan Windelstrand, fiol. 

träbåtsfestivalen skär-
hamns 6-7 juli
Svenska kyrkan Tjörn är på 
plats och bjuder på kyrkkaffe. 

lördag 6 juli
13.30 musikandakt   
klädesholmens kyrka 
Lennart Tönnäng med vänner. 
18.00  musik i sommarkväll
valla kyrka
Jazz i psalm och visa.  Håkan 
Westerlind med vänner.
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söndag 7 juli
tredje söndagen efter tre-
faldighet
10.00 skärhamns segelsäll-
skaps lokaler
Båtmässa. Håkan Burman.
Axel Falk, solist. 
11.00  klövedals kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter.
11.00  rönnängs kyrka
Högmässa. Janåke Hansson. 
16.00  åstols missionshus
Gudstjänst. Håkan Burman. 
18.00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst. Janåke Hansson. 
19.00 mässa och musik
valla kyrka 
Där du går visor om kärlek och 
livets skörhet. Dina Grund-
berg, sång  och Hans Grund-
berg, piano. Malin Ringfelter.

8-12 juli 
barn i kustkyrkan 
11.00–13.00 linnevikens
badplats kyrkesund
Varje dag pyssel och utlåning 
av strandleksaker. Kostnads-
fritt. Vi finns i ett tält på stran-
den, i anslutning till simskolan. 
Ev frågor Anne-Marie Axels-
son 0733 23 05 34. Se sid 26.

tisdag 9 juli
13.00 auktion och loppis
valla församlingshem
Auktionist Bror Johansson.  
Behållning till ”Koprojektet, 
ACT Svenska kyrkan.

onsdag 10 juli
12.00  skärhamns kyrka
Andakt, därefter sopplunch, 
tornvisning, loppis och café. 
Öppet till 16.00. 
15.30  musik i våffelkaféet
valla församlingshem 
Aftonro  och förhoppning –  

ett program med texter och 
musik av Allan Edwall. Duon 
Allans hjältar - Sofia Källman, 
sång och Boel Mogensen, kon-
trabas.
19.00  skärhamns kyrka
musik i sommar
Fields of gold – en kväll med 
tolkningar av  Eva Cassidys 
musik. Madelene Johansson, 
sång  och Ulf Esborn, piano.
Andakt. 

torsdag 11 juli
18.00 pilgrimsvandring 
till och runt bö tjärn
Ingen anmälan. 
Samling och parke-
ring vid Röavallen, 
Skärhamn. Med-
elsvår och bitvis svår vandring. 
Medtag mat/dryck. Mässa 
under ett stopp längs vägen. 
Läs mer på sidan 24. 

19.00  sommarmusik i
rönnängs kyrka
Som en väg sköljd upp mot 
stranden. Sånger med lyrik av 
bland andra Pär Lagerkvist.
Fredrik Hellgren, sång, och 
Henrik Löwenmark, piano.

fredag 12 juli
15.00 fredagsmusik i
valla kyrka
Uppbrott och förvandling.
Bryt upp, bryt upp! Den nya 
dagen gryr. Oändligt är vårt 
stora äventyr. Texter av  Karin 
Boye samt egenskrivet material 
tillsammsns med musik av Si-
belius, Fauré med flera. 
Med duon Gro: Susanna Ce-
derberg, piano och sång, och 
Sofia Haglund, cello och sång. 
Andakt. 
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lördag 13 juli
18.00  musik i sommarkväll
valla kyrka
Världsmusik och  ragtime mö-
ter barock och visor med Duon 
Iris. Johanna Yew Olsson, ma-
rimba och sång, och Marcus 
Fenn, bouzouki, fiol och sång.

söndag 14 juli
fjärde söndagen efter tre-
faldighet
11.00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter.
11.00  skärhamn kyrka
Högmässa. Gisela Hellström.
11.00  valla kyrka 
Gudstjänst. Ninnie Alstersjö.
18.00  rönnäng kyrka
Gudstjänst. Gisela Hellström.
19.00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Ninnie Alstersjö.
Karin Nyberg, sång och musik. 
Fika från 18.00

16-21 juli sommarkyrka  
19.00   dyröns efs kyrka
Talare Göran Landgren.
Fredag: Musikkväll med Michael 
Jeff Johnsson. Söndagsgudstjänst  

11.00. För fullständigt program se 
facebook.com/efskyrkandyron

tisdag 16 juli
19.00  fladdermuskväll 
valla kyrka (barn i vägkyrkan)
Gå upp i Valla kyrktorn med 
Kenth Borglund och titta på 
fladdermöss. Begränsat antal, 
från 6 år. Anmälan till Bodil 
Kristiansson tel 0733-230 536.

onsdag 17 juli
12.00  skärhamns kyrka
Andakt, därefter sopplunch, 
tornvisning, loppis och café. 
Öppet till 16.00. 
15.30  musik i våffelkaféet
valla församlingshem 
Sommarjazz med Tre Rara
Dina Grundberg, sång, Johan 
Åkesson, gitarr och Jakob 
Ulmestrand, kontrabas.
19.00  musik i sommar skär-
hamns kyrka
Sommarjazz med Tre Rara
Dina Grundberg, sång, Johan 
Åkesson, gitarr och Jakob Ul-
mestrand, kontrabas. Andakt.
 torsdag 18 juli

19.00  kyrkogårdsvandring
klövedals kyrka
Med Torgny Larsson, släkt-
forskare. Fika finns att köpa i 
Klövedals församlingshem från 
18.00. Kustkyrkan arrangerar.

fredag 19 juli
15.00 fredagsmusik i
valla kyrka
Eld och passion.  Spansk och 
sydamerikans musik. Kristin 
Malmborg, cello, och Henrik 
Berg, piano. 
19.00 musikgudstjänst 
dyrön efs-kyrka
Musikgudstjänst med Michael 
Jeff Johnsson.

lördag 20 juli
13.00 margareta-
dagen i valla 
kyrka
Inledande orgel-
musik, därefter 
guidning i Hvit-
feldtska gravkoret. Buss avgår 
14.15 till Sundsby Säteri 
för firande av Margaretada-
gen, tillbaka igen 17.00.
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18.00  musik i sommarkväll
valla kyrka
Pianoafton med pianisterna 
Bengt Forsberg och Erik Ris-
berg som spelar fyrhändig re-
pertoar av  klassiska mästare.

söndag 21 juli
apostladagen
11.00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Ninnie Alstersjö.
11.00  rönnängs kyrka
Högmässa. Gisela Hellström. 
11.00 stenkyrka kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter.
15.00  lilla askeröns kyrkogård
Friluftsgudsjtänst. Malin Ring-
felter. Valla spelmän.
16.00  åstols missionshus
Gudstjänst. Ninnie Alstersjö.
18.00 musikgudstjänst
valla kyrka 
Trio Bengt Forsberg spelar mu-
sik av Brahms, Milhaud, Chatja-
turjan, Mozart. Anna Roos Ste- 
fanson, violin,  Hermann Stefan- 
son, klarinett och Bengt Fors-
berg, piano.
18. 00  klädesholmens kyrka
Från folkton till gospel – Le-
vande vatten – om törst och 
tröst med Peter Sandwall och  
Lars Mörlid.

onsdag 24 juli
12.00  skärhamns kyrka
Andakt, därefter sopplunch, 
tornvisning, loppis och café. 
Öppet till 16.00. 
15.30  musik i våffelkaféet
valla församlingshem 
Livet i vers och dikt.  Bengtåke 
Carlson, läsning, Toivo Wis-
kari, nyckelharpa. 
19.00  stenkyrka kyrka
musik i sommar
Där du går - melodiska medita-
tioner och klangliga kontraster.

Anders Hagberg, flöjter, bas-
flöjter, sopransaxofon, offer-
dalspipa. Johannes Landgren,  
orgel och piano. Andakt.

torsdag 25 juli
18.00 bygudstjänst på 
säbygården
Gudstjänst där LRF är medar-
rangörer samt Säbygården. So-
lister och kyrkkaffe. 
19.00  sommarmusik i
Rönnängs kyrka
Vänliga sommarvindar med 
Vadstenakvartetten. Klassisk 
musik från förra sekelskiftet. 
Lotta Bagge, Elin Rundlöf 
Svanhedde, Jonna Westerberg 
och Octavian Leyva Dragomir.

fredag 26 juli
15.00 fredagsmusik i
valla kyrka
Middagsstillhet och klö-
verånga – en resa i den svenska 
romansskatten. Mariella Kar-

le, sopran och Henrik Löwen-
mark, piano.

lördag 27 juli
13.00 kustkyrka i skolhuset 
på härön 
Inbjudan till sång och rörelse 
för barn i alla åldrar med  Ma-
lena Furehill, som sjunger och 
spelar piano tillsammans med 
Malin Glänneskog på trumpet 
och slagverk. Yngre barn i vux-
ens sällskap. Fika från 12.00. 
Färja, från Kyrkesund. Fem 
minuters promenad från fär-
jeläget till skolhuset.
15.00 pilgrimsvandring 
på härön
Färja avgår från Kyrkesunds 
brygga 14.45 och 
åter efter vand-
ringen. Parkering 
vid Linnevikens badplats.
Vi går utmed vandringsleden, 
på berg och ängsmark, med-
elsvår vandring. Medtag mat/

klädesholmen 
21 juli

härön 27 juli
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dryck. Andakt längs vägen. 
Läs mer på sidan 24.
18.00  musik i sommarkväll
valla kyrka
På cittern, piano, fiol och slag-
verk låter Lekarerätten den 
skandinaviska och västgötska 
folkmusiken möta nya uttryck.
Olof Kennemark, fiol, Albin 
Broberg, cittern, Oskar Lind-
ström, piano, och Mårten 
Hillbom, slagverk.

söndag 28 juli
sjätte söndagen efter tre-
faldighet
11.00 kustkyrka på Härön.  
Gudstjänst. Ninnie Alstersjö. 
Vi är på skolplanen, vid regn i 
skolhuset. Musik med Josefin 
Ulmfelt. Ta med egen kaffe-
korg för kyrkkaffe. För de som 
vill istället kyrklunch på Maga-
sinet, pris 149 kr. Anmälan till 
Anne-Marie Axelsson 0733–
230 534 senast 26 juli. Däref-
ter guidning 15.00. Se nedan. 
11.00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Gisela Hellström.

11.00 skärhamnkyrka
Högmässa. Jaana Pollari Lind-
ström. 
11.00  valla kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter. 
18.00  rönnäng kyrka
Gudstjänst. Jaana Pollari Lind-
ström. 

15.00 kustkyrka på Härön
guidad vandring på Härön 
Med Laila Mattiasson. Samling 
vid skolhuset. Åter ca 16.00.

onsdag 31 juli
12.00  skärhamns kyrka
Andakt, därefter sopplunch, 
tornvisning, loppis och café. 
Öppet till 16.00. 
19.00  skärhamns kyrka
musik i sommar
Kärleken och livet. Charlot-
ta och Johan Birgersson med 
ett omväxlande program som 
präglas av sommar och kärlek. 
Allt från folkliga klanger till 
finstämda duetter. Sång, fiol, 
piano och tänkvärdheter. An-
dakt.

AUGUSTI

söndag 4 augusti 
kristi förklarings dag
11.00  rönnängs kyrka
Gudstjänst. Ninnie Alstersjö.
11.00 stenkyrka kyrka
Gudstjänst. Jaana Pollari Lind-
ström. 
15.00  björholmen
Ekumenisk gudstjänst med mis-
sionförsamlingarna på Tjörn. 
Gisela Hellström. Kyrkkaffe. 
(Vid regn i Klövedals kyrka)
16.00  åstols missionshus
Musikgudstjänst. Livets Pärlor 
med Ted Gärdestads sånger. 
Christer Andréas med vänner. 
Jaana Pollari Lindström.
18.00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst. Ninnie Alstersjö. 
19.00 valla kyrka
Temamässa Siocháin – en ir-
ländsk mässa om fred – sam-
manställd av Gjert Magnusson. 
Eva Blume, sång, Gjert Mag- 
nusson, sång och dragspel, 
Leif Pedda Pedersen,  gitarr , 
och Martin Corneliusson, bas. 
Körgrupp. Gisela Hellström. 

valla 21 juli rönnäng 25 juli
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sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2019

onsdag 7 augusti
19.00  skärhamns kyrka
musik i sommar
The County House Jazz Band,  
spelar blandad jazz. Andakt.

torsdag 8 augusti
18.00 pilgrimsvandring 
på lilla askerön
Samling vid Lilla As-
keröns  kyrkogård. 
Vi går mestadels 
på väg men även på berg och 
ängsmark, klassad som lätt till 
medelsvår vandring. Medtag 
mat/dryck. Efter vandringen 
mässa vid klockstapeln. Se  
sid 24.

10-11 augusti 
frivolt i skärhamn
lördag 12.00-17.00
söndag 11.00-16.00
Svenska kyrkan Tjörn finns på 
plats med ansiktsmålning, pyssel. 
Korv-, bröd- och festisförsäljning,  
med mera. 

lördag 10 augusti
18.00 valla kyrka
konsert
Dagen svalnar. Ett program 
som bygger på Edith Söder-

grans texter med Stina Ekblad 
och David Härenstam. Ett ar-
rangemang tillsammans med 
Tjörns kommun.

söndag 11 augusti
apostladagen
11.00 bräcke hembygdsgård
Friluftsgudstjänst. Med Valla 
och Stenkyrka församlingar. 
Jaana Pollari Lindström. Solist 
Karin Malmqvist. 
18.00 rönnängs kyrka
Högmässa. Jaana Pollari Lind-
ström.
19.00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Johan Ernstson. 
Sång och musik med Elsie Ed-
ström. Fika från 18.00.

tisdag 13 augusti
18.00 kyrkogårds-
vandring i rönnäng 
Mona Axelsson guidar och be-
rättar. Avslutande andakt.

onsdag 14 augusti
19.00 musikgudstjänst
valla kyrka
Ungdomskören  Uppsala City 
Soul Teens med sin ledare Ulri-
ka Ardin Dabo.

15-23 augusti
leksaker och barnklä-
der från förr
13.00–19.00 utställning i 
kyrkans hus, kållekärr
Kaffeservering med hembakat 
och lotterier. Samarbete mellan 
Stenkyrka kyrkliga syförening 
och Röda korset på Tjörn. Läs 
mer på sidan 25.

torsdag 15 augusti
19.00 författarsamtal
klövedals församlingshem
För oss som har smulor på 
köksbordet. Samtal mellan 
Maria Ottensten, präst och 
författare, och Johan Ernstson, 
kyrkoherde, utifrån Marias 
bok Vardagens Gud. Samtalet 
börjar 19.00. Fika från 18.00.

söndag 18 augusti 
nionde söndagen effer tre-
faldighet
11.00  klövedals kyrka
Högmässa. Johan Ernstson. 
11.00  rönnängs kyrka
Gudstjänst. Janåke Hansson.
11.00 stenkyrka kyrka
Högmässa. Håkan Burman. 
16.00  åstols missionshus
Gudstjänst. Håkan Burman. 
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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 2019

18.00  klädesholmens kyrka
Musikgudstjänst med EFS 
och 4joy från Örebro. Janåke 
Hansson. 
19.00 valla kyrka
Önskepsalmsgudstjänst. Johan 
Ernstson.

onsdag 21 augusti
19.00  musik i sommar
stenkyrka kyrka
Celtic connections kvintett
Keltisk folkmusik möter jazz, 
flamenco, nordiska klanger, 
afrikanska rytmer och mycket 
mer. Andakt.

lördag 24 augusti
20.00 konsert
valla kyrka
Göteborg Baroque framför 
programmet Drottning Kris-
tina.  Musik från Drottning 
Kristinas tid i Rom. Entré. Ett 
samarranemang med Sundsby 
vänförening, Tjörns kommun, 
Sensus samt Västra Göta-
landsregionen. 

söndag 25 augusti
tionde söndagen efter tre-
faldighet
11.00  klädesholmens kyrka
Högmässa. Håkan Burman. 
11.00  skärhamn kyrka
Gudstjänst. Gisela Hellström. 
11.00  valla kyrka
Högmässa. Valla och Habo 
kyrkokörer. Malin Ringfelter. 
11.00  skärhamn efs 
Gudstjänst. Bibelsamtal, bön, 
söndagsskola.
17.00  rönnäng kyrka
Gudstjänst. Håkan Burman. 
19.00  klövedals kyrka
Temagudstjänst Sommarens 
sånger. Hans Forsberg, sång 
och elbas, och Lars-Erik Peter-

son, sång och gitarr. Fika från 
18.00. Malin Ringfelter.

söndag 1 september 
elfte söndagen efter tre-
faldighet
11.00  rönnängs kyrka
Högmässa. Janåke Hansson. 
11.00 stenkyrka kyrka
Gudstjänst. Håkan Burman. 
11.00 valla kyrka
Högmässa. Malin Ringfelter. 
Norska Ås Kirkes barn- och 
ungdomskör.
14.00  åstols missionshus
Gudstjänst. Malin Ringfelter. 
17.00  klädesholmens kyrka
Gudstjänst. Janåke Hansson.
17.00  klövedals kyrka
Gudstjänst. Håkan Burman. 

lördag 7 september
drop-in vigsel
11-13, 14–16 skärhamns kyrka
Säg ja! En vigsel kan 
vara enkel. Kom som 
ni är eller ta med 
släkt och vänner. Det 
går också bra att bli döpt eller 
låta döpa sina barn. Vi bjuder 
på alkoholfritt bubbel. Ta med 
giltig hindersprövning och le-
gitimation om ni vill gifta er. 
(Hindersprövningen beställer 
du från skatteverket).
18.00 klädesholmens kyrka
gospelkonsert
Solid Gospel.

söndag 8 september 
tolfte söndagen efter tre-
faldighet
11.00 valla kyrka
Gemensam gudstjänst för alla 
församlingar på Tjörn. Johan 
Ernstson, Malin Ringfelter. 
Pastoratets kyrkokörer. 

sommarmusik på 
våra äldreboenden
inbjudan till bohuslän  
med martin bagge
Tisdag 25 juni 
11.00 klövedals äldreboende
15.00 kvarnbacken

Onsdag 26 juni
11.00 valåsen
12.00 lilldal

Sommarjazz 
med Tre Rara
Tisdag 16 juli
11.00 valåsen
12.00 lilldal
15.00 tubberöd
16.15 klövedal

Onsdag 17 juli
11.00 kvarnbacken
11.45 rönnängs äldreboende

klassiska pärlor 
Anna Brolin och Hannah 
Törnell Wettermark 
Onsdag 14 augusti
11.00 klövedal
15.00 tubberöd

Torsdag 15 augusti
11.00 Valåsen
12.00 Lilldal
15.00 Kvarnbacken

höststart vecka 37!
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våra äldreboenden 
25-26 juni

klädesholmen 18 augusti

valla 24 augusti

frivolt 10-11 augusti 

klövedal 30 juni

valla
10 augusti

barn i kustkyrkan

valla 24 juli valla 20 och 21 juli

skärhamn 31 juli

klövedal 11 augusti
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pilgrimsvandring

klövedals försam-
lingshem  
13 juni från 18.00
föredrag: Maria Hanner 
pratar utifrån sin bok Möten 
längs vägen.  Kaffeservering 
från 18.00, föredraget startar 
19.00. Kort vandring finns att 
gå vid församlingshemmet.
Läs mer på sid 6. 

dyrön 
 29 juni 15.00–18.00
Pilgrimsvandring på Dyrön.
Tag färja från Rönnängs bryg-
ga till Dyrön i lagom anslutning 
till starten - vi inväntar färjan. 
Vi går utmed vandringsleden, 
på berg och bitvis trappor som 
gör vandringen medelsvår. 
Medtag mat/dryck  som du vill 
ha, vi stannar några gånger un-
der vandringen. Då vi även de-
lar tankar med varandra.
Ev. frågor till Janåke Hansson 
tel.0733–23 05 08

till och runt bö tjärn  
11 juli 18.00–20.30
Samling och parkering vid 
Röavallen, Skärhamn.  Vi går 
till Bö tjärn, på berg och skog 
som gör vandringen medelsvår 
och bitvis svår.  Mässa under 
ett stopp längs vägen. 
Medtag mat/dryck  som du vill 
ha, vi stannar några gånger un-
der vandringen då vi delar tan-
kar med varandra.
Ev. frågor ring Anne-Marie 
Axelsson tel. 0733–23 05 34.

härön 
27 juli 15.00-18.00
Färja avgår från Kyrkesunds-
brygga kl.14.45 och åter ef-
ter vandringen. Parkering vid 
Linnevikens badplats. Vi går 
utmed vandringsleden, på berg 
och ängsmark som gör vand-
ringen medelsvår. Medtag mat/
dryck  som du vill ha, vi stan-
nar några gånger under vand-

ringen då vi delar tankar med 
varandra samt en andakt. 
Ev. frågor Anne-Marie Axels-
son tel. 0733–23 05 34.

lilla askerön  
8 augusti 18.00–20.30
Samling på parkeringen vid 
Lilla Askeröns  kyrkogård.
Vi går mestadels på väg men  
även på berg och ängsmark, 
klassad som lätt till medelsvår 
vandring. Medtag mat/dryck  
som du vill ha, vi gör några 
stopp under vandringen och 
delar tankar. Mässa vid klock-
stapeln vid vandringens slut.
Ev. frågor Anne-Marie Axels-
son tel. 0733–23 05 34.

Tag kläder efter 
väder till samtliga 
vandringar!

Foto: Anne-Marie Axelsson

retreatdag i tystnad 
14 september på dyrön 
Start med fika 10.15 i Dyröns 
EFS-kyrka. Dagen avslutas med 
mässa 17.15. Under dagen er-
bjuds vandring i grupp – med-
elsvår. Begränsat antal platser. 
Info och anmälan: anne-marie.
axelsson@svenskakyrkan.se eller
katrin.sorbris@svenskakyrkan.se 
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23 juni – 4 augusti  
Sommarutställning i Stenkyrka  
kyrka  de vanliga
20 personporträtt av människor som levt och 
verkat på Tjörn.
Vernissage 23 juni 12.15 i Stenkyrka kyrka. 
Öppet måndag till fredag: 8.00–16.00
Helger i samband med gudstjänster.

15 – 23 augusti  
kyrkans hus kållekärr
Leksaker och barnkläder från förr
Utställning med leksaker och barnkläder 
från gamla tider fram tills nu. Öppet alla 
dagar 15-23/8 kl 13-19.
Kaffeservering med hembakat och lotterier. 
Samarbete mellan Stenkyrka kyrkliga syför-
ening och Röda korset på Tjörn.
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Klövedals kyrkogård 
18 juli 19.00
Torgny Larsson, släktforskare från Limhall leder 
oss på kyrkogården. Vill ni fika före finns fika 
att köpa i Klövedals församlingshem från 18.00.
Kustkyrkan arrangerar. Ingen föranmälan. 

rönnängs kyrkogård 13 augusti 18.00
Mona Axelsson guidar och berättar. Avslutande 
andakt. Ingen föranmälan. 

KYRKOGÅRDSVANDRINGAR

 2 juli-26 juli
valla församlingshem
konstutställning med Tilda  
Flodström 
Tilda är 17 år, från Ödsmål och går natur-
vetenskapslig linje på Nösnäsgymnasiet i 
Stenungsund. Under fyra år gick hon på ak-
varellkurs i Tjörns kulturskola, men nu målar 
Tilda helst med cellpenna. Vernissage tisdag 2 
juli 14.00.Fo
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sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2019

#förallabarn

sommarbus i kyrkans hus, kållekärr
17-28 juni (anmälan krävs)
Anmälan till Anne-Marie Axelsson, 
0733 230 534. Begränsant antal platser. 

sommarhäng i rönnäng
17-20 juni 10.00 – 14.00 
(anmälan krävs)
Sommarhäng i Rönnängs församlingshem för 
dig som går ur årskurs 3 till 5. Varje dag hittar vi 
på något kul och äter lättare lunch tillsammans. 
Anmälan senast 12 juni till Lotta Axelsson 0733 
230 533. 

sommarfräs i myggenäs
17-20 juni kl 10.00-15.00 (ingen anmälan)
24 JUNI - 28 JUNI kl. 10.00 – 15.00
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 onsdagar
12.00-1600 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. 

8-12 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. 

torsdag 27 juni
10.00–14.00 barnens dag i skärhamns för-
samlingsgård
Pyssel, ansiktsmålning och gör ditt  ballongdjur. 
Korv och bröd (gratis till alla barn!). I samband 
med Midsummer Match cup.

tisdag 2 juli
13.00–15.30 barn i vägkyrkan, valla för-
samlingshem
Skapande och lek. Våffelfika. Ingen anmälan. 
Orgelsaga kl 15.00

tisdag 16 juli valla kyrka
19.00 barn i vägkyrkan
Fladdermuskväll i Valla kyrktorn.
Vi upptäcker djuren i kyrktornet tillsammans 
med Kenth Borglund. För barn från 6 år och 
uppåt som klarar sig en stund utan vuxen. Vi 
bjuder vuxna på fika i kyrkan.
Anmälan till Bodil Kristiansson, 0733 230 536
Begränsat antal deltagare.

Foto: P
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10-11 augusti frivolt i skärhamn
lördag 12.00-17.30, söndag 12.0-17.00
Svenska kyrkan Tjörn finns på plats med ansiktsmål-
ning och pyssel. Korv-, bröd- och festisförsäljning,  
med mera.

sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2019

de flesta arrangemangen 
genomförs tillsammans med
fritt inträde om inget 
annat anges.

lördag 27 juli barn i kustkyrkan
13.00–14.00 familjedag på härön
Sång och rörelse med Malena Furehill för barn, 
och vuxna, i alla åldrar. Tillsammans med Ma-
lin Glänneskog bjuder Malena in till sång under 
en timma i skolhuset på Härön. Malena sjunger 
mycket med barn i alla åldrar i sitt jobb så hon 
har lätt att anpassa sångerna till sina besökare.
Barn i yngre åldrar behöver en förälder/vuxen 
med sig. Fika från 12.00.

Skolhuset på Härön
Färjan går från Kyrkesund och  från färjeläget är 
det cirka 5 minuter att gå till skolhuset.

Pilgrimsvandring på Härön samma dag kl 15.00, 
mer info se sid 24

tävling
hur många lok gömmer sig i tidningen?
och hur många nallar? 
räkna dem och skicka in ditt svar till oss. 
ange ditt namn, adress och din ålder.

Behöver inte synas helt. räkna även dessa två!

skicka ditt svar till
tj o r n . pa s t o r at @ s v e n s k a k y r k a n . s e .  
skriv petrus barntävlig i ämnesraden
eller per post till 
Petrus barntävling
Svenska kyrkan Tjörn
Hamngatan 17
471 32 Skärhamn

Tre vinnare får var sitt presentkort på adlibris. 
deras namn presenteras i nästa nummer av petrus.

tävling tävling

Fo
to

: E
ri

ka
 A

nd
er

ss
on

Fo
to

:J
aa

na
 P

ol
la

ri
 L

in
ds

tr
öm



28 PETRUS 2/2019

23 juni-31 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. 

onsdagar  i juli  
12.00- 16.00 i skärhamn
Sopplunch varje onsdag 12.15 i församlingsgår-
den (juli ut). Andakt i kyrkan 12.00. Visning av 
Skärhamns kyrkas torn. Kliv upp för alla trap-
porna och se den underbara utsikten över Skär-
hamns inlopp och kyrkklockorna. Loppis. 

1 juli -13 juli kl 12.00 – 17.00
rönnängs kyrka och 
klädesholmens kyrka
Rönnängs kyrka och Klädesholmens kyrka är 
öppna vecka 27 och 28 mellan 12.00-17.00 
måndag till lördag. Dessutom är kyrkorna öpp-
na när det är gudstjänst. Möjlighet till guidning. 

1 juli - 26 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”. 
• Andakt varje öppen dag 15.00. 
• Musik i våffelcaféet med lokala musiker 

varje onsdag 15.30.
• Fredagsmusik 15.00  i Valla  

kyrka med olika musiker.  
• Våffelcafé i Valla församlingshem.  

 
Se kalendern för mer information. 
 
#SOMMARKYRKA

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.

#sommarkyrka 
sommarprogram svenska kyrkan tjörn 2019
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Det enda ni behöver ha med är legitimation och 
giltig 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?
drop-in bröllop 15 juni och 7 september 

i skärhamns kyrka kl 11-13, 14-16

Foto: Magnus Aronson IKON

Ni kommer i bröllopskläder eller era vanli-
ga kläder, ni bestämmer. Inget rätt och inget 
fel! Ni kan ta med vännerna 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 bli döpt eller låta döpa 
sina barn. 
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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 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
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 4, 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.
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, Hamngtan 17,  
471 32 Skärhamn.

Eller mejla orden från de gulamarkerade ra-
derna till tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se 
Märk med ”Korsord”. Tävlinen pågår till 15 augusti.

Vinnare till förra krysset, som gratule-
rats med var sin blomstercheck är:
• Ture Berntsson, Hjälteby
• Lena Brander, Varberg
• Margareta Källövik, Skärhamn
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Du har säkert någon gång i ditt 
liv träffat på Svenska kyrkan. 
Kanske vid en av livets stora 
händelser, som dop, konfirma-
tion, bröllop eller begravning.

Eller i din vardag, som med-
lem i en av våra kyrkokörer 
på Tjörn, när vi besöker våra 
äldreboende som Kvarnback-
en och Tubberödshemmet eller 
när vi finns med på ungdoms-
festivalen Frivolt.

Du är välkommen till kyrkan 
oavsett om du är medlem eller 
ej. Men som medlem hjälper 
du Svenska kyrkan att jobba 
för. 
• de unga
• de äldre
• flyktingar

• fred i världen
• en bättre planet

Vi gör det tolv månader om 
året. Och det är kyrkoavgiften 
som gör det möjligt. 

Är du redan medlem? Tack för 
att du är med! Det betyder väl-
digt mycket för oss och gör att 
vi kan fortsätta att ordna ge-
menskapsträffar för äldre och ha 
öppna förskolor för de yngsta. 
Tack vare dig kan vi stötta i sorg 
och ensamhet, och finnas med i 
glädje och tacksamhet. Och det 
är tack vare dig som vi sommar 
efter sommar kan erbjuda ett 
fantastisk rikt sommarprogram 
i våra kyrkor med bland annat 
musik, barnaktiviteter och pil-
grimsvandringar.

Om du inte är medlem – tyck-
er du att kyrkan står för något 
gott? Då är du välkommen 
som medlem, för att ta del av 
allt det som kyrkan erbjuder 
och för att stötta kyrkan i dess 
uppdrag. Svenska kyrkan be-
höver dig.

Kyrkoavgift: betalar alla som 
är medlemmar i Svenska kyr-
kan och det är med dessa medel 
varje församling bedriver sin 
verksamhet.
Begravningsavgift: betalar alla 
som bor i Sverige och säker-
ställer att alla får en plats att 
begravas på, att det finns kyr-
kogårdar och att dessa sköts.  
Denna avgift är obligatorisk 
för alla. 

Förnamn:  ..............................................

Efternamn: ..............................................

Personnummer: ............................. - ..............

Ort/Datum: ..............................................

Jag vill bli medlem

Adress: .......................................................

 .......................................................

 .......................................................

Telefon: ......................................................

E-post: .......................................................

Lämna talongen eller skicka den till Svenska kyrkan Tjörn, Hamngatan 17, 471 32 Skärhamn

medlemskap  
- mer än du tror


