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

...å andra sidan...

Allt har sin tid. Det är nog mer än ett sam-
manträffande att min föregångare Carina 

valde ett av mina favoritbibelcitat när hon sa 
sitt hej då i förra numret av Petrus. Allt har sin 
tid, från Predikaren 3. För mig handlar det om 
att jag nu är tillbaka efter att ha varit borta från 
Tjörn i nära nog 25 år. Men nu är det åter dags 
för mig att andas havsluft och vara vid havet.

Jag, en flicka som föddes på Tjörn, och där 
jag under min uppväxt fick de möjligheter 

som sedan tagit mig framåt och vidare i livet. 
En stabil start med benen fulla av spring, mat 
på bordet, medicin när jag var sjuk, skolgång 
med läxor och sommarlov, ett bibliotek fullt 
med böcker och närhet till familj och släkt. Sa-
ker som är lätta att ta för givet. I juletid sägs det 
att vi blir mer givmilda, och jag vill gärna tro 
att det är så. För till skillnad från många andra 
flickor i världen fick jag tryggheten och en tro 
på mig själv. Det är detta som årets julkampanj 
vill lyfta, alla de flickor som föds utan de förut-
sättningarna. En flicka är född. Hon får nam-
net Grace. Mitt i julevangeliet får vi nu även 
läsa om henne. Och med möjligheten att hjälpa 
till och göra en förändring. Läs mer på sid 10.

I det här numret, som är några sidor kortare  
än vanligt, ett möte med kyrkorådets ordfö-

rande Ann-Mari Broberg i en intervju på sid 6,  
kalendariet inför stundande julhelg på sid 9 och 
så klart ett korsord i slutet av tidningen att klu-
ra på mellan tuggorna av pepparkakor, kött-
bullar (eller ett passande alternativ!) och sillen.

Med en förhoppning om ett spännande och 
läsvärt år tillsammans med Petrus, som  

passande nog betyder 
klippa, bra nu när jag är 
hemma vid mina klip-
por och berghällar igen. 

Fridfull helg! 
 

 tina augustsson
 kommunikatör
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johan ernstson 
kyrkoherde

tankar nu - 
för tiden 

jag är, när allt skalas av, i 
grunden en bondpojke från 
värmland. jag upplever att 
jag mer eller mindre hela 
mitt liv har fått ta strid för 
mitt (och många andras) 
sätt att leva tro i vardagen. 

Strid för en tro utan de stora 
åthävorna och de absolut rät-
ta formuleringarna. Strid både 
mot de som hävdar nödvändig- 
heten i en särskild vokabulär 
och handlingssätt för att vara 
inräknad. Likaväl som striden 
mot de som menar att precis 
allt går an. 

Det är en ”tvåfrontsdebatt” 
som jag är hjärtligt trött på 
och av och till blir sorgsen 
över. Vi kunde kanske istäl-
let sitta ner, samtala och ac-
ceptera att Gud möter oss på 
olika sätt. På olika sätt, just 
för att vi människor är olika. 
Och låta det vara så! Det finns 
ingen universallösning, ingen 
quick-fix i frälsningshistorien.

Vi möter Gud på mängder av 
olika vis. Just den formulering-
en tror jag de flesta kan skriva 
under på. Men att därifrån ta 
sig till att det skulle vara bra, 
till och med önskvärt, att vi 
ser och upplever saker olika 
och att det berikar – det är 
ofta mycket svårare. 

Vi behöver alla sätt och fram-
förallt behöver vi se och lyssna 
till alla de vi inte alltid möter. 
De som längtar, men inte upp-
lever att deras språk och bilder 
accepteras inom ”ramen för ri-
ten” och förutbestämda hand-
lingsmönster! De som ser en 
kyrka långt bort från sin egen 
vardag och verklighet – med 
värderingar som de upplever 
främmande och ibland till och 
med helt fel. Oavsett om det 
faktiskt är så i sak eller ”bara” 
är en upplevelse. Alla de som, 
åtminstone nästan, har gett 
upp om kyrkan. De behöver vi 
lyssna på och ta på allvar!

Min övertygelse är att jag och 
alla andra bär på Gudsmötet, 
men också att alla vi behöver 
utrymme att berätta och gestal-
ta detta. Och det utan att kyr-
kan/kyrkorna står i vägen ge-
nom att agera facit. Människor 
behöver bli bekräftade i sin 
längtan, inte omedelbart bli 
pådyvlade förklaringsmodel-
ler, ramverk och regler som få 
varken förstår eller vill ha. 

Vi vet utifrån forskning att 
många vill bidra, men att få 
direkt vill bli indragna i och 
iklädda en världstolkning som 
någon annan ger dem. Varför 
inte börja där? Och tillsam-
mans lyssnande vandra vidare 
för att alla ska lära något nytt 
om verkligheten och Gud?

Och varför inte börja nu – i 
julens barnafödsel? Något de 
flesta av oss kan relatera till.

johan ernstson 
kyrkoherde
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”Det är inte på ljus och lampor det kommer 
an, och det ligger inte vikt vid måne och 

sol, utan det som är nödvändigt det är att vi äger 
sådana ögon som kan se Guds härlighet”
  Ur Den heliga natten av Selma Lagerlöf
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uppdrag med   
engagemang
Hon beskriver sig själv som 
pratglad och att hennes 
tro är en självklarhet i 
alla lägen. möt kyrkorå-
dets ordförande ann-mari 
broberg (S) i ett porträtt.

Hon, mannen och första sonen 
seglade till Tjörn en sommar i 
mitten av 1970-talet. De var 
på jakt efter ett fritidshus och 
fann vad de sökte i Klövedal. 
Ett halvår senare var de bofas-
ta och Ann-Mari var Tjörnbo. 
– Jag är en utpräglad fören-
ingsmänniska och har man en 
åsikt så måste man, enligt mig, 
också engagera sig.
 
Och engagerad är ytterliga-
re ett ord som beskriver vem 
Ann-Mari är. I ett år har hon 
nu varit ordförande i kyrkorå-
det men engagemanget för 
Svenska kyrkan har funnits 
med länge. Hon har suttit i 
den gamla kyrkonämnden och 
är vice ordförande i Klövedals 
församlingsråd. Så kyrkopoli-
tiken är hon väl insatt i. Nu-
mera är hon också kyrkvärd 
i Klövedals kyrka och hon 
sjunger i Klövedals kyrkokör, 
vilket hon gjort sedan 1986.
 
ett tydligt vi
– Min vision för Svenska kyr-
kan Tjörn är att vi ska bevara 
de fyra församlingarnas säre-
genheter, men tillföra ett vi till 
Svenska kyrkan Tjörn, säger 

hon med eftertryck och tilläg-
ger.
– Jag sitter på pastoratsstolen 
nu och inte på Klövedalsstol- 
en, även om jag varit enga-
gerad där sedan länge. Vi i 
kyrkorådet måste se till hela 
Tjörn.

öppenhet och lika värde
Och för Ann-Mari är det en 
kyrka som står för öppenhet, 
alla människors lika värde och 
att möta människor där de be-
finner sig i livet. Som exempel 
lyfter hon fram AMEN-sam-
talen, Livbojen och det pågå-
ende ungdomsprojektet där 
Svenska kyrkan Tjörn är aktiv 
tillsammans med andra aktö-
rer i kommunen. 
– Det ska vara en låg tröskel 
att komma in i kyrkan. 
 
Hon är utbildad till förskollä-
rare och har arbetat som verk-
samhetschef i Tjörns kommun 
och sektorchef inom social-
tjänsten i Kungälvs kommun. 
En nyttig och, som det visat 

sig, användbar erfarenhet även 
om livet nu är som engagerad 
pensionär. 

– Jag brukar säga att min ut-
bildning är den bästa man kan 
ha. Att arbeta med barn är 
att möta varje individ där den 
är. Det gör att man är bra på 
att sätta sig in i var en annan 
människa befinner sig. Nyttigt 
att kunna i alla lägen i livet, 
inte minst som ordförande, sä-
ger hon och skrattar.

Hennes engagemang syns även 
i hennes gester. Armarna häng-
er med och förstärker i samta-
let och hon är helt närvarande. 
Tittar intensivt, men vänder 
bort blicken en kort stund när 
hon vill tänka efter eller slipa 
på en formulering.

en tro som bär
Ann-Marie är uppvuxen i ett 
kristet hem i Trollhättan och 
tron har funnits med sedan 
barnsben. Hon möts av för-
domar ibland, men står alltid 
upp för sin tro och för Svenska 
kyrkan. Tron är väldigt viktig 
i hennes liv, rent av en själv-
klarhet som hon själv beskri-
ver det vid flera gånger under 
vårt samtal.
– Min tro har blivit prövad 
många gånger. Jag har gått 
igenom flera svårigheter i mitt 
liv, tron har gett mig kraft och 
den bär varje gång, när jag har 
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ställt frågan om varför saker 
drabbat mig. 

mött fördomar
De tidigare kollegorna som 
undrade vad hon gjort under 
helgen och fick till svar att 
hon under söndagen varit på 
gudstjänst lyfte inte sällan på 
ögonbrynen.
– Men du är ju helt normal 
kunde de säga. Det finns 
många förutfattade meningar 
kring hur en kristen ska vara.

En utmaning hon ser för kyr-
kan framöver är att behålla 

medlemmar, att vara så att-
raktiv att människor väljer att 
stanna kvar.

– Många vill gärna gå på kon-
serter, men förstår inte att det 
är medlemsavgiften som gör 
det möjligt. Det ger konse-
kvenser om vi tappar medlem-
mar, även om vi på Tjörn har 
det bättre än på många andra 
ställen med ett högt procentu-
ellt medlemsantal.

Hon är glad över den föränd-
ring hon upplever bland för-
samlingarna på Tjörn. Rörlig-

heten ökar, från att förr vara 
mer ”trogen” sin församling 
deltar man idag i större ut-
sträckning även i andra försam-
lingars verksamhet. Inte minst 
gäller det barnverksamheten. 

Vårt samtal börjar närma sig 
sitt slut och nästa engagemang 
närmar sig för Ann-Marie. 
Det är dags att köra ett av de 
fem barnbarnen till inomhus-
fotbollen.
 

 tina augustsson

Ann-Mari Broberg under en sammankomst tillsammans 

med andra förtroendevalda i pastoratet

Foto: Maria Bäckersten
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19 december
19.00 Vi sjunger in julen
med församlingens körer
Valla kyrka

20 december
19.00 Vi sjunger in julen 
med församlingens körer
Rönnängs kyrka 

22 december
17.00 Musikgudstjänst  
Gaudete med Onsdagskören
Klövedals kyrka 
Biljett krävs se www.svenska-
kyrkan.se/tjorn/konser-
ter-i-adventstid

23 december
11.00 Högmässa
Klövedals kyrka 
11.00 Gudstjänst
Rönnängs kyrka
11.00 Gudstjänst
Skärhamns kyrka
11.00 Högmässa
Valla kyrka
14.00 Musikgudstjänst
Åstols missionshus 

Julafton 24 december
11.00 Gudstjänst
Klövedals kyrka
17.00 Julbön
Valla kyrka
23.00 Julnattsmässa
Klädesholmens kyrka
23.00 Midnattsmässa
Skärhamns kyrka

Juldagen 25 december
7.00 Julotta
Klövedals kyrka 
7.00 Julotta
Stenkyrka kyrka
7.00 Julotta
Valla kyrka
7.15 Julotta
Rönnängs kyrka
8.30 Julotta
Klövedals äldreboende
10.00 Julotta
Kvarnbacken
11.00 Julotta
för morgontrötta
Blekets kyrka 

Annandag jul 26 december
11.00 Högmässa
Klövedals kyrka 
Kyrklunch med tomtegröt  
och skinkmacka. 
17.00 Julens sånger
EFS/Klädesholmens kyrka

30 december
11.00 Högmässa
Klövedals kyrka
11.00 Gudstjänst
Stenkyrka kyrka
11.00 Högmässa
Valla kyrka
18.00 Musikgudstjänst
EFS/Klädesholmens kyrka

Nyårsafton 31 december
15.00 Nyårsbön på torget
Skärhamn Torget
17.00 Ekumenisk Nyårsbön
Klädesholmens kyrka

Nyårsdagen 1 januari
11.00 Högmässa
Rönnängs kyrka
17.00 Högmässa
Valla kyrka

Trettondedag jul 6 januari 
16.00 Gudstjänst
Skärhamns kyrka
17.00 Ljusgudstjänst
Klädesholmens kyrka
17.00 Gudstjänst
Klövedals kyrka
17.00 Musikgudstjänst
Valla kyrka

Jul, jul, strålande jul...
Kom till kyrkan under jul- och nyårshelgen. 

Tillsammans firar vi en av våra största och viktigaste 
högtider. Ett barn är fött i Betlehem. 
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Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i 
Arusha, Tanzania. Mamma Beatrice känner sig 
privilegierad. Hon är tacksam för att hon och 
maken har möjlighet att ge Grace den omvård-
nad hon behöver. Grace fick födas på sjukhus 
och har en födelseattest. Födelseattesten bety-
der att hon senare i livet kan skaffa sig identi-
tetshandlingar och kan rösta, öppna bankkon-
to, ta lån, kräva sin arvsrätt eller resa till ett 
annat land. I länder där registreringen av ett 
barn är krånglig är det många flickor som ald-
rig registreras, som aldrig får egna identitets-
handlingar. Redan vid födelsen avgörs flickors 
möjlighet att själva få bestämma över sina liv. 

stora utmaningar
I den del av Tanzania där Grace är född finns 
stora utmaningar för flickor. Många tonårs-
flickor gifts bort och många blir gravida. I Tan-
zania tillåts skolflickor som blir gravida inte gå 
i skolan varken under eller efter sin graviditet. 
De blir nekade den utbildning och kunskap de 
behöver för att göra sina röster hörda i sam-
hället. En ung flickas kropp är dessutom inte 
mogen för en graviditet. Det finns ett tydligt 
samband mellan tonårsgraviditet och barna-
dödlighet och mödradödlighet. 

Ytterligare en stor utmaning i området är att 
över 60 procent av flickorna könsstympas – 
trots att kvinnlig könsstympning är förbjudet 
enligt lag. Könsstympning är en sedvänja som 
kan innebära livshotande skador och ge men 
för livet. Lutherska kyrkan i Tanzania driver ett 
omfattande arbete för att stoppa könsstymp-

ningen. De religiösa ledarna i samhället, som 
har ansvar för att upprätthålla kulturella tra-
ditioner, har stort inflytande över människors 
liv. Förändring kan ske när dessa ledare tar av-
stånd från könsstympning och annat könsba-
serat våld.

leva ett bra liv
När en flicka växer upp kommer hon se sina 
möjligheter att expandera – eller minska. En 
flicka som blir självständig och utforskar nya 
intressen – eller tvingas in i hushållsarbete eller 
blir en vara som kan bytas bort. Nyfödda Grace 
har möjlighet att leva ett bra liv tack vare kär-
leksfulla föräldrar och ett samhälle i utveckling. 
Genom Svenska kyrkans internationella arbete 
kan vi stärka flickors rätt till en god hälsa, vär-
dighet och makt över sitt eget liv. 

stöd kampen för varje människas rätt till 
ett värdigt liv – ge en gåva idag!

swisha valfritt belopp till 9001223 
pg 90 01 22-3 eller bg 900-1223

läs mer: www.svenskakyrkan.se/tjorn/ 
internationella-gruppen

årets julkampanj sätter rätten till en framtid i fokus. svenska kyrkans internationella 
arbete stödjer projekt över hela världen, årets julkampanj siktar i första hand in sig på 
att stärka flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. 

en flicka är född
- hon får namnet grace 

” Jag tror att Grace kommer 

att få ett bättre liv 

än vad jag haft”

 Mamma Beatrice
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Faktaruta
Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – 
bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor 
får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de 
utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta 
sist och minst. 
Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans. 
I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa 
för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje barn är 
skapad till Guds avbild och har samma värde – oavsett kön. 
I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2018 till trettondedag jul 2019, samlar vi 
in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - för varje människas lika värde och makt över sitt 
eget liv.  
Swisha din gåva till 9001223. Tack!  Foto: Helena Goldon–/IKON
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kom & sjung med 
putte nelsson
I januari startar körövningarna inför kördagen och den av-
slutande konserten i Stenkyrka kyrka den 2 februari med 
Putte Nelsson, pianist, låtskrivare och körledare. Det krävs 
ingen körvana och alla är välkomna att vara med. 

Övningarna är torsdagar kl 18.00 i Kyrkans Hus i Kålle-
kärr. Vi börjar den 10 januari och därefter övar vi de följan-
de torsdagarna; 17, 24  och 31 januari. 

Sista anmälningsdag 7 januari till Josefin Ulmfelt, 
0733-230 537 eller josefin.ulmfelt@svenskakyrkan.se

en dag för dig 
som sörjer
2/2 kl 9.30 i klövedals 
församlingshem

Vi bjuder in dig som har mist din livskam-
rat, ett barn, syskon eller en förälder, eller 
annan närstående. 

Under dagen kommer det att finnas möj-
lighet att lyssna, reflektera och, om du vill, 
tala med andra i en liknande situation i livet.  
Diakon och präst finns också på plats.

Föreläsning När livet brister under för-
middagen med Birgitta Fält, själavårdare i 
Sjukhuskyrkan, Göteborg.

Dagen är kostnadsfri, där lunch och fika 
ingår, men vi behöver din anmälan senast 
31 januari. 

För mer information och anmälan: 
Gunilla Gustafsson, 0733-230 514 eller 
gunilla.g.gustafsson@svenskakyrkan.se

kärlekens väg
retreatdag 3 mars i rönnängs kyrka 
och församlingshem kl 10.00-18.00

En dag med möjlighet för bön och meditation och tid 
för vila och eftertanke. Du behöver inte ha någon erfa-
renhet av retreat sedan tidigare. Kostnad 100 kronor. 
Då ingår fika och lunch.

Största delen av dagen är vi tillsammans i tystnad. Vi 
uppskattar om du deltar HELA dagen för allas möjlig-
het till stillhet och tystnad. Det finns möjlighet till sam-
tal med präst eller diakon under dagen. 

ANMÄLAN: Senast 18 februari till Katrin Sörbris,  
0733-230 516 eller katrin.sorbris@svenskakyrkan.se. 
Mer information på svenskakyrkan.se/tjorn/retreat

Foto: T
eam

P
utte
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personalnytt

1Här presenterar sig våra nya med-
arbetare genom att svara på föl-
jande frågor

1. Hur vill du beskriva dig själv?
2. varför ville du jobba i svens-

ka kyrkan tjörn?
3. vad ser du mest fram emot 

med ditt nya jobb?
4. vilken är din favoritplats på 

tjörn?

4

1

3
2
* Jag är en glad och positiv tjej 
som är bosatt i Skärhamn med 
man och tre barn.

* Ville ha en förändring, ut-
vecklas och lära mig mer inom 
ekonomi. Efter att ha pendlat 
är det, för mig, lyx att arbeta 
på hemmaplan.

* Nya trevliga arbetskamrater. 
Bli mer insatt i hur Svenska 
kyrkan är som organisation. 
Det görs så mycket fint!

* Vid havet!

4

3* Att få fortsätta utveckla 
och tänka kring kommu-
nikation tillsammans med 
kollegor för att göra Svens-
ka kyrkan Tjörns arbete 
synligt och tillgängligt, och 
mig själv bättre i mitt yrke. 

* Vandringsleden på Dyrön, 
särskilt den västra delen. 
Utsikten ut över västerha-
vet tröttnar jag aldrig på. 

helena mårtensson, 
ny ekonomiassistent på 
svenska kyrkan tjörn

tina augustsson,  
ny kommunikatör på svenska 
kyrkan tjörn 

2
* Jag är en nyfiken fiskardot-
ter från Dyrön, som efter att 
ha bott i Stockholm i tolv år 
nu återvänder hem. 

* Jag har jobbat som kommu-
nikatör inom Svenska kyrkan 
även i Stockholm. Gillar va-
riationen i arbetsuppgifterna, 
det Svenska kyrkan står för 
och gör för människor, både 
när livet är lätt och när livet 
är svårt, och ser fram emot 
att få slippa stressen i storsta-
den.

1

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
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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 kyrkogår-
den (ca 100 m) och vid Billströmska folkhög-
skolan.
hållplats stenkyrka kyrka eller 
billströmska folkhögskolan.

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

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

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

övergårdsvägen 39, höviksnäs
Valla församlings lägenhet i Höviksnäs.

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

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

blekets kyrka
kapellvägen 5, 471 96 bleket
Det finns några parkeringsplatser 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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PPSSAALLMMEENN
”Vila i din väntan.
Stilla mötet sker.
All din stora längtan
aaaaaa aaa och ser.”

skicka in lösning till: 
Svenska kyrkan Tjörn, 
Hamngatan 17, 471 32 Skärhamn. 
Märk kuvertet ”Korsord”. 
Tävlingen pågår till 18 januari 2019. 

Förra kryssets vinnare, som gratulerats med var 
sin blomstercheck är
• Robin Karlsson, Göteborg
• Eva Norvinge, Kållekärr
• Elisabeth Sund, Klövedal
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PPSSAALLMMEENN
”Han som skapar universum,
som satt lagarna för allt,
delar med en åsna husrum,
tar ett hjälplöst barns gestalt,
vilar i en modersfamn.
Jesus Kristus är hans namn .”
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"Vid den tiden utfärdade 
kejsar Augustus en förord-
ning om att hela världen 
skulle skattskrivas. Det var 
den första skattskrivningen, 
och den hölls när Quirini-
us var ståthållare i Syrien. 
Alla gick då för att skatt-
skriva sig, var och en till 
sin stad. Och Josef, som ge-
nom sin härkomst hörde till 
Davids hus, begav sig från 
Nasaret i Galileen upp till 
Judeen, till Davids stad Bet-
lehem, för att skattskri-
va sig tillsammans med 
Maria, sin trolovade 
som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där 
var tiden inne för henne 
att föda, och hon födde sin 
son, den förstfödde. Hon 
lindade honom och lade 
honom i en krubba, efter-

som det inte fanns plats 
för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några her-
dar ute och vaktade sin hjord 
om natten. Då stod Herrens 
ängel framför dem och Her-
rens härlighet lyste omkring 
dem, och de greps av stor för-
färan. Men ängeln sade till 
dem: "Var inte rädda. Jag bär 
bud till er om en stor glädje, 
en glädje för hela folket. I 
dag har en frälsare fötts åt 
er i Davids stad, han är Mes-
sias, Herren. Och detta är 
tecknet för er: ni skall finna 
ett nyfött barn som är lindat 
och ligger i en krubba." Och 
plötsligt var där tillsammans 
med ängeln en stor him-
melsk här som prisade Gud:

"Ära i höjden åt Gud och på jor-
den fred åt dem han har utvalt."

När änglarna hade farit ifrån 
dem upp till himlen sade her-
darna till varandra: "Låt oss 
gå in till Betlehem och se det 
som har hänt och som Herren 
har låtit oss veta." De skyn-
dade i väg och fann Maria 
och Josef och det nyfödda 
barnet som låg i krubban. 
När de hade sett det, berätta-
de de vad som hade sagts till 
dem om detta barn. Alla som 
hörde det häpnade över vad 
herdarna sade. Maria tog allt 
detta till sitt hjärta och be-
grundade det. Och herdarna 
vände tillbaka och prisade 
och lovade Gud för vad de 
hade fått höra och se: allt var 
så som det hade sagts dem."
 

 (Luk 2:1-20)

Julevangeliet


