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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...

Nu är ljuset tillbaka. Ljuset på morgo-
nen, ljuset på kvällen. Med ljuset kom-
mer färgerna, fåglarna och växterna. 

Det knoppas, det frodas och det växer. 
Ett sätt att upptäcka allt detta är att gå. Gå 
sakta, tillsammans eller ensam. Att promenera 
eller att pilgrimsvandra. Kalla det vad du vill. 
Men det handlar om att våga ta in allt som sker 
runtomkring. Så att det inte plötsligt en dag är 
sommar. Eller kanske ännu värre - att du plöts-
ligt märker att det är höst, utan att du sett vå-
ren och sommaren.

Att pilgrimsvandra är ett sätt att finna sig 
själv, att upptäcka sin omgivning och att 
våga vara själv tillsammans med andra. 

Du är inte ensam, men du får vara själv. Våga 
pröva det om du inte gjort det förut (sid 22).

När tidningen kommer i din brevlåda så är vi 
mitt inför påskhelgen. Varje år blir jag lika för-
undrad och glad över den enorma sprängkraft 
som budskapet om Jesus död och uppståndelse 
innebär. Och hur vi i våra gudstjänster med så 
enkla, men tydliga medel synliggör det stora 
miraklet.  Rädslan och oron på skärtorsdagen, 
sorgen och misslyckandet på långfredagen. 
Och den enorma glädjen och överraskningen 
på påskdagen. 
Ta vara på möjligheten att vara med under pås-
kens olika gudstjänster i helgen (sid 18).

Läs också om Anders Johansson som lärt 
sig att spela orgel och kanske tänker sig 
en karriär som musiker i framtiden (sid 

14). Och den nya kyrkohandboken, boken 
som talar om hur vi ska fira våra 
gudstjänster (sid 16).

Jag önskar dig en fin påskhelg.
Kristus är uppstånden! JA, han 
är sannerligen uppstånden!

carina etander rimborg

kommunikatör
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johan ernstson 
kyrkoherde

tankar nu - 
för tiden 

det är svårt, kanske nästan omöj-
ligt, att sätta ord på det jag vill 
beskriva. det jag erfar varje gång i 
möte med naturen och kanske all-
ra mest i möte med fjället. i möte 
med vidderna och krafterna. men 
här är mötet med tillvarons in-
nersida så fullständigt självklar. 

Sedan några år vandrar jag ef-
ter midsommar i Grövelsjöfjäl-
len. Oftast i grupp. Men alltid 
någon egen tur i ensamhet, 
men en ensamhet som är något 
mycket mer. Och även i grupp 
är ensamheten och tystnaden 
talande. Det är ett inre sam-
tal som är närvarande, som 
om orden inte behövs när allt 
det ”vanliga” lyfts bort och vi 
bara är!

Jag läser kartan inför varje 
år. Kartor är fantastisk ”lit-

teratur”. Jag kan sitta i timmar 
och planera för nya färder. 

Vandringar som kanske blir 
av eller bara blir ”föda” för 
drömmen och friheten. 

Jag vandrar i tanken och ser, 
med hjälp av kartan, för mitt 
inre öga det jag möter. Läser 
kartans fantasieggande namn; 
Storvätteshågna, Fosksjöarna, 
Silverfallet, Elgåhågna, Häv-
lingen, Rogen, Töfsingdalen…

Hur spännande är det inte 
när jag närmar mig på 

riktigt. Dröm och verklighet 
får jämkas ihop till det jag fak-
tiskt möter. Och oftast över-
träffar verkligheten drömmen!

Där i tanken och sen i verk-
ligheten är det bara jag, mitt 
i kosmos. Åt alla håll, mils-
vitt, sträcker verkligheten ut 
sig. Höga berg, djupa dalar, 
bäckar, stenblock, grässlän-
ter, skogspartier. Fjällbjörkar 

i klungor. En och annan myr. 
Några vattensamlingar, tjärn-
storlek som störst. Vinden som 
behagligt drar fram och sval-
kar lite. Och så jag. Bara jag 
som en liten figur omfamnad 
av det stora sammanhanget. 

Det är fysiskt ensamt och 
kanske lätt att tro att 

det känns just så, men det är 
precis tvärtom. Det är istäl-
let en känsla av omslutenhet 
som råder. Lugn och meditativ 
stillhet, både inuti och utan-
för. Här finns tid och rum att 
mötas. 

Rum och tid att möta mig själv 
och möta det som är större än 
mig själv, det som jag oftast 
kallar Gud. Här får det ord-
lösa samtalet flöda fritt mel-
lan skapare och skapelse. Här 
viker allt annat undan för ett 
ordlöst möte på djupet. Ett 
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möte som helar och bygger 
upp!

Detta är något av det som 
gör pilgrimsväckelsen så 

stor och så snabbt växande. På 
tio-tjugo år är vandring, återi-
gen, en väl använd och fung-
erande modell för möte och 
eftertanke. 

Men den gamla tidens pil-
grimsvandring med ett 

mycket specifikt mål där bot, 
hjälp och helande finns, är inte 
längre i absolut fokus. Just det 
har heller aldrig tilltalat mig. 
Inte minst för att det då lätt 
blir kravfyllt med olika ”mås-
ten”. Allt det jag vill slippa 
och komma ifrån. Allt det som 
jag upplever behöver skalas av 
för att hitta in i det som bär.

Idag uppfattar jag att pilgrims-
vandringen handlar om andra 

saker och som gör att själva 
vandringen får den plats som 
vi sett den få. Pilgrimsvand-
ringen bärs idag av behovet 
och längtan att få lämna och 
ge utrymme för sig själv och 
mötet med det bortom oss. 

Vandringen är metod och 
ram för mötet med mig 

själv, ett möte som omedelbart 
blir ett möte med det som är 
mycket mer och större än mig 
själv. Målet, katedralen och 
den ”heliga platsen” är inte 
alls så viktigt längre, om det 
någonsin har varit det? Nå-
gonstans tror jag inte att nu 
och då är så olika egentligen. 

Jag tror att det vi läst om, med 
den tydliga inriktningen på 
målet med katedraler, reliker 
och helande som skulle besö-
kas och vidröras inte ens då 
var det allra viktigaste. Resan 

var, och är, i sig själv målet. 

Jag är benägen att tro att 
pilgrimer i alla tider främst 

har varit på resa. Varit på 
vandring och att det alltid va-
rit det bärande elementet. Det 
viktiga är det som hände med 
dem, det som händer med oss, 
längs vägen! 

Lite som att när en äntligen 
var framme, ja, då är det klart 
för allt är redan processat, av-
klarat, färdigt, på vägen dit! 

Vi är redo för vi har gått längs 
fårorna i Guds hand!
 

”Resan 
var, 

och är, i sig 
själv målet. 

johan ernstson 
kyrkoherde

Foto nästa sida: Grövelsjönsfjällen 2017. Johan Ernstson
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samtalet
som konst

anför de etablerade kanalerna, 
på ett fritt sätt, utan hinder. 
Vi ville ta bort de murar och 
hinder, som till exempel en viss 
lokal kan innebära, och föra 
det existentiella samtalet som 
lyfter viktiga samhällsfrågor 
på en neutral arena.

MB: Vi som sitter i arbets-
gruppen kommer ju från olika 
arenor, men våra organisatio-
ner har alla i uppgift att möta 
människors frågor. Om än på 
lite olika sätt. De här samtalen 
blir ett sätt att sänka trösklar-
na och Akvarellmuseet är en 
neutral och seriös arena.
EB: Akvarellmuseet lyfter ju 
också de existentiella frågorna 
genom konsten. Samtalet blir 
ytterligare ett sätt att möta det. 

uppfattas samtalen som ett kyrk-
ligt arrangemang?
EB: Ja, delvis, eftersom Johan 
är samtalsledare sedan många 
år, säger Eva eftertänksamt. 

amen = ungefärlig översättning är ”sannerligen”, ”förvisso”, ”trovärdigt” och ”låt det så ske”.  
(wikipedia). 
amen är också namnet på de samtalen som tjörns kommun, nordiska akvarellmuseet, studieförbundet 
sensus och svenska kyrkan tjörn tillsammans erbjuder sedan 2005.

Jag träffar Maria Bäcker-
sten, kulturstrateg på Tjörns 
kommun och Eva Blume från 
Nordiska akvarellmuseet en 
eftermiddag för att prata om 
amen-samtalen. När kaf-
fet är upphällt så behöver jag 
inte säga mycket, för samtalet 
startar omedelbart och böljar 
sedan fram och tillbaka mellan 
Eva och Maria. Det blir många 
skratt och många minnen. Jag 
behöver bara skjuta in en liten 
fråga då och då.

varför heter det amen?
Maria Bäckersten (MB): Det 
var Sensus och Göteborgs stift 
som genomförde det första 
samtalet på Pusterviksbaren i 
Göteborg.
Eva Blume (EB): Sensus och 
Göteborgs stift ville nå utanför 
kyrkolokalen med existentiella 
frågor.
MB: När Göteborgs stift kom 
på biskopsvisitation med bi-
skop Carl Axel Aurelius så tog 

de med amen-samtalen och 
ett genomfördes på Akvarell-
museet. Biskopen samtalade 
med Christine Falkenland. Sen 
frågade Tjörn om de kunde ta 
över konceptet och de första 
samtalen genomfördes med 
Göteborgs stift som en partner 
tillsammans med oss andra. 
Men sen lämnade stiftet över 
till Tjörn.

EB: Det har känts bra hela 
tiden, vi har ett gott samar-
betsklimat. När vi planerar 
diskuterar vi alltid mycket och 
har högt i tak - och vi skrat-
tar mycket, säger Eva med ett 
stort skratt och Maria fyller i.
MB: Några personer i arbets-
gruppen har bytts ut under 
åren, men jag, Eva och Johan 
(Ernstson) har varit med hela 
tiden. 
EB: Vi i arbetsgruppen spann 
vidare på kyrkans tanke att 
det finns behov att ha de ex-
istentiella frågeställningar ut-

amen

44
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eva blume

Koordinator på Nordiska ak-
varellmuseet. Gick i pension  
1 februari. Har tidigare arbetat 
i Tjörns kommun. 

maria bäckersten

Kulturstrateg på Tjörns kom-
mun. Jobbat i kommunen i över 
30 år. 18 år på kultur och fritid. 
Sitter med i Stenkyrka försam-
lingsråd samt kyrkorådet.

amen-samtalen är ett samar-
bete mellan Tjörns kommun, 
Nordiska akvarellmuseet, Sen-
sus och Svenska kyrkan Tjörn. 

44
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44Men samtidigt är vi så många som samarrang-
erar och står för det som händer och det har 
bidragit till framgången, tror jag.
MB: De som kommer på samtalen är de Tjörn-
bor som är positivt inställda till kyrkan, men 
kanske inte alltid de mest aktiva. En del kom-
mer för temat, en del kommer för att lyssna just 
på den här personen, en del kommer bara för 
att det är samtal.
EB: Sen finns det besökare som inte är lika po-
sitiva till kyrkan men där amen-formen pas-
sar deras behov, lägger Eva till.

EB: Vårt samarbete, där vi kommer från olika 
arenor, har säkert bidragit till framgången. Det 
kommer nya människor hela tiden, beroende 
på vilket tema vi har.
MB: ”Kulturtanten” och ”kyrktanten” bär 
mycket, säger Maria med stor värme. De är 
kärnan, men det är alltid nya människor som 
kommer också. Och här är ingen debatt - även 
om ämnet kan vara aktuellt och brännande. 
EB: Samtalet pågår på scenen och det är ald-
rig några publikfrågor. Vi vill att samtalet ska 
fortsätta hemma vid köksbordet eller på arbets-
platsen. 
MB: Det har varit frestande ett par gånger att 
ändra upplägget, men vi har alltid stannat kvar 
i konceptet och det tror jag är styrkan. 

hur bestämmer ni temat?
MB: Det är oftas aktuella frågor och sådant 
som händer i omvärlden som vi är inspirerade 
av. Vad vi själva är uppfyllda av. Vi kan när-
ma oss ett tema från olika håll, ibland är det 
temat som bestämmer personen. Ibland är det 
personen som gör att vi bestämmer temat. Det 
är alltid väldigt öppna tema men det finns en 
röd tråd.

EB: Förra året hade vi enbart kvinnor som 
medverkande. Det är något vi funderat på i 
många år, men det var först förra året det gick 
att genomföra. Och i år hade vi inte den tan-
ken, men det blev så i alla fall!
MB: Ja, vi har haft säsonger med enbart män 
också, säger Maria. Vi funderar varje år om vi 
ska fortsätta, när är egentligen ”piken”? Men 
vi har hittills alltid haft ett gott samarbete mel-
lan våra olika aktörer och vi har hittat intres-
santa samtalspartner, så vi har fortsatt.
EB: Ja, så länge vi tycker det är roligt och vi ser 
att det uppskattas så fortsätter vi.

har ni haft någon favoritgäst?
Maria och Eva tittar på varandra och säger 
nästan samtidigt, ”Alla är bra - men en som 
har stannat särskilt är Geir Lippestad”.(Brei-
viks försvarsadvokat.)
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många samtal på en termin och det ska inte gå 
inflation i dem. 
MB: Det finns fortfarande en efterfrågan och 
då fortsätter vi.
EB: Formen, att få lyssna på ett samtal där nå-
gon får tala till punkt utan att avbrytas och där 
den som lyssnar faktiskt spinner vidare på det 
som sagts istället för att driva egna frågor, det 
är intressant. 
MB: Jag skulle önska att fler tog upp det här 
sättet att samarbeta och att samtala och lyssna. 
Att få lyfta de existentiella frågorna på en neu-
tral plats, där alla har möjlighet att lyssna, tror 
jag skulle vara väldigt värdefullt.

EB: Det här samarbetet har reviderat min bild 
av vad kyrkan är. Att få ha samtalen i Akva-
rellmuseet är världefullt, för konsten öppnar 
också för de existentiella frågorna. Men syftet 
har aldrig varit att få fler människor vare sig till 
kyrkan eller museet. Det handlar om att möta 
människor där de befinner sig och att vi visar 
respekt för varandra och våra olika sätt att se 
på världen. Ökad förståelse ger ökad respekt.
MB: Jag ser att amen-samtalen är Tjörn i ett 
nötskal. Det är det runda, det lagom stora och 
det handlar om samarbete. Det finns mycket 
Tjörn i amen.

carina etander rimborg

kommunikatör

EB: Han gav oss något oväntat, även om vi vis-
ste vad han arbetade med och han lärde mig 
mycket. Jag har ofta återvänt till det samtalet.
MB: Ja, jag kan bara stryka under det. Det var 
totalt oväntat.

vem är er önskegäst  i ett samtal?
MB: Åh... det finns en önskelista. Jag har en 
lista som består av både levande och döda per-
soner som skulle vara intressanta. Koffi Annan 
(fd FN-chef), Jan Eliasson (fd FN-chef och ut-
rikesminister), Ingrid Betancourt (journalist), 
Martin Luther (präst och reformator), Tage 
Danielsson (komiker).
EB: Hmm... Martin Luther vet jag inte, men jag 
håller med om de andra, skrattar Eva och till-
lägger: Johan Rockström (miljövetare) och Ulf 
Danielsson (professor i fysik) står också på min 
lista. Men det är så intressant med just detta att 
vi i gruppen har hört om så olika personer och 
det gör att vi får vidgade vyer.

MB: Vi har ibland pratat om att genomföra 
”amen-extended” att låta samtalet få en för-
djupning under en hel dag eller till och med en 
helg. Men det har inte blivit något med det.
EB: Vi tänker att man ska längta till amen- 
samtalen. Det sker där och då och man får ta 
med sig upplevelsen hem. Det ska inte vara för 
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fredag 13.4 kl 19 akvarellmuseet fri entré

pia sundhage / tillsammans är jag bäst!

Som fotbollsspelare blev hon fyrfaldig SM–vinnare, men det 
är som en av världens mest framgångsrika förbundskaptener 
Pia Sundhage har gjort sig mest känd. Efter att ha tränat det 
kinesiska landslaget i fotboll tog hon 2007 över rollen som för-
bundskapten i USA och förde laget till två guldmedaljer i OS. 
2012–2017 ledde hon det svenska fotbollslandslaget och förut-
om medaljer i SM, EM, VM och OS har hon fått utmärkelser 
som Årets idrottskvinna, Årets damtränare och Årets götebor-
gare. Tillsammans med Elisabeth Solin har hon skrivit Spela på 
bästa fot: att leda med glädje. Hur bygger man ett lag genom 
att ta vara på varandras olikheter? Hur får man soloartister att 
bilda en orkester? Ett samtal om mycket mer än fotboll och om 
människan i kollektivet.

torsdag 26.4 kl 19  akvarellmuseet fri entré

susanne rappmann  /  gott tillsammansskap

Hur håller man samman ett mångskiftande stift i en orolig tid? 
Vad förenar medlemmarna i en församling i en polariserad värld 
och vilken roll spelar kyrkan i det sekulära samhället? Som första 
kvinnan i historien vigs Susanne Rappmann den 4 mars 2018 
till biskop i Göteborgs stift. Hon har sin bakgrund som univer-
sitetslektor vid Bräcke diakoni och Karlstads universitet samt 
som präst och kyrkoherde i Mölndal. Hon skrev sin doktorsav-
handling med titeln ”Kristi kropp som kritisk metafor : teologisk 
reflektion kring funktionshinder” 2005. Hennes grundfilosofi är 
samverkan och möten med människor genom ärliga samtal och 
förtroendefulla relationer både inom och utanför Svenska kyr-
kan.

onsdag 16.5 kl 19 akvarellmuseet fri entré

maria sundin /  liv i universum

Ett filosofiskt samtal kring människans plats i kosmos, livsbeting-
elser i fjärran stjärnsystem, resor i tid och rum och mycket mera. 
Detta mot bakgrund av det nödvändiga internationella samarbe-
te som krävs för att nå ny insikt om universum och dess framtid. 
Ett nätverk av rymdobservatorier, institutioner och människor 
arbetar tillsammans världen över. Maria Sundin är astrofysiker 
och docent i teoretisk fysik vid Göteborgs universitet. Doktors-
avhandlingen 1994 handlade om galaxers rörelser. Hon har med-
verkat i ett flertal radio- och TV-program och har fått universi-
tetets pedagogiska pris för sitt sätt att förmedla kunskap. Sedan 
2012 forskar hon även inom kopplingar mellan fysik/teknik och 
hästsport. Här försöker hon också ringa in det allra mest fascine-
rande med arbetet som astrofysiker. 
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Susanne Rappmann är den 
tjugofjärde biskopen i stiftet 
sedan 1665 och den första 
kvinnan. 

vad har det för betydelse att du 
är den första kvinnan som blir bi-
skop i just göteborgs stift?
– Det är inte oviktigt att jag 
är kvinna, visst har det bety-
delse. Särskilt i vissa grupper 
har jag förstått att glädjen är 
extra stor. Men jag hoppas att 
det inte är enbart för att jag är 
kvinna som jag blev vald.
– Att vara kvinna är förhopp-
ningsvis inte min starkaste me-
rit, utan det arbete jag uträttat 
och det förtroende jag upp-
rättat under 25 år som präst i 
stiftet.

en tredjedel av de röstande ville 
ha den andre kandidaten, hur ska 
du göra för att vinna även deras 
uppskattning?
– Alla älskar inte alla, men 

min uppgift är att vara biskop 
för alla. Biskopsämbetet är ett 
försonande ämbete som ver-
kar för enighet. När Susanne 
Rappmann prästvigdes 1992 
var hon utifrån sitt eget per-
spektiv i en minoritetsposition 
som präst och kvinna.

– Nu är det förstås fler som 
tycker som jag, men vi har an-
dra som har andra perspektiv 
och även för dem ska jag vara 
biskop. Susanne Rappmann 
har beskrivit sig själv som en 
person med höga ambitioner. 
Och det är kyrkans och idrot-
tens värld som präglat henne 
mest att bli den person hon är.

– Under många år spelade jag 
pingis och var även tränare, 
men sedan ett antal år har 
jag lagt pingisracket på hyl-
lan. Men idrotten har haft en 
mycket stor betydelse i mitt liv, 
säger Susanne Rappmann som 
2011 tog silver i mixed dubbel 
40 i veteran-SM.

du skrev din avhandling i sys-
tematisk teologi vid karlstads 
universitet om teologi och funk-
tionshinder. kan du berätta något 
om din avhandling?
– När jag kom till Annedals 
församling som komminister 

fanns ett omfattande arbete 
där med unga vuxna med ut-
vecklingsstörning och funk-
tionshinder. Jag kunde väldigt 
lite om det området och när 
jag skulle disputera låg det 
nära till hands att fördjupa 
mig i ett ämne som var nära 
mig och som betydde mycket 
för mig.

hur såg kopplingen ut mellan 
funktionshinder och teologi?
– Vad är det att vara kyrka och 
hur ska man se på begreppet 
Kristi kropp med alla mänsk-
liga variationer som finns, 
var min fråga. Det handlar 
inte om en snäv gemenskap 
utan om ett vidgat begrepp 
där mångfald betyder myck-
et, med åldrade kroppar och 
funktionshinder.

kan du säga något om vad du vill 
uträtta som biskop?
– Nej, det är för tidigt för en 
programförklaring i dag. Det 
är så nytt. Men jag är en lyss-
nande och lärande person som 
kommer att noga sätta mig in i 
mina uppgifter.

kajsa söderberg, kyrkans tidning
Detta är en förkortad version av en artikel från Kyr-
kans Tidning nr 46/2017. Publicerad med tillåtelse.

vår gud 
bär sår

biskop susanne rappmanns valspråk
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fast för orgel
för knappt tre år sedan var anders 
konfirmand och på ett läger träf-
fade han kantorn sven eckerdal 
som visade konfirmanderna hur 
orgeln ser ut och fungerar. sedan 
det mötet är anders fast. 

Tillsammans med några av 
konfirmandkamraterna lärde 
sig Anders den helgen att spela 
psalm 21 ”Måne och sol”  på 
orgeln som de sedan framför-
de på lägergudstjänsten. Sedan 
dess har Sven och Anders träf-
fats för regelbundna orgellek-
tioner. Och jag träffar Anders 
och Sven i Rönnängs kyrka där 
de ska ha en av sina lektioner. 

valla favoritorgel

–’Rönnängs orgel är rolig att 
spela på’, säger Anders entusi-
astiskt och visar mig de olika 
stämmorna  på orgeln. Vi går 
också in i orgeln och ser hur 
det ser ut på insidan och han 
berättar om de olika piporna. 
– ’Annars gillar jag egentligen 
Valla kyrkas orgel bäst’, berät-
tar Anders. ’Den har många 
olika stämmor och är så kall-

lad övertonspräglad och jag är 
mest förtjust i trumpetstäm-
morna’. 

– ’Det är ovanligt med så 
många bra orglar på ett och 
samma ställe’, inflikar Sven. 
’Det är tätt med bra orglar i 
Göteborgs stift. Och vi ska 
åka på ”orgelsafari” och tit-
ta och spela på orglar snart’, 
fortsätter Sven.

Anders berättar att första 
gången han spelade  offentligt 
på gudstjänst var hans egen 
konfirmation. Han hade var-
ken spelat piano eller orgel 
innan han började spela för 
Sven. Han hade bara spelat lite 
cello i lågstadiet. Men det var 
något med orgeln som ”klick-
ade”. 

Ögonen lyser när Anders be-
rättar om orgeln. Det syns 
verkligen att Anders älskar att 
spela. På fötterna har han sina 
orgelskor, som är särskilda 
skor med en sula som ger ett 
bra glid när man spelar på fot-

pedalerna samt en klack som 
gör det enklare att byta pedal 
när man spelar.

Efter knappt tre år på orgel-
pallen spelar Anders regel-
bundet på gudstjänster. – ’Det 
gäller att spela så att det är 
sångbart’, säger Sven, ’och det 
är Anders duktig på’, fortsät-
ter han stolt.

gillar pampiga psalmer

– ’Favoritpsalmen är ”Måne 
och sol”, säger Anders och 
ler. ’Men jag tycker också om 
”Bereden väg för Herran” (ps 
103) och ”Var hälsad sköna 
morgonstund” (ps 119). Det 
är pampiga psalmer som är ro-
liga att spela’. 

Och så river han av de första 
takterna på psalmerna och or-
gelklangen fyller hela kyrkan. 

Till vardags läser Anders mu-
sik på estetisk linje, på Mimers 
hus, där han har piano som 
huvudinstrument. – ’Men det 
är svårt att spela piano’, säger 
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anders johansson 17 år. 
Aktuell som orgelelev 
som spelat i 2,5 år. Hjäl-
per till och spelar på guds-
tjänster.

Sjunger också i Rönnängs  
församlings kyrkokör och 
STOrkören i Valla. Dröm-
mer om att bli organist.

Lyssna på Anders på 
YouTube. Sök på Anders 
Johansson, Rönnäng så 
kommer du till Anders 
kanal. 

Anders, ’jag tycker orgel är 
mycket lättare’. 

Och jag häpnar, för jag har 
prövat både piano och orgel 
och vet hur svårt jag tyckte det 
var med att spela stämmorna 
med fotpedalerna samtidigt 
som jag skulle spela stämmor 
med händerna. 

Till sommaren ska han gå en 
sommarkurs på folkhögsko-
la som blir ett steg på vägen 
för att ta en kantorsexamen.  
–’Jag tycker alla borde pröva 
att spela orgel, det är jätte-
roligt’, säger Anders med ett 
stort leende.  

carina etander rimborg

kommunikatör
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svenska kyrkan tjörn ska, liksom 
alla andra församlingar och 
pastorat i svenska kyrkan, ta emot 
en ny kyrkohandbok. det sker för 
tjörns del vid gudstjänsterna till 
pingst. 

Beslutet om en ny kyrkohand-
bok togs av kyrkomötet hös-
ten 2017. Kyrkohandboken 
är en samling fastslagna ord-
ningar för gudstjänster och 
kyrkliga handlingar, det vill 
säga dop, bröllop, begravning 
och konfirmation. Det finns 
en stor möjlighet till variation 
vad gäller musik och formule-
ringar av böner.

varför behöver vi en ny handbok, 
och varför kan vi inte göra som 
vi vill i de olika församlingarna? 
Med jämna mellanrum kom-
mer det en ny kyrkohandbok, 
senast 1986 och dessförinnan 
1942. Det finns alltså ett be-
hov i kyrkan av att uttrycka 

tron i sin tid och med de influ-
enser kyrkan står i.

Jag tänker å ena sidan att vi är 
självständiga församlingar och 
å andra sidan en del av något 
större, vi är Svenska kyrkan! 

Församlingarna hos Svenska 
kyrkan Tjörn har bestämt sig 
för att ha en gemensam ord-
ning, dels för att du som guds-
tjänstbesökare skall känna 
igen dig och dels för att visa 
på vår enhet. Sett ur ett ännu 
större perspektiv är vi förstås 
en del av den världsvida kyr-
kan. 

Svenska kyrkan är ett luther-
skt samfund med rötter i den 
katolska kyrkan men också 
influerad av de frikyrkor som 
funnits på Tjörn och i övriga 
Sverige i drygt 100 år. 

I den nya Kyrkohandboken 

har flera perspektiv vävts 
samman, och kyrkomötet har 
fastslagit själva ordningen ut-
ifrån ett historiskt perspektiv, 
men med en mängd varianter 
på formulering av böner och 
musikaliska uttryck som speg-
lar den tid vi lever i idag. Låter 
detta teoretiskt och torrt i dina 
öron?

gudstjänsten är något levande 
Gudstjänsten är inget histo-
riskt minnesmärke för sin egen 
skull, utan levande och verk-
ligt när det sker. Men för mig 
är det gemensamma större än 
det individuella. När jag firar 
gudstjänst sker det i ett sam-
manhang som är större än det 
jag kan uppleva med mina sin-
nen här och nu. 

Jag är på riktigt en del av dem 
som sjungit och bett i gångna 
tider och de som kommer efter 
mig, vi hör ihop och är en enhet!  

en ny kyrkohandbok  
vad betyder det?

Foto Royne Mercurio IKON
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Jesus har flera bilder för enhet 
i evangelierna: han talar om 
vinträdet och grenarna där 
han är stammen och vi är gre-
narna. 

På ett annat ställe talar han om 
att han ber till sin Fader, att vi 
ska vara ett liksom han och 
Fadern är ett. För att världen 
ska förstå att Jesus kom till 
världen för att rädda den, och 
att den kärleken gäller alla! 

I högmässans ordning med Ky-
rie, Gloria, Sanctus och Agnus 
Dei får vi varje gång påminnas 
om vem Gud är och hur Jesu 
kärlek möter människans be-
hov. 

Gloria är änglarnas lovsång 
och möte med herdarna ut-
anför Betlehem om Guds vilja 
om fred och frid. 

Kyriet är sången om förbar-

en ny kyrkohandbok  
vad betyder det?

mande som den blinde tiggar-
en ropade till Jesus om. Jesus 
hör hans rop, stannar till och 
möter hans behov. 

I  Sanctus delar vi Bibelns be-
skrivning om änglarnas sång 
inför Guds tron ”Helig helig 
helig” och sången som Jesus 
möttes av när han red in i Je-
rusalem ”Hosianna välsignad 
vare han som kommer i Her-
rens namn”. 

Agnus dei  ”O Guds lamm” 
syftar på Jesus som offerlam-
met, det som offrades i Jeru-
salems tempel för folkets syn-
der. Hädanefter behövs inget 
mera offer, Jesus död och upp-
ståndelse är fullkomligt och 
gäller för alla tider och alla 
människor.

det nya känns svårt och onödigt 
krångligt   
Allt nytt är svårt, men ju fler

gånger vi får öva känns det 
lättare. När vi kommer till 
kyrkan för att fira gudstjänst 
får vi en agenda, en ordning 
för att kunna följa med och 
delta.  

Välkommen till kyrkan och 
gudstjänsterna på Tjörn och ta 
en liten bit i taget. Snart känns 
ordningen som din och det går 
att delta by heart, med hjärtat! 

Vi som arbetar med gudstjäns-
ten, präster och musiker, vill 
göra allt för att underlätta ett 
deltagande för var och en som 
kommer. 

barbro wiskari 
musiker

Foto: Linda Mickelsson /Ikon  

Foto Maria Lundström Pedersen IKON
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Reservation för ändringar och felskrivning.
Se vår kalender för aktuell information
www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

påskens gud stjänster

skärtorsdag 29 mars
kl. 15:30 skolhuset på härön  
Gudstjänst. Linda Lindblad.
kl. 17:00 klädesholmens församlingshem 
Kristen djupmeditation. Janåke Hansson.
kl. 18:00 valla kyrka
Kristen djupmeditation. Malin Ringfelter.
kl. 19:00  klädesholmens kyrka
Skärtorsdagsmässa. Janåke Hansson. 
kl. 19:00  klövedals kyrka
Skärtorsdagsmässa. Linda Lindblad.
kl. 19:00  skärhamns kyrka
Skärtorsdagsmässa. Jaana Pollari Lindström.
kl. 19:00  valla kyrka
Skärtorsdagsmässa. Malin Ringfelter.

långfredag 30 mars
kl. 11:00  klädesholmens kyrka
Långfredagsgudstjänst. Klädesholmens kyrkokör. 
Janåke Hansson. 
kl. 11:00  skärhamns kyrka
Långfredagsgudstjänst. Stenkyrka kyrkokör. 
Jaana Pollari Lindström. 
kl. 11:00  valla kyrka
Långfredagsgudstjänst.Sara Uneback violin och 
Bo Svensson sång. Malin Ringfelter.
kl. 15:00  klövedals kyrka
Långfredagsgudstjänst. Klövedals kyrkokör.  
Linda Lindblad. 
kl. 17:00  rönnängs kyrka
Långfredagsgudstjänst. Rönnängs kyrkokör och 
Claes-Göran Löfdahl, violin. Janåke Hansson. 

Foto: Magnus Aronson/IKON Foto: Magnus Aronson/IKON
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påskens gud stjänster

För att hitta tider till gudstjänsterna 
på våra äldreboenden se:
www.svenskakyrkan.se/tjorn/aldreboende

annandag påsk 2 april
11:00 valla kyrka
Högmässa. Linda Lindblad.
Den som vill vara med och pilgrimsvandra 
åker samlat i bilar till Lilla Askerön från Valla ca 
kl.12.30, beräknad tid åter kl.15.30. Det går att 
möta upp på parkeringen vid kyrkogården Lilla 
Askerön ca kl.12.45. 
Vi vandrar omväxlande på väg och lite terräng 
från kyrkogården på Lilla Askerön, längd ca 7 km.
Kläder efter väder, bra skor. Enklare lunch bjuds 
vid ett stopp under vandringen. Medtag gärna 
vattenflaska och någon frukt själv. 
Vi avslutar pilgrimsvandringen med en andakt.
Anmälan eller frågor ring Linda Lindblad tel. 
0733-23 05 05 eller Anne-Marie Axelsson tel. 
0733-23 05 34 senast torsdag 29 mars. 
14:00 åstols missionshus
Gudstjänst. Egon Aronsson.

påskdagen 1 april
9:30 rönnängs församlingshem
Påskrop med efterföljande frukost.
kl. 11:00  klövedals kyrka
Högmässa. Klövedals kyrkokör.  
Linda Lindblad.
kl. 11:00  rönnängs kyrka
Högmässa ”VI-gudstjänst” gemensamt för Rön-
näng och Klädesholmen. Janåke Hansson.
kl. 11:00  stenkyrka kyrka
Högmässa. Stenkyrka kyrkokör.  
Jaana Pollari Lindström
kl. 11:00  valla kyrka
Familjemässa.  Valla kyrkokör.
Malin Ringfelter.

Foto: Albert Hillert/IKON Foto: Maria Eliasson
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1. hur lång tid varar fastan?
A 40 dagar exakt.
B 40 dagar plus söndagarna  
 fram till påsk.
C Mellan jul och påsk. 

2. fram till 1969 var det för-
bjudet att ha biografer och 
teatrar öppna en viss dag un-
der påsken. vilken dag?
A Långfredagen.  
B Påskafton.  
C Påskdagen.

3. många målar ägg till påsk. 
ännu fler äter ägg. hur många 
ägg äter vi under påskveckan? *
A 1000 ton.  
B 2000 ton.  
C 3000 ton.

4. påskön, som fick sitt namn 
eftersom den upptäcktes i sam-
band med påsk, är känd för sina 
stenstatyer. ön tillhör chile. i 
vilket hav ligger den?
A Atlanten.  
B Stilla havet.  
C Indiska oceanen.

5. enligt bibeln fick jesus en 
kyss av judas iskariot. kyssen 
var ett tecken till romerska 
soldater, som grep jesus. vad 
gav romarna judas i belöning?
A 10 guldringar.  
B 20 starka oxar.  
C 30 silverpengar.

6. påskliljor är populära blom-
mor vid påsk. vilket påstående 
stämmer om påskliljor?
A Rådjur älskar att äta dem. 
B De är giftiga. 
C De ska ha vuxit vid Jesus  
 grav.

7. vad heter platsen där jesus 
ska ha korsfästs?
A Getsemane.  
B Golgata.  
C Betlehem.

8. kristendomen firar påsken ...
A Till minne av Jesu död och  
 uppståndelse.
B  Till minne av befrielsen ur  
 Egypten.
C Till minne av den sista  
 måltiden.

9. judendomen firar påsken ...
A Till minne av Jesu död och  
 uppståndelse.
B Till minne av befrielsen  
 från Egypten.
C Till minne av den sista  
 måltiden.

10. varför äter vi så mycket ägg 
på påsk?
A För att att fastan är slut.
B För att fira Jesus, vars 
 favoriträtt var just ägg.
C För hönsen värper så  
 mycket på våren.

11. hur många ägg äter en svensk 
under ett år i genomsnitt?*
A Cirka 200 stycken.  
B Cirka 300 stycken. 
C Cirka 400 stycken.

12. i vissa traditioner dyker det 
varje påsk upp en stor hare och 
lämnar godisfyllda ägg efter 
sig. men vet du hur många ar-
ter av harar det finns i sverige?
A Två.  
B Tre.  
C Fyra.

påskquiz
vad vet du om den kristna påsken och andra påskrelaterade saker? 
testa dina kunskaper i vårt lekfulla påskquiz om både det ena och det andra. 
den här påsken läser vi texterna från lukasevangeliet i våra påskgudstjänster. 
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13. de flesta barn älskar påsken 
eftersom de brukar bli överös-
ta med påskgodis. vet du hur 
mycket godis vi svenskar sät-
ter i oss per år?
A Cirka 5–6 kilo.  
B Cirka 11–12 kilo.  
C Cirka 16–17 kilo.

14. vad heter platsen där jesus 
tillfångatogs?
A Getsemane.  
B Golgata.  
C Betlehem.

15. inlagd sill är vanligt på ett 
påskbord. vilken sillsort får 
du om du använder följan-
de kryddning? socker, kanel, 
kryddpeppar, nejlika och san-
delträ
A Senapssill.  
B Brantevikssill.
C Matjessill.

16. vad säger officeren som 
står och tittar på när jesus dör 
på korset?
A ”Det var rätt åt honom”.
B ”Han var verkligen en  
 rättfärdig man.”
C ”Gjorde vi verkligen rätt”.

17. vad hette mannen som fick 
hjälpa jesus att bära korset?
A Simon från Kyrene.
B Simon Petrus.
C Simon från Jerusalem.

18. vad hände enligt lukas- 
evangeliet när kvinnorna kom 
till graven på påskdagens mor-
gon?
A Trädgårdsvakten var där.
B Två män i skinande kläder  
 stod där.
C En ängel stod där. 

rätt svar:
1.b 2.a 3.b 4.b 5.c 6.b 7.b 8.a 9.b 
10.a 11.a 12.a 13.c 14.a 15.c 16.b 17.a 
18.b       
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Jag deltog i en pilgrimsvand-
ring en gång och efter en läng-
re del av vandring så hade vi 
en stunds uppehåll. Det var 
gott att dricka lite och småpra-
ta med de andra som var med. 

Så innan vi skulle gå nästa 
sträcka så ställde vi oss i en 
ring för att lyssna in ett ord 
som vi skulle få med oss längs 
vägen. Ett ord som vi fick i 
uppdrag att i tystnad bära med 
oss en bit framåt. 

Jag vet att jag den korta stun-
den där hann tänka många 
tankar om vilket ord vi skul-
le få med oss. Det finns ju en 
oändlig mängd att välja mel-
lan. Vad hade ledaren valt? 
Något från Bibeln? Någon 
annan klokhet? Var det många 
ord eller bara ett enda? 

Så med en stilla röst fick vi då 
några ord med oss och det var 
första meningen i Markuse-
vangeliet; 

”Här börjar glädjebudet om 
Jesus Kristus, Guds son.” De 
här orden bar jag då med mig  
i tystnad och de kom att bli 

viktiga för mig då och det är 
de fortfarande. De är de första 
orden i ett av evangelierna och 
liksom ”bara” en inledning 
kan det tyckas. 

Men eftersom jag fick de or-
den där och då så lyftes de 
fram på ett så fint sätt. De fick 
ta plats. Ord som jag har läst 
tidigare men då hade inte fått 
den ”plats” de behöver. 

Kanske är det ordet Här som 
verkligen blev verklighet. Det 
var Här som pilgrimsvand-
ringen började, efter pausen, 
och också evangeliet om Jesus 
Kristus. Här – presens – just 
nu - börjar det. Här och nu. 
Och så blev mina tankar där 
jag gick till ett evangelium i 
mitt hjärta för ordet blev så 
levande. 

Jag vill tro att pilgrimsvand-
ringar gör något gott med oss. 
Vi stannar upp samtidigt som 
vi går. Och vi är inte de första 
i historien. 

Många, många före oss har 
pilgrimsvandrat med läng-
tan och tro i hjärtat och så 

har deras inre fått möjlighet 
att öppnas för Levande Gud. 
Rubriken på denna artikel den 
visar också på ett fint sätt hur 
vi, när vi pilgrimsvandrar, får 
öppnade ögon. En skogsstig 
förvandlas till helig mark och 
vi går i Guds egen handflata. 

Du är välkommen att bli en 
modern pilgrim. Det finns le-
der att vandra på runt hela vår 
jord, i närkommuner och även 
på vår egen vackra ö, Tjörn. 

Sedan en tid tillbaka finns det 
en pilgrimsgrupp i Svenska 
kyrkan Tjörn och vi vill er-
bjuda goda mötesplatser för vi 
tror på detta sätt att mötas. 

Vissa sträckor vandrar vi i 
tystnad bredvid varandra och 
då är det gott att få blicka 
inåt. Vissa sträckor vandrar 
vi och småpratar längs vägen, 
vi ”provtänker” och delar er-
farenheter med varandra. 

Välkommen att vara med på 
följande som händer med pil-
grimstema detta året.

linda lindblad

präst

det är som att sti garna blir som 
fåror i guds handf lata…

Foto: Maria Eliasson

www.svenskakyrkan.se/tjorn/pilgrim
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det är som att sti garna blir som 
fåror i guds handf lata…

Annandag påsk, 2 april, firar vi 
Högmässa kl 11 i Valla kyrka 
och sedan åker vi gemensamt 
i bilar till Lilla Askerön och 
pilgrimsvandrar där. Åter vid  
Valla kyrka ca kl 15.30.

Torsdag den 14 juni kl 19 
(fika från kl 18) så är det Kust-
kyrkokväll i Klövedals för-
samlingshem; ”En kväll om 
livet som pilgrimsvandrare”.  
Hali Liddell, kulturassistent, 
berättar och visar bilder från 
sina pilgrimsvandringar runt 
om i världen. 

Följande onsdagar pilgrims-
vandrar vi på fyra olika platser 
på Tjörn. 
• onsdag 27 juni  kl 18
• onsdag 11 juli kl 18
• onsdag 25 juli kl 18
• onsdag 8 augusti  kl 18 
Håll utkik i kalendern.
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”hej, hur mår du?” frågade kvinnan jag mötte på 
ica för en tid sedan. ärligt talat befann jag mig i en 
tuff period i livet just då. jag visste inte riktigt vad 
jag skulle svara och funderade: ska jag ta på mig 
”det är bra”-masken, eller ska jag säga som det är, 
utan filter?
”jo, det är som en hallonlakritsskalle.”, svarade 
jag till slut. så här efteråt inser jag att det faktiskt 
är en rätt bra beskrivning av livet.

Livet är som en hallonlakritsskalle: både här-
ligt och besvärligt, soligt och sotigt, utmanan-
de och utmattande. Ja, livet är både och: både 
rött, sött och gött och mörkt, tungt och jobbigt. 
Samtidigt. Jag vet att beskrivningen haltar om 
du gillar lakrits, för de flesta människor brukar 
inte gilla de mörka perioderna i livet.

Vi lever i en tid då vi har så höga förväntningar 
på vad det innebär att må bra, så att vi mår då-
ligt av det. Vi har en hög lägstanivå istället för 
en låg högstanivå. Ju större glapp det är mellan 
ideal och verklighet, desto sämre mår vi. I glap-
pet mellan vad vi förväntade oss och hur livet 

faktiskt blev står vi med vår besvikelse. Vad gör 
vi när livet inte blev som vi hade tänkt oss?

Det finns inga enkla lösningar på livets svåra 
problem. Vi lever inte alltid som vi lär, men vi 
kan lära oss så länge vi lever. Det vi tränar på 
blir vi bättre på. Vi kan försöka träna oss på att 
våga vara lite mer sanna med hur vi mår och 
hur vi har det. Vi kan också träna oss på att be 
om hjälp av varandra.

Två livsviktiga kryckor för själen är: ”Var 
sann!” och ”Ta någons hand!”  Vi kan inte vac-
cinera oss mot livets svårigheter, men med hjälp 
av kryckorna kan vi ta oss igenom den största 
utmaningen av alla: livet självt.

cajsa tengblad
författare

Detta är en förkortad version av  

Cajsa Tengblads blogginlägg 

https://fixakarleken.se/

livet-ar-som-en-hallonlakritsskalle/ 

föräldrafrukost i kyrkans hus, kållekärr, med förfat-
taren cajsa tengblad lördag 14 april kl 9-11
”Inte perfekt men helt okej! Om det härliga och 
besvärliga livet som förälder.”
Anmälan senast 12 april. Kostnad 50 kronor.
anne-marie.axelsson@svenskakyrkan.se

som en  
hallonlakritsskalle
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alla människor är älskade av gud, vi blir upprättade 
då vi misslyckas och vi har samma värde. det inne-
bär också att vi ska medverka till rättvisa för alla 
människor. 

Detta är kyrkans uppdrag och det är en uppgift 
vi har tillsammans. Glädjebudskapet, evange-
liet, spreds av människor av olika slag, som vil-
le dela med sig av det de själva upplevt. Kyrkan 
spreds över jorden och är idag en gemenskap 
med cirka två miljarder medlemmar. 

Svenska kyrkan är en del av denna stora ge-
menskap och även om vi kan ha ganska olika 
åsikter så är vi överens om det viktigaste. Vi 
har en gemensam trosbekännelse, vi läser sam-
ma Bibel och vi ber Vår Fader, men gemensamt 
är också att vi finns med i samhället. 

utbildning viktig

Utbildning till exempel har alltid varit viktig 
för kyrkan och kyrkans skolor och olika kurser 
runt om i världen ger människor möjlighet att 
läsa och skriva, skaffa sig kunskap och finnas 
med i demokratiskt arbete. 

Kyrkan är ett stort nätverk som spelar en viktig 
roll. När det sker kränkningar av människor i 
en liten by långt från allmänna kommunikatio-
ner, finns där oftast en församling och den finns 
med i ett större sammanhang och informatio-
nen kommer fram. 

I de flesta länder finns ett Kristet råd, där kyr-
kor som finns i landet är medlemmar. Dessa råd 

gör ett oerhört viktigt arbete genom att vara en 
gemensam röst i samhället. 

Lyssna! Sveriges Kristna Råd yttrar sig lite då 
och då. Svenska kyrkan har genom sitt inter-
nationella arbete information om vad som sker 
till exempel i Burma och finns därför med som 
rådgivare till Utrikesdepartementet, UD. 

rådgivande kyrkor

Kyrkornas Världsråd är med som rådgivare till 
Europieska unionen, EU och Förenta nationer-
na, FN med mera, därför att kyrkan finns bland 
människorna och är en del av det vanliga livet. 

Detta innebär också att kyrkorna har kanaler 
att nå ut till de mest utsatta och finns redan 
på plats då det inträffar katastrofer. Det spelar 
ingen roll om det är en katolsk, en luthersk el-
ler en pingstkyrka. Vi finns i samma gemenskap 
och hjälps åt. Ansvaret att verka för en värld 
med fred och rättvisa innebär både att finnas 
med för den enskilde, kanske vår granne, och 
för världen i stort. 

kerstin pihl
samordnare för internationella gruppen

svenska kyrkan tjörn har en internationell grupp. 
är du intresserad av att engagera dig; 
kontakta någon i gruppen.
www.svenskakyrkan.se/tjorn/internationella-gruppen
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svenska kyrkan tjörns kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat består av 31 platser som val-
des 17 september 2017. Presidiet består av:
• Berne Petersson (Framtidens kyrka) ordförande
• Henry Hermansson (Centern) 1:e vice ordf.
• Bengt-Rune Axelsson (Framtidens kyrka) 2:e vice ordf. 

Kyrkofullmäktige har möten inplanerade  
14 maj, 24 september och 5 november under 2018.
Kyrkofullmäktiges möten är offentliga och alla är välkomna att 
lyssna på förhandlingarna. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd, 
och församlingsråd som är församlingarnas styrelse.
Läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkofullmaktige-svenska-kyrkan-tjorn-2018-2021

kyrkorådet 
Kyrkorådet är förberedande och verkställande organ till kyrko-
fullmäktige. Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men 
protokollen finns på Svenska kyrkan Tjörns webbsida. 
www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoradet

I kyrkorådet sitter följande personer.
• Ann-Mari Broberg (S) ordförande
• Mats Berntsson (Framtidens kyrka) vice ordförande
• Lars-Olof Henriksson (S) 
• Mikael Petersson (S)
• G Olof Kjellström (C)
• Inga Olsson (C)
• Bengt-Rune Axelsson (Framtidens kyrka) 
• Maria Bäckersten (Framtidens kyrka)
• Margareta Klárs (Framtidens kyrka)
• Jan Rydberg (Framtidens kyrka)
• Kyrkoherde Johan Ernstson (självskriven ledamot)
ersättare
• Gerhard Bernhardsson (S)
• Inger Bengtsson (S)
• Georg Strömbom (C)
• Berne Petersson (Framtidens kyrka)
• Jonas Lindqvist (Framtidens kyrka)
• Ragnhild Vedenbrant (Framtidens kyrka)

Ordförande Ann-Mari Broberg

Vice ordförande Mats Berntsson

Ordförande Berne Petersson

1:e vice ordförande Henry Hermansson

2:e vice ordförande Bengt-Rune Axelsson
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församlingsråd klövedal

Susanne Lavén, ordförande
Ann-Mari Broberg, vice ordf.

Kerstin Andersson 
Svante Blidberg
Hans Forsberg
Roger Karlsson
Jonas Lindqvist
Christer Wennberg

församlingsråd valla

Inger Bengtson, ordförande 
Ragnhild Vedenbrant, vice ordf.

Elisabet Bengtsson
Bengt Bärås 
Margareta Hagberg
Lars-Olof Henriksson
Margareta Klars
Björn Sporrong 
Georg Strömbom 
Bo Svensson

församlingsråd rönnäng

Bert Olsson, ordförande
Berne Petersson, vice ordf. 

Bengt-Rune Axelsson
Annika Andersson 
Egon Aronsson 
Mats Berntsson
Monika Grönlund 
Eva Kjellberg 
Sven-Inge Kristensson
Elisabet Ivarsson 
Lena Persson
Josephine Wikström

församlingsråd stenkyrka

Maria Eliasson, ordförande
Margit Karlsson, vice ordf. 
Birgitta Söderström , 2 vice ordf.

Lena Arvidsson 
Gunilla Johansson
Martin Johansson
Marie Kristiansson 
Inga Olsson
Mikael Pettersson
Jan Rydberg

Ordförande Susanne Lavén

Ordförande Bert Olsson

Ordförande Maria Eliasson

Ordförande Inger Bengtson

ersättare:
Lars-Rune Andersson 
Gerhard Berhardsson
Magnus Claesson 
G Olof Kjellström
Laila Mattiasson
präst:
Linda Lindblad

ersättare:
Bengt Andersson 
Lillvor Aronsson
Solveig Börjesson
Peter Gullmarstrand
Brita Johansson
Karin Tallvik
Lisberg Åberg
präst:
Janåke Hansson

ersättare:
Tina Baudino 
Maria Bäckersten
Irene Gustavsson 
Lisbeth Hammar
Inger Johannisson 
Inger Johansson
präst:
Jaana Pollari Lindström

ersättare:
Sune Berndtsson
Marianne Gustavsson
Ann-Britt Johansson
Inger Lundberg
Christy Widdon
präst:
Malin Ringfelter

läs mer : www.svenskakyrkan.se/tjorn/forsamlingsraden
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Runt vecka 13, i samband med påsken, om 
vädret tillåter, börjar vi göra vårfint på kyrko-
gårdarna och plantera ut penséer. 
 
Penséerna är kvar fram till sommaren då som-
marblommorna börjar planteras vecka 24.
 
Det är möjligt att boka gravskötsel hos kyrko-
gårdsförvaltningen. 
Till en kostnad av 1.250 kr per år får du föl-
jande:
• Penséer till påsk
• Växter och plantering i juni för sommar-

blomning
• Vattning, ogräsrensning och puts av blom-

mor i gravrabatt
• Granris och dekoration  till Allhelgonahel-

gen
 

Du kan välja 1-årsavtal där du mot faktura 
betalar varje år. Du kan också välja ett avräk-
nings- avtal, där du betalar in en summa, valfri 
i samråd med kyrkogårdsföreståndaren, och 
graven sköts därefter så länge pengarna räck-
er. Man kan dock inte betala in pengar för en 
längre tid än så länge gravrätten gäller, det vill 
säga 25 år.

Du kan också välja att teckna avtal för enbart 
vattning av gravrabatten, till ett pris av 625 kr. 
per år. 
 
Detta gäller samtliga kyrkogårdar på Tjörn.

www.svenskakyrkan.se/tjorn/gravskotsel

I början av sommaren kommer också vår se-
naste askgravplats, på Klövedals kyrkogård, att 
invigas.

vårplantering
Information från kyrkogårdsförvaltningen.

Foto: TOP-PLANT
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personalnytt

här presenterar sig våra nya medarbetare genom att svara på följande frågor

1. hur vill du beskriva dig själv?
2. varför ville du jobba i svenska kyrkan tjörn?
3. vad ser du mest fram emot med ditt nya jobb?
4. hur vill du utveckla svenska kyrkan tjörn?

1. Jag försöker alltid att 
sträva efter att alla i min 
omgivning ska må bra och 
trivas. Jag har ett väldigt 
stort intresse för musik 
och rytmik. 

2. Efter att ha jobbat som 
musikledare för konfir-
mander under tre somrar 
fick jag ett stort intresse 
för att fortsätta jobba i 
kyrkan.

3. Jag ser fram emot att få 
lovsjunga Gud, och att få 
praktisera och använda 
mig av min tro i mitt jobb. 

4. Jag ser fram emot att för-
djupa och utveckla arbetet 
med att möta barn och 
unga genom musiken, och 
genom det förmedla den 
kristna tron.

1. Social, nyfiken och posi-
tiv!

2. Möjligheten att få arbeta 
mer med mina kreativa 
och musikaliska gåvor 
lockade mig.

3. Att utvecklas inom en ny 
profession och skapa nya 
relationer i kontakten 
med barn och vuxna.

4. Genom sång, musik och 
kreativt skapande göra  
Jesus känd för människor 
i min omgivning.

1. Glad och omtänksam.
2. Svenska kyrkan gör myck-

et gott.
3. Att utvecklas både inom 

jobbet och som människa.
4. Få den att följa med i ti-

den.

linda johansson, ekonomiassistent, 
pastorsexpeditionen. kommer när-
mast från en tjänst som redovis-
ningsekonom på ett mindre företag 
i ljungskile

marina nilsson, musikpedagog. 
50% på kyrkans hus i kållekärr, 
samt 50% med konfirmander. 
kommer närmast från en tjänst 
som musiklärare i skara. 

josefin ulmfelt församlingspeda-
gog kyrkans hus och klövedal. 
kommer närmast från en tjänst 
som sjuksköterska inom hemsjuk-
vården på tjörn.

annica karlsson, vaktmästare 
och lokalvårdare, är tillbaka 
efter föräldraledighet. hon har 
bytt tjänst och kommer att vara 
i kyrkans hus, kållekärr. 
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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 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, 
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 
öppet 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 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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skicka in lösning till: 
Svenska kyrkan Tjörn, 
Hamngatan 17, 471 32 Skärhamn. 
Märk kuvertet ”Korsord”. 
Tävlingen pågår till 18 april 2018. 

Förra kryssets vinnare, som gratulerats med var 
sin blomstercheck är
• Erland Brander, Varberg
• Gunnel Jonsson, Höviksnäs
• Laila Rostoff, Höviksnäs

RYMMER PLAN
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PSALMEN
”Och allt aaa aaa aaa aaaaaa

i dagar vintergrå
skall löst av himmelsljuset
mot blom och mognad gå.
Vi glädes åt varandra
åt sol och sommartid,
att på Guds jord få vandra
och äga himlens frid. ”

Namn:_________________________________________________

Adress: ________________________________________________
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9 juni och 8 september 2018
drop-in bröllop i skärhamns vackra kyrka
Det enda ni behöver ha med är legitimation 
och giltig hindersprövning. Den ansöker ni om 
i förväg hos Skatteverket. www.skatteverket.se

Vi har präst och musiker. Vi pratar lite innan 
och ser att alla papper är i ordning. Därefter ge-
nomför 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. 
www.svenskakyrkan.se/tjorn/dop-brollop

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

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

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

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

Jag vill bli medlem

Fyll i och skicka in anmälningsblanketten till 
Svenska kyrkan Tjörn, Hamngatan 17, 471 32 Skärhamn. 
När vi fått din intressanmälan skickar vi dig en inträdesblankett.
Du kan också ringa oss på telefon 0304 66 00 55 eller skicka e-post till 
tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se. Eller titta in på pastorsexpeditionen.Varmt välkommen!

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

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

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

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

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

kyrkans samtalsmottagning

Våra diakoner och präster erbjuder stöd-
samtal, krissamtal, själavårdssamtal och 
parsamtal.

Våra samtal är kostnadsfira. 
Du är välkommen oavsett tro eller medlem-
skap i Svenska kyrkan. 

www.svenskakyrkan.se/tjorn/samtal
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