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Vad går kyrkoavgiften till?

Sammanträde
Spira nr 3/2017

är en församlingstidning för Svenska kyrkan i Västra
Tunhems pastorat och utkommer med fyra nummer
per år. Den delas ut till alla hushåll i Västra Tunhem,
Vänersnäs, Gärdhem och Åsaka-Björke församlingar.

Från vaggan till graven

En närvaro av människor som delar våra liv, men
också av en Gud som är större än någon annan av oss.
Liv möter liv.
Tema för hösten: ”Du omsluter mig”.
Barnen har blivit stora, arbetslivet avslutat. En livsresa med given ändstation, vad händer nu?
Samma Gud som kröp med barnet tar min hand på
andra sidan. Hela livet, samma kyrka och Gud.

Spira utges av
Västra Tunhems pastorat

Kyrkofullmäktige sammanträder den 7/11 2017.
För att läsa dagordningen, besök gärna vår
hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem.

Bagageluckeloppis
Bagageluckeloppis 24/9, kl 11.00-14.00.
Parkeringen vid Västra Tunhems kyrka.
Läs gärna mer på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Församlingskväll på Vänersnäs
Församlingskväll i Vänersnäs kyrka
fredag 8/9, kl 19.00.

Vi diskuterar ”Tro och förnuft - att vara kristen i
Ansvarig utgivare: Manne Bennehed
dag” tillsammans med Sven Bild och ”Biologisk
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mångfald på kyrkogården” tillsammans med Leif
Omslagsbild:
Svenska kyrkan/IKON
Sjöberg. Lättare måltid serveras och därefter går
			Västra Tunhems pastorat		
vi ut på fladdermusexkursion!
Upplaga: 		
6 000 ex
Tryck: 		
Just Nu
Adress: 		
Västra Tunhems pastorat
			 Box 22
Terminsstarter
			 468 21 VARGÖN
Telefon: 		
0521-26 58 50
E-post: vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem

De flesta av våra verksamheter startar igen vecka
37, läs gärna på hemsidan för mer information.
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Undervisning i piano och orgel
Är du intresserad av att ta lektioner i piano
och/eller orgel? Hör av dig till våra kantorer.

Tankar från Manne
Att omfamnas
_______________________________________________________________
Text: Manne Bennehed
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingen människa är en
ö, vi behöver alla vara
sedda, berörda och
omfamnade genom
livet.

Själv gillar jag kramar och det som
de skänker i mina olika livssituationer, ger även gärna bort en kram
om någon behöver den.

Och någonstans där i livet tänker
jag mig Gud som omfamnade mig,
som en varm kram. En kram som
ger värme i glädje och sorg. Den
Jag var på en kurs som handlade
om hanterande av svåra arbetssitua- Gud jag tror på omfamnar hela
livet från vaggan till graven, hans
tioner där föreläsaren nämnde att
längtan är att få vara en del av våra
ett mjukt sätt att lugna en människa kunde vara att stryka lätt över liv. Guds omfamning kanske vi inte
alltid känner, men den finns där.
armen. Kroppen startade då en kemisk process som lugnade hjärnan.
Och visst är det sant, jag tänker på
det lugn en hand i en hand ger på
Psalm 768
en sjukbädd eller hur lugnade det är
Du omsluter mig
att krama ett ledset barn.
Egentligen är en kram en fantastisk
omfamning som säger mycket i
sin tysthet. Det kan vara en ”grattiskram” eller en ”hej och välkommen-kram” som säger hur roligt det
är att träffas. Det kan också vara
den tysta kramen när sorgen och
gråten behöver delas, den säger:
Jag finns här och jag ser dig.
Alla är inte bekväma med kramar,
men en kram kan tala om att du
är i någons tankar. Är en kram för
mycket kanske du kan omsluta den
andres hand med din.

Du omsluter mig på alla sidor
och håller mig i din hand.
Du omsluter mig på alla sidor
och håller mig i din hand.
Text: Psalt. 139:5
Musik: H-L. Raask 1982
Ibland är den en påtaglig och kännbar närhet, men ibland behöver vi
tro att den finns även om den inte
känns just då. Gud lämnar aldrig
vår närhet men vi kan ha svårt att
känna den. Hans närvaro finns med

när vi berör varandra genom livet,
vare sig det är något vi säger eller
om vi omfamnar varandra på något
sätt. Gud vill dela liv och gör det
genom oss.
Vi människor behöver varandra och
närheten det ger för att må bra, en
ensam människa som inte blir sedd
riskerar att bli kall inombords. Så
se varandra och berör varandra genom livet och var inte rädd för den
omfamnande kramen som säger att
du är sedd. Och var inte rädd för att
ta emot den omfamning som Gud
kan ge genom hela livet.
Kram!
Manne Bennehed
Kyrkoherde

Det finns följande möjligheter att rösta:

Alla som är röstberättigade får ett röstkort till sin folkbokföringsadress
senast den 28 augusti 2017. Din röst spelar roll!

S

öndagen den 17 september är
det kyrkoval. Vilka ska få ditt
förtroende att fatta viktiga
beslut i kyrkan de kommande fyra
åren? Det handlar både om beslut i
din församling och om övergripande beslut för hela Svenska kyrkan.
Hur ska din kyrkoavgift användas?
Vilka verksamheter skall finnas i
din församling? Vilka ställningstagande ska kyrkan göra?
Ta chansen att påverka din kyrka.

Använd ditt röstkort
Att rösta i kyrkovalet går till på
ungefär samma sätt som i de allmäna valen. Du måste använda ditt
röstkort om du röstar före valdagen
via brevröstning eller på ett särskilt
röstmottagningsställe.
Röstar du i din vallokal på valdagen bör du helst ha med dig röstkortet och legitimation.
Om du har blivit av med ditt

röstkort kan du vända dig till din
församlingsexpedition i Vargön för
att få ett dublettröstkort.
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På valdagen den 17 september. Var du kan rösta ser du på ditt röstkort.

Förtidsröstning

• Vargöns kyrka: V 36 måndag - fredag kl 9-12, tisdag kl 17-20, lördag, kl 10-12.
• Vargöns kyrka: V 37 måndag - fredag kl 9-12, tisdag kl 17-20, lördag, kl 10-12.
• 8 september kan du förtidsrösta i Vänersnäs församlingshem kl 17-19 i samband med Fredax.
• 10 september kan du förtidsrösta efter ordinarie gudstjänst i församlingen, gäller ej Vänersnäs.
•

Rösta lokalt, regionalt,
och nationellt
I kyrkovalet kan du rösta i tre val;
kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige
och kyrkomötet. Din röst påverkar
hur Svenska kyrkan styrs lokalt,
regionalt, och nationellt.

Valdagen
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Äldreboenden
• 7 september, Ekeliden kl 12-14, Lunddala kl 16-18
• 14 september, Landbogården kl 16-18

Brev/budröstning

Brevröstning kan ske genom att du hämtar ett brevröstningspaket i Vargöns kyrka under samma
dagar och tider som ovan. Du behöver ett brevröstningspaket för att ett bud skall kunna lämna
din röst. Röstkortet är nödvändigt om budet lämnar rösten i någon annan lokal än i vallokalen
på valdagen.

Förstagångsväljare?
Vi är intresserade av vad just du tycker!
Du har rösträtt, använd den. Det är ditt val!

Lokalt

Val till kyrkofullmäktige
Vita valsedlar

Du väljer till kyrkofullmäktige i Västra Tunhems pastorat.
Kyrkofullmäktige bestämmer
ramarna för den verksamhet som
kommer att finnas de närmaste
fyra åren. Till exempel vilken
verksamhet för barn och unga
som ska finnas i församlingen
eller hur kör- och musikverksamheten ska se ut.

alt

Region

Val till stiftet

ellt

Nation

OBS!
Kom ihåg att ta
med ditt röstkort!

Alla medlemmar i Svenska kyrkan, som senaste
på valdagen den 17 september 2017 fyller 16 år,
har en demokratisk möjlighet att faktiskt bestämma hur Svenska kyrkan ska styras.

Vid kyrkovalet gäller
personval!
Du kan personrösta på tre kandidater genom att
kryssa för deras namn på valsedeln. Om du inte
kryssar för någon av kandidaterna betyder det att
din röst går till nomineringsgruppen. Observera
att du inte kan stryka något namn.

Val till kyrkomötet

Rosa valsedlar

Gula valsedlar

Svenska kyrkan är indelad i 13
stift. Stiftfullmäktige är stiftets
högsta beslutande organ. Stiftens
främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet
och förvaltning genom expertis
inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor
när man ska renovera en kyrka.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ
med 251 ledamöter. De beslutar
om kyrkans gemensamma och
övergripande frågor. Kyrkomötet
behandlar också frågor om hur
kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som
ska finnas med i psalmboken.

Vem ska jag rösta på?

Församlingsråd

I det lokala valet väljer du vilka som ska sitta i
kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige är det beslutande organet i pastoratet. Du kan välja att rösta
på vilken av församlingarnas nomineringsgrupp
du vill, oberoende av i vilken församling du själv
bor i.

Våra församlingar ska ha var sitt församlingsråd.
Detta utses av det nyvalda kyrkofullmäktige.
Men först ska församlingarnas röstberättigade
medlemmar ha möjlighet att nominera kandidater.

På nästa sida berättar de fyra nomineringsgrupperna om vad som är viktigt för dem.

Detta sker vid ett församlingsmöte under hösten.

Kyrklig gemenskap i Västra Tunhem
Vårt mål är en levande kyrka där människor i alla åldrar känner sig välkomna och
kan finna sin plats.
Med en levande kyrka menar vi gudstjänster, möten och aktiviteter för alla åldrar
med mycket sång, musik och gemenskap.
Vår nomineringsgrupp är en positiv samling kvinnor och män i alla åldrar som bor
i Vargön, Västra Tunhem och Halvorstorp
med olika intressen och erfarenheter, men
med samma mål och vilja att se till behoven i alla församlingar i vårt pastorat.
Det är viktigt att hushålla med de resurser
vi har så att vi kan bedriva den verksamhet vi vill, i väl underhållna och anpassade
lokaler.
Din röst är viktig!

Vi vill arbeta för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Röstsedel
1. Annalena Levin
2. Tove af Geijerstam		
3. Raul Eriksson		
4. Inga-Maj Andersson
5. Helen Vierikko		
6. Linn Milton			
7. Gunvor Påsse		
8. Wictor Andersson
9. Johanna Gustafsson
10. Lars-Göran Hjelm
11. Annika Gustafsson
12. Camilla Husberg
13. Bengt Nylén
14. Jessica Hjelm
15. Kristina Brauer
16. Ulf Manfredsson
17. Gunnar Einarsson

•
•
•
•
•
•

•

gemenskap och trivsel i hela pastoratet
att tala tydligt om Jesus i all vår verksamhet
ett aktivt och långsiktigt miljötänkande, gärna med fler solpaneler
ett aktivt och varierande gudstjänstliv
där ALLA känner sig välkomna
en demokratisk och öppen folkkyrka
att kyrkan ska finnas både i kyrkorum
och samhälle
moderna och välskötta kyrkogårdar
och fastigheter
ett bra samarbete med närliggande
pastorat, kommuner och organisationer
ett rikt och modernt sång-, musik och
kulturliv
ett utökat kristet barn- och ungdomsarbete med goda vuxna förebilder
drogfria mötesplatser för unga, gärna i
samarbete med andra organisationer
att ge stöd och mening till den som är
gammal, ensam eller som har hamnat
i kris
en bra arbetsmiljö där alla kan mötas,
både anställda och frivilliga
att stödja och stimulera frivilligt arbete
och engagemang i kyrkan
ett öppet ekumeniskt arbete
att stå upp för kyrkan i vårt land och i
världen samt uppmuntra internationellt
engagemang
att fler döps, konfirmeras och gifter sig
i vårt pastorat
andlig tillväxt genom fler möjligheter
till fördjupning i tron och tankestimulans för medlemmar, frivilliga och
anställda
att ha stora och aktiva grupper av
kyrkvärdar, gudstjänst- och besöksgrupper i alla församlingar
Kontakta gärna:
Annalena Levin tel: 070-852 35 73
Inga-Maj Andersson tel: 0521-22 34 35

Öppen folkkyrka i Gärdhem
”Kyrkan mitt i byn”
Idag när många arbetar utanför bostadens
närområde önskar vi att kyrkan ska vara
ett led i att människor ska lära känna varandra där de bor.
l Vi önskar att kyrkan ska bli en brygga
mellan olika människor i liknande livssituationer.

Detta vill vi åstadkomma
genom:

l Vi önskar att kyrkan är en plats dit du
känner att du kan vända dig i en krissituation.
l Framför allt önskar vi att kyrkan ska
vara en arena för det personliga mötet
med Gud. En arena där det finns plats för
tvivel så väl som för trevanden och fördjupningar av tron.

l Inbjuda till gudstjänst med varierande
musikaliska inslag.

Kulturarvet
Verksamhet under veckorna för barn, ungdomar och vuxna, lite beroende på vilken
efterfrågan som vi möter.

Kyrkan är också en del av vårt kulturarv.
Ett arv som inte överlever av sig själv.

l Möjlighet att samtala om kristen tro i
grupp, både för dig som ”bara” är nyfiken
och för dig som känner dig säkrare i din
tro.
l Möjlighet till enskilda samtal när
livet känns övermäktigt, eller när du bara
behöver ha en utomstående att tala med.

Därför värnar vi om att få behålla våra
kyrkobyggnader och månar om de olika
kvalitéerna som kyrkorna har. Utifrån de
enskilda kyrkornas möjligheter önskar vi
sedan ge ett varierat utbud av olika gudstjänstformer över året.

Röstsedel

Kontakta oss gärna
genom:

1. Carl-Johan Karlsson
2. Ingegärd Andreasson
3. Brynolf Appelgren
4. Gert Bertil Frick
5. Dennis Waller
6. Håkan Edmar Johansson
7. Maria Helena Wassén
8. Niklas Appelgren
9. Rose-Mari Sandstedt
10. Agnar Johansson
11. Håkan Deleskog
12. Karl Erik Gunnar Stridh

Brynolf Appelgren
tel: 0520-10428, 070-881 04 28
e-post:
halltorps.gard@telia.com
... om du vill veta mer!

Kyrkans framtid i Åsaka-Björke
Vi på Åsaka-Björkelistan vill värna om
vår bygd och det goda liv vi lever en bit
utanför Trollhättans centrum.
Vi vill att alla ska känna en samhörighet
och trivas i vår församling.

Det är viktigt att alla föreningar, som
finns inom vår församlings gränser,
arbetar tillsammans och med samma
målsättning:

Vi på Vänersnäslistan älskar vårt Vänersnäs och vill göra allt för att bygden ska
leva och att vi alla ska känna gemenskap och samhörighet här.

Ge församlingsborna ett rikt fritidsliv!

Det är bara på det sättet vi kan verka för
en öppen och välkomnande atmosfär
för alla som söker sig hit; helt tillfälligt

Det här vill vi
Vi på listan arbetar för att våra två
välskötta kyrkor och församlingshem
med glädje och värme ska ta emot sina
besökare. Där ska det kristna budskapet
spridas med såväl ord som härlig musik.
Tid ska ges för att sitta ner en stund
och samtala med kända eller nyvunna
vänner. Det kyrkliga livet ska kännas
naturligt för alla, som känner behov av
delaktigheten, inte minst i sorgens svåra
stund.
Vi vill även arbeta för att hela vårt
pastorat ska ges resurser för att utveckla
det kyrkliga liv, som önskas i våra
grannförsamlingar.

Vänersnäslistan
eller för att slå ner sina bopålar.
Vi tror att en levande och glädjefyll,
men också innerlig och varm kyrka, ska
finnas ”mitt i byn” och välkomna alla
som söker kontakt med Gud, med sitt
inre eller helt enkelt med oss som bor,
verkar och njuter här.

Det här vill vi
De aktiviteter vi värnar om i vår församling är bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gudstjänstfirande i båda våra kyrkor
samt på Landbogården
Båda församlingshemmen i Väne
Åsaka och i Norra Björke skall leva
kvar
Fortsatt bra musikverksamhet
Bra barn- och ungdomsverksamhet
Fortsatt hög andel av våra ungdomar
vill konfirmeras
Träffpunkter under veckan
Vägkyrkan i Norra Björke
Valborgsfirandet

Röstsedel

Kontakta oss gärna!

1. Britt-Marie Andersson
2. Anneli Ek
3. Börje Bohm
4. Bengt Olsson
5. Elaine Sandblom
6. Rose-Marie Elf
7. Ing-Mari Backström
8. Sixten Svantesson
9. Kajsa Harri
10. Valdemar Fredriksson
11. Ulla Haglund
12. Tommy Almqvist

Annelie Ek
tel: 070-980 72 90
e-post: annelie.e@telia.com
Bittan Andersson
tel: 070-355 86 33
e-post: bittanbengt@hotmail.com
…om du vill veta mer.

Vi på Vänersnäslistan vill att kyrkan
ska vara en naturlig mötesplats för alla i
bygden!
Kyrkan ska vara en sammahållande
kraft som erbjuder tillfällen till möten
med andra, med sitt inre och med Gud.
Vi vill ha en kyrka som lockar och inbjuder till allas deltagande och medverkan i aktiviteter och gudstjänster.
Kyrkan ska vara ett naturligt inslag i
vår vardag och i helg. Därför vill vi
att kyrkan ska se allas våra behov och
försöka erbjuda meningsfulla aktiviteter
för människor i alla åldrar och
livssituationer.

Röstsedel
1. Joen Morales
2. Ann-Charlotte Stenberg
Magnusson
3. Ingrid Trulsson
4. Ann-Christine Bertilsson
5. Åsa Wågerman
6. Magnus Magnusson
7. Kristina Hilmerson

I vårt arbete strävar vi efter ett gott samarbete med föreningar på Vänersnäs.
Vi vill ha gudstjänster med ett attraktivt
och utvecklande upplägg och innehåll.
Alla ska känna sig hemma och trygga
i gudstjänsterna. De ska vara lätta att
förstå och de ska ge oss både livsglädje,
styrka och sinnesro.
Musiken, körverksamheten, aktiviteter
för barn och unga samt församlingskvällar med meningsfulla teman är
också viktiga för oss. Vi är särskilt
stolta över vår kör, vår barnverksamhet
och ungdomsverksamhet, Fredax, samt
vår internationella verksamhet, där vi
stödjer ett barnhem i Bolivia!

Kontakta oss gärna!
Joen Morales
tel: 0521-22 90 50
e-post: joen.morales@hotmail.com
Ann-Charlotte Stenberg Magnusson
tel: 0708-10 52 78
e-post: magnus_lotta@hotmail.com
…om du vill veta mer.

Vad går

kyrkoavgiften till?

Svenska Kyrkan försöker möta människor i alla åldrar
och på olika sätt stärka varje individs självkänsla.
Varje människa behöver få höra att hon är värdefull,
att hon inte är ensam i den här världen och att det finns
en Gud som älskar henne. Svenska Kyrkan försöker
också vara lyhörd för vilka som i samhället är ensamma, sjuka eller av någon anledning har blivit isolerade.
Att varje människa ska känna att man tillhör ett större
sammanhang är oerhört viktigt.
Så med hjälp av enskilda samtal, hembesök och andra
mötesplatser försöker kyrkan se och hjälpa; de som
har skilt sig, de som förlorat någon man älskar, de som

inte känner någon mening med livet, de som känner
sig ensamma och bortglömda, och de som känner att
de inte har någon riktning i sitt liv.
Svenska Kyrkan är också närvarande när livet berör
oss på ett särskilt sätt och vi känner ett behov av en
värdig arena, och det vill säga dop av ett nyfött barn,
konfirmation, vigsel eller begravning.
I mångt och mycket handlar allt som kyrkan gör om
kärlek. Att med Guds hjälp få tjäna en vacker men trasig värld. Kärleken är en så central del av Guds hjärta
att vi inte kan vara kyrka utan den.

Internationellt arbete

Traditioner

Mötesplatser

Kyrkor

Församlingshem

Fira gudstjänst

Barnverksamhet

Ungdomsverksamhet

Diakoni

Personal

Livets högtider

Mission

Körer och musik

Undervisning

Vägkyrka

Tema - Du omsluter mig
Barnen har blivit stora, arbetslivet avslutat. Tid för mig. En livsresa med en given ändstaton,
vad händer nu? Samma Gud som kröp med barnet tar min hand på andra sidan.
Hela livet samma, kyrka och Gud.

På ålderns höst...
Det finns likheter mellan att lämna tonåren och att
helt plötsligt tillhöra den äldsta generationen. Både
ungdomen och ålderdomen handlar om att lämna ett
hem som man haft under hela sitt liv. Det är spännande, men också jobbigt. Man måste göra sig av
med saker som man fäst sig vid och man ska lära
känna nya människor. Men hela livet handlar om att
acceptera att saker och ting förändras. Det kommer
alltid hända saker som rubbar våra planer och som
kanske ger våra liv en helt ny riktning.
För att kunna hantera förändring på ett gott sätt,
behöver vi öva oss i att vila i Guds hand och tillåta
Gud att forma vårt livs väv.

I gudstjänsten får vi den arena som vi så väl behöver för att få hjälp att lyssna in vad Gud viskar till
vårt hjärta.
För bullret som dränker Guds röst i vårt inre är
inte människosorlet eller stadens buller, utan det är
tumultet inom oss.
Kristen tro handlar om att få en inre frid, vilken riktning mitt liv än tar, att verkligen vila i Guds hand
vad som än händer. Gudstjänsten hjälper oss så att
detta blir en verklighet och inte bara vackra ord.

Jag älskar att betrakta dig,
hundraåriga träd, översållat av
knoppar och skott som du vore
tonåring.
Lär mig hemligheten med att åldras
så, öppen mot livet, mot ungdom
och drömmar, med vissheten att
både ungdom och ålderdom bara
är steg mot evigheten.
/Helder Camara

Välkommen!

Besökstjänst
Du vet väl om att vi har flera besökstjänstgrupper i vårt pastorat?
Har du svårt att ta dig ut och skulle vilja ha besök från Svenska kyrkan?
Tveka inte att ringa någon av våra diakoner!

Leva-vidaregrupp
Har du förlorat din make, maka eller sambo? Varje termin startar en Leva-vidare-grupp i
Västra Tunhems pastorat. Vi brukar skicka ut inbjudan till den som nyligen blivit ensam, men
om det har gått en tid går det också bra att själv höra av sig till någon av våra diakoner!

Välkommen att höra av dig till:
Elisabeth Larsson (diakon i Vargön, Västra Tunhem och Vänersnäs) tel: 070-464 48 39
Helena Nylén (diakon i Gärdhem och Åsaka-Björke) tel: 070-372 28 57

Begravning
Att behöva begrava en anhörig är lika svårt som
det är nödvändigt. En människas frånfälle kan
inte ignoreras eller gömmas undan. Vad som än
har varit behöver vi ett avsked, ett avslut. För
den avlidnes, för vår egen och för själva människovärdets skull behöver vi göra avskedet så fint
och värdigt vi kan. I sorgens vånda behöver vi
också trösta oss av kyrkans hopp.
Församlingens expedition, präster och kyrkogårdsförvaltning kan svara på frågor om begravningsgudstjänst, kyrka och gravplats.
En begravningsbyrå kan stå till tjänst med kista,
bokningar och transporter.
För den kyrkliga begravningen finns en ordning
med fasta punkter.

Den ger samtidigt möjlighet för de anhöriga
att tillsammans med präst och musiker utforma
gudstjänsten vad gäller valet av psalmer, sång
och musik.
Om det är något du undrar över som gäller begravning eller vill prata med någon är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen
eller någon av våra präster.
Telefon till församlingsexpeditionen:
0521-26 58 50 måndag-fredag, kl 09.00-12.00.

Allhelgonahelgen
Minnesgudstjänster 5/11
Inför minnesgudstjänsterna skickas en
inbjudan till de närmast anhöriga i våra
församlingar.
Västra Tunhems kyrka kl 18.00
Minnesgudstjänst. Tunhemskören medverkar.
Vänersnäs kyrka kl 11.00
Minnesgudstjänst.
Sanna Hellstrand Trollvinge, sång.
Gärdhems kyrka kl 18.00
Minnesgudstjänst. Gärdhems kyrkokör
medverkar.

Ur en liten bönbok
Tack för att du blev människa för vår
skull,
för att du var bland oss,
som så ofta vandrar i mörker och dödsskugga.
Efter det finns ingen riktig ensamhet
mer;
någonstans i mörkret finns du,
någonstans hör du all gråt,
någonstans lyssnar du.

Vi bjuder på kaffe i våra kyrkor och församlingshem

Vänersnäs, servering i kyrkan
Lördag 4/11		
10.00-16.00
Gärdhem, servering i församlingshemmet
Fredag 3/11		
11.00-17.00
Lördag 4/11		
10.00-16.00
Väne Åsaka, servering i kyrkan
Fredag 3/11		
11.00-17.00
Lördag 4/11		
10.00-16.00
Norra Björke, servering i kyrkan
Fredag 3/11		
11.00-17.00
Lördag 4/11		
10.00-16.00
			

Får man ha vilken musik som helst på en begravning?
Vad kostar en gravplats?
Får man gravsättas var som helst?
Får man ha en begravningsgudstjänst fast man inte är med i
Svenska kyrkan?
Ja, frågorna kring en begravning/gravsättning kan vara många och är det något du undrar
över är du varmt välkommen till Öppet hus i Kyrkstugan.
Både präst och personal från kyrkogårdsförvaltningen finns på plats för att svara på alla
frågor. Man kan även passa på att söka i gravboken, om man undrar över någon gravsatt
person eller gravplats.

Det kommer även finnas möjlighet att gå upp i Kyrktornet
och få en guidad tur!

Caroline Krook (född 1944)

Väne Åsaka kyrka kl 16.00
Minnesgudstjänst. Åsaka-Björkekören
medverkar.

Västra Tunhem, servering i Kyrkstugan
Torsdag 2/11		
11.00-17.00
Fredag 3/11		
11.00-17.00
Lördag 4/11		
10.00-16.00

Öppet Hus i Kyrkstugan
4/11 kl 10.00-15.00

Passa på att fråga!

Orgelandakt 4/11

På Alla Helgons dag (lördag) finns vår
kyrkogårdspersonal på plats på alla våra
kyrkogårdar:

Kom in i kyrkan en stund och lyssna
på vacker orgelmusik.

Västra Tunhem, Vänersnäs, Gärdhem,
Väne Åsaka och Norra Björke.

Gärdhems kyrka kl 14.00
Västra Tunhems kyrka kl 15.30

Vi söker efter gravrättsinnehavare!
Finns det en liten grön skylt på graven med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig. Ofta handlar det om att vi
söker ny innehavare till gravplatsen. Att stå som gravrättsinnehavare är kostnadsfritt.
Läs gärna mer på vår hemsida!

www.svenskakyrkan.se/tunhem
Om du vill veta mer eller ring oss gärna!
Tel: 0521-26 58 55, 26 58 56

Vill du vara med i en kör?

Kyrkogårdarnas historia

Att sjunga i kör är både befriande, energigivande och ger en härlig gemenskap.
Välkommen!
Samhörigheten med familj
och släkt har haft betydelse
för människor i alla tider.
Denna gemenskap önskade
man fortsätta med även efter döden.
För länge, länge sedan förekom
både jordbegravningar och brandgravar, men i samband med Sveriges kristnande var det inte längre
tillåtet med kremering. De döda
gravlades i släkthögarna som ofta
låg i närheten av det egna hemmet.
Efter att kristendomen växt sig
starkare i Sverige blev det vanligare att gravsätta de döda innanför
kyrkogårdsmuren i vigd jord.
Under medeltiden började även
kyrkorummet att användas som
gravplats och då framförallt till
präster, kungligheter och adel eller
till dem som hade råd att betala.
1783 förbjöds bruket att gravlägga
de döda inne i kyrkorummen,
då det var ett sanitärt problem. I
Alingsås stadskyrka fann man nittio personer begravda under golvet
mellan 1640 och 1770.
Innanför kyrkogårdsmuren var det
högt gräs, det fanns inga planteringar eller gångar och det var av
tradition klockarens löneförmån
att skörda gräset. Det var inte alls
ovanligt att klockaren släppte ut
sina kreatur på kyrkogården för att
beta.
Vissa områden på kyrkogården
ansågs finare än andra. Det var
mest eftertraktat att ligga nära kyrkan, områdena öster och söder om
kyrkan användes gärna. Norr om
kyrkan gravsattes odöpta, avrät-

tade och bannlysta personer, och
utanför den vigda jorden hamnade
”självspillningarna” som tagit sina
egna liv.

ett med gravar på rad för dem som
inte kunde köpa sin grav, linjegravar. De avskaffades i 1964 års
gravrättslag.

”I Alingsås stadskyrka fann
man nittio personer
begravda under golvet
mellan 1640 och 1770”

Under 1900-talet infördes bestämmelser om gravvårdens utseende,
vilket gjorde att många gravvårdar
liknande varandra. Nu för tiden
har gravvårdarna en mer personlig
prägel.

I början av 1800-talet började man
intressera sig för hur kyrkogårdarna såg ut och parkidealet spred
sig från kontinenten till svenska
kyrkogårdar. 1815 lagfästes en
förordning med nya anvisningar
för kyrkogårdar och begravningsplatser. Den skulle vara uppbyggd
med kvarter, gångar och trädplanteringar.
Alla skulle ha rätt till en egen grav
och ingen skulle behöva läggas i
en allmän grav på någon fattigkyrkogård.

I dag byter man allt oftare bostadsort och nya familjemönster växer
fram, så efterfrågan på familjegravar har minskat avsevärt. Kyrkogårdsförvaltningar erbjuder både
minneslund och askgravplatser
som alternativ till de traditionella
kist- och urnplatserna.
Läs gärna mer i häftet ” Kyrkans
begravningsplatser - förr och nu
som finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Kyrkogårdarna kom att delas in i
ett område med köpta gravar och

Barnkören för dig mellan
5-7 år.
Startar fredag 15/9 kl 16.00
i Väne Åsaka församlingshem.
Ledare:
Karin Helgesson
tel: 073-923 84 26
Lena Lundskog
tel: 073-394 48 22

Tunhemskören
är en vuxenkör
för damer och herrar. Vi övar
på tisdagar kl 18.45-21.00.
Start 29/8.
Ledare:
Lasse Eklund
tel: 0722-516 119

I mitten av 1800-talet blev det allt
vanligare att köpa sin gravplats av
församlingen, en familjegrav där
make, maka, barn och efterlevande
fruar eller män skulle begravas.
Nyttjanderätten gick i arv, ett
system som upphörde så sent som
1991.
Synen på gravar och kyrkogårdar
förändrades, välståndet växte och
stenhuggerikonsten utvecklades i
form av monumentala gravvårdar.
Det ställdes krav på familjen att
hålla sin gravplats välvårdad.

Singkidz

Åsaka-Björkekören
Sjunga i gudstjänster, känna
gemenskap med andra sångarvänner och skapa musikgudstjänster? Välkommen att vara
med i Åsaka-Björkekören!
Källor:
Minnets stigar
Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering
1994
Vård- och underhållsplan 2017
Kyrkans begravningsplatser - förr och
nu

Vi startar tisdag 5/9 kl 19.00.
För mer information kontakta
körledare Karin Helgesson
tel: 0739-23 84 26

OBS!
Ny!

Barnkör i
Vargöns kyrka

Ungdomskör i
Vargöns kyrka

är för barn ca 8 år och uppåt.
Vi övar på torsdagar
kl 16.00-16.30. Start 14/9.

är för ungdomar ca 13 år och
uppåt.
Vi övar på onsdagar
kl 19.00-20.00. Start 6/9.

Ledare:
Lasse Eklund
tel: 0722-516 119

Ledare:
Lasse Eklund
tel: 0722-516 119

Vänersnäskören
Välkommen att vara med!
Höstens övningar startar 3/9
kl 19.00-21.00.
För mer information kontakta
körledare Karin Helgesson
tel: 0739-23 84 26

Gärdhems kyrkokör
Välkommen att vara med i Gärdhems kyrkokör under tre
tisdagkvällar i Halvorskyrkan med start 5/9 kl 19.00-20.30.
Vi avslutar med en musikgudstjänst söndag 24/9 kl 18.00.
Efter gudstjänsten fortsätter övningarna på tisdagkvällar i
Gärdhems församlingshem.
Välkommen till en trevlig gemenskap där sången och skratten
står i centrum.
Körledare: Anna Dahlqvist tel: 070-285 75 08

Välkomna!

Ps.
Vi har även en nystartad Psalmkör, läs
mer på sidan Urval
av gudstjänster.

Urval av gudstjänster

Mötesplatser

Gärdhem, Åsaka-Björke

10/9

Lovsångsgudstjänst med Kyrkbandet i Halvorskyrkan kl 11.00. Konfirmandupptakt och kyrkoval.

Minnesgudstjänster 5/11
Gärdhems kyrka kl 18.00.
Gärdhems kyrkokör medverkar.

17/9

Gudstjänst med Velandaorkestern kl 16.00 i Velandakyrkan. Konfirmandupptakt och kyrkoval.

Väne Åsaka kyrka kl 16.00.
Åsaka-Björke kören medverkar.

24/9

Musikgudstjänst i Halvorskyrkan kl 18.00.
”Hoppet glittrar i ditt ljus” – med Gärdhems kyrkokör som sjunger sånger av Jerker Leijon.

Gärdhem, Åsaka-Björke

Cafékvällar i
Halvorskyrkan
29/9 kl 19.00.
Petra and The Hayweeds
10/11 kl 19.00.
Ukuleleligan från Upphärad

Välkomna!

Våffelcafé

Målarretreat

Halvorskyrkan
Varje onsdag kl 10.30-13.00.

9/9 kl 10.00-14.00.

i Halvorskyrkan

Anmälan till:
Helena Nylén
tel: 070-372 28 57
senast 6/9.

Velandakyrkan
Varannan måndag ojämna
veckor kl 10.00-12.00.
Åsaka-Björke församlingshem
Varje tisdag kl 10.00-12.00.

Läs gärna mer på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/
tunhem

1/10 Familjegudstjänster
Alla barn som är döpta under året är inbjudna
för att hämta sin dopängel.
Gärdhems kyrka kl 11.00.
Norra Björke kyrka kl 16.00.

Öppet Hus

Andakt, fika och ett enkelt program
Halvorskyrkan kl 10.00-12.00.
18/9, 9/10, 13/11

OBS!
Ny!

Norra Björke församlingshem kl 10.00-12.00.
4/9, 2/10, 30/10 och 27/11

Psalmsång i Halvorskyrkan
under hösten!
22/10

Familjegudstjänst i Halvorskyrkan kl 16.00.
Barntimmebarnen medverkar.

22/10

Familjegudstjänst i Norra Björke kyrka kl 11.00.
”Singkidz” medverkar.

19/11

Husabymässa i Gärdhems kyrka kl 16.00.
”Toner från en källa” av Jerker Leijon & Susanne
Rikner. Gärdhems kyrkokör, brasskvintett och slagverk.

Tycker du om psalmer och att sjunga? Då passar den ”psalmkör” dig som startar i Gärdhems
församling i höst.
Vi sjunger psalmer och pratar om deras betydelse
och bakgrund samt lär oss något om psalmförfattarna och kompositörerna.
Vi träffas tio onsdagskvällar i Halvorskyrkan
kl 18.00-19.30 med start 20/9.
Ledare:
Kantor Anna Dahlqvist tel: 070-285 75 08.

Varmt välkommen!

Träffpunkt kommunen:
18/9, 16/10, 13/11, 11/12

Pensionärernas dag
i Gärdhems församling

i Åsaka-Björke församling

Söndag 15/10
Gudstjänst i kyrkan kl 11.00.
Gärdhems kyrkokör medverkar. Därefter lunch
och samvaro i församlingshemmet.

Söndag 8/10
Gudstjänst i Väne Åsaka kyrka kl 11.00.
Åsaka-Björke kören medverkar. Därefter lunch
och samvaro i församlingshemmet.

Obs! Anmälan till Helena Nylén, tel 070-372 28 57, senast en vecka före.

Mötesplatser

Vargön, Västra Tunhem och Vänersnäs
Samtalsgrupp

VÄNERSNÄS

i Vänersnäs församlingshem

Söndag 17 september kl 16.00
Gudstjänst med 75-årsjubileum! Vi firar att kyrkan
återinvigdes 13 september 1942 efter branden 1941.

Samtalsgruppen samlas
varannan onsdag i församlingshemmet
kl 14.00-16.00.
6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11
och 13/12.

Söndag 29 oktober kl 18.00
Musikgudstjänst Flexible Strings vs Vänersnäskören.

i Vargöns kyrka kl 19.00-20.30

Till alla frivilliga medarbetare, utställare och
besökare i årets Vägkyrka i Tunhem. Vägkyrkan
har varit välbesökt och det har gräddats massor med
våfflor och bryggts massor av kaffe.

Vi träffas på onsdagskvällar i Vargöns kyrka
för att tala om livets stora och små frågor.
Vi fikar och umgås.

Västra Tunhems församling

hälsar
Elisabeth Tengler tel: 0727-326 028

Ljugarbänken

19/10, 16/11
från kl 16.30-19.00

Välkommen till
Kyrkstugan i Tunhem

Under hösten bjuder vi in till
Kyrkverkstad vid två tillfällen i
Vargöns kyrka för hela familjen.

följande torsdagar kl 19.00
28/9, 26/10, 30/11

Vi erbjuder verksamhet för alla
åldrar med pyssel, lekar, sånger
och berättelser. Vi äter kvällsmat tillsammans och avslutar
kvällen i kyrkan.

Ni bjuds på intressanta
föredrag samt enkel
förtäring.

Vid frågor kontakta Camilla
tel. 0703-25 78 76

VARMT TACK!

Välkomna!

Välkomna!

för stora och små

Samtalsgrupp

Ingen anmälan krävs,
gruppen är öppen för alla!

Ingen anmälan behövs,
gruppen är öppen för alla!

Kyrkverkstad

Vargön, Västra Tunhem och Vänersnäs

Start den 27/9.
11/10, 25/10, 8/11, 22/11, och 6/12.

Välkommen till en enkel samvaro där vi talar
om tros- och livsfrågor.

OBS!
Ny!

Mötesplatser

Välkommen!

OBS!
Ny!

Våffelcafé i
Vargöns kyrka

Under hösten öppnar vi vårt
våffelcafé i Vargöns kyrka.
Kaffe och våffla med tillbehör,
10 kr. Barn gratis!
Varannan fredag, jämn vecka,
med början vecka 38 den 22/9.
Kl 10.00-12.00.
Barn och vuxna på
Öppet Kyrkis också varmt
välkomna!

Trivselkvällar
Kyrkstugan kl 18.00
5/10
Dick med vänner sjunger läsarsånger och vi får sjunga med.
2/11
Ulla Haglund från Väne Åsaka
berättar om Carl von Linné.
Kända och okända sidor.
Hur tänkte han om friskvård
och kost?
Spirorna ordnar med fika
Fritt inträde - Kyrkbil

Vuxenverksamhet

Cafékvällar i
Vargöns kyrka

Vargöns kyrka

Varmt välkomna till de
populära Cafékvällarna.

Vävgruppen startar
tisdag 22/8 kl 09.00.
Landskapscirkeln startar
tisdag 5/9 kl 10.00.
Kl 10.30 serveras kaffe och
smörgås

Välkomna!

God fika - härlig stämning allsång!
14/9, 12/10, 9/11, 14/12
kl 18.30
I samarbete med
Salemkyrkan!

Välkomna!

Svenska kyrkans kansli flyttar
till Vargöns kyrka

Kyrkan i vår

Kontakt

vardag

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem
E-post: vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se

PRÄSTER

Manne Bennehed, kyrkoherde		
070-278 54 76
					0521-26 58 51
Sven Bild				
070-522 14 10
Johannes Olenius			
076-241 20 22
Elisabeth Tengler			
072-732 60 28
Petra Waller				070-608 85 67

KANTORER
Kyrkan finns där människorna finns - även på Aqua
Blå. Manne Bennehed och Jonas Gustavsson fanns
i tältet ”Kyrkorna i Vänersborg”.

Lars Eklund				
Anna Dahlqvist				
Karin Helgesson			

DIAKONER

Elisabeth Larsson			
Helena Nylén				

072-251 61 19
070-285 75 08
073-923 84 26

070-464 48 39
070-372 28 57

FÖRSAMLINGSASSISTENTER/PEDAGOGER
Jonas Gustavsson			
Niklas Johansson			
Lena Lundskog				
Camilla Svensson			

Översta raden från vänster: Kyrkoherde Manne Bennehed, och Ulf Eklund
Nedre raden från vänster: Tina Arnesson, Claery Junttila, Kristina Kraft, Anna-Lena Fredriksson,
och Helen Andersson

Välkommen till våra nya lokaler!
Vi har under många år huserat på Storegårdsvägen 2 i Vargön, men från och med den 23 augusti
finns vi i nyrenoverade lokaler på bottenvåningen i
Vargöns kyrka.

Flytten blir både ekonomiskt fördelaktig samtidigt
som personalen kommer närmare verksamheten
och övrig församlingspersonal, vilket kommer att
förenkla samarbetet på många sätt.

På kansliet finns expeditionen som ni kontaktar för
bokning av dop, vigsel, begravning och lokaler.

Ni når oss på samma telefonnummer, e-post och
hemsida som tidigare.

I samma lokaler finns även vår kyrkoherde, ekonomifunktion och kyrkogårdsförvaltning.

Vi ser fram mot att flytta in i våra nya lokaler och
ni är hjärtligt välkomna att besöka oss på Öppet
hus som vi planerar att ha i början av 2018 då allt
ska vara klart i lokalerna.

Pastoratet har beslutat att flytta kansliet för att utnyttja de egna lokalerna på ett bättre sätt. Tidigare
hyrdes kanslilokalerna av extern fastighetsägare.

KYRKVAKTMÄSTARE

Medlemmar ur Vänersnäskören och Åsaka-Björke
kören blickar ut över en fullsatt kyrka.
Foto: Jonas Qvarnström

Kyrkvaktmästare Tunhem-Vargön
Mikael Hilmerson			
Bjarne Öhman				

076-845 61 25
073-367 09 06
070-250 11 77

KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE

Västra Tunhems kyrkogård		
0520-42 11 01
					073-372 25 73
					072-718 75 12
Vänersnäs kyrkogård			
0521-22 20 01
					070-577 43 64
Gärdhems kyrkogård			
0520-358 30
					070-394 86 32
Väne Åsaka kyrka och kyrkogård
0520-42 42 60
					076-830 10 89
Norra Björke kyrka och kyrkogård
070-279 44 23

ADMINISTRATION

Glada ungdomar är på KRIK-läger i stålande
sommarväder. Foto: Petra Waller

076-265 30 60
072-516 45 00
073-394 48 22
070-325 78 76

Församlingsexpeditionen		
0521-26 58 50
Telefontid: må-fr 09.00-12.00
Kanslichef				0521-26 58 53
Ekonomiassistent			
0521-26 58 54
Kyrkogårds- och fastighetschef		
0521-26 58 55
					070-207 49 99
Kyrkogårdsförvaltning, assistent		
0521-26 58 56

Klipp gärna
ut och spara!

Välkommen till våra

VARGÖN

22 okt

15 okt

8 okt

1 okt

24 sept

17 sept

10 sept

3 sept

27 aug

20 sönd efter trefald

19 sönd efter trefald

18 sönd efter trefald

Tacksägelsedagen

Den helige Mikaels dag

15 sönd efter trefald

14 sönd efter trefald

13 sönd efter trefald

12 sönd efter trefald

11 sönd efter trefaldighet

11+ ET

11+ ET

16 fam ET

16+ PW

11+ kör MB

11 STB

18 Mi kör ET

11 STB

11+ STB
16+ STB

11 STB

16+ STB

16 STB

11+ ET

16+ STB

18 Mu ET

11 Mi ET

11+ JO

16 kör PW

ej gtj

16+ STB

11 kör ET

16+ STB

VÄNERSNÄS

11+ JO

11 fam JO

11 kör JO

18 Mi kör PW

16+ Mu PW

11 kör PW

MB - Manne Bennehed
PW - Petra Waller
JO - Johannes Olenius

HALVORSTORP

VELANDA

16 JO

18+ PW

18+ JO

18 Café

STB - Sven Bild
ET - Elisabeth Tengler

18+ JO

16 fam PW

18 Mu PW

11 PW

16+ Pastoratsmässa i Vargöns kyrka

GÄRDHEM

GUDSTJÄNSTER
V.TUNHEM

29 okt
Alla helgons dag

SÖND.NAMN

4 nov
Alla själars dag

DATUM

5 nov
22 sönd efter trefald

11+ STB

12 nov
Sönd före domsönd

11+ ET

19 nov

Domsöndagen
18 Mu ET

11 ET

26 nov

1 i advent

16 ET

3 dec

fri - friluftsgudtjänst
mu - musikgudstjänst

Övrigt samt ändringar - se föreningsnytt i Vänersborgaren och 7 dagar
+- nattvard
fam - fam gudstj för stora o små
Mi - minnesgudstjänst

V.ÅSAKA

16 PW

11+ PW

11 kör PW

16 JO

11+ JO

16 Mi kör PW

11+ PW

11 kör JO

N.BJÖRKE

16+ JO

11 JO

16 fam JO

11 fam kör PW

11+ JO

16 JO

16 JO

