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Sagt om GUD

” Vad vi är, är Guds gåva till oss.
Vad vi blir är vår gåva till gud”
(Eleanor Powell)
”Månniskor ser Gud varje dag,
de känner bara inte igen honom”
(Pearl Bailey)
”Gud är inte den du föreställer dig eller
något du kan förstå.
Om du förstår har du misslyckats.”
(Augustinus)
”Det finns inget hål så djupt att
inte Guds kärlek når djupare”
(Carrie ten Boom)

Tankar från Petra

Kyrkofullmäktige sammanträder den 6/11 2018.
För att läsa dagordningen, besök gärna vår
hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem.

Bagageluckeloppis och
musikandakt
Bagageluckeloppis 23/9, kl 11.00-14.00.
Parkeringen vid Västra Tunhems kyrka.
Läs gärna mer på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/tunhem
Kyrkan är öppen - välkommen in!
Präst och kantor finns på plats.

Terminsstarter
De flesta av våra verksamheter startar igen vecka
36-37, läs gärna på hemsidan för mer information.
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Tack...
...till alla frivilliga medarbetare, utställare
besökare i Vägkyrkan Västra Tunhem, Norra
Björke och Sommarkvällar i Gärdhem.
Det har ordnats med massor av fika och det har
varit varm gemenskap!
Västra Tunhems pastorat

Pastoratsmässa
”Toner från en källa”
21/10 Vargöns kyrka kl 11.00.
Medverkande: Gärdhems kyrkokör,
brasskvintett och slagverk.
Tillfälle att mötas och känna gemenskap i
pastoratet!
Varmt välkomna!

Att göra saker tillsammans
Jesus sa: Där två eller tre är
samlade i mitt namn
… är jag mitt ibland er.
Det är något särskilt som
händer när vi gör saker tillsammans. Detsamma gäller den kristna tron och det
andliga livet. Jag skulle vilja
dela några tankar inspirerade
av Tomas Sjödin, där han talar
om att tro stavas sällskap. Tro
är ingen soloåkning, det är en
gruppövning.
Jesus gick ständigt på kalas,
äter allt och dricker allt, pratar
natt som dag, i grupp och i
enskilda samtal. Ibland drog
han sig undan i ensamhet för
att be, men sen var Jesus snart
tillbaka i gruppen igen. Varför? Jo för att Gud till sitt väsen är kärlek och gemenskap.
Gemenskap mellan Fadern,
Sonen och Anden. Kyrkans
uppdrag är att påminna och
bjuda in människor in i denna
gemenskap, denna kärlek. Vi
är skapta till Guds avbild och
är därför skapta för gemenskap.

En amerikansk tidskrift bad
sina läsare skicka in den mening de tyckte var den mest
tröstande, den de allra mest
behövde höra.
De kom in tusentals svar, och
de svar som hamnade överst
på listan var:
1. Jag älskar dig
2. Jag förlåter dig
3. Maten är klar
Att bjuda in till ett sammanhang som bryter ensamheten
är precis kyrkans uppdrag. Det
är därför vi erbjuder så många
mötesplatser och gärna med
någon form av måltid. Att äta
tillsammans och samtala kan
vara en närmast sakramental
upplevelse.
Vi vill att varje människa ska
känna att hon inte är ensam
i den här världen och att
det finns en Gud som älskar
henne. I mångt och mycket
handlar allt som kyrkan gör
om kärlek. Att med Guds hjälp
få tjäna en vacker men trasig
värld. Man kan tro att kyrkan
först och främst handlar om
att tro, men det allra viktigaste
är kärleken.

Kärleken och gemenskapen
är en så central del av Guds
hjärta att vi inte kan vara
kyrka utan den. Hela livet är
en tillsammansgrej. Det är här
som nyandligheten hamnar så
fel. Den går vilse i det egna
jaget och drunknar i en spegelblank brunn av självupptagenhet.
Kyrkan är något helt annat.
Det handlar om att ett vi, om
att mötas, att bli sedd och att
samtala.
När jag nu lyfter fram gemenskapen, så vill jag passa på att
bjuda in till vår gemensamma
pastoratsmässa som är den
den 21 oktober kl 11.00 i
Vargöns kyrka. Där kan vi
få känna att vi är många. Men
det finns fler mötesplatser
i höst; gudstjänster, Öppet
Kyrkis, Kyrkverkstad och
flera kyrkokörer. Läs mer i
SPIRA.
Varma hösthälsningar
Petra Waller

Appen Kyrkan

Kyrkverkstad -

pyssel för stora och små, ung som gammal

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern.
I den kan du besöka en kyrka för att bland annat tända ljus, hälla vatten i
dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också tre korta filmer.

Varmt välkommen till Kyrkverkstad!

Det här kan du göra med appen Kyrkan
•
•
•
•
•
•
•
•

Tända ljus i en ljusbärare
Fylla en dopfunt med vatten
Spela memory med djuren i Noas ark
Måla ett kyrkfönster
Möblera om altartavlan
Pussla ihop en oblat
Spela på orgeln
Titta på korta filmer om begravning, dop och vigsel.

Vargöns kyrka
20/9 kl 16.00-18.30
15/11 kl 16.00-18.30

Filmerna heter:
•
•
•

Velandakyrkan

Halvorsgården

6/12 16.00-18.30

18/10 16.00-18.30

Farmors begravning i kyrkan
Lillebrors dop i kyrkan
Vigsel i kyrkan

TIPS!

Vi kommer pyssla, äta lite kvällsmat och avslutar med
enklare andakt i kyrkan.

TIPS!

Stjärnans väg

Youversion

Appstore

En spelapp om tro och
kyrka.

Gratis bibel, dagens vers,
hela bibeln på ett år, läsplaner, böner m.m.

Apparna hittar du där det
finns andra appar i Appstore och de finns tillgängliga både för Android
och Iphone.

Testa dina kunskaper eller
lär dig mer om kristen tro.

Läs gärna om våra barnverksamheter på vår hemsida!
www.svenskakyrkan.se/tunhem
https://www.facebook.com/vastratunhem/

Gillar du sång och musik?
Gärdhems kyrkokör

Singkidz

Välkommen med i vår glada
sånggemenskap!

Barnkören för dig mellan
5-7 år.
Vi övar fredagar
kl 16.30-17.30 i
Väne Åsaka församlingshem.

Vi övar tisdagkvällar
kl 19.00-20.00 i Gärdhems
församlingshem.
Start den 4/9.
Körledare Anna Dahlqvist
tel: 070-285 75 08

Körledare
Karin Helgesson
tel: 073-923 84 26
Lena Lundskog
tel: 073-394 48 22

Vänersnäskören
Välkommen att vara med!
Vi övar varannan söndag
kl 18.30-20.30 i
Vänersnäs församlingshem.
Start 2/9.
För mer information kontakta
körledare Karin Helgesson
tel: 0739-23 84 26

Sång o musik i höst
Söndag den 23/9 kl 18.00 i Vargöns kyrka
Musikgudstjänst med Tunhemskören.

Söndag 28/10 kl 18.00 i Velandakyrkan

”Från läsarsång till country” - musikgudstjänst med Jard Samuelson
från tidigare gruppen Bröderna Samuelsons. Några av våra mest älskade andliga sånger
varvas med lugna ballader och svängig country.

Söndag den 11/11 kl 18.00 i Vänersnäs kyrka
Vänersnäskörens höstkonsert.

Körkonsert

Psalmkör

Spelar du något
instrument och vill
vara med i orkester?

Tycker du om att sjunga psalmer och vill lära dig något om
deras bakgrund och om kompositörerna? Välkommen då
att vara med i vår ”Psalmkör”
som träffas i Halvorskyrkan
några onsdagar under hösten
kl 17.00-18.30.

Välkommen då till
Velandaorkestern som övar på
måndagar i
Velandakyrkan kl 19.00-20.30.
Dirigent och för mer
information
Henrik Roolf
tel: 0739-729 44 16

Start den 12/9.
Körledare Anna Dahlqvist
tel: 070-285 75 08

Tunhemskören
Välkommen till en modern
och trevlig kyrkokör!
Vi övar på tisdagar
kl 18.45-21.00.
Start 28/8.
Körledare Lasse Eklund
tel: 0722-516 119

Den 11/11 kommer Tunhemskören och Gärdhemskören att medverka i en
körkonsert i Frändefors kyrka. Solist är Sofia Källgren och kören på uppemot
200 personer leds av Mats Backlund. Även en kompgrupp medverkar.

Barnkör i
Vargöns kyrka
Sjung glada, fina och roliga
sånger med oss! Från ca 8 år.
Vi övar på tisdagar
kl 16.15-17.00.
Start 4/9.
Körledare Lasse Eklund
tel: 0722-516 119

Åsaka-Björkekören

Familjegudstjänster
Söndag den 30/9
Vänersnäs kyrka kl 11.00
Vargöns kyrka kl 16.00
Utdelning av dopänglar och bibel för tvååringar på båda gudstjänsterna.

Söndag 28/10
Vi övar tisdagar kl 19.00-21.00
i Väne Åsaka församlingshem.
Start den 4/9.
Välkommen!
För mer information kontakta
körledare Karin Helgesson
tel: 0739-23 84 26

Gärdhems kyrka kl 11.00. Barntimmarna medverkar.
Norra Björke kyrka kl 16.00. Barnkören Singkidz medverkar.
Utdelning av dopänglar och bibel för tvååringar på båda gudstjänsterna.

Mötesplatser
Cafékvällar i
Halvorskyrkan
Musik, servering och gemenskap
kl 19.00 i Halvorskyrkan.

Mötesplatser
Ljugarbänken

Bibelsamtalsgrupp

Välkommen till Kyrkstugan i Västra Tunhem
följande torsdagar kl 19.00.

Öppen samtalsgemenskap om bibeln där
alla intresserade är välkomna.
Vi träffas onsdagar kl 19.00-21.00 i
Väne Åsakas församlingshem.

14/9 program, se annons.

27/9
25/10
29/11

9/11”Fina fröknar från förr”
En musikalisk resa genom 1900-talet med
älskade visor. Sofie Ericsson &
Magdalena Palm, gitarr och sång.

Ni bjuds på intressanta föredrag samt en
enkel förtäring.

Präst Johannes Olenius
0702-41 20 22.

Välkommen!

Välkommen!

Trivselkvällar i V Tunhem
Fritt inträde - Kyrkbil

4/10 kl 18.00 - Ukulelekväll.
PRO Vargöns Ukulelegrupp underhåller med
glada melodier och en och annan historia.
8/11 kl. 18.00 - Kura skymning.
Historieberättarkväll med Rune Carlsson,
Roland Ljung och Leif Wetterlund. Har du
en bra historia-dra den! Vi sjunger några
lustiga visor tillsammans!
29/11 kl 18.00 - Kransbindning.
Visst material finns på plats.Anmälan till församlingsexpeditionen tel: 0521-26 58 50.
Begränsat antal.
Välkommen!

Cafékvällar i
Vargöns kyrka
Varmt välkommen till de populära
cafékvällarna!
Gott fika - härlig stämning allsång - gemenskap!
13/9, 11/10, 8/11, 13/12

3/10, 31/10 och 28/11.

Öppet Hus
i Norra Björke
församlingshem
Andakt, fika och ett enkelt program.
Följande måndagar kl 10.00-12.00.
17/9, 15/10, 12/11, 10/12
Träffpunkten
3/9, 1/10, 29/10, 26/11

Vuxenkonfa

Jubileumskonsert

Vuxenkonfa... eller vad man nu skall kalla det.

Velandaorkestern firar 25 år

Samtalskvällar för dig som missade konfirmationen, inte var nöjd med den eller helt enkelt
vill veta mer om kristen tro. Vi börjar med att
äta en enkel måltid, därefter ett anförande på
ca 15 minuter. Sedan samtalar vi om det vi
har hört och självklart finns det plats för egna
frågor och funderingar.

20/10 kl 17.00
Möjlighet att komma och fira tillsammans
med Velandaorkestern, men också ett tillfälle
för dig som är nyfiken på att själv medverka
i orkestern.

I samarbete med Salemkyrkan!

Varmt välkomna till Vänersnäs församlingshem
28/10 och 15/11 kl 18.30-21.00.
Välkommen!

Sven Bild
Tel: 070-522 14 10

Välkommen!

Välkommen till våra våffelcaféer!

Pensionärernas dag

i Gärdhems församling

i Åsaka-Björke församling

Söndag 23/9
Gudstjänst i Velandakyrkan kl 11.00.

Söndag 30/9
Gudstjänst i Norra Björke kyrka kl 11.00.

Därefter lunch och samvaro
i Stora salen.

Därefter lunch och samvaro
i församlingshemmet.

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

Kaffe, te och våffla med sylt och grädde 10 kr.
Varmt välkomna till våra olika våffelcaféer som är uppskattade av både barn, barnfamiljer och
äldre. Det är kul att mötas över åldersgränserna och lära känna andra som bor på orten.

Kom och prova på Linedance!
Vill du lära dig att dansa Linedance?

Vargöns kyrka

varannan fredag 10.30-12.00
Läs om startdatum på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Velandakyrkan

varannan måndag ojämna veckor
10.30-12.00
Har startat!

Våffelcafé
Vi inbjuder till en kurskväll för nybörjare i
Halvorskyrkan.

Detta är ingen pardans utan det går alldeles
utmärkt att komma på egen hand.
Lördagen den 17/11 2018
Kl. 17.00-19.00

Väne Åsaka förs. hem

Halvorskyrkan

Har startat!

Har startat!

tisdagar 10.00-12.00

onsdagar 10.30-13.00

Dansinstruktör: Maria Johansson
Sång o musik: Petra & The Hayweeds
Välkommen!

Vad är Linedance?
Linedance är en koreograferad dans med upprepade sekvenser av steg som en grupp människor
gör tillsammans, stående i linjer, därav namnet
linedance. Varje lincedance-dans består av fasta
stegkombinationer som upprepas under dansens
gång.
På en kurs i linedance behöver du inte ha någon
danspartner utan hela gruppen dansar tillsammans. Linedance är känt för att dansas till
country-westernmusik, men kan lika gärna
utövas till pop, swing, rock eller nästan vilken
musik som helst.

Allhelgonahelgen
På väg hem
På en begravning samlas vi för att minnas
den som har dött. Någon vi älskar har lämnat oss. Vi tar avsked en sista gång.
Det kan kännas svårt. Som att stå på bryggan och se ett stort fartyg ge sig iväg ur
hamnen. Medan de seglar mot horisonten
blir det mindre och mindre. Till slut ser det
bara ut som en prick vid horisonten. Fartyget är borta. Kvar står vi med vår saknad.
Men det är bara från vårt perpektiv.

Öppet Hus i Kyrkstugan
3/11 kl 10.00-15.00
Fartyget är lika stort och ståtligt som tidigare. Det är fortfarande på väg till sitt mål.
och när vi säger: - Nu är hon borta, finns
det andra som ser fartyget dyka upp och
som med glada röster ropar: - Nu kommer
hon!
Vi tar farväl av den som dör och säger: - Nu
är han borta. Men det finns Någon som står
med öppna armar och säger:
- Välkommen hem!
Ur Bibeln
Bibelkommisionens översättning

Vi bjuder på kaffe i våra
kyrkor och församlingshem
Västra Tunhem, servering i Kyrkstugan
Torsdag 1/11		
11.00-17.00
Fredag 2/11		
11.00-17.00
Lördag 3/11		
10.00-16.00
Vänersnäs, servering i kyrkan
Lördag 3/11		
10.00-16.00
Gärdhem, servering i församlingshemmet
Fredag 2/11		
11.00-17.00
Lördag 3/11		
11.00-15.00
Väne Åsaka, servering i kyrkan
Fredag 2/11		
11.00-17.00
Lördag 3/11		
10.00-16.00
Norra Björke, servering i kyrkan
Fredag 2/11		
11.00-17.00
Lördag 3/11		
10.00-16.00

Passa på att fråga!

På Alla Helgons dag (lördag) finns vår kyrkogårdspersonal på plats på alla våra
kyrkogårdar: Västra Tunhem, Vänersnäs, Gärdhem, Väne Åsaka och Norra Björke.

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.

Minnesgudstjänster 4/11
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.
Väne Åsaka kyrka kl 16.00
Minnesgudstjänst. Åsaka-Björkekören
medverkar.

Orgelandakt 3/11

Kom in i kyrkan en stund och lyssna på vacker orgelmusik.
Gärdhems kyrka kl 13.00, Västra Tunhems kyrka kl 14.30
Präst: Elisabeth Tengler

Minnen från årets konfirmation
och läger

Kyrkan i vår vardag

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

Vi frågade vad årets konfirmader tycker om gemenskapen
i kyrkan, de svarade så här:

PRÄSTER

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

I kyrkans gemenskap ber man också för varandra, inte bara för sig själv.
/Theodor
I kyrkans gemenskap kan alla vara sig själva. /Daniel
I kyrkans gemenskap är Gud det gemensamma intresset. /Viktor

KANTORER

I kyrkan är det lättare att få nya vänner. /Jennifer
Kyrkans gemenskap är mer känslosam. /Anonym
I kyrkan blir det en större gemenskap då alla ber tillsammans och får
känna Guds närvaro. /Samuel

Ordföranden i Åsaka-Björke församlingsråd
Anneli Ek bjöd på jordgubbstårta sista sammanträdet innan sommaren.
Foto: Bittan Andersson

I kyrkans gemenskap vill man få med alla och så vill man fira gudstjänst
tillsammans. /Anonym

Lars Eklund				
Anna Dahlqvist			
Karin Helgesson			

DIAKONER

Elisabeth Larsson			
Helena Nylén				

Niklas Johansson			
Lena Lundskog			
Camilla Svensson			

I kyrkans gemenskap känner man sig trygg med Gud. /Max

KYRKVAKTMÄSTARE

Vaktm i Vargöns kyrka			
Mikael Hilmerson			
Bjarne Öhman				

I kyrkan har man en större gemenskap på grund av Gud. / Ebba
I kyrkans gemenskap är man bättre på att lyssna och ta in vad någon vill
säga. Utanför kyrkan vill alla bara säga sitt. /Gustav

I kyrkan har man mer gemenskap och man lär sig mer för att man kan
prata om sin tro och utveckla den. /Tuva

072-516 45 00
073-394 48 22
070-325 78 76

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

KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE
Barnlokalerna i Vargöns kyrkan renoverades
under sommaren. När terminen börjar igen kommer allt att vara klart.

I kyrkans gemenskap talar man mer om Gud. /Rebecka
I kyrkans gemenskap har alla något gemensamt. /Tilda

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

Det är inte för sent att anmäla sig till höstens
konfirmationsläsning!
Läs mer på vår hemsida!
www.svenskakyrkan.se/tunhem

070-464 48 39
070-372 28 57

FÖRSAMLINGSASSISTENTER/PEDAGOGER

I kyrkans gemenskap kan man tala om Jesus och sjunga härliga sånger
om Jesus. /Alva

I kyrkan är gemenskapen mer högtidlig och kravlös. /Nils

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

Visst blev det fint? Kyrkbänkarna i Vargöns
kyrka har fått ny klädsel.

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

HALVORSTORP

GUDSTJÄNSTER
GÄRDHEM

VELANDA

fredax

VÄNERSNÄS

14 sönd e tref
16 ET +
16 STB +

VARGÖN

2 sept
15 sönd e tref
11 STB +

fredax
16 JO +

V.TUNHEM

9 sept
16 sönd e tref
18 STB mu

11 ET +

16 PW +

SÖND.NAMN

16 sept
17 sönd e tref
16 ET fam

fredax

DATUM

23 sept
Helige Mikaels dag
11 ET +

11 ET minn

16 STB

30 sept
19 sönd e tref
11 STB +

Salem 11

7 okt
Tacksägelsedag

11 kör +
11 ET

18 ET minn kör

18 PW +

14 okt
21 sönd e tref

18 ET +

fredax

11 ET +

21 okt
22 sönd e tref

11 ET +

18 JO +

16 JO +

16 JO +

28 okt
Alla helgons dag

18 STB kör

18 MB +

11 PW kör

18 JO mu

11 JO

11 PW

3 nov
Sönd e Helgons dag

11 STB +

fredax

11 STB öpp ka

4 nov
24 sönd e tref

18 STB +

16 STB +

11 nov
Sönd f domsönd

11 ET +
16 PW kör

11 JO fam

18 nov
Domsöndagen

18 ET mu

18 PW minn kör

25 nov

1 advent

11 ET +

2 dec

minn - minnesgudtjänst

PW - Petra Waller

MB - Manne Bennehed

ET - Elisabeth Tengler

STB - Sven Bild

Övrigt samt ändringar - se föreningsnytt i Vänersborgaren och 7 dagar
+- nattvard

mu - musikgudstjänst

JO - Johannes Olenius

fam - gudstj för stora o små

V.ÅSAKA

11 PW +

11 JO

11 PW +

16 JO

16 PW minn kör

11 MB

11 JO +

11 JO kör

N.BJÖRKE

11 STB +

16 PW +

11 JO kör

16 JO fam

11 JO +

16 JO

