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Svenska kyrkans webbplats har blivit utsedd till
den bästa organisationswebben i Internetworlds
Topp100 2017.
Så här lyder motiveringen:
Kyrkans helt nya sajt är stilren och har sökrutan i
fokus. Det går snabbt att hitta relevant information
om lokala aktiviteter. Med hjälp av ärkebiskopens
egen podcast, bloggar och en ambitiös satsning på
sociala medier (ärkebiskopen Antje Jackelén har
en föredömlig närvaro på Twitter) lyckas man nå
ut med kyrkans budskap i den moderna, digitala
verkligheten.
Besök gärna vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/tunhem

Kansliet flyttar till Vargöns kyrka
Vecka 34 flyttar kansli och kyrkogårdsförvaltning
till Vargöns kyrka.
Vi har stängt 21-22/8.
Vår nya besöks- och postadress är:
Vargöns kyrka, Granåsvägen 22, 468 33 Vargön
Telefonnumren är desamma (se kontaktuppgifter
längst bak i tidningen)

Välkommen till våra nya lokaler!

Tankar från Elisabeth
Fångad av en
stormvind
Att bli fångad kan ha många
olika betydelser. Ofta tänker
vi oss kanske fångenskap som
något negativt, då man berövas
sin frihet.
Visst finns en massa sådan fångenskap omkring oss. Skolan och
alla prov och läxor kan upplevas
som fångenskap, då man är helt
inrutad i sin vardag och mycket
av tiden går åt till att plugga
och stressa i jakten på de bästa
betygen. Eller så kan arbetet vara
som ett fängelse. Friheten blir
begränsad och man ska varje dag
leva upp till något och prestera.
Semestern kan bli den enda tiden
på året, då man upplever frihet.
Eller så kan arbetslösheten, sjukskrivningen och ensamheten vara
som en fångenskap. Man vet inte
hur det ska kunna bli bra igen,
hur man ska orka gå tillbaka till
jobbet eller hur man ska bryta
sin ensamhet.
En annan fångenskap som
många vittnar om i dag är den
där negativa spiralen av alla
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måsten, alla aktiviteter, träning,
rätt mat och jämförelsen med
andra. Här kan listan bli lång.
Men det måste inte vara så här.
Att bli fångad kan vara något
positivt, det bästa man får vara
med om. Tänk så härligt det kan
vara när något eller någon fångar
ens intresse och man verkligen
brinner för detta i sitt liv.
Så skulle jag vilja se mitt första
möte med Gud! Han fångade
mig med en stormvind, en stormvind som på många sätt förändrade mitt liv. Innan hade Gud
funnits där som någon jag lärt
mig att tro på.
Nu blev Gud och det Gudomliga
en fullkomlig verklighet, som
fångade mig så totalt att jag var
helt öppen för att lyssna in, lita
på och följa.
Allt sedan den dagen är jag
fortsatt fångad av det goda som
Gud är.
Att tro är den största rikedomen i
mitt liv, en rikedom jag vill dela
med mig av. Jag tänker på Jesus
när han kallar sina lärjungar.

De första var fiskare och hade
som uppgift att fånga fisk och
sälja, men i mötet med Jesus blir
de själva fångade och blir de första som väljer att lämna allt för
att följa honom. Jesus säger till
dem att nu ska de bli ”människofiskare”. Detta är den kristna
kyrkans uppgift även idag, att
vara Jesu redskap och vara en
möjlighet för människor att ta
till sig det kristna budskapet och
låta sig fångas av ALLT det goda
Jesus vill ge.
Kyrkan finns med många olika
möjligheter till ett möte med
Gud och kyrkans portar står
öppna för alla!
Kom och var med du också.
Kom och låt dig fångas av trons
rikedom!
Allt gott önskar
Elisabeth Tengler

Tema - Fångad av en stormvind
Jag ändras, världen ändras, så mycket intryck.
Vem är jag och vart är jag på väg?
Kyrkan som mötesplats och samtalsplats inför vuxenblivandet.
Att växa upp och mogna
När jag tittar tillbaka och ser hur
mitt liv förändrats efter tonårstiden,
upptäcker jag att livet verkligen är
föränderligt. Jag har hittat kärleken och förlorat den, jag har hittat
intressen och förlorat dem, jag har
trott mig veta vad jag skall arbeta med och jag har upptäckt nya
roliga arbeten. Livet har varit en
förändring och en utmaning under
vissa tider, men väldigt lärorikt och
det har format en del av mig till det
jag är idag.
För mig har även Gud varit en
stor del av livet under denna tid
och medformare av mig till den
jag är idag. För egen del hade jag

25-27
augusti

inte varit där jag är idag om inte
Gud varit med. Nu tror jag inte att
jag är ensam om att uppleva livet
som föränderligt utan jag tror att
de flesta av oss upplever detta i
olika grad. Och där, i den föränderligheten, vill vi som kyrka göra
vad vi kan. Vi kan finnas med i
livets höjdpunkter och dalar, som
en medvandrare och ritbärare.
Gud vill vara en del av livet för
alla människor men låter oss välja
själva. Det vi gör i våra kyrkor och
verksamheter är att visa på denna
möjlighet och att skapa mötesplatser för livet i alla dess händelser.
Att tillsammans med andra i grupper eller i enskilda samtal få lyfta
sina frågor och funderingar kring
det som livet erbjuder i upplevelse

väg är, (tror jag) en viktig del i att
forma sitt liv.
Och där finns kyrkan som en möjlighet i allt det vi erbjuder och kan
vara med i livet för oss alla. Livet
kommer alltid att vara i rörelse och
vi kommer att få förhålla oss till
detta.
Att växa upp och mogna som människa är roligt men ibland utmanade. Vi passerar en del ”milstolpar”
i livet men vi behöver aldrig göra
det ensamma.
Kom gärna till oss med dina frågor
och när du vill ha kyrkan med i ditt
vuxna liv i alla dess händelser.
Manne Bennehed

Wargöfestivalen

Hinderbana

Vargöns musikkår
Musikgrupper Grillning Tipspromenad
Utomhusbio Café
Hoppborg
Barnshow

Barnlopp

Gudstjänst

Löpartävling 6 km

Talangtävling för barn

Löpartävling 13 km

Håll utkik efter mer information på hemsidan och på vår facebooksida senare i sommar!

2-4
juni

Kyrkan i vimlet på Aqua Blå

I Vänersborg pågår varje år Aqua Blå som är en
stadsfest där befolkningen och besökande bjuds
på glädjefyllda dagar. Musik, marknad, mat och
föreningar som visar upp sina aktiviteter är en del
av det som de besökande kan ta del av.

Just denna fika blir mer eftertraktad på kvällen då
de besökande kanske vill stanna till mellan mat
och underhållning för något varmt att dricka och
en liten pratstund. Roliga och spännande samtal
är det oftast.

På senare år har även alla kristna kyrkor varit en
av de många som finns på plats i ett eget tält på
festivalområdet. Där finns vi för att vara en del av
helheten, vi finns under dagtid på plats med olika
aktiviteter för de som rör sig mellan de olika
händelseområdena i staden. Vi erbjuder också lite
fika och möjlighet till samtal om Gud, tron och
livet till de som stannar till vid vårt tält.

Vi finns där för att göra vad vi kan för att de besökande skall må så bra som möjligt och som en
del av detta har vi också nattvandrare som rör sig
ute bland folket på staden för att finnas till hands
om människor har behov av oss. Vi som bemannar tältet under dag och kväll är anställda men
också många frivilliga som tillsammans vill det
bästa för dem vi möter under Aqua Blå festivalen.

21-23 Kyrkan i vimlet på Fallens Dagar
juli
I Trollhättan har kyrkorna sedan flera år tillbaka
gått samman för att göra en gemensam satsning
under Fallens Dagar. De har arbetat under namnet: ”Kyrkorna i Trollhättan”.
Detta samarbete har inte bara inneburit att man
synliggjort att vi har många kyrkor/samfund i
Trollhättan, utan också att nya vänskapsband
knutits mellan medlemmar i de olika kyrkorna.
Det kommer att finnas möjlighet att åka buss till
Trollhättans kyrka, där det är öppet för visning
och flera andra musikevenemang, bl a sångstund
för barn. Men det finns även ett café som fungerat lite som en alkoholfri zon bland alla öltält.
Bussen avgår från Lextorpskyrkan, Kyrkans Hus,
Götalundens kyrka och Skogshöjdens kyrka.

Utanför Pingstkyrkan kommer det som vanligt
att finnas ett samtalstält, där frivilliga från alla
samfund turas om för att finnas på plats.
Kyrkorna erbjuder vätskekontroll under Kraftprovet och engagerar även flera vuxna för att nattvandra. Allt för att värna om Fallens Dagar, så att
det blir roliga dagar och nätter för alla. Tidigare
år har det spridits Jesugodis över staden och kanske det sker i år också?
Dagarna avslutas som vanligt med en ekumenisk
gudstjänst på Tunet söndagen den 23/7 kl 11.00.

Välkomna!
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Välkom

till Vägkyrkan i Västra Tunhem
26/6-9/7 kl 14.00-18.00

Lotteri Servering i kyrkstugan Utställningar i kyrkstugan
Utställning i kyrkan - tema änglar Försäljning av bröd, sylt, ljus m.m.
Kyrkan är öppen för guidning och personlig andakt Försäljning av Sackeusvaror

På programmet

Utställare

Tisdag 27/6 kl 16.00
Teologisk visning i Västra Tunhems kyrka
Guide: Sven Bild

Betong m.m - Anna Ransjö
Foto - Stefan Lindberg
Hardangersöm Inga-Lill Sloberg, Irma Andersson
Keramik Maria Svensson, Daniela Thulin
Mattor - Gun Jansson
Smycken - Camilla Husberg
Metallslöjd - Bo Andersson
Knivar - Oskar Gustafsson
Vävgruppen i Vargön
Vävgruppen i Tunhem

Tisdag 4/7 kl 16.00
Teologisk visning i Västra Tunhems kyrka
Guide: Sven Bild

yhet!
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Onsdag 28/6 kl 17.00
MC-gudstjänst i Västra Tunhems kyrka
Präst: Sanna Eriksson

Allsångskväll med korvgrillning kl 18.00
Alva Svantesson, sång
Uno Hansson, dragspel
Roland Ljung, grillmästare

Ta med hojen o kom!
Onsdag 5/7 kl 18.00
Västra Tunhems kyrkogård
Kyrkogårdsvandring med Sven Hall och Harry
Persson. Samling vid kyrkporten.
Samarrangemang med Hembygdsföreningen

Förra året kom det ca 600
besökare till Vägkyrkan och åt
av de goda våfflorna!
Välkommen du med!
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Välkom

till Sommarkvällar i Gärdhem

13/6, 20/6, 27/6 Servering och utställningar i Gärdhems församlingshem, kl 17.00-19.00
Smörgås samt kakbuffé 30 kr – Kaffe, te och saft bjuder vi på.
Bokförsäljning, Trasmattor – Maja Bengtsson
Tisdagen den 13/6
Servering och utställning i församlingshemmet, kyrkan är öppen.
Utställare: Vävgruppen i Gärdhem, Akvarell - Ulla Petersson, Träslöjd - Lennart Torstensson,
Korgmålning - Eva Eriksson.
Musikprogram kl 19.00 i kyrkan. ”En musikalisk bukett” - Stefan Wenerklang med ungdomar spelar
varierad musik på dragspel.
Tisdagen den 20/6
Servering och utställning i församlingshemmet, kyrkan är öppen.
Utställare: Hantverk, betong, virkat - Anna Ransjö, Katumbas vänner säljer fina kort och informerar
kl 19.00 i Gärdhems församlingshem.
Musikprogram kl. 19.00 i kyrkan. ”Sommartoner” med Anna-Karin Lindström Bergqvist - sång, och
Anna Dahlqvist - piano. Svenska visor och sånger i sommarskrud.
Tisdagen den 27/6
Servering och utställning i församlingshemmet, kyrkan är öppen.
Utställare: Gärdhems hembygdsförening, Stickat - Lena Lundskog
Musikprogram kl 19.00 i kyrkan. ”Sången i mitt liv” med bandet Jacobsons från Vargön/Vänersborg som
spelar ”gamla glömda låtar” av bl a Bröderna Samuelsons, Curt & Roland, Pelle Karlsson och Ingemar Olsson.

men

Välkom

till Vägkyrkan i Norra Björke

Öppet 18/6 - 22/6 kl 14.00- 18.00
Servering med våfflor och smörgåsar samt utställningar i kyrka och församlingshem.
Program
Söndag 18/6 kl 18.00 Gudstjänst Göran Olander

Utställare i kyrkan
Lennart Johansson - träslöjd

Måndag 19/6 kl 18.00 Andakt Göran Olander
Tisdag 20/6 kl 18.00
Sommarmusik ”Nordiska toner” Maria Hansson
- sång, Emma Uhlin - piano/flygelhorn
Onsdag 21/6 kl 18.00 Andakt Helena Nylén
Torsdag 22/6 kl 18.00
Sommarmusik
Kristen country med Petra and the Hayweeds

Utställare i församlingshemmet
Lilli-Ann Pettersson - vävt och stickat
Inga-Lisa Gustafsson - bonader
Bona Ekman - från barn till balklänning
Bokbord - böcker till försäljning

Konfadags 2017/2018
Vad är konfirmation?
Dopet är en gåva där Gud lovar att gå med dig under alla livets dagar.
Det betyder att oavsett hur livet är så är Gud närvarande i ditt liv.
Livets mening är inte prestation. Meningen finns i att
du är värdefull och viktig för att du är den du är. Som
människa har du både ansvar för ditt eget liv och för
hur du bemöter andra.

Vad handlar konfirmationen om?
Konfirmationen handlar om kristen tro, och kristen tro
handlar om livet. Vi pratar
om grundläggande mänskliga frågor om vad som är
ont, gott, relationer och
meningen med livet.
Du får även möjlighet att
bli bekant med kyrkan, vad
det är att fira gudstjänst,
vara med om andakter, och
vad det har med det livet
att göra.

Mål med konfirmationen
Konfirmanderna får möjlighet att utforska sin
relation till Gud och till sig
själva. Konfirmandarbetets
mål är att få de unga att förstå värdet av att vara precis
som de är och att de är älskade av Gud.

Konfirmation handlar om:
- Varför är man kristen?
- Hur är man en bra människa?
- Vad har Gud med mig att göra?
- Vad är rätt och vad är fel?
- Vem är Jesus?

Som konfirmand får du:
- tid att tänka på vad som är viktigt i livet
- ta reda på vad kristen tro är
- lära känna nya människor
- åka på läger
- vara med om något som är annorlunda än skolan
- vara dig själv och ingå i en lång tradition

Tro, tvivel eller
bara nyfiken?
Vare sig du tror, tvivlar
eller bara är nyfiken så är
du välkommen!

Hur ser konfirmationstiden ut?
I våra församlingar ser
konfirmandtiden lite olika
ut. Vi träffas regelbundet
under ett läsår, oftast varje
vecka.
Arbetet med konfirmation
sker i större eller i mindre
grupper. Tillsammans fikar vi, pratar, och umgås med
varandra. Vi hoppas att du får veta mer om kristen tro.
Som konfirmand kommer du att möta präst, diakon,
pedagog, musiker, andra anställda och ideella ledare.

Åka på läger!
Man får möjlighet att lära känna sig själv och andra
när man åker på läger, därför är det en viktig del av
konfirmandtiden.

Konfadags 2017/2018
Tillsammans i gemenskap.
Som konfirmand får du träffa nya människor och du får möjlighet att
prata om allt mellan himmel och jord.

Konfirmation handlar
om gemenskap med
varandra och med
Gud.

Finns GUD?

Det finns ingen
tanke eller fråga som
är fel!

Anmäl dig på vår hemsida!
www.svenskakyrkan/tunhem/konfirmation

Foton: Alex o Martin/IKON

Urval av gudstjänster

Vargön, Västra Tunhem, Vänersnäs församlingar
Musikgudstjänster
2/7 Västra Tunhems kyrka 18.00
LIV! - ett program med psalmer och folkliga koraler
med Kristin Svensson, Lennart Svensson och Johan
Ludvig Rask.
9/7 Västra Tunhems kyrka kl 18.00
”En sida av oss” med Frida och Christina.

Friluftsgudstjänster
2/7 Frugårdsgärde kl 11.00
Friluftsgudstjänst med fågelskådning.
Medtag eget fika.

Sommarmusik
11/6 kl 18.00 Vänersnäs kyrka
Åsaka-Björke kören och Vänersnäskören
Andakt: Elisabeth Tengler
23/7 kl 18.00 Vänersnäs kyrka
Carl-Johan Johansson - sång/piano
Patrick Larsson - sång/gitarr
Andakt: Sanna Eriksson
20/8 kl 18.00 Vänersnäs kyrka
Sång och musik med gruppen Juli

MC-gudstjänst
28/6 kl 17.00 i Västra Tunhems kyrka med efterföljande korvgrillning och allsång. Läs gärna
programmet på sidan om Vägkyrkan i Västra Tunhem.

Terminsstarter
Se gärna vår hemsida för mer information om vår
verksamhet: www.svenskakyrkan.se/tunhem

Pilgrimsvandring
18/6
Söndagen den 18/6 kl 14.00 samlas vi vid
parkeringen ovanför Prästeklev för en vandring
(ca 1,7 km) till Grinnsjön. Vid sjön stannar vi för
andakt och fika, ta med egen kaffekorg.
Vid regn, gudstjänst i Västra Tunhems kyrka
kl 14.00.

Välkommen!

Urval av gudstjänster

Gärdhem, Åsaka-Björke församlingar
Friluftsgudstjänster
24/6 kl 16.00 Midsommardagen vid Norra Björkes
församlingshem.
25/6 kl 16.00 på Landbogården.

Friluftsgudstjänst med
pilgrimsvandring

Sommarmusik
Från Taube till Elvis
6/8 kl 18.00 Väne Åsaka kyrka.
Sång och musik med Johan Frendberg och
Lars-Erik Frendberg.

25/6 kl 11.00

Somriga vindar

Vi inleder med en andakt vid kyrkoruinen i
Gärdhem. Trumpet: Gert Frick. Vid regn har
vi andakten i Gärdhems kyrka. För de som vill
vandrar vi sen till Fors kyrka. Det blir en lång
vandring, även i skog och mark, så bra skor
eller kängor är ett måste. Vandringen kommer
att innehålla andakter och en sträcka kommer att
ske under tystnad.
Ledare: Gert Frick

13/8 kl18.00 Gärdhems kyrka.
En Vokalist & En Cellist - Anna K. Larson, sång,
och Sanna Andersson, cello.
Sommar i en liten ask med musik som innehåller det gripande vackra, det humoristiska
och det riktigt svängiga!

För vidare info ring:
Petra Waller 070-60 88 567 eller
Gert Frick 072-97 07 059

Nationaldagen
6/6

2/7 kl 16.00 vid Åsaka-Björke hembygdsgård.
Hembygdsföreningen bjuder på kaffe.
30/7 kl 16.00 vid Hullsjön. Sång av Eva och Eyvind
Zakariasson. Vid regn är vi i Halvorskyrkan.
2/7 kl 16.00 vid Åsaka-Björke hembygdsgård.
Hembygdsföreningen bjuder på kaffe.

Psalmsång i Halvorskyrkan under hösten!

Välkommen att vara med i den nya ”psalmkören”
som kommer att ses på onsdagar med start 20/9.
Mer info i höstens Spira.

Firande vid Åsaka-Björke hembygdsgård
kl 13.00.
Åsaka-Björke kören medverkar, kaffeservering.

Välkommen!

Mötesplatser

Vargön, Västra Tunhem, Vänersnäs församlingar
After beach i
Vargöns kyrka

Sommarorgel i
Västra Tunhem kl 18

21/6

29/6
Mattias Eklund,
organist i Trollhättans pastorat

Allsångskväll kl 18-20
God gemenskap, mat och sång

12/7

6/7
Lars Storm,
organist i Alingsås pastorat

Välkommen!

13/7
Lasse Eklund,
kantor i V Tunhems pastorat

Quiz-kväll kl 18-20
God gemenskap, mat och quiz

Nationaldagen
6/6
Firande i Kyrkstugan i
Västra Tunhem kl 15.
Vargöns musikkår med drillflickor, Tunhemskören, högtidstal, och årets Tunhemsbo
utses.

Välkommen!

Foto: Magnus Aronson /IKON

Följ med på pilgrimsvandring
i Vänersnäs

Familjedag i Vargöns kyrka
28/6 kl 10-13

2/6 kl 18

öppnar vi upp kyrkan för dig som vill pyssla,
leka och ha lite sommarkul.

Kom med och vandra i vackra omgivningar
under ledning av Sven Bild. Vi går ca. 6 km
och stannar till några gånger utmed vägen.
Samling vid Vänersnäs kyrka.
Medtag fika och lämpliga kläder.

Vi bjuder på fika och sångstund. Vid bra väder
är vi ute, så ha bra kläder.
För mer information kontakta Camilla Svensson
tel: 070-325 78 76

Välkomna!

Mötesplatser

Gärdhem, Åsaka-Björke församlingar

Målarretreat i Halvorskyrkan
lördagen den 9 september kl. 10.00 -14.00

I stillhet och tystnad får vi vara öppna för vårt inre liv och Guds tilltal.
Dagen inleds med information hur materialet kan användas.
Därefter följer en avspänningsövning och en bibelmeditation, som hjälper oss in i kommunikation
med Gud och vårt inre. Som skapade till Guds avbild bär vi alla på en längtan att själva skapa och
uttrycka oss kreativt på olika sätt.
Den här dagen får du möjlighet att följa ditt hjärta och din egen känsla i måleriet.
För den som inte har målat tidigare, väntar den angenäma upptäckten att skapandet kommer inifrån.
Vi bryter tystnaden vid lunchtid, då det kan vara värdefullt att tala med varandra.
Kostnad 100 kr, då ingår lunch och material.
Anmäl dig till Petra Waller 070-60 88 567 eller Helena Nylén 070-37 22 857

Varmt välkommen!

Våffelcafé

Kom och sjung med oss!

Halvorskyrkan onsdagar
kl 10.30-13.00.

Nya sångare välkomnas att prova på att sjunga
med Gärdhems kyrkokör under tre tisdagkvällar
i september. Vi övar i Halvorskyrkan med start
5 /9 kl 19.00-20.30. Sångerna vi lär oss framför
vi i en musikgudstjänst i Halvorskyrkan,
söndagen den 24/9 kl 18.

Velandakyrkan - varannan måndag
ojämna veckor kl 10.00-12.00.
Väne Åsaka församlingshem
tisdagar kl 10.00-12.00
OBS! Stängt 6/6, 20/6
Semesterstängt för alla våffelcaféer i juli månad
samt första veckan i augusti. I övrigt öppet som
vanligt under sommaren.

Välkommen till en trevlig gemenskap där
sången och skratten står i centrum.
Gärdhems kyrkokör och
körledare Anna Dahlqvist tel: 070-285 75 08

Vad går

begravningsavgiften till?
Text och foto: Helen Wiik Andersson/Bengt Mökander

Begravningsavgiften finansierar bland annat skötsel av våra kyrkogårdar,
kremationer, gravsättningar och löner till kyrkogårdsvaktmästarna.
Vi tar en liten närmare titt på vad som har gjorts på våra kyrkogårdar den senaste tiden.

Åtgärdsprogram för 22 kulturhistoriska
gravvårdar på Västra Tunhems kyrkogård.

Nyplantering av häckar på
Väne Åsaka kyrkogård.

Begravningsavgiften finansierar lönen
till 10 kyrkogårdsvaktmästare.

Vaktmästarna har anlagt en ny promenadväg vid minneslunden i Gärdhem.

Projektering av utbyggnad av askgravplatsen i Västra Tunhem.

Ny servicestation iordningsställd på
Väne Åsaka kyrkogård.

Inköp av ny soffa vid minneslunden på
Norra Björke kyrkogård.

Under 2016 gravsatte kyrkogårdsförvaltningen 16 kistor och 122 urnor.

Inköpta miljövänliga eltruckar till Gärdhems och Västra Tunhems kyrkogårdar.

Kontakt

Kyrkan i vår
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
Göran Olander				
076-778 28 20
Elisabeth Tengler			
072-732 60 28
Petra Waller				070-608 85 67

Alla 28 konfirmander som läser i Halvorskyrkan
har samlats en stund innan fikat. Sedan delas alla
in i mindre grupper för att göra bibeldrama.
Foto: Petra Waller

KANTORER

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			

KYRKVAKTMÄSTARE
En dag i april var det vårkonsert i Väne Åsaka.
Sparlund & Sebastian spelade ”Beatles på svenska” tillsammans med Åsaka-Björke- och Vänersnäskören. Foto: Jan Andersson

Jeanette Dahlgren			
Mikael Hilmerson			
Bjarne Öhman				

076-265 30 60
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

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

Välbesökt måltidsmässa på Skärtorsdagen i Vargöns kyrka. Det bjöds på soppa och bröd, och Elisabeth Tengler berättade om Jesus sista måltid med
sina lärjungar. Foto: Claery Junttila

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
					070-577 45 29
Kyrkogårdsförvaltning, assistent		
0521-26 58 56

Välkommen till våra

2 juli

25 juni

24 juni

18 juni

11 juni

4 juni

DATUM

4 sönd efter trefaldighet

3 sönd efter trefaldighet

Den helige Johannes döp dag

Midsommardagen

1 sönd efter trefald

Hel trefaldighets dag

Pingstdagen

SÖND.NAMN

18 Mu SE

18 Mu STB

14 Fri Hembygd PW

11+ ET

11 Fri Frugårdsgärde
STB

11 Sammanlyst till Aqua Blå

11+ ET

Klipp gärna ut
och spara!

9 juli
Apostladagen
11 SE

11+ ET

11+ konf PW kör
14.30+ konf PW kör

11 Fri Ruinen PW

HALVORSTORP

18+ GO

16 Fri Hullsjön

VELANDA

11+ GO

18+ ET

MB - Manne Bennehed

ET - Elisabeth Tengler

STB - Sven Bild

V.ÅSAKA

11+ GO

16 Fri Landbog PW

16 Fri Hembygd STB

16+ ET

SE - Sanna Eriksson

11+ MB

18 Mu JO

Sammanlyst 11 Tunet Trollhättan

18+ ET

Sammanlyst till Norra Björke16 Fri F:hem PW

18 Mu SE

11+ PW
18 Mu PW

18+ MB

16+ Pastoratsmässa i Vargöns kyrka med efterföljande samtal om tro & liv

18 Mu JO

11+ JO

GÄRDHEM

Gudstjänster

16 juli
6 sönd efter trefaldighet

11+ PW

11+ MB

VÄNERSNÄS

23 juli
Kristi förklarings dag

18+ PW

VARGÖN

30 juli
8 sönd efter trefaldighet

V.TUNHEM

6 aug

9 sönd efter trefaldighet
11+ JO

18 Mu ET

13 aug

10 sönd efter trefaldighet

11+ ET

20 aug

11 sönd efter trefaldighet

14 Pilgrim ET

27 aug

fri - friluftsgudtjänst

PW - Petra Waller

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

mu - musikgudstjänst

GO - Göran Olander

fam - fam gudstj för stora o små

JO - Johannes Olenius

N.BJÖRKE

16+ STB

18 GO

11 SE

18+ PW

11 PW

