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Hör av dig till oss!

Mannes tankar

Vi vill finnas för dig med hjälp och stöd.
Hör av dig till oss för samtal till:
GÄRDHEM/ÅSAKA-BJÖRKE
Petra Waller, präst tfn. 0706-08 85 67
Helena Nylén, diakon tfn. 0703-72 28 57
VÄSTRA TUNHEM/VÄNERSNÄS
Elisabeth Tengler, präst tfn. 0727-32 60 28
Elisabeth Larsson, diakon tfn. 0704-64 48 39
Hör av dig till oss om du behöver hjälp
med inköp:
GÄRDHEM/ÅSAKA-BJÖRKE
Helena Nylén, diakon tfn. 0703-72 28 57
VÄSTRA TUNHEM/VÄNERSNÄS
Elisabeth Larsson, diakon tfn. 0704-64 48 39

Swish
Under dessa Coronatider undviker vi att
hantera kontanter. Vi använder Swish och våra
nummer finns tydligt i alla våra kyrkor och
församlingshem.

Sommaröppettider
Församlingsexpeditionen
Måndag kl. 9-12
Tisdag kl. 9-12
Onsdag12.30-15.30
Torsdag 9-12
Fredag stängt vecka 24-32,
övriga veckor kl. 9-12.

Läs gärna på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/tunhem

I valet och kvalet

P

lötsligt blev tillvaron så
annorlunda och mycket
planering bara försvann i
ett allmänt töcken.Som för alla
andra var siktet satt långt fram
och aktiviteter var planerade för
vår och sommar men istället för
ordet genomförbart blev mycket
benämnt pausat. Arbetsliv, fritidsliv och privatliv fick ställas
om. Runt omkring oss tänktes nya
tankar, nya sätt att vara varandras
medmänniskor, för att vi alla
skall kunna hitta tillbaka till en
mer normaliserad tillvaro. Ingen
påverkas lika men alla påverkas,
vare sig vi vill eller inte.
Arbete, ekonomi, familjeliv, rörlighet, sociala kontakter listan kan
göras lång och vi ser alla hur det
påverkar oss.

I detta tvingas vi att tänka om
i mycket för att vara rädda om
andra och oss själva, vissa måste
utsätta sig för risker för att rädda
andra. Den omsorgen är djupt
imponerande och förtjänar all respekt. Vi kan alla göra handlingar
som hjälper oss alla att få grepp
om tillvaron. Idéer som kommer
andra till del uppstår lite varstans
och skapar ljus i dunklet.
Vi som medmänniskor kan alla
hjälpa till genom att följa restriktioner och anvisningar för varandras skull, ett måste hur jobbigt
det än kan vara.
Vi här, i våra församlingar, upplever flera förändringar också i
kyrkans verksamheter. Sociala
träffpunkter och annat pausas,
men verksamheter hålls även
igång men kanske på annat sätt.

Vi som arbetar i kyrkan finns här
för dig, de flesta kyrkor är öppna
för gudstjänst och eget möte med
Gud. Vill du prata finns vi här, vi
kan hjälpa till med handling.
Hur kyrkan finns under sommaren
blir lite annorlunda men en del av
det vi gör syns här i Spiran, men
det säkraste sättet att hitta aktuell
information är via kalendern på
vår hemsida.
I allt detta som vi alla står i finns
också den Gud som säger att han
är världens ljus, alltså ett ljus som
aldrig slocknar ett ljus vi alltid
kan ha med oss i det vi möter och
står i. Det ger mig kraft och kan
ge dig kraft, håll ut i den tillvaro
du har och håll i det som ger dig
kraft.
Din kyrkoherde
Manne Bennehed
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Bli stilla och besinna
En text om kyrkans hopp

Kära vänner!

G

ud är vår tillflykt och vår
styrka, en hjälp i nöden
som är mycket närvarande. Därför räds vi inte om än
jorden skälver … Bli stilla och
besinna att jag är Gud…
(Psaltaren 46)
I den orostid vi nu befinner oss
i, kände jag att jag ville låna
några rader från psaltaren. Det
var egentligen bara att välja
och vraka. Jag kunde ha valt ps
23…”Herren är min herde”… eller varför inte ps 91 som uttryckligen nämner ”den förhärjande
pesten” och ”farsoten som härjar
i middagshettan”.
Överallt i psaltaren hörs röster
som vittnar om svåra erfarenheter
som människor har gjort i snart
sagt varje tid. Vi behöver egentligen inte backa så långt som till
1300-talet då digerdöden faktiskt
dödade var tredje människa på
jorden. Det räcker att vi går till
1920-talet då spanska sjukan
dödade mellan 50 till 100 miljoner
människor i världen, eller asiaten
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som kom på 50-talet och som
dödade mellan 1 till 4 miljoner
människor, eller hongkonginfluensan på 70-talet som dödade en
miljon människor. Sen har vi vår
egen tid då svininfluensan dödade
250 000 för några år sedan och nu
Covid-19 som dödat över 200 000
människor.
En del säger att vi lever i ett
undantagstillstånd, men om vi
tittar bakåt i historien och ser i ett
längre perspektiv, så ser vi att det
snarare handlar om ett normaltillstånd. Eller vi ser åtminstone att i
hela mänsklighetens historia så är
det så att sorgen och glädjen, de
vandrar tillsammans. Jorden är enligt bibeln inget paradis. Här finns
det ett ständigt överhängande hot
mot allt liv. Att vara människa är
att vara sårbar.
Läser vi ps 23 så kan vi läsa i vers
2 att ”du låter mig vila vid lugna
vatten” … men läser vi vidare så
sker det enligt vers 4 ändå farligt
nära den ”mörkaste dal” och i
vers 5 i ”fienders åsyn”.
Jorden är inget paradis. Men en
sak förenar ändå alla dessa röster
från bibeln, och det är behovet av

en tillflykt som håller när allting
annat sviker. Och den tillflykten
finns hos Gud, som verkligen är
vår klippa och vår borg.
Ps 46, som jag inledde med, där
använde jag översättningen från
den hebreiska grundtexten, där det
står att Gud är en hjälp i nöden
som är mycket närvarande. En
del kanske är mer bekanta med
1917 års översättning där det
står en hjälp i nöden som är ”väl
beprövad”. Eller från bibel 2000
där det står om en hjälp i nöden
”som aldrig svikit”. Men i den
hebreiska grundtexten så står det
faktiskt ordagrant en hjälp i nöden
som är ”mycket närvarande” eller
”mycket tillgänglig”.
I kombination med ps 46 slutord
”bli stilla och besinna” så blir det
en ganska levande beskrivning av
vad dessa dagar erbjuder oss. Den
här tiden erbjuder Gud oss stillhet,
men Gud erbjuder oss också sin
närvaro. Trots att Gud kanske inte
känns nära, så är ps 46 hälsning
till oss att Gud är mycket närvarande.
Bli stilla och besinna att jag är
Gud.

Anledningen till varför vi har
står en husbil i var och varannan
svårt att känna Guds närvaro, beträdgård. Kontakter och informaror nog på att vi alla har drabbats
tion över internet har fullständigt
av både fartblindhet och hemmaexploderat och globaliseringen har
blindhet. Men Gud utmanar oss.
öppnat nya möjligheter. Vi är alla
Jag tycker mig se samma mönster så oerhört upptagna av våra egna
hos oss, som hos kvinnorna vid
projekt och allt går i en rasande
Jesu grav. Jesus är i deras närhet
fart. Men så helt plötsligt dyker
men de märker det inte. De är
det upp ett virus, som tvingar oss
alldeles för upptagna av sitt eget
att dra i handbromsen. Och allt
projekt. De ska
står stilla.
ta hand om Jesu
kropp som seden
Bli stilla och besinna
säger. Även hos
att jag är Gud.
Kanske drar Gud i
dem har någon
handbromsen för att
dragit i handMitt i den här märkhan ser att vi behöver
bromsen. De har
liga stillheten som vi
det?
upplevt ett enormt
just nu upplever, mitt
äventyr med Jesus.
i denna rastlöshet som
De har säkert
våra dagar erbjuder
gått på adrenaoss, så finns Gud.
lin i flera år. Det har upplevt så
Lika närvarande som Jesus var
många nya spännande saker. Lärt
för kvinnorna, fast kvinnorna inte
sig så mycket nytt. Fått vidgade
märkte det... till en början.
perspektiv och en ny självkänsla.
Men så plötsligt drar någon i
Kanske vill Gud att vi upptäcker
handbromsen och allt står stilla.
det liv som pulserar hemmavid
Inte konstigt att de känner sig
på nytt? Många promenerar och
rastlösa… precis som vi.
söker upp naturen som aldrig förr.
Vi har också upplevt mycket
spännande under kort tid. Människor har rest som aldrig förr. Det

Vi behöver inte åka långt.
Gud känner en enorm kärlek till
den här världen och kanske utmanar den kärleken oss i grunden.
Att också vi ska älska och verkligen se den värld vi har alldeles i
vår närhet.
Tack Gud för livet som du ger oss,
det är underbart och gåtfullt, fyllt
av både glädje och sorg. Led oss
med din goda Ande så att alla våra
ord, tankar och handlingar gläder
dig och andra människor.

Amen
Petra Waller

PRÄST I GÄRDHEMS FÖRSAMLING

Kanske vill Gud att vi bromsar
och upptäcker hans underbara
skapelse igen?
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Konfirmation handlar om
tro, hopp och kärlek!
Som konfirmand får du tillfälle att prata om små, stora och spännande frågor;
Vem är Jesus? Hur är man en bra människa? Vad har Gud med mig att göra?
Vi pratar om vad som är gott och ont, kärlek, relationer och meningen med livet.
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Lägret var det
roligaste jag har
gjort i mitt liv.
Sara

LÄGERKONFA

Följ med oss på läsning och läger med en tid fylld av möten, möte
med dig själv, nya vänner och Gud.

Vår-, sommar- och höstläger

Mer info finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/tunhem/konfirmation

OBS! Du får välja den grupp du vill oavsett var du bor!

Väne Åsaka
församlingshem

Halvorskyrkan

Onsdagar ca kl. 16-18

Varannan vecka,
ojämna torsdagar
kl. 15.30-17.30

Start:
2/9 2020

Start:
27/8 2020

Vargöns kyrka

Velandakyrkang

Onsdagar kl.16-18

Varannan vecka,
jämna torsdagar
kl. 16-18

Start:
9/9 2020

Start: 3/9 2020
Grupperna kan komma att ändras beroende på rådande omständigheter!
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Läs och anmäl dig på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/tunhem/konfirmation

Vi ställer inte in in - vi ställer om!
En berättelse om kyrkan under coronatider
Precis som alla övriga delar av
samhället har kyrkan fått tänka
om och fundera över hur man
kan vara kyrka och träffas så lite
som möjligt. Kyrkan är ju gemenskap och samlingar på olika
sätt. Hur gör vi nu?
Vi firar fortfarande gudstjänster,
men är noga med att vi sitter
glest i bänkarna. Vi har tagit paus
från kyrkkaffe, vilket känns tomt
och annorlunda. Vi delar inte heller nattvard med varandra och vi
är många som saknar det.
Tanken är att fler saker ska
hända i Björkåsparken i
Vargön under sommaren.
Så håll utkik efter detta!

De kyrkliga handlingarna dop,
vigsel och begravning pågår som
vanligt, men vi följer riktlinjerna
från folkhälsomyndigheten. Det
förekommer en del avbokningar,
då många vill samla sina nära
och kära till de stora högtiderna.
Det är oerhört viktigt att fortsätta
att vara kyrka, även om det måste
ske på andra sätt än vad vi är
vana vid.
Under påsken fanns en tipspromenad i Björkåsparken, med frågor kring påskens högtid. Många
gick promenaden och vi presenterar vinnarna här i Spira.
Tanken är att fler saker ska hända
i Björkåsparken under sommaren. Så håll utkik efter detta!

Vi vill verkligen uppmuntra er att ta kontakt
med oss!
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Vi kunde inte genomföra våra
påskspel för skolorna. Därför delade vi ut påskpåsar till skolorna
med pyssel, en bok om påsken
och länk till en film om påsken
som vi spelat in i samarbete med
Salemkyrkan i Vargön. Den finns
på länk om du vill titta:
https://youtu.be/E6iWHSh0Psw

Alla i pastoratet över 70 år har
fått en hälsning från kyrkan, där
vi erbjuder samtal och hjälp med
inköp. Vi vill verkligen uppmuntra er att ta kontakt med oss.

Bibeltext
I konfirmandundervisningen brukar de använda
vanliga frukter för att knyta an till de andliga
frukterna, berättar Petra Waller, präst i
Gärdhems församling.

”Var inte rädd”
Denna uppmaning eller liknande finns inte
mindre än

366

gånger i bibeln.
Det ordet kan ge styrka alla dagar under ett år,
även om det är skottår.

Vi finns här och vill vara till
hjälp!
Barngrupperna har träffats som
vanligt, men vi har försökt att
göra aktiviteter ute.
Var inte rädd för att höra av dig om du vill
prata! Kontaktuppgifter hittar du längst
bak i tidningen!

Vi har nya rutiner för den mat vi
bjuder på, så att ingen plockar
mat själv och det vi serverar är
inplastat. Barngrupperna i Vargöns kyrka har fått plantera. Det
blir spännande att följa upp hur
det går med växtligheten.

GALATERBREVET 5:22-23

Följ oss på hemsidan och på
facebook, där vi uppdaterar vår
verksamhet!

"Men Andens frukter är;
kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning."

Varmt välkommen till
församlingarna i Västra
Tunhems pastorat!

TIPS!

HÅLL TAKTEN, HÅLL AVSTÅND
OCH HÅLL UT
med den här listan från Svenska kyrkan
med promenadmusik på Spotify!

Kärlek är passionsfrukt.
Glädje är banan,

för den är formad som en glad mun.

Frid

Grattis!

är stjärnfrukt,
då den påminner oss om stjärnhimlen.

Under två veckor kring påsk har
det funnits en tipspromenad där
till vår glädje 46 vuxna och 31
barn har gått promenaden och
lämnat in svaren på frågorna.
Stort tack till er!

Tålamod är russin,

Vinnare barntipset:
Emma Holmqvist
Oskar Holmqvist
(Superpresenkort)
Vinnare vuxentipset:
Bengt Haksten
Presentkort 3-rätters middag
för 2 p på Ronnums Herrgård.

för det tar tid att torka druvor.

Vänlighet

är ett äpple,
för vi kan dela det med någon.

Meddelande från...

Godhet är solen,

för den lyser för oss alla.

Trofasthet är konserverad ananas,
för den varar länge.

Ödmjukhet

är physalis,
för den har inget behov av att visa upp sig.

Självbehärskning är citron,

försök bita i en citron utan att grimasera.
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Kalender

12 juli Apostladagen

Juni

Juni

7 juni Heliga trefaldighets dag

20 juni Midsommardagen

Vargöns kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Elisabeth Tengler.

Norra Björke församlingshem kl. 16.
Friluftsgudstjänst, Manne Bennehed.
Sång av Eva & Eyvind Zakariasson.

Väne Åsaka kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Manne Bennehed.

Vänersnäs kyrka kl. 18.
Friluftsgudstjänst, Manne Bennehed.
Sång av Eva & Eyvind Zakariasson.

Vänersnäs kyrka kl. 18.
Gudstjänst, Elisabeth Tengler.

FOTO: GUSTAF HELSING/IKON

28 juni Tredje e trefaldighet
Gärdhems kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Manne Bennehed.

Västra Tunhems kyrka kl. 18.
Musikgudstjänst, Manne Bennehed.
”Lövet som guld i din famn” Susanna Moberg, sång
och Eva Kälvelid, flygel.

Juli
5 juli Fjärde e trefaldighet
Västra Tunhems kyrka kl. 18.
Sommarorgel med kantor Lasse Eklund.
Andakt, Helena Nylén.
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Vänersnäs kyrka kl. 18.
Musikandakt, Elisabeth Tengler.
”Ordlösa sånger” - Spännande instrumental musik
där mycket skapas i stunden. Duon Träklang består
av Lasse Eklund, saxofon och Christer Larsson,
gitarr och live-looping.
FOTO: GUSTAF HELSING/IKON

21 juni Johannes döparens dag

Gärdhems kyrka kl. 18.
Gärdhems kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Manne Bennehed.
Gudstjänst, Manne Bennehed.
Sång av Signe Agner Arnö & Anna Ståhlgren Jensen. Sångmedverkan Viktoria Karlsson.
Sommar- och skapelsetema.
Västra Tunhems hembygdsförening kl. 14.
14 juni Första e trefaldighet
Friluftsgudstjänst, Manne Bennehed.
Västra Tunhems kyrka kl. 11.
Sångmedverkan Viktoria Karlsson.
Pilgrimsvandring (längre sträcka) på Hunneberg,
Petra Waller. Samling vid kyrkan. Medtag matsäck
23 juni tisdag
och kläder efter väder. Läs mer på sid 14.
Västra Tunhems kyrka, kl. 18.
Sommarorgel med organist Anders Börjesson.
Västra Tunhems kyrka kl. 18.
Andakt, Elisabeth Tengler.
Andakt, Helena Nylén.

16 juni tisdag

Norra Björke kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Elisabeth Tengler.

16 augusti Tionde e trefaldighet
Västra Tunhems kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Manne Bennehed.

Väne Åsaka kyrka kl. 18.
Musikgudstjänst, Manne Bennehed.
”O mio bambino caro” - en bukett med förtrollande
operaarior. Sång av Viktoria Karlsson. Piano, Hanna
Carlsson.

23 augusti Elfte e trefaldighet
Vargöns kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Sven Bild.

19 juli Sjätte e trefaldighet

Gärdhems kyrka kl. 11.
Högmässa med konfirmation, Petra Waller.
Medverkan av Signe Agnér Arnö, Anna Ståhlgren
Jensen och Kyrkbandet.

Västra Tunhems kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Sven Bild.

Vänersnäs kyrka kl. 16.
Pilgrimsvandring, Sven Bild, läs mer på sid 14.

Gärdhems kyrka kl. 18.
Gudstjänst, Sven Bild.

Väne Åsaka kyrka kl. 18.
Gudstjänst, Petra Waller.

26 juli Kristi förklarings dag
Väne Åsaka kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Sven Bild.

Kungajaktsmuséet kl. 14.
Gudstjänst, Sven Bild.

Augusti

Gärdhems kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Elisabeth Tengler.

2 augusti Åttonde e trefaldighet

Västra Tunhems kyrka kl. 18.
Musikgudstjänst, Elisabeth Tengler.
”Beethoven 250 år” Birgitta och Christer Brodén,
orgel och gitarr.

Västra Tunhems kyrka kl. 18.
Gudstjänst, Petra Waller.

P g a av det rådande läget i samhället kan gudstjänster m.m komma att ändras.
Besök gärna kalendern på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/tunhem

Vänersnäs kyrka kl. 18.
Musikgudstjänst, Sven Bild.
”Sommar på en kökssoffa” - sånger från dåtid
till nutid. Sång av Anna K Larsson, piano, Hanna
Carlsson.

30 augusti Tolfte e trefaldighet
Västra Tunhems kyrka kl. 11.
Högmässa, Elisabeth Tengler.

Gärdhems kyrka kl. 18.
Musikgudstjänst, Elisabeth Tengler.
”Svenska sommartoner” med Gärdhems kyrkokör
och Anna Dahlqvist, körledare. Sånger och musik
av några våra poulära svenska sångförfattare och
tonsättare.

Gärdhems kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Petra Waller.

9 augusti Nionde e trefaldighet
Norra Björke kyrka kl. 11.
Gudstjänst, Sven Bild.

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON
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Vägkyrka i Västra Tunhem

Britt G. Hallqvist

#vi ställer om

#vi ställer om

Omständigheterna som råder på
grund av coronavirus gör att vi
denna sommar tyvärr inte kan
ha vår fina Vägkyrka öppen med
servering och utställningar. Det
är av största vikt att vi alla följer
Folkhälsovårdsmyndighetens råd
om hur vi alla hjälps åt för att inte
sprida smitta.

Veckan efter midsommar kommer
personal att finnas på plats i Västra Tunhems kyrka och vi hoppas
kunna ha någon form av aktiviteter under dessa dagar.

Kyrkan kommer att vara öppen på
dagtid som vanligt under sommaren.

Varmt välkomna hälsar

Håll ögonen öppna efter annonser, affischer och vad som står på
hemsidan samt Facebook.

Den 19 september 2021
är det kyrkoval. Då väljer vi
vilka representanter vi vill ha
i Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

till nomineringsgrupperna.
Fullmäktige har i regel två möten
per år. På våren beslutas om föregående års bokslut och ansvarsfrihet för kyrkorådet, på hösten tas
budget för nästkommande år.

Under hösten i år skall personer
till de olika valen nomineras. Det
har under de senaste åren funnits
fyra nomineringsgrupper i vårt
pastorat till kyrkofullmäktige.
Varje grupp ställer samman en
lista med personer, som vi sedan
kan rösta på och genom maximalt
tre kryss välja de som skall företräda dig i pastoratet.

Fullmäktiges huvuduppgift är att
besluta om ekonomin. Efter varje
kyrkoval har fullmäktige ytterligare en uppgift. Innan den nya
mandatperioden, som är på fyra
år, startar, så måste val av ledamöter i Valberedning, Kyrkoråd,
Valnämnd, och Församlingsråd
genomföras. Kyrkorådet väljer
sedan ledamöter i underliggande
utskott. Kyrkofullmäktige tar
också då beslut om delegeringar.

Om du vill vara med och kandidera till en plats på listan hur gör
du då, och vad innebär det att vara
med i kyrkofullmäktige?
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I varje församling finns det ett
församlingsråd. På hemsidan för
Västra Tunhems pastorat kan du
se vilka personer, som sitter i församlingsråden. Du kan kontakta
någon av dessa, så vägleder de dig

FOTO: LENA PERSSON/IKON

Ett litet porträtt av Britt G.
Hallqvist

svensk språkdräkt. Vår psalmbok
skulle vara betydligt tunnare utan
sådana inlån.

Västra Tunhems församling

OBS! Vägkyrkan i Norra Björke är inte heller möjlig att genomföra.

Kyrkoval 2021

FOTO: BJÖRN LARSSON

Alla nomineringsgrupper tar med
glädje emot dig som kandidat till
nominering för nästa mandatperiod. Om du inte vill ställa upp själv
kanske du har förslag på någon
annan lämplig person.

Bengt Olsson

ordf. i kyrkofullmäktige

När jag på mitten av nittiotalet
studerade vidare i Lund stötte jag
på Britt G. Hallqvist. Hon kände
förstås inte mig, men hon var ju
något av en kyrklig kändis så jag
kände genast igen henne. Det var
ju lite roligt att dela gudstjänstgemenskapen i domkyrkan med
också henne. Jag visste inte då att
jag skulle hamna i Vargön och jag
visste inte heller att hon hade varit
verksam i vårt pastorat. Hennes
make Sten fick sin första prästtjänst här 1940 och de blev kvar
till 1943. Jag vet inte hur stort
hennes avtryck i Vargön blev, men
hennes avtryck i hela svenska kyrkan är desto större. Vi har mycket
att tacka henne för.
Britt G har varit verksam i skärningspunkten mellan litteratur
och musik. Det som sticker ut för
vår del är alla psalmtexter hon är
inblandad i. Jag skriver ”inblandad” för hennes bidrag är av olika
slag. En del psalmtexter har hon
skrivit själv. Andra texter har hon
översatt från andra språk.
Det är förstås väldigt bra när
bra utländska psalmer kan få en

En tredje kategori är de psalmtexter hon bearbetat. Språket
förändras ju med tiden och ibland
blir gamla psalmer svåra att använda trots fina melodier. Då är
det bra när man som Britt G kan
bevara en sådan melodi med en
ny modern språkdräkt. Många lite
äldre psalmer är bearbetade på så
vis, en del mer än en gång. Hela
nittiosex psalmer i vår psalmbok
bär Britt G. Hallqvists namn. Det
gör henne till den näst flitigaste
psalmförfattaren i psalmboken
näst Anders Frostensson. Hennes
avtryck är som sagt stort.
Hennes inverkan på vår psalmbok
är dessutom större än bara hennes egna alster. Hon satt med i
1968 års psalmbokskommitté vars
arbete och urvalsprocess mynnade
i vår nuvarande psalmbok.
Det som riktigt sätter pricken
över i för min del är att så många
av hennes bidrag är så bra. Det
är förstås en helt subjektiv åsikt,
men jag har många gånger i
efterhand upptäckt att när jag väl
satt psalmer till en viss gudstjänst
- och det kan vara en ganska svår

uppgift ibland - så har det visat
sig att flera stycken var Britt G:s.
Jag upptäcker det ofta när jag
väl sjunger psalmen i gudstjänsten: ”Oj, nu blev det viss Britt
G igen”. Det gör förstås inget.
Tvärtom. Det är ett gott betyg.
Till sist vill jag nog påstå att en
del av hennes alster är mycket
mer kända än hon själv. Här är
några vi alla känner till: Psalm 21
Måne och sol har blivit stående
lovpsalm i barn- och familjegudstjänster och används gärna i dopgudstjänster. En annan psalm som
många barn kan utantill är psalm
736 Ett litet barn av Davids hus.
Och vad vore våra skolavslutningar utan psalm 199: ”Den
blomstertid nu kommer” och en
sommarvigsel utan psalm 200:
”I denna ljuva sommartid”, utan
Britt G. Hallqvists sista bearbetning?
Tack kära Britt G.

Sven Bild

PRÄST I VÄSTRA TUNHEMS
FÖRSAMLING
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Pilgrimsvandring
På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ.
Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken och inom dig?

Vi har påbörjat en kortare pilgrimsvandring från
Velandakyrkan till Björkås och tillbaka varannan
onsdag kl. 18 - ca. 20.

Varmt välkomna!

Boken Ödehuset finns att köpa i våra församlingshem för 50 kr!

Pilgrimsvandring i
Västra Tunhems församling

Enkelt och nyttigt

Vandringsfika

Jerusalems vaka av Bodie och Brock Thoene

INGREDIENSER
• 1 övermogen banan
• Russin eller nötter
• Havregryn 2,25 dl

Jerusalems vaka är den första boken av sex delar
i serien SionsArvet av Bodie och Brock Thoene.
Det är en spännande läsning där författarna i romanform skriver om striderna kring vilka som har
rättigheten att kalla Jerusalem för sin stad.

•

Det är tidig eftermiddag den 14 maj 1948 i världens heligaste stad. Spänningen är hög eftersom detta är dagen då de brittiska trupperna ska
överlämna nyckeln till Sions portar och avlägsna
sig. De kommer att lämna efter sig judiska och
muslimska styrkor som krigat i månader för att få
kontroll över en helig stad. Den stad som de alla
är villiga att dö för.

•
•
•
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10 st exemplar av
denna bok delas ut som
pris till de första vinnarna
till korsordet!

Ödehuset brottas med de stora frågorna. Om Gud
finns, hur kan det då finnas så mycket lidande och
ondska i världen? Om Gud finns, är han kanske inte
den vi tror?

Ledare: Gert Frick, Britt-Inger Frick,
Helena Nylén, och Petra Waller.

23 augusti Vänersnäs kyrka kl. 16.
Medtag matsäck och kläder efter väder.
Ledare: Sven Bild

Den både skakar om och inger hopp, är så fängslande
att man vill sträckläsa den.
Britt-Marie Erlandsson, Dalslänningen

Ur boken
Mack är på väg till ödehuset, den plats där hans
yngsta dotter hölls fången och antagligen mördades. Lappen med den märkliga inbjudan om att
återvända till platsen lämnar honom ingen ro.
Han vet inte ännu att mötet i stugan ska komma
att omkullkasta allt han tidigare trott på. Att där
i sorgens epicentrum väntar början på vägen till
läkedom och befrielse.

Vi startade 6 maj och kommer att hålla på fram
till juli och går ojämna veckor. Vi samlas på parkeringen men håller avstånd till varandra. Vi går
via Skogskojan, vår egen Lappkåta som är ett
stopp till Björkås. Efter en stund av eftertanke
går vi delvis samma väg tillbaka.

Pilgrimsvandring i
Vänersnäs församling

Ödehuset av Wiliam Paul Young
Ju längre han körde, desto mer tydligt kände han
paniken komma krypande. Han tog ett fastare
grepp om ratten och försökte kämpa emot frestelsen att vända om och köra hem. Han visste att
han var på väg rätt in i sin smärtas centrum, rätt
in i den stora sorgens virvlar, som nästan hade
utplånat hans liv.

Pilgrimsvandring i
Gärdhems församling

14 juni Västra Tunhems kyrka kl. 11.
Pilgrimsvandring (längre sträcka) på Hunneberg.
Samling vid kyrkan. Medtag matsäck och
kläder efter väder.
Ledare: Petra Waller

Boktips

Blanda alla ingredienser i en
skål, lättast med bara händerna.
Forma degen till platta, runda
cirklar.
Lägg dem på bakplåtspapper i
en ugnsform.
Baka kakorna i 15-20 min i 175
grader. Klart!
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En dag på jobbet - församlingsexpeditionen
Församlingsexpeditionen tar emot samtal om t. ex. bokningar av dop, vigslar, begravningar
eller andra bokningar av alla våra 8 kyrkor och församlingshem.
Under 2019 hade vi 142 dop, 37 vigslar, 135 begravningar i vårt pastorat som bokas hos oss
på expeditionen. Här håller vi också ordning på annonsering, broschyrer, blanketter m.m. som
används ute i pastoratet och som exponeras ut till allmänheten.
Vi träffar Claery och Tina som berättar lite om sitt arbete!

Sommarmusik
Västra Tunhems församling

Vänersnäs församling

16 juni kl. 18, Västra Tunhems kyrka
Sommarorgel med kantor Lasse Eklund.

12 juli kl. 18, Vänersnäs kyrka
”Ordlösa sånger” – spännande instrumental
musik där mycket skapas i stunden.
Duon Träklang består av Lasse Eklund, saxofon
och Christer Larsson, gitarr och live-looping.

23 juni kl. 18, Västra Tunhems kyrka
Sommarorgel med organist Anders Börjesson.
28 juni kl. 18, Västra Tunhems kyrka
”Lövet som guld i din famn”. Susanna Moberg,
sång och Eva Kälvelid, flygel.

Gärdhems församling

9 augusti kl. 18, Vänersnäs kyrka
”Sommar på en kökssoffa”- sånger från dåtid
till nutid.
Sång Anna K. Larsson, Piano Hanna Carlsson.
Från de Dalsländska skogarna och Grästorps
nejder strålar de samman, Anna & Hanna- en
sång- och pianoduo. Sommaren tar en paus på
kökssoffan och nynnar med i sånger från dåtid till nutid när Anna & Hanna spelar upp sitt
konsertprogram där klassiska visor och finurliga
dikter samsas med ljuva sommarsånger.

7 juni kl. 18, Gärdhems kyrka
Sång av Signe Agner Arnö & Anna Ståhlgren
Jensen. Sommar- och skapelsetema.

Åsaka-Björke församling

5 juli kl. 18, Västra Tunhems kyrka
”Beethoven 250 år”. Birgitta och Christer
Brodén, orgel och gitarr.

HEJ CLAERY JUNTILLA, ASSISTENT PÅ
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

HEJ TINA ARNESSON, ASSISTENT PÅ
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

VAD ÄR BÄST MED DITT ARBETE?
- Att känna att man finns till hands och kan vara
till hjälp för våra församlingsbor i livets olika
skeende.

VAD ÄR BÄST MED DITT ARBETE?
- Variation och personbemötanden. Jag känner att
arbetet jag utför är viktigt, det gör att jag tycker om
mina arbetsuppgifter och mitt arbete.

FINASTE MINNE?
- En avskedskonsert med en kär arbetskamrat
där han bjöd så otroligt på sig själv. När han sjöng
”En fattig bonddräng” då kom känslotårarna.

FINASTE MINNE?
- Det är när jag började här hösten 2016. Hur jag
blev mottagen så bra av alla fina kollegor. Jag är
så tacksam för att jag fick denna chans att få
arbeta här i Västra Tunhems pastorat.

VAD ÄR UTMANINGEN MED DITT ARBETE?
- Att man många gånger behöva fixa och trixa
för att hitta en så bra lösning som möjligt.
DETTA VISSTE DU INTE OM MIG!
- Är inte förtjust att bada i havet, så jag brukar ha
med mig en flaska sötvatten att skölja av mig med.
(Har ett semesterboende i Spanien)

KYRKGUIDEN

Ladda gärna ned appen Kyrkguiden!
I appen finns kalender, dagens bibelord,
kyrkoårets texter och poddar!
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30 augusti kl.18, Gärdhems kyrka
”Svenska sommartoner” med Gärdhems
kyrkokör & Anna Dahlqvist, körledare. Sånger
och musik av några av våra populära svenska
sångförfattare och tonsättare.

16 augusti kl. 18, Väne Åsaka kyrka
”O mio bambino caro” – en bukett med förtrollande operaarior. Sång, Viktoria Karlsson,
piano, Hanna Carlsson

VAD ÄR UTMANINGEN MED DITT ARBETE?
- Jag älskar att utveckla och strukturera upp arbeten
så det underlättar för mig och mina kollegor.
Utmaningen är att få med alla på tåget och inse
att förbättringsförändringar är jobbiga i uppstarten
men helt fantastiskt när man kommit igång med
de nya rutinerna.
DETTA VISSTE DU INTE OM MIG!
- Hantverkshobbys är min stora passion. Det jobbiga
är att jag inte kan hålla mig till några saker
utan jag målar tavlor, målar möbler, är keramiker,
odlar, tovar i ull och snickrar. Skulle behöva en
hel snickarverkstad/målarateljé/keramikverkstad
för alla mina kreativa utlopp.
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Kyrkan i vår vardag ett axplock av händelser!

KONTAKT
HEMSIDA
www.svenskakyrkan.se/tunhem
E-POST FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se
E-POST KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se
PRÄSTER
Manne Bennehed, kyrkoherde
070-278 54 76
					0521-26 58 51
Sven Bild				
070-522 14 10
Elisabeth Tengler			
072-732 60 28
Petra Waller				
070-608 85 67

Intresserad av släktforskning ja, då är det bara att fortsätta läsa!

Under mars månad fick vi påhälsning av biskop Åke
Bonnier och hans team från Skara Stift. Vi hade många
gemensamma träffar där vi träffades och diskuterade
bl. a. olika utvecklingsområden.

TEXT OCH FOTO: HELEN ANDERSSON

I

mponerande är det första ord
som slår mig när Maria Lindskog berättar om sitt arbete
med gravstensinventeringen på
våra kyrkogårdar. Under de senaste åren har Maria registererat
3 562 st. gravstenar och 7 985 st.
gravsatta i databasen, som innehåller totalt 417 588 st. gravstenar
och 907 592 st. gravsatta.
Men hur kommer det sig att man
gör ett sådant här arbete? Maria
svarar med ett leende: - Redan
som liten tös följde jag med mamma på jobbet som arbetade som
kyrkogårdsvaktmästare på Vänersnäs kyrkogård. Jag tyckte om att
titta på stenarna och funderade på
historien bakom personerna.
Maria berättar att det är Sveriges
släktforskarförbund som ligger
bakom gravstensdatabasen, i
denna registreras gravstenar och
gravsatta från begravningsplatser
från hela Sverige av privatpersoner.
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Det kostar ingenting och det är
enkelt att söka i databasen. Våra
kyrkogårdar är ett kulturarv som
är värt att bevara, det finns mycket
historia bakom varje grav. - Den
här t. ex; säger Maria och pekar
på en grav, den har 11 st. namn
på stenen och det är lite ovanligt.
Familjen ville verkligen vila tillsammans och de levde länge för
att leva på den tiden. Här kan man
också se att man har skrivit datumen på olika sätt och gravsättningar har gjorts i graven under en
100-årsperiod.
- Vissa gravar fastnar jag lite extra
för, säger Maria, då letar jag gärna
i de gamla kyrkböckerna som
numera finns digitalt på websidan:
www.arkivdigital.se.
Gravstensinventeringen innehåller förutom foton på alla gravar
även information om inskriptioner
på gravstenarna som t. ex: lägenhetsinnehavare, lantbrukare och
mjölnare.

Även namn på hemorter och byanamn finns med.
- Det här arbetet har varit så roligt,
säger Maria och avslutar vår träff
med att säga: - Om någon vill ha
hjälp med något får ni gärna kontakta mig på e-post:
mia.niklasson@hotmail.com

KANTORER
Lars Eklund				
Anna Dahlqvist			
Karin Helgesson			

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

DIAKONER
Elisabeth Larsson			
Helena Nylén				

070-464 48 39
070-372 28 57

FÖRSAMLINGSASSISTENTER/PEDAGOGER
Niklas Johansson			
072-516 45 00
Lena Lundskog			
073-394 48 22
Camilla Svensson			
070-325 78 76
Rasmus Lindén			
076-265 30 60

Påskspelet i Vargöns kyrka genomfördes ej under våren,
personalen tänkte om och skapade en film om påskens
budskap och delade ut kassar till skolorna med pyssel
och en bok om påsken.

GRAVSTENSINVENTERING
https://grav.rotter.se
GAMLA KYRKBÖCKER
www.arkivdigital.se

Nya lappkåtan, Skogskojan i Gärdhems församling börjar
ta form.

KYRKVAKTMÄSTARE
Marie Lindmark			
Mikael Hilmerson			
Bjarne Öhman				

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

KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE
Arbetsledare Anneli Isberg		
Västra Tunhems kyrkogård		
Vänersnäs kyrkogård			
OBS! Tel tid må-fr 9.30-11.30

073-372 25 73
073-372 25 73
070-577 43 64

Arbetsledare Ulf Alexandersson
Gärdhems kyrkogård			
Väne Åsaka kyrka och kyrkogård
Norra Björke kyrka och kyrkogård

070-394 86 32
070-394 86 32
076-830 10 89
070-279 44 23

ADMINISTRATION
Församlingsexpeditionen		
0521-26 58 50
Telefontid: må, ti, to, fr 9-12, on 12.30-15.30
Kanslichef				0521-26 58 53
Ekonomiassistent			
0521-26 58 54
Kyrkogårds- och fastighetschef
070-207 49 99
Kyrkogårdsförvaltning, assistent
0521-26 58 56

Sommarkrysset

NAMN:
_____________________________________________________
ADRESS:
_____________________________________________________
POSTNUMMER OCH ORT:
_____________________________________________________

DE 10 FÖRST ÖPPNADE RÄTTA LÖSNINGARNA VINNER EN
FIN BOK I PRIS! Läs recension på sid 14.
POSTA KRYSSET TILL:
Svenska kyrkan Västra Tunhem
Granåsvägen 22
468 22 VARGÖN

Trevlig sommar!

