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Kollekter via Swish!

Som ett komplement till kontanter, kan man ge
kollekt i kyrkorna från mobilen via Swish.
I våra församlingar kan du ge kollekt med Swish
direkt i mobilen. Swish är ett betalsätt via mobilen - enkelt, snabbt och säkert. Du swishar
kollekten genom att ange ett Swishnummer, ett
valfritt belopp i Swish-appen.
I varje församling finns ett Swishnummer för
kollekt.

Foto: Josefin Casteryd/IKON

Foto: Gustaf Helsing/IKON

Västra Tunhem 123 288 65 88
Gärdhem 123 589 61 96
Åsaka-Björke 123 421 90 44
Vänersnäs 123 172 00 77

Foto: Gustaf Helsing/IKON

Våga vara dig själv!
Vi lever alla med delade tankar om oss själva. Vem
är jag i förhållande till arbetskamrater, vänner och
familj osv? Att vara trygg i sig själv och trygg i
vem jag är, är viktigt oberoende av vilken roll jag
har mina olika livsarenor.
Tema för våren: Förlåtelse
För att kunna älska andra behöver jag kunna älska
mig själv. Vi bär alla saker/händelser som vi behöver lägga ifrån oss och lägga det i Guds händer, att
få ge och ta emot förlåtelse kan läka mycket. När
jag är fri och förlåten är det lättare att älska mig
själv och har då lättare att älska de jag möter och
delar liv med.

SPIRA UTGES AV VÄSTRA TUNHEMS PASTORAT
Ansvarig utgivare: Manne Bennehed
Omslagsbild: Johanna Rosén/IKON
Upplaga: 6 000 ex Tryck: Just Nu
Adress: Västra Tunhems Pastorat, Box 22, 468 21 Vargön
Telefon: 0521-26 50 50
E-post: vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem

OBS!
Kollekt som kommer in via Swish:
- måndag till onsdag redovisas enligt föregående
söndags kollektändamål.
- torsdag till söndag redovisas enligt innevarande
veckas kollektändamål.

Läs mer på: www.getswish.se
OBS! Kyrkofullmäktige sammanträder igen den
25/5 2016. Kallelse med föredragningslista kommer att läggas ut på hemsidan.

Orgelrenovering i
Västra Tunhems kyrka
Efter midsommar kommer den gamla kyrkorgeln
i Västra Tunhems kyrka att plockas ner för att
ersättas av en ny årsskiftet 2016/2017.
Orgeln som byggdes 1823 består av ca 1 000
pipor, de flesta skall bytas ut.
Under renoveringstiden spelas det på
pianot och på den lilla orgeln.
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Text: Manne Bennehed

J

Förlåtelse

ag tänker gärna i bilder när jag funderar på hur
tillvaron ser ut. En bild jag har av att se sitt riktiga jag kommer från min tid som svetsare. När
man svetsar med elsvets så täcks svetsfogen av ett
slaggtäcke, så efter man har svetsat färdigt ser man
inte exakt hur fogen ser ut. När man sedan tar bort
slagget med slagghackan framträder en vacker fog,
om man gjort rätt alltså. För mig är fogen en bild för
människan, det är den verkliga människan. Det är
mitt inre jag. Ofta har vi människor slagg över oss
som döljer vårt sanna jag. Slagget som täcker oss
kan vara våra egna handlingar, sådant vi gjort själva
och som får oss att inte se oss som de vi verkligen
är. Andra kan också lagt slagg på oss som gör oss

mindre än de vi verkligen är. Hur det än är behöver
vi se oss som de vi verkligen är, vi behöver bli av
med slagget.
Så här på våren och livet börjar om igen, kommer
detta vara ett tema i våra församlingar och den 29
maj kommer vi att fira en ”Förlåtelsemässa” där vi i
olika symboliska handlingar får frigöra oss från vårt
slagg och börja se oss som de vi verkligen är. Under
gudstjänsten får vi lämna av oss det som täcker oss
och börja bli hela människor igen. Så välkomna till
någon av våra ”Förlåtelsemässor” och se den blanka
fogen, ditt verkliga jag.

Tema - Förlåtelse

Vad betyder förlåtelse för dig?

Ur Herrens bön

- Förlåtelse är att säga förlåt för det man har
gjort fel och sedan bli förlåten.
Anna-Karin

”...förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit
dem som står i skuld till oss.” (Matt 6:12)

- Det är när jag eller någon annan verkligen ber
om förlåtelse för något som har sårat den andre,
och efter det släpper händelsen och går vidare.
Rose-Marie

Text: Sven Bild, präst Foto: Magnus Aronson/IKON

Kristen tro, förlåtelse
och nattvard.
Kristen tro handlar väldigt mycket om förlåtelse och försoning.
Förlåtelse är jätteviktig, men är
bara ena halvan av saken. Förlåtelse kan ju ges utan att tas emot.
Försoning är det som uppstår när
två människor förlåter varandra,
vilket är det önskvärda. Det hör
till det här livets egenheter att vi
människor ofta hamnar i konflikt.
Sådan är människan. Hela livet
kan gå i baklås av en oförrätt. Av
en obetänksamhet kan människor
tvingas gå omvägar om varandra
ett helt liv. En sådan bundenhet är motsatsen till frihet. Den
bundenheten kröker in människor i en förkrympande bitterhet
och det är ett lika förfärligt som
sorgligt fängelse. Att säga ”det
förlåter jag aldrig” är i det här
perspektivet det dummaste en

människa överhuvudtaget kan
säga. Nej, för att riktigt kunna
leva behöver vi försoning och
därför är Jesus så noggrann i sin
undervisning om förlåtelse.

Man befriar inte bara den skyldige utan också sig själv. Och då
kan livet gå vidare. Nästa gång
man möts gör man det som vänner.
Just på grund av det stora behovet av försoning är nattvarden så
central i kristen tro. Nattvarden
är Guds till försoning ständigt
utsträckta hand. Att ta emot nattvarden är att ta emot förlåtelsen i
konkret form.

Att förlåta handlar om att låta bli
att tillräkna den skyldige hans
skuld. ”Du gjorde mig förvisso
illa, men jag väljer att bortse från
det därför att jag hellre vill vara
din vän.” Att förlåta handlar om
att hela en trasig relation. Och
än mer: att förlåta handlar inte
bara om att förlåta den som ber
om det, det handlar också om att
själv släppa taget om en oförrätt.

Förlåtelse är en såpass viktig fråga, att det till
och med gör det svårt att sätta ord på det. Orden
kan lätt förminska det stora med förlåtelse.
Församlingsrådet i Gärdhem

Vad betyder förlåtelse för er?

- Förlåtelse är nästan som en gåva från Gud, när
man gjort något dumt och visar att man är ledsen.
- Förlåtelse är när man säger förlåt till någon,
man ber om ursäkt.

Det finns förvisso ett andligt och
intellektuellt bråddjup i nattvarden, men å andra sidan har Gud
gjort det så enkelt för oss att
varje människa kan ta emot.

- Förlåtelse är när man är ledsen för något som
man gjort och vill vara vänner igen.

När ber du om förlåtelse?

- Jag ber om förlåtelse när jag varit taskig mot
mina syskon.

Kramring
Åsaka-Björke församlings
konfirmander valde att gestalta
vad ”förlåtelse” innebär med
en bild istället för med ord.
Resultatet blev detta foto på
dem själva där de bildar en så
kallad kramring.

Förlåtelse handlar om att låta
gammalt vara glömt och att
sluta känna upprördhet efter
en kränkning.

Källa: Wikipedia

- Jag ber om förlåtelse om jag gjort något dumt.
- Jag ber om förlåtelse om jag skrikit på någon.
- Jag brukar säga förlåt till min bror för vi bråkar
ganska ofta.
Femteklassarna i ”Efter Plugget”

Vi firar Påsk i våra kyrkor

Inbjudan till familjeläger
TILLSAMMANS

Under påsken blir Guds förlåtelse och nåd särskilt tydlig och går
som en röd tråd genom alla gudstjänsterna.
SKÄRTORSDAG 24/3

PÅSKDAGEN 27/3

Mässa i Gärdhems kyrka kl 19.30.
Välkommen till en AGAPEMÅLTID i koret med
lammkött, bröd, vin och beska kryddor. Måltiden
inleds med lovsång och avslutas med nattvard.
Halvorskören medverkar. Präst Waller.

Gudstjänst i Norra Björke kyrka kl 11.00. ÅsakaBjörke kören medverkar. Präst Waller.

Mässa i Norra Björke kyrka kl 19.30.
Präst Olenius.

Gudstjänst i Vänersnäs kyrka kl 16.00.
Vänersnäskören medverkar. Präst Olander.

Mässa i Vargöns kyrka kl 19.30.
Präst Bild.

Gudstjänst i Gärdhems kyrka kl 16.00. Gärdhems
kyrkokör medverkar. Präst Waller.

LÅNGFREDAG 25/3
Gudstjänst i Västra Tunhems kyrka kl 11.00.
Präst Olenius.
Gudstjänst i Gärdhems kyrka kl 15.00. Gärdhems
kyrkokör framför Jesu sju ord på korset av Jerker
Leijon. Präst Olenius.
Gudstjänst i Norra Björke kyrka kl 18.00.
Präst Olenius.

VAR

Rörviksgården
Brålanda

NÄR

På dagarna kommer vi att bada, paddla kanot, fiska,
vandra, samtala, leka, pyssla, meditera, sjunga
och spela tillsammans. Vi kommer även att ha morgonoch kvällsandakt och helgen avslutas med att vi
firar gudstjänst tillsammans.

5-7/8 2016

Gudstjänst i Vargön kl 11.00. Tunhemskören medverkar. Präst Olander.

Lägret genomförs tillsammans med
Vänersborg och Väne Ryrs församling.

ANNANDAG PÅSK 28/3
Sammanlyst mässa i pastoratet i Väne Åsaka kyrka
kl 11.00. Präst Olenius.

Foto: Alex oMartin/IKON
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Foto: Gustaf Helsing/IKON

Anmälan

Vill du hjälpa till med lägermaten?

Anmäl dig på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/vanersborg

Ring Camilla Svensson
tel: 070-325 78 76

Vi behöver ha din anmälan senast den 3/6 och
kom i håg att ange ev. allergier.

e-post:
camilla.svensson@svenskakyrkan.se

Det finns möjlighet att söka bidrag för lägret, både för dig och dina barn ur våra diakonala medel.
Kontakta Diakon Elisabeth Larsson tel: 070-464 48 39 e-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se
För frågor eller funderingar kontakta:
Camilla Svensson tel: 070-325 78 76 e-post: camilla.svensson@svenskakyrkan.se

VÄLKOMMEN! Vi hoppas att just du vill följa med!

Urval av gudstjänster

Diverse mötesplatser

Gärdhems kyrka

Kristi Himmelfärdsdag 5/5

Vänersnäs
Friluftsgudstjänst kl 11.00. Klases stuga.
Vänersnäskören medverkar. Hembygdsföreningen bjuder på fika. Präst: Sven Bild.
Vargön
Gökotta kl 08.00. Präst Bild.
Norra Björke
Gudstjänst kl 08.00. Präst: Waller.
Gärdhem
Gökotta Björkås kl 09.00 tillsammans med
Gärdhems hembygdsförening. Medtag kaffekorg.
Friluftsgudstjänst kl 10.00 i Björkås. Sång av
Eva och Eyvind Zakariasson. Präst: Waller.

29/5 Familjemässa med vårfest kl 11.00. Vi kommer bl a att leka och grilla korv. Församlingens
grupper medverkar. Präst: Bennehed.

Västra Tunhems kyrka

10/4 Familjemässa kl 16.00. Bibelutdelning.
Präst Bild.

Velandakyrkan

20/3 Meditativ mässa kl 18.00 med tid för tyst bön
och sånger från klostret i Taizé. Präst: Olenius.

Halvorskyrkan

13/3 Famljegudstjänst kl 16.00. Barntimmebarnen
medverkar. Vi berättar påskdramat med våra dockor
och delar ut Barnens Bibel till barn födda 2012.
Präst Waller.

3/3 Läsarsånger i våra hjärtan.
Gertrud Edsbagge berättar och
och vi sjunger till Anna-Britta
Holmgrens ackompanjemang.

20/5 kl 17.00
Inleds med andakt ute.

Pilgrimsvandring
Vänersnäs
3/6 kl 17.00
Kom, var med o vandra i
fina omgivningar under ledning av Sven Bild.

7/4 Möt våren med ”Spirorna”.
Dikter, sånger och allsånger i
en salig blandning.

Välkommen till en eftermiddag med roliga aktiviteter.

Gratis inträde, fika.

Vi kommer att leka och grilla
korv m.m.

Samling vid Vänersnäs kyrka.

Välkomna!

Medtag fika
Lämpliga kläder

Ett samarrangemang med

8/5 Musikgudstjänst kl 16.00. ”Våren är här” med
Halvorskören. Präst: Waller.
3/4 och 8/5 Söndagsskola kl 16.00.
I vår kommer vi att erbjuda söndagsskola samtidigt som gudstjänsten vid två tillfällen i
Halvorskyrkan.

Vi går ca. 6 km och stannar
till några gånger utmed vägen.

Bagageluckeloppis

P-platsen vid V:a Tunhems kyrka
15/5 kl 11.00-14.00.
Platshyra går till Världens Barn.
Anm: Hunnebergs Scoutkår
e-post:
hunnebergkfum@telia.com

Väne Åsaka kyrka

3/4 Lovsångsgudstjänst kl 11.00. Kyrkbandet medverkar. Präst: Olenius.
24/4 Psalmtoppen kl 11.00. Tommy Lindström –
dragspel. Präst: Waller.

Norra Björke kyrka

13/3 Familjegudstjänst kl 11.00. Barnkören Singkidz
medverkar. Vi berättar påskdramat med våra dockor
och delar ut Barnens Bibel till barn födda 2012.
Präst: Waller.

Våffelcafé i
Velandakyrkan
Varannan måndag ojämna
veckor kl 10.00-12.00
Inställt 28/3
Väne Åsaka församlingshem
Varje tisdag kl 10.00-12.00
Inställt 31/5
Halvorskyrkan
Varje onsdag kl 10.30-13.00
Inställt 1/6

Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Vårfest
Vänersnäs
församlingshem

Foto: Magnus Aronson/IKON

13/3 Familjegudstjänst kl 11.00. Bibelutdelning.
Familjekören medverkar. Präst Bild.

17/4 Orgelgudstjänst kl 11.00 Orgelmusiken får en
framträdande plats. Präst Olenius.

Trivselkvällar i
Kyrkstugan kl 18.00

Foto: Linda Mickelsson/IKON

Vargöns kyrka

6/3 Ionamässa kl 11.00. Medverkan av Gärdhems
kyrkokör och Halvorskören. Präst Olenius.

Cafékväll i
Halvorskyrkan
15/4 kl 19.00
”Nunnan som blev Fru Luther”
- med diakon Berit Johansson
från Tidaholm.
Servering 20 kr.
Ett samarragemang med

ÖPPET HUS
Andakt, fika och ett enkelt
program.
Måndagar kl 10.00-12.00
Halvorskyrkan
21/3, 18/4, 16/5
Norra Björke församlingshem
jämna veckor
En gång i mån. Öppet Hus
En gång i mån. Träffpunkt
Trollhättan stad.
Sista gången 16/5.

Gravskötsel

Inbjudan till alla i församlingarna!
Varmt välkomna till
årets Pastoratsresa som denna gång
bär av till Vitlycke museum, Tanum.
Fredagen den 3 juni 2016
Överallt på jorden har människor ristat och målat på berghällar och i grottor. I Tanum har människor från bronsåldern
huggit in tusentals bilder i landskapets släta berghällar.
Denna förhistoriska bildskatt är så innehållsrik och säregen
att den finns med bland världens samlade kulturarv på
Unesco:s Världsarvslista.
Vi tar bussen till Vitlycke museum där vi dricker kaffe,
och tittar på hällristningar.
Därefter blir det bildvisning, föreläsning och vi avslutar
besöket med en god lunch.

Avresetider
		

		
		

08.45 Väne Åsaka församlingshem
09.00 Halvorskyrkan
09.15 Vargön (Möbelaffären, Fyrkanten)

Pris inkl inträde, fika och lunch: 300 kr/person.
Meddela ev specialkost vid anmälan.
Begränsat antal platser, så först till kvarn.

Anmälan senast den 9 maj till:
Brudparet
Den mest kända av bilderna vid Vitlycke är det
så kallade Brudparet
som består av en man
och en kvinna som står
tätt tillsammans.
Foto: Vitlycke Museum

Elisabeth Larsson
Tel: 0704-644 839
E-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se
Helena Nylén
Tel: 0703-722 857
E-post: helena.nylen@svenskakyrkan.se

Vill du ha hjälp med skötsel av graven? Vi erbjuder skötsel,
plantering och andra servicearbeten som t. ex tvätt av gravsten.
Grundskötsel

Vårstädning, putsning, och rensning av rabatt,
kantning runt rabatt och sten. Vissnade lösa blommor tas bort, jordförbättring, beskärning av växter
samt vattning.
Höststädning inkl. borttagning av ettåriga växter.
I grundskötsel ingår även borttagning av vårblommor inför plantering av sommarblommor.
Pris från 633 kr/år (liten rabatt)

Grusskötsel

Rensning, städning samt prydnadskrattning av
grus, klippning av häck. Önskas skötsel av rabatt
tillkommer grundskötselavgift. OBS! Vi säljer inte
enbart skötsel av rabatt i en grusgrav.
Pris från 421 kr/år (1plats grav)

Vår– och sommarblommor

Växter, gödsling, plantering, och iordningställande
efter plantering. Förvaltningen komponerar rabatten.
Vårblommor pris från: 158 kr/år (liten rabatt)
Sommarblommor pris från: 252 kr/år (liten rabatt)

Granris/krans

Utläggning av granris och krans.
Granris pris från 91 kr/år (liten rabatt)
Krans pris 167 kr/st

Ring gärna kyrkogårdsförvaltningen om du vill veta mer!
Tel: 0521-26 58 56

Valborgsmässofirande 30/4
Vänersnäs församling

Valborgsmässofirande vid Bygdegården kl 19.00
Vänersnäskören sjunger in våren. Kaffeservering. Samarrangemang med Bygdegårdsföreningen. Prästen Göran Olander vårtalar.

Västra Tunhems församling

Valborgskonsert kl 19.30 med Tunhemskören
och Vargöns kammarorkester. Därefter vårtal,
körsång m.m. vid brasan på Stensgärdet.

Velanda församling

Gärdhems församling

Valborgsmässofirande vid församlingshemmet
kl 19.30, körsång, vårtal av Sture Lindfeldt och
kaffe serveras av hembygdsföreningen. Därefter
andakt i kyrkan och avslutning vid brasan.

Velandaorkestern spelar kl 20.15 och går till fotbollsplanen under musik. Brasan tänds kl 20.30
och SKUSMU står för korvgrillning.

Vi inleder firandet kl 20.00 med en vårkonsert
av Åsaka-Björke kören och Sociala kören, med
efterföljande andakt i Väne Åsaka kyrka. Därefter körsång, vårtal av Lars-Eric Frendberg och
fyrverkerier vid brasan på Gåsetomtsberget.

Foto: Anna Sara Nilsson/IKON

Väne Åsaka församling

Konsert i Vargöns kyrka 22/5 kl 18.00
Missa inte vårens stora musikhändelse i Vargön!
År 1965 hade Sacred Concert av Duke Ellington premiär
i San Fransisco, USA. Den skrevs för storband, kör och
solist. Mellan 1966 och och 1974 turnerade Ellington och
hans band runt både i USA och Europa, med tre olika
Sacred Concerts. Han använde olika körer och solister och
svenska Alice Babs var en de flitigast anlitade solisterna.
Den version vi får höra i Vargön innehåller ett urval av
sånger ur dessa tre konserter, i arrangemang av John
Höybye och Peder Pedersen. Med en kör på ca 60 personer, storband och en mycket duktig solist, blir detta något
alldeles extra.
Konserten ges också i Vänersborgs kyrka den 21/5 kl
18.00.
Medverkande: Tunhemskören, Oratoriekören Vänersborg, Vargöns storband. Solist: Barbro Johansson.
Dirigenter: Helene Mossberg-Hjertén, Lars Eklund

Varmt välkomna!

