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”Jag har mycket mer att
säga er, men ni förmår
inte ta emot det nu”
Joh 16:12

Tänk om det ändå är så...
6 maj 2018 kl 11.00-14.00.
P-platsen vid Västra Tunhems kyrka.
Platshyran går till Världens barn.
Anmälan till hunnebergkfum@telia.com

Sociala medier

Ny askgravplats i Västra Tunhem
Vi ser att askgravplatserna i Västra Tunhem är
ett omtyckt gravskick, därför kommer vi att
bygga ut antalet platser. Arbetet påbörjas under
februari månad.

Kyrkogårdsförvaltningen har tagit emot anonyma
synpunkter per brev, vi vill gärna att ni hör av er till
oss! Hälsningar kyrkogårdschef Ulf Eklund
Telefon: 0521-26 58 55/070-207 49 99

Text: Manne Bennehed Foto: Helen Andersson

Bagageluckeloppis

Du vet väl om att vi har en hemsida:
www.svenskakyrkan.se/tunhem
Vi finns även på facebook:
Västra Tunhems pastorat
Sv kyrkan i Vargön, Västra Tunhem
och Vänersnäs
Gärdhems församling
Åsaka-Björke församling

Välkomna!

Om du fick en trisslott, skulle du
då välja att inte skrapa den, eller
välja att aldrig öppna ett paket
du får?
Under kommande nummer av
Spiran kommer vi att fundera
kring det här med kyrkan, vad är
den och var är den?
Att kyrkan finns, det vet vi men
det är inte alltid så lätt att se allt
vad kyrkan är och vad den kan
vara för dig och mig. Vi ser kyrkan i medierna, som en av hjälpaktörerna som finns för drabbade människor, när katastrofer
inträffar. Kyrkan öppnar sina rum
för sorg och glädje, kyrkan finns
på turistorter och för resande i
världen. Vi hör klockorna ringa
till händelser inne i kyrkan och
vi kan se affischer och annonser
om vad som sker i kyrkans värld.
Kanske tänker du att det verkar
intressant eller känner att du vill
gå dit och delta. Kanske är du
en som deltar aktivt eller så är

du den som är där på famljehögtiderna, hur det än är så finns
kyrkan och du använder den så
mycket eller så lite du hinner och
vill.
Och så är det ju, livet pågår och
ger oss olika möjligheter eller
olika lust att upptäcka kyrkan
men ändå finns den där. Grunden för kyrkan är att Gud ville
den men Gud ville också att den
skulle finnas för dig och mig,
jag vet av egen erfarenhet att
den kan bli en personlig verklighet. En verklighet som vi kan få
uppleva om vi ger den möjlighet,
precis som med trisslotten och
paketen. Skrapar vi inte lotten
eller öppnar vi aldrig paketet, ser
vi aldrig vad den innehåller. Tänker vi att det är nog ändå bara
en nitlott eller att det är nog bara
något tråkigt i paketet så kommer
vi alltid att missa innehållet.
Tänker vi att kyrkan aldrig kan
ge mig något så gör den inte

heller det, vi måste ge kyrkan
en chans, ge Gud en chans. Och
kyrkan är ju inte heller bara
byggnaden eller vi anställda i
kyrkan, kyrkan är det sätt Gud
möter oss människor på.
Kyrkan och Gud finns hos våra
äldre på hemmen, på stan under
festivaler, som gudstjänster i
naturen på sommaren, på sociala
medier och andra ställen.
Kyrkan finns, ge den en chans,
för din skull!
Allt gott från din kyrkoherde,
Manne Bennehed

Tema: Ge kyrkan en chans
Vad är kyrkan?

Vad tänker du på när du hör
eller läser ordet kyrka?

Det kan vara att visa vad kyrkan är, men också
att vara kyrka för de som behöver det, men som
inte finns i våra byggnader.

Jag tror att det är närmast till hands att se
byggnaden kyrka, byggnaden där många stora
livshändelser sker. En byggnad för känslofyllda
minnen. Det är ett sätt att vara kyrka, att finnas
till genom livet, från vaggan till graven, men
det är inte hela kyrkan.

I detta nummer av Spiran kan du se och upptäcka vad kyrkan är mer än den byggnad du ser
och är i.

Kyrkan är också allt det som vi som församlingar och/eller medmänniskor gör utanför
byggnaden, när vi finns bland och för människor på olika platser.

Foto: Kristin Lindell/IKON

Vi finns i vimlet
på Aqua Blå och
Fallens Dagar.

Vi har haft flera
pilgrimsvandringar!

Vi gör sjuk- och
hembesök!

Ordet kyrka står flera gånger i texten, men som
du märker är det ibland byggnaden jag menar,
och ibland oss människor som gestaltar kyrkan
för de sammanhang de finns i.

Foto: Alex o Martin/IKON

Vi träffar blivande konfirmander på
skolorna.

Sociala medier:
Vi har en hemsida
och finns på Facebook.

Vi gör skolbesök,
t ex Bibeläventyr,
och berättar om
våra jobb.

Välkommen till allt vad kyrkan kan vara!
Manne Bennehed, kyrkoherde

Vi åker på läger
flera gånger varje år
med ungdomar.

Vi deltar gärna
på mässor och festivaler, här på Wargöfestivalen!

Foto: Magnus Aronson/IKON

Vi har gudstjänster och samtalsgrupper på äldreboenden.

Vi håller i regelbundna radioandakter.

Foto: Alex o Martin/IKON

Varje vecka finns
vi på ungdomshuset
i Vänersborg.

Påsken

Välkommen våren

Glädjande att se att så många vill veta om påsken och pingsten att frågan ”Varför
firar vi påsk?” är den mest googlade frågan 2017 som börjar med ”varför”.
Källa: www.dagensanalys.se
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Varför firar vi påsk?
Varför firar vi pingst?
Varför får man diabetes?
Varför firar vi valborg?
Varför rösta i kyrkovalet?
Varför firar vi alla hjärtans dag?
Varför får man hicka?
Varför firar man halloween?
Varför ska man läsa klassiker?
Varför finns Systembolaget?

Vi firar påsk i vår kyrkor
Skärtorsdag 29/3

Gärdhems kyrka kl 19.30.
Agapemåltid med lamm, bröd, beska örter och vin,
därefter mässa.
Norra Björke kyrka kl 19.30.
Skärtorsdagsmässa.
Vargöns kyrka kl 19.30.
Skärtorsdagsmässa. Ungdomskören medverkar.

Påsk
Påsken firas till minne av Jesu död och uppståndelse, helgen består av flera dagar.
•
•
•
•

Skärtorsdagen är den dag då Jesus grundade
det som är kyrkans nattvardsfirande.
Långfredagen är den dag då Jesus förhörs,
korsfästs och dör.
Påskafton är en mellandag då Jesus ligger i
sin grav.
Påskdagen är den stora dagen då Jesus
uppstår till livet igen och dödens makt är besegrad.

Långfredag 30/3

Västra Tunhems kyrka kl 11.00.
Gärdhems kyrka kl 15.00.
Gärdhems kyrkokör sjunger
”Jesu sju ord på korset” av Jerker Leijon.

Valborgsmässofiranden 30/4
Väne Åsaka kyrka kl 20.00.
Musikgudstjänst. Sociala kören och ÅsakaBjörke kören medverkar. Därefter traditionsenligt firande på Gåsetomten med körsång,
vårtal och brasa.
Gärdhems kyrka kl 19.30.
Gärdhems kyrkokör, vårtal av Anna Dahlqvist,
servering av hembygdsföreningen, brasa och
avslut med andakt i kyrkan.

Kristi Himmelfärdsdag 10/5
Gärdhem, Björkås
Kl 09.00 Gökotta med hembygdsföreningen.
Kl 10.00 Friluftsgudstjänst. Sång Eva och
Eyvind Zakariasson. Medtag kaffekorg.
Västra Tunhem
Kl 08.00 Gökotta. Vi börjar i kyrkan med en
kort gudstjänst, sedan går vi ut för att se och
lyssna till himmelens alla fåglar. Medtag
kaffekorg.
Vänersnäs, Klases stuga
Friluftsgudstjänst vid Klases stuga kl 11.00.
Vänersnäskören medverkar. Hembygdsföreningen bjuder på kaffe med dopp.

Norra Björke kyrka kl 18.00.

Vårfest i Vargön och Vänersnäs

Påskdagen 1/4

29/4

Gärdhems kyrka kl 11.00.
Gärdhems kyrkokör medverkar tillsammans
med Gert Frick, trumpet.
Vargöns kyrka kl 11.00.
Tunhemskören medverkar.
Norra Björke kyrka kl 16.00.
Påskdagsmässa.
Vänersnäs kyrka kl 16.00.
Påskdagsmässa.

Familjegudstjänst i Vargöns kyrka kl 11.00 där
barn och ungdomar medverkar med efterföljande vårfest. Servering - gemensamma aktiviteter.

18/5 FREDAX-avslutning

Vänersnäs kyrka och församlingshem.
kl 15.00 Fredax
kl 17.00 Gudstjänst i kyrkan
kl 17.45 Korvgrillning, lekar och tävlingar.

Västra Tunhems kyrka kl 19.30.
Valborgskonsert med Vargöns kammarorkester och Tunhemskören. Efter konserten
ordnar scouterna och hembygdsföreningen med
vårbrasa m.m på Stensgärdet. Körsång och
vårtal.

... en tid för födelse,

en tid för död,
en tid att plantera,
en tid att rycka upp,
en tid att dräpa,
en tid att läka,
en tid att riva ner,
en tid att bygga upp,
en tid att gråta,
en tid att le,
en tid att sörja,
en tid att dansa,
en tid att kasta stenar,
en tid att samla stenar...
Pred 3:2-5

11 FEBRUARI

Kasta skräp i soptunnan
som hamnat i naturen
eller på gatan.
14 FEBRUARI

18 FEBRUARI
Bjud någon på
promenad och fika.
17 FEBRUARI
23 FEBRUARI
26 FEBRUARI

Fira en av dina
gåvor! Baka, sjung,
skriv, lek!
Lämna en lapp på en
offentlig plats med ett
meddelande ”Kom i håg
att du är betydelsefull
för någon. ”
Säg tack minst
5 gånger.

21 FEBRUARI
24 FEBRUARI
27 FEBRUARI

Lär dig något om
mänskliga rättigheter,
även i krig.
Titta på en
dokumentär.
Byt ut en vara du
handlar till fairtrade.

22 FEBRUARI
25 FEBRUARI
28 FEBRUARI

Gör något som du
tyckte om som barn.
Prata med dina nära
om organdonation.
Öppna en dörr
för någon.

Skriv en positiv
kommentar på nätet.

8 MARS

Uppmuntra någon
som du inte pratar
med så ofta.

5 MARS
Berätta för en
människa vad du
beundrar hos den.

6 MARS
Sortera ut något till
förmån för någon
annan.

22 MARS
Lär dig om en sed
från en minoritet.

23 MARS
Lyssna! På riktigt
alltså, låt samtalet
handla om den som
står framför dig.

24 MARS
EARTH HOUR.
Släck lamporna som
en manifestation för
klimatet.

Fira! Ta en promenad
och känn tacksamhet
för vår luft och vår
natur.

2 MARS
Plantera en växt för
vår jords framtid.

3 MARS
Fira relationer!
Umgås med någon
utan störande moment
som telefoner.

19 MARS
Ta cykeln, gå eller
åk kollektivt i stället
för bil.

20 MARS
Drick vatten och
tacka för att det är
rent.

21 MARS
Fräscha upp dina
kunskaper om hjärtoch lungräddning.

Välkommen till någon
av våra kyrkor och
fira Påsken!

27 MARS

Tacka någon för det
den har gett upp
för din skull.

26 MARS

Rocka sockorna!
Bär två olika sockar för
att manifestera allas
lika värde!

25 MARS

Fira livet!
Ät en våffla! Tacka en
förälder för vad de ger
sitt/sina barn

9 MARS

Lär dig något om hur
du kan hjälpa jämställdheten.

Internationella kvinnodagen

7 MARS
4 MARS
1 MARS

Dela din mat med
någon. Bjud hem någon
på middag eller gör en
extra matlåda.
Fira dig själv! Tänk på
alla människor du är
värdefull för!
Skicka ett kort till
någon som behöver
det.

Tänd ett ljus för fred
i världen.

15 FEBRUARI

Fira att du klarat
första fasteveckan
och gör något som gör
dig glad.

svenskakyrkan.se/tunhem

17 MARS
14 MARS
11 MARS

12 FEBRUARI

Laga ett plagg som
du hade tänkt kasta.

19 FEBRUARI

Riv ut, vik, klipp och tejpa
och låt dig utmanas

Ta med fika till jobbet,
ett äldreboende eller
sjukhus.
Hjälp någon att känna
glädje och skratta.
Tänd ett ljus för någon
som har det svårt.

Erbjud din hjälp till
någon som verkar stressad.

16 FEBRUARI

Ha tålamod.

GÖR DIN EGEN
FASTEKALENDER

18 MARS
15 MARS
12 MARS

13 FEBRUARI

Hjälp någon att bära.

Gör din egen fastekalender

16 MARS
13 MARS
10 MARS

Ring någon du inte
pratat med på länge.
Le mot de du möter.
Säg tack till någon
som arbetar för samhällets bästa.

Fundera på hur du
kan göra världen
bättre.

20 FEBRUARI

Mötesplatser

Mötesplatser

Vargön, Vänersnäs, och Västra Tunhem

Gärdhem, Väne Åsaka och Norra Björke

Ljugarbänk för män
Macka, öl och en gäst!
Kyrkstugan, Västra Tunhem
22/3 kl 19.00
Per Hallberg
26/4 kl 18.30
Olidan kraftstation
Samling Ställverket,
Vattenfall

Våffelcafé
Fikasugen?
Välkommen till
Våffelcafé
i Vargöns Kyrka
Kaffe och våffla med
tillbehör: 10 kr.
Fredagar, jämna veckor,
kl 10-12 i Vargöns kyrka.

Cafékvällar

Cafékvällar

Våffelcafé

Öppet Hus

Kom och var med på
våra populära Cafékvällar.

Musik och gemenskap
i Halvorskyrkan

Kaffe och våffla med
tillbehör: 10 kr!

Andakt, fika och ett
enkelt program

Fredagen 9/3
kl 19.00
”Från visa till Elvis”
Johan & Lars-Eric Frendberg

Väne Åsaka församlingshem
tisdagar kl 10-12.

Norra Björke församlingshem
följande måndagar kl 10-12
12/2, 12/3, 9/4, 7/5

Vi bjuder på god fika, sång
och gemenskap!
Torsdagar i Vargöns kyrka
kl 18.30.
8/2, 8/3, 12/4,
(16/5 Obs! Onsdag)

Fredagen 18/5
kl 19.00
Underhållning och servering!

Velandakyrkan, varannan
måndag, ojämn vecka
kl 10-12.
Halvorskyrkan, varje onsdag,
kl 10.30-13.00.

Träffpunkt
med Trollhättans stads
träffpunktsteam
följande måndagar, kl 10-12
29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5

Boliviakväll på Vänersnäs
20/4
Kl 15.00-15.30 Drop in och fri lek för barnen
Foto: Alex o Martin/IKON

Kl 15.30-16.15 ”Mallku och Ulli” musikteater för barn med Khala Uma.
Kl 17.30 Boliviansk buffé, kaffe och kaka

Vuxenverksamhet
Vävgruppen kl 09.00
Landskapscirkel kl 10.00
27/2, 20/3, 10/4
Gemensam fika kl 10.30
Tunhemskören kl 18.45
Ring gärna diakon
Elisabeth Larsson
tel: 070-464 48 39
eller kantor Lars Eklund
tel: 0722-516 119
Välkomna!

Trivselkvällar

Kyrkstugan, Västra Tunhem
1/3 kl 18.00
”Pärlor ur musikalernas
värld”
Linda Palmqvist, sång, och
Lasse Eklund, piano.
5/4 kl 18.00
”Vårkänslor i trädgården”
Katarina Olsson från St Mellby trädgård och design håller
ett inspirerande föredrag.
Servering och lotterier.

Kyrkkaffe med
fördjupning
Samtal och gemenskap
Under våren träffas vi till
kyrkkaffe med fördjupning
direkt efter gudstjänsten i
Vargöns kyrka. Gudstjänsten
börjar kl 11.00 och därefter
samtalar vi om ett tema under
kyrkkaffet.
18/3, 15/4, 13/5

Kl 18.30-19.30 Andakt och konsert med Khala Uma (Andinsk musik) i kyrkan.
Tiderna är preliminära, håll utkik efter information på vår hemsida, i tidningen eller på våra
affischer när det närmar sig. Vi kommer att ha personal som kan ta hand om de små barnen i
församlingshemmet under andakten och konserten.

Urval av gudstjänster
25/2
Musikgudstjänst Väne Åsaka kyrka kl 11.00.
”Sång i vintertid, från aria till romans” Viktoria
Karlsson sopran, och Hanna Carlsson piano.
4/3
Gudstjänst i Väne Åsaka kyrka kl 18.00
med Åsaka-Björke kören och Kyrkbandet.

25/3
• Familjegudstjänst i Gärdhems kyrka kl 11.00.
Utdelning av Barnbibeln till alla femåringar. Barntimmebarnen medverkar.
• Familjegudstjänst i Väne-Åsaka kyrka kl 16.00.
Utdelning av Barnbibeln till alla femåringar, medverkan av Barnkören och Singkidz.
15/4
Musikgudstjänst i Halvorskyrkan kl 16.00.
”Psalmkören” medverkar.

11/3
Mässa i Taizéton i Vargöns kyrka kl 18.00.
18/3
• Gudstjänst kl 16.00 i Halvorskyrkan med
Gärdhems kyrkokör som sjunger Mariasånger.
• Familjegudstjänst i Vargöns kyrka kl 18.00.
• Musikgudstjänst i Vänersnäs kyrka kl 18.00.
”För kärlekens skull” Medverkar gör Vänersnäskören med musiker. Andakt.

29/4
Lovsångsmässa i Vänersnäs kyrka 16.00.
Vargöns ungdomskör och Vänersnäskören medverkar.

Vuxenkonfa...

... eller vad man skall kalla det.
Fyra samtalskvällar för dig som missade konfirmationen, inte var nöjd med
den eller helt enkelt bara vill veta mer om kristen tro. Vi börjar med att äta
en enkel måltid, sedan hålls ett inledande anförande på ca. 15 minuter.
Därefter samtalar vi om det vi hört och självklart finns det mycket plats
för egna frågor och funderingar.
Varmt välkomna till Vänersnäs församlinghem kl 18.30-21.00.

14/3, 16/5
Vi fortsätter i höst med två träffar och skulle det finnas önskemål om en
konfirmationsgudstjänst så ordnar vi det.
Ring gärna till Sven Bild om du undrar över något:
tel: 070-522 14 10.

Stjärnans väg - en spelapp om tro och kyrka
Kyrkverkstad
Under våren bjuder vi in till Kyrkverkstad
vid två tillfällen i Vargöns kyrka för hela
familjen, barn i sällskap med vuxen.
Vi erbjuder verksamhet för alla åldrar med
pyssel, lekar, sånger och berättelser. Vi äter kvällsmat tillsammans och avslutar kvällen i kyrkan.

För stora och små

15/3, 17/5
från kl 16.00-18.30.

Varmt välkomna!

Testa dina kunskaper - eller lär dig mer om kristen tro! Nu är spelappen Stjärnans väg
lanserad. Mobilspelet är framtaget för konfirmander, men roligt för alla åldrar.
Ladda ner gratis till din mobil eller läsplatta.
Stjärnans väg är en spelapp för
konfirmander, tänkt att användas
som komplement i konfirmandundervisningen. Men den är tillgänglig för alla och lärorik och
rolig för den som vill lära sig
mer om tro och liv, om bibeln,
kristendom, historia, Svenska
kyrkan och mycket annat. Du
laddar ner appen gratis via App
Store eller Google Play.
Spelet går ut på att genom att
svara på frågor inom olika ämnesområden, på så sätt komma
vidare och ta sig fram till en
skattkista.
Längs vägen dyker fällor, artefaktskärvor och skadedjur upp
och det finns också möjlighet

att samla guld. Appen innehåller
även andaktsmaterial och Lilla
katekesen.
Stjärnans Väg har varit en
delsatsning i Svenska kyrkans
”Dela tro – dela liv”. Svenska
kyrkan i Skara stift och Karlstads stift har tillsammans med
Svenska Kyrkans Unga i de båda
stiften samarbetat kring mobilspelets innehåll under projektledning av Peter Håkansson, präst i
Tidaholm.
Spelet har sedan skapats av IUS
Innovation och Högskolan i
Skövde.

Varför är alla rabatter tomma samtidigt?

Kyrkan i vår vardag

Kyrkogårdsförvaltningen i Västra Tunhems pastorat förvaltar 5 kyrkogårdar:
Västra Tunhem, Gärdhem, Väne Åsaka, Vänersnäs och Norra Björke.
Kyrkogårdsförvaltningen består av 9 vaktmästare fördelat på två arbetslag.
Hur ser året ut på en kyrkogård och vad arbetar man med egentligen?

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

PRÄSTER

Vi har stora gräsytor att ta hand
om och vi räknar med att vi klipper gräset på kyrkogårdarna ca
20-25 ggr per säsong. Vi trimmar
också gräset runt ca. 3 000 gravstenar.

VINTER
Vi skottar snö, grusar gångar och
halkbekämpar. Buskar och träd
beskärs. Vi storstädar kyrkor och
församlingshem, renoverar och
målar om i våra fastigheter. Vi
servar alla maskiner. Kurser och
och utbildning är ofta förlagd till
denna årstid.

Manne Bennehed, kyrkoherde		
070-278 54 76
					0521-26 58 51
Sven Bild				
070-522 14 10
Johannes Olenius			
0702-41 20 22
Elisabeth Tengler			
072-732 60 28
Petra Waller				
070-608 85 67

KANTORER
Norra Björke kyrka har fått ett nytt tak i koppar.
Arbetet utfört av Häggners plåt.

SOMMAR

VÅR
När vädret tillåter börjar vi med
vårstädningen; vi sopar upp
isgrus, plockar upp alla nedfallna
grenar och tar bort granris från
alla skötselrabatter. Vi byter jord,
gödslar, och planterar i 767 skötselgravar och planterar totalt
11 000 vårblommor. Vid behov
utförs ofta någon anläggningsjobb
som t. ex byte av häckar, anläggning av plattor m.m.

Kontakt

Mellan Mors Dag och Nationaldagen tar vi upp alla vårblommor
och förbereder alla rabatter inför
sommarplanteringen. I år kommer
vi att plantera 7 500 sommarplantor på skötselgravarna så därför
görs ett delmoment åt gången för
att få ett effektivt arbetssätt. Vi
köper in ca. 35 olika sorters blommor och komponerar rabatten
efter jordmån, solig/skuggig plats,
och hur graven ser ut.

DIAKONER

Elisabeth Larsson			
Helena Nylén				

Vi krattar mycket löv och försöker behålla sommarblommorna
så länge som möjligt i rabatterna,
så att rabatten inte står tom alltför
länge innan det är dags att plantera ljung, lägga på granris och
krans. Under Allhelgona erbjuder
vi också gravljuständning.

Jonas Gustavsson			
Niklas Johansson			
Lena Lundskog			
Camilla Svensson			

KYRKVAKTMÄSTARE

Rasmus Lindén			
Mikael Hilmerson			
Bjarne Öhman				

Hjälpsamma ungdomar hjälper till att servera
gröt till alla pysselsugna när det är Jul-Kyrkverkstad i Vargöns kyrka.

Under året träffar vi många besökare, vi hjälper till att välja gravplats och svarar gärna på frågor
om gravar och gravsatta.
Under året har kyrkogårdsförvaltningen ca. 130 gravsättningar
varav 17% kistor, 63% urnor och
20% i minneslund.
Undrar du över något?
Välkommen att ringa till kyrkogårdsförvaltningen på telefon:
0521-26 58 55/56

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

070-464 48 39
070-372 28 57

FÖRSAMLINGSASSISTENTER/PEDAGOGER

HÖST

UNDER ÅRET

Under juni månad börjar också
våra sommarjobbare att arbeta
hos oss. De får utföra allmänt
förekommande sysslor på kyrkogården och det blir mycket vattning och rensning av rabatter.
Alla grusgravar rensas och krattas
regelbundet.

Lars Eklund				
Anna Dahlqvist			
Karin Helgesson			

KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE
Västra Tunhems kyrkogård		
					
					
Vänersnäs kyrkogård			
					
Gärdhems kyrkogård			
					
Väne Åsaka kyrka och kyrkogård
					
Norra Björke kyrka och kyrkogård

ADMINISTRATION

Adventskonsert i en fullsatt kyrka i Västra Tunhem. Vackra toner framförda av Tunhemskören
och Kammarorkestern.

Församlingsexpeditionen		
Telefontid: må-fr 09.00-12.00
Kanslichef				
Ekonomiassistent			
Kyrkogårds- och fastighetschef		
					
Kyrkogårdsförvaltning, assistent

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

0520-42 11 01
073-372 25 73
072-718 75 12
0521-22 20 01
070-577 43 64
0520-358 30
070-394 86 32
0520-42 42 60
076-830 10 89
070-279 44 23

0521-26 58 50
0521-26 58 53
0521-26 58 54
0521-26 58 55
070-207 49 99
0521-26 58 56

