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LÄS OM:

Tema: Att bli sedd

Luciafiranden och julkonserter

Drop in dop och vigsel

Välkommen Elisabeth!

Nr 4/2016
Hej!
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 vintern: Att vara sedd

Efter att ha rensat sig från självkritik, mött sig själv
genom en yttre och inre vandring vågar jag nu möta
en blick. Min egen blick i spegeln, Guds ögon i det
lilla barnet och blicken från mina medmänniskor.
Jag är den jag är och jag duger! Jag är oändligt värdefull, unik och underbart skapad, så sträck på dig
och låt världen möta dig som den du är.

Jag heter Elisabeth Tengler
och ska börja arbeta som
komminister i pastoratet,
med placering i Vargöns
kyrka. Jag bor i Grästorp
och har tidigare arbetat
som komminister i Essunga pastorat. Jag ser fram
emot nya uppgifter, möten
och utmaningar. Allt gott
tills vi ses i januari.

Välkommen Tina!
Hej!

Tina Arnesson heter jag
och började arbeta 50% på
församlingsexpeditionen
den 1/11. Jag bor i Trollhättan och har en firma där
jag jobbar med administration och ekonomi. Jag ser
framemot att börja arbeta
med att boka dop, vigslar
och begravningar.

Tack Siv!
Siv Rosenlund går nu i pension och vi tackar
henne för det fina arbete hon gjort i pastoratet.
Psaltaren 32:8
Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall
gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.
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Siv har arbetat på kansliet med flera funktioner
under årens lopp men har till störst del varit anställd som ekonomiassistent.
Vi önskar Siv många härliga dagar tillsammans
med sin familj och på golfbanan nu när hon får
mer tid till sitt stora intresse.
BIBELSTUDIUM med Göran Olander i Norra
Björke församlingshem följande tisdagar kl 19.
31/1, 28/2, 28/3, 25/4 och 23/5
Tema – Filipperbrevet. Välkomna!

Tankar från Petra

Text: Petra Waller Foto: Kristina Johansson/IKON

Gud ser mig!
För inte så länge sedan fick jag läsa några tänkvärda
rader om detta med att gå till kyrkan. Det stod:
När du föddes tog dina föräldrar dig till kyrkan.
När du blev tonåring tog dina kompisar dig till
kyrkan.
När du blev vuxen tog kärleken dig till kyrkan.
När du dör kommer dina barn ta dig till kyrkan.
Varför inte försöka komma dit på egen hand någon
gång?
Intressant fråga. Men varför ska vi fira gudstjänst?
Det är ju egentligen inte spännande? Vi vet vad
som ska hända. Men att fira gudstjänst är något helt
annan än gå på en konsert eller bio. Det handlar
heller inte om att hålla möte. Vi samlas för att fira
gudstjänst. Genom liturgins språk, riter och handlingar påminns vi om att livet är så mycket mer än
det vi kan se med våra ögon, så mycket mer än alla
de projekt och sammanhang som vi befinner oss i
vår vardag.

I gudstjänsten exponeras vi för Gud på ett särskilt
sätt och Gud exponerar sig för oss, lite i taget, för
den som längtar. Där kan Gud lyfta mig och mitt
lilla sammanhang upp till Guds stora, för att välsigna det och sätta tillbaka det igen. Allt faller på plats.
Kyrkan är också Kristi kropp på jorden och kal�lad att vara världens mest läkande miljö. Särskilt
i sakramenten (dop och nattvard) kan Guds liv
strömma igenom oss på ett unikt sätt. Vi behöver
inte nödvändigtvis känna det, men något händer.
Gud ser mig. Detta upplevde jag redan som barn.
Vi gick som många andra bara till kyrkan på 1
advent och julottan, men varje gång jag satt där i
bänken, så kände jag mig sedd av Gud. Det var en
blick som var fylld av förväntan och kärlek och jag
kände att Gud ville något med mitt liv. Det känner
jag fortfarande.
Välkommen till våra gudstjänster i
advent och juletid!
Petra Waller

Tema - Att bli sedd
Våga le - våga heja
Det är så enkelt att tänka tanken; i kyrkan får alla ta plats,
alla får höras och synas, alla är lika mycket värda. I bland
är det svårt att få alla att känna sig sedda, det kan vara
svårt att få alla att känna sig bekräftade.
I Matteus 7:12 även kallad den gyllene regeln så står det:
”Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er skall
ni och så göra för dem.”
Jag var i många år med i en ungdomsgrupp och kör i kyrkan. Jag blev sedd. Jag fick en bekräftelse från hela församlingen att jag var viktig och jag behövde inte prestera
på ett visst sätt. Fastän jag inte är så aktiv i min hemförsamling i dag så kan jag fortfarande få lite uppmuntrande
ord, några hej facebook eller på stan.
Att vara kyrka i dag tror att det handlar om just detta.
Jag får vara den jag är och jag duger. Jag kan komma till
kyrkan och bara få vara. Alla har ett viktigt uppdrag i att se
de som besöker våra kyrkor och kyrkogårdar. Våga! Våga
göra detta. Våga le och våga heja!
Camilla Svensson
församlingspedagog i pastoratet

Ungdomarna i Mitt i Alltet fick frågan hur de känner sig
när de kommer till kyrkan. De svarade så här:
”När jag är på Mitt i Alltet så kan jag få
vara mig själv”
”Jag känner mig både hörd och sedd”
”Det känns som om man vågra ta mer plats här”
”Du är den du är och det accepteras här”

Besökstjänst
I Västra Tunhems pastorat har vi flera Besöksgrupper. De består av ideella som gör besök i hemmet
för församlingens räkning. Ofta innebär det att
uppvakta med en blomma när någon fyller jämnt
men kan också vara ”vardagsbesök”. En del av
besökarna är engagerade i träffar på Grupp-eller
Serviceboenden med t ex sångstunder och servering. Ibland har vi träffar med alla pastoratets
besöksgrupper för att ha trevligt och få inspiration!
I ordmolnet nedan kan du se vad ”besökarna” känner och tänker kring att vara med i en besöksgrupp!

Ring

Foto: Maria Svensk/IKON

!
gärna
Är du intresserad av att vara med i en besöksgrupp? Eller vill du ha besök av oss?
Ring någon av diakonerna:
för Västra Tunhem och Vänersnäs församlingar –Elisabeth Larsson 070-464 48 39
för Gärdhems- och Åsaka-Björke församlingar – Helena Nylén 070-372 28 57

Att bli sedd

Johannes 1:47-50
Jesus såg Natanael komma, och sade
om honom: -Där är en sann israelit
en som är utan svek. Natanael frågade: - Hur kan du känna mig? Jesus
svarade: -Innan Filippus ropade på
dig, såg jag dig under fikonträdet.
Natanael svarade: -Rabbi, du är Guds
son, du är Israels konung. Då sade
Jesus till honom: -Du tror därför att
jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.
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Adventstider
Julfredax
med avslutningsfest för alla!
Fredagen den 16/12
Vänersnäs församlingshem kl 16.00-19.00.

Välkomna!

Första advent 27/12

Tredje Advent 11/12

Gärdhems kyrka kl 11.00
Högmässa. Gärdhems kyrkokör medverkar och
Gert Frick spelar trumpet. Kyrkkaffe med lotterier
i församlingshemmet. Halvorskören sjunger till
kaffet.

Väne Åsaka kyrka kl 11.00
Familjegudstjänst med Luciatåg med Singkidz.
Konfirmandmedverkan. Utdelning av psalmböcker
till 7-åringar.

Väne Åsaka kyrka kl 11.00
Åsaka-Björke kören och Sociala kören medverkar.
Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Vargöns kyrka kl 11.00
Högmässa. Tunhemskören medverkar.
Norra Björke kyrka kl 16.00
Gudstjänst. Eva och Eyvind Zakariasson sång.
Vänersnäs kyrka kl 16.00
Gudstjänst.Vänersnäskören medverkar. Glögg och
pepparkaka.
Västra Tunhems kyrka kl 18.00
Adventskonsert. Vargöns kammarorkester och
Tunhemskören medverkar, solist Evelina Stenvall.

Gärdhems kyrka kl 15.00 och 18.00
Julkonsert. Se mer information på nästa sida.
Västra Tunhems kyrka kl 16.00
Luciafirande med scouterna.

Fjärde advent 18/12
Halvorskyrkan kl 11.00
Familjegudstjänst med barntimmebarnen som visar
julspel.
Vargöns kyrka kl 11.00
Familjegudstjänst med adventsfest. Kidz och
Kyrkis medverkar.
Väne Åsaka kyrka kl 16.00
Klanger i juletid. Julkonsert med sång och musik av
Niklas Karlsson, Sarah Arvidsson och Ann-Therése
Hernqvist. Klassiska julpärlor med också mindre
kända verk.

Jultider
Julafton 24/12

Juldagen 25/12

Gärdhems kyrka kl 11.00
Familjegudstjänst kring krubban. Sång av Kim
Devall.

Väne Åsaka kyrka kl 08.00
Julotta med sångsolist Sofia Björk.

Halvorskyrkan kl 13.00
Julbön med sång av Eva och Eyvind Zakariasson.
Vargöns kyrka kl 11.00
Musikgudstjänst för hela familjen med Vargöns
musikkår
Vänersnäs kyrka kl 11.00
Samling runt krubban. Vänersnäskören medverkar.

Gärdhems kyrka kl 08.00
Julotta med Gärdhems kyrkokör.
Landbogården kl 09.30
Julotta med sångsolist Sofia Björk.
Västra Tunhems kyrka kl 08.00
Julotta med sångsolist Linda Palmqvist.

Vargöns kyrka kl 23.30
Midnattsgudstjänst. Tunhemskören medverkar.
Norra Björke kyrka kl 23.30
Midnattsgudstjänst. Åsaka-Björkekören medverkar.
Sångsolist Viktoria Karlsson.
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Julkonsert
11/12 2016

Gärdhems kyrka kl 15.00 och 18.00
Julkonsert med Trollhättans Stadsmusikkår, Gärdhems Kyrkokör och flickkören Englarna.
Biljetterna är gratis och finns att hämta hos Eva och Eyvind Zakariasson,
Idelundsvägen 2, Velanda. Tel: 0520-42 52 03,
samt i Gärdhems kyrka på gudstjänsten första advent och
efter första advent kan biljetter hämtas i Halvorskyrkan onsdagar 10.30-13.00
samt på församlingsexpeditionen i Vargön.

Mötesplatser
Vargön, Vänersnäs, Västra Tunhem

Ljugarbänk för män
Macka o öl till
självkostnadspris
26/1, 23/2, 30/3, 27/4
Kyrkstugan kl 19.00
Föreläsare meddelas senare!

Samtalsgrupp i
Vargöns kyrka
Var med och utforska
lite mer av den kristna
tron.
Ef 3:18-19
14/12 kl 19.00 samt varannan
onsdag (ojämna veckor) under
våren med start den 18/1.
Ledare Sven Bild
Tel: 0705-22 14 10
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Vuxenverksamhet

Sportlovskul

startar tisdag 17/1

Pyssel o lek!

Vävgruppen kl 09.00
Skapande aktiviteter kl 09.30
Landskapscirkel kl 10.00
Gemensamt fika kl 10.30
Tunhemskören kl 18.45

Barn med föräldrar är välkomna till Vargöns kyrka tisdagen den 21/2 kl 10-15.

Ring gärna diakon
Elisabeth Larsson
tel: 070-464 48 39
eller kantor Lars Eklund
tel: 0722-516 119

Vi pysslar och leker, har andakt och sjunger. Vi bjuder
på lunch och fika under
dagen!
Välkomna!

Fredax
startar i Vänersnäs församlingshem vecka 2.
Kom och häng! Träffas över
åldersgränserna!
Umgås, prata, fika! Andakt
med sångstund!
Fredagar kl 15-19

Foto: Josefin Casteryd/IKON

Barn- och ungdomsverksamhet
Är du med i någon av
våra verksamheter?
Välkommen till Öppet kyrkis,
Kidz, och ungdomskören som
startar vecka 3.
Läs gärna mer på vår hemsida!
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Mötesplatser
Gärdhem, Väne Åsaka och Norra Björke

Julavslutning

Cafékväll

Sopplunch

Jullandgång, lotterier,
allsång med
jultema och trevlig
samvaro.

3/2 kl 19.00
Halvorskyrkan

Soppa, kaffe och kaka

i Gärdhems församlingshem
torsdag 8/12 kl 12.00
Pris 50 kr
Anmälan senast 1/12 till
Helena Nylén
tel: 0703-722 857

Kristen country
med
Petra & The Hayweeds
Servering 20 kr.

i Gärdhems församlingshem
30 kr
Följande måndagar kl 12.00
23/1, 20/2, 20/3

Välkomna!

Våffelcafé

Öppet Hus

Kaffe och våffla med tillbehör 10 kr!

andakt, fika och ett enkelt program

Väne Åsaka församlingshem tisdagar kl 10-12.
Sista gången före jul 13/12.
Start igen efter juluppehållet 10/1.

Halvorskyrkan
Följande måndagar kl 10-12
16/1, 13/2, 13/3, 10/4 och 8/5

Velandakyrkan varannan måndag ojämn vecka
kl 10-12. Sista gången före jul 5/12.
Start igen efter juluppehållet 16/1.

...................................

Halvorskyrkan varje onsdag kl 10.30-13.00.
Sista gången före jul 14/12.
Start igen efter juluppehållet 18/1.

Norra Björke församlingshem
Följande måndagar kl 10-12
9/1, 6/2, 6/3, 3/4 och 15/5
Träffpunkt
med Trollhättans stads träffpunktsteam
23/1, 20/2, 20/3, 24/4 och 22/5

Så mörk är natten
i midvintertid,
men se då nalkas Lucia

7/12 kl 18.00
Luciafirande i Velandakyrkan
Velandaorkestern spelar - Lotterier - Fika

11/12 kl 16.00
Västra Tunhems kyrka
Luciagudstjänst
med Hunnebergs scoutkår
Lotterier och fika
i Kyrkstugan

Ny orgel i Västra Tunhems kyrka

V

id årsskiftet har vi
glädjen att ta emot en ny
orgel i Västra Tunhems
kyrka. Denna orgel är byggd av
Tostareds kyrkorgelfabrik och är
till största delen helt ny. Några
särskilt värdefulla stämmor från
1800-talet, byggda av Söderling,
återanvänds dock. Även den
gamla fasaden från 1823 åter-

vänds, men har blivit ommålad
och framflyttad.

vår nya orgel mycket efterlängtad.

Den gamla orgeln var från olika
epoker, där de äldsta delarna var
från 1823 och där om- och tillbyggnader gjorts år 1841, 1905,
1938 och 1958. Denna orgel har
varit sliten och bristfällig under
ett par decennier och därför är

Orgeln kommer att stå klar någon gång runt jul och nyår, men
officiell invigning blir den 20-22
januari, enligt nedan.
Lasse Eklund , kantor

INVIGNINGSPROGRAM
”Det är skickligt att växla mellan biografi och gestaltning.
Per Ragnar är ömsom berättaren och ömsom skådespelaren”
VLT

Orgelmarathon
fre 20/1
kl 17.00-20.00
Kyrkomusiker från trakten
avlöser varandra på orgelpallen.
Åhörarna kan komma och gå,
efter behag.
Detaljerat program kommer.
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Högmässa
sön 22/1
kl 11.00
Hela pastoratet firar gemensam
högmässa i Västra Tunhem.
Extra orgelmusik utlovas.
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Skådespelaren PER RAGNAR vänder upp
och ner på bilden av ”LUTHER-på-våra-axlar”.

PATRIK SANDIN orgel.

”Man kan inte värdera Luthers verk om man lösgör det från hans personliga livslopp.
Hanns Lilje, biskop
Speltid 1 timme.

Söndag 22/1 kl 18.00
Fri entré - kollekt

Kan man gifta sig i Converse?
Drömmer ni om ett kyrkbröllop men mäktar inte med månader
av förberedelser? Nu får ni chansen att uttrycka er kärlek och vi får
chansen att uttrycka Guds kärlek under något enklare förhållanden.
Varmt välkommen till

Drop in vigsel och dop
När och var?
11/2 2017

Detta krävs för
vigsel

Dop kl 11.00
Vigslar kl 12.00-17.00
Västra Tunhems kyrka

Giltig hindersprövning från
Skatteverket.

Detta ingår:

Vigselakt, solist, fotografering,
kaffe och tårta.

Minst en av er
skall vara medlem i Svenska
kyrkan.

Vill du veta mer om dop och vigsel?
Besök gärna vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem eller kontakta:
Sven Bild tel: 0705-22 14 10 , eller Petra Waller tel: 0706-08 85 67
Vill du boka dop eller vigsel något annat datum så ring gärna församlingsexpeditionen
telefon: 0521-26 58 50 Må-fr 09.00-12.00.

Gudstjänster
i urval
Nyårsafton 31/12
Västra Tunhems kyrka. Tipspromenad kl 11 och
Nyårsbön kl 13. Hunnebergs scoutkår.
Nyårsdagen 1/1
Gärdhems kyrka kl 16. Nyårsbön. Daniel Tengberg
cello, och Håkan Tengberg piano.
Vänersnäs kyrka kl 16. Nyårsbön. Mingel och
snacks.

Knutsfester
Söndag 8/1
Halvorskyrkan kl 14. Familjegudstjänst. Vi får
höra julberättelsen. Dans runt granen och vi bjuder
på korv med bröd och fika.
Väne Åsaka församlingshem kl. 17.
Vi får höra julberättelsen. Dans runt granen och
vi bjuder på korv med bröd och fika.
Lördag 14/1
Västra Tunhems kyrka kl 16. Familjegudstjänst
med Knutsfest. Hunnebergs scoutkår.

V Åsaka kyrka kl 18. Nyårsbön, sång av ungdomar.
Trettondagen 6/1
Norra Björke kyrka kl. 16. Åsaka-Björke kören
medverkar. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Gärdhems kyrka kl 18. Musikgudstjänst.
”Lys för oss stjärna” med Gärdhems kyrkokör.
Vargöns kyrka kl 16. Trettondagskonsert med
Vargöns musikkår och Tunhemskören.
Söndag 12/2 Velandakyrkan kl 18. Mässa.
Pingstkyrkans manskör medverkar.
Söndag 19/2 Vänersnäs kyrka kl 16. Mässa.
Välkomnande av ny präst, kaffe och tårta.

Familjegudstjänster med
ljuständning för nyfödda
Söndag 5/2
Gärdhems kyrka kl 11.00.
Gärdhems kyrkokör medverkar. Söndagskola!
Vargöns kyrka kl 11.00
Vänersnäs kyrka kl 16.00.Barnvänligt fika i
församlingshemmet.
Väne Åsaka kyrka kl. 16.00.

Foton från Höstlovskul

Kyrkstugan Västra Tunhem 31/10 2016

Gravvård
Kyrkogårdsförvaltningen får ofta frågor som:

Får man dekorera graven med vad man vill?
Måste man ha skötsel på graven?
Graven intill är så ovårdad, kan ni inte ta bort ogräset?
perenner och vintergröna växter.
Det viktigaste är dock att det är
välvårdat. Vi strävar efter att ha
vackra och välskötta gravar och
kyrkogårdar.
Vi får ofta frågor om varför vi
inte rensar upp i ovårdade gravar,
Bengt berättar att det är gravmen enligt begravningslagen är
rättsinnehavararens ansvar att
det endast gravrättsinnehavahålla graven i värdigt och vårdat
skick, antingen
ren som får göra
kan man sköta
”Det är bara med gravrätts- ändringar på
graven själv eller
innehavaren tillstånd som gravplatsen. Vi får
så kan man beman får göra ändringar på alltså inte ta bort
sådant som ligställa skötsel av
gravplatsen”
ger där även om
kyrkogårdsfördet kan uppfatvaltningen. Det
7 kap. 30 paragrafen
är upp till gravtas som skräpigt,
begravningslagen
säger Bengt. Vi
rättsinnehavaren
att bestämma
brukar kontakta
innehavarna och erbjuda dem
hur graven skall se ut, om det
skall vara en rabatt eller inte. En
gravskötsel och föreslå att man
skall så igen rabattytan, eller
del vill bara ha gräs runt stenen,
rentav återlämna gravplatsen till
en del vill plantera, några väljer
Ja, vad får man göra och inte
göra egentligen? Bengt Mökander, kyrkogårdschef i Västra
Tunhems pastorat hjälper oss att
svara på frågor om gravskötsel.

förvaltningen.
- Men hur är det med dekoratoner, får man dekorera med vad
som helst? - Det beror på vilken
typ av grav det är svarar Bengt.
Är det en kist- och urngravplats
får man dekorera med blommor,
ljus, stenar och kransar m.m. I
minneslunden och på askgravplatsen får man bidra med ljus i
ljusbäraren/ljus i lykta och snittblommor i förvaltningens vas.
Läs gärna mer om gravar och
gravskötsel på hemsidan:

svenskakyrkan.se
/tunhem

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

Kontakt
PRÄSTER
Manne Bennehed				
070-278 54 76, 0521-26 58 51
Petra Waller					070-608 85 67
Sven Bild					070-522 14 10
Johannes Olenius				
070-241 20 22

0521-26 58 50
070-577 43 64, 0521-22 20 01
073-367 09 06			
0521-22 20 01
073-923 84 26
070-464 48 39
076-265 30 60

VÄSTRA TUNHEMS FÖRSAMLING		
0521-26 58 50
Västra Tunhems kyrkogård vaktm fast telefon 0520-42 11 01
Västra Tunhems kyrkogård vaktm mobil
073-372 25 73, 0727-187 512
Västra Tunhems kyrka o Kyrkstuga Mikael Hilmersson 073-367 09 06
Kyrkstugan köket				
0520-42 13 14
Vargöns kyrka vaktm. Jeanette Dahlgren
076-845 61 25
Vargöns kyrka kök				
0521-22 00 60
Präst Sven Bild					
070-522 14 10
Kantor Lars Eklund				
072-251 61 19
Diakon Elisabeth Larsson			
070-464 48 39
Förs ped Jonas Gustavsson			
076-265 30 60
Förs ped Camilla Svensson			
070-325 78 76
VÄNERSNÄS FÖRSAMLING 		
Vänersnäs kyrkogård				
Vänersnäs kyrka vaktm Mikael Hilmersson
Vänersnäs församlingshem			
Kantor Karin Helgesson			
Diakon Elisabeth Larsson			
Förs ped Jonas Gustavsson			

0521-26 58 50
076-830 10 89, 0520-42 42 60
070-279 44 23
0520-42 42 16
0520-42 31 56
070-241 20 22
073-923 84 26
070-372 28 57
070-325 78 76
073-394 48 22
072-516 45 00

GÄRDHEMS FÖRSAMLING 		0521-26 58 50			
Gärdhems kyrkogård vaktm			
070-394 86 32, 0520-358 30
Gärdhems kyrka, Halvorskyrkan Bjarne Öhman 070-250 11 77
Gärdhems församlingshem, köket		
0520-358 30
Halvorskyrkan					0520-388 95
Halvorsgården					0520-388 07
Präst Petra Waller 				
070-608 85 67
Kantor Anna Dahlqvist				
070-285 75 08
Diakon Helena Nylén				
070-372 28 57
Förs ass Niklas Johansson			
072-516 45 00
Förs ass Lena Lundskog				
073-394 48 22
Velandakyrkan (begr bemanning) 		
0520-42 53 67
ÅSAKA-BJÖRKE FÖRSAMLING

Väne Åsaka kyrka o kyrkogård vaktm		
Norra Björke kyrka o kyrkogård vaktm		
Väne Åsaka församlingshem			
Norra Björke församlingshem			
Präst Johannes Olenius				
Kantor Karin Helgesson				
Diakon Helena Nylén				
Förs ped Camilla Svensson			
Förs ass Lena Lundskog				
Förs ass Niklas Johansson			

ADMINISTRATION

Församlingsexpeditionen			
Tina Arnesson o Claery Junttila			
0521-26 58 50
Kristina Kraft, kanslichef			
0521-26 58 53, 070-454 21 72
Anna-Lena Fredriksson, ass kansli		
0521-26 58 54
Bengt Mökander, kyrkogårds- och fastighetschef 0521-26 58 55, 070-577 45 29
Helen Wiik Andersson, ass kyrkogårdsförvaltning 0521-26 58 56

Klipp gärna

Välkommen till våra

22 jan

15 jan

14 jan

8 jan

6 jan

1 jan

31 dec

26 dec

25 dec

24 dec

18 dec

11 dec

4 dec

27 nov

4:e e Trettond

3:e e Trettond

2:a e Trettond

Lördag

1:a e Trettond

Trettondedag Jul

Nyårsdagen

Nyårsafton

Annandag Jul

Juldagen

Julafton

4:e Advent

3:e Advent

2:a Advent

1:a Advent

SÖND.NAMN

18 mu MB

V.TUNHEM

16 konsert STB

18+ MB

11 fam CW
23:30 TG

11 fam adventsfest sammanlyst till Vargöns kyrka STB

16 fam Lucia STB

11+ STB

11+ kör MB

VARGÖN

16 kör GO

VÄNERSNÄS

11 kör GO

GÄRDHEM

8

13 Nyårsbön JO

16 fam Knutsfest

11+ MB
11 fam STB
11+ STB
11+ ET
11+ ET

11+ STB

11 fam kör STB

16 MB

16+ STB

11 fam PW
8 PW

11 fam PW
13 PW

11+ Sammanlyst till Velandakyrkan

16 PW
18 kör GO
14 fam Knutsfest
GO

VELANDA

18+ PW

18+ STB

STB - Sven Bild
ET - Elisabeth Tengler
GO - Göran Olander

V.ÅSAKA

16 JO

N.BJÖRKE

CW - Camilla Waller
TG - Tove af Geijerstam

11 GO

11+ PW

16+ STB

16 kör GO

23:30 kör CW

16+ PW

11 kör JO

11 fam kör JO

16 mu PW

8 JO
Landbog 9:30 JO

18 PW

11+ GO

17 fam Knutsfest
GO

18+ orgel GO

18+ kör PW

16 fam PW

MB - Manne Bennehed
PW - Petra Waller
JO - Johannes Olenius

18+ PW

11 fam kör PW

11+ PW

18 GO

11+ Sammanlyst pastoratsmässa i Västra Tunhems kyrka
18 Lutherhändelse i Västra Tunhems kyrka

16+ ET

16 fam STB

11+ Sammanlyst till Vargöns kyrka STB

16+ MB

16+ STB

fri - friluftsgudtjänst
mu - musikgudstjänst

Övrigt samt ändringar - se föreningsnytt i Vänersborgaren och 7 dagar

16+ ET

HALVORSTORP

GUDSTJÄNSTER

29 jan

Kyndelsmässod

ut och spara!

5 feb

Septuagesima

DATUM

12 feb

Sexagesima

11+ Sammanlyst till Vargöns kyrka PW

19 feb

Fastlagssönd

15 konsert CW
18 konsert CW

26 feb

+- nattvard
fam - fam gudstj för stora o små

