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Vänersborg & Co
Näringslivets

direktlänk 
till Vänersborgs

kommun
Företag ska enkelt kunna hitta rätt 
kontakt med Vänersborgs kommun. 
Därför finns en direktlänk: 

Vänersborg & Co
Vi är en utvecklingsresurs med 
spetskompetens i frågor om före-
tagande och vi har ett stort nätverk 
som företagen kan dra nytta av. 

Hör av dig när du behöver någon 
som länkar dig rätt.

Sundsgatan 17
0521-72 10 00

www.vanersborg.se/Vbg&Co

Svenska kyrkan i Tunhem, Vargön och Vänersnäs
Storegårdsvägen 2, Vargön

Tel: 0521-26 58 50
vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tunhem

Kyrkoherde och samhällspro-
filen Lennart Fridefors går i 
pension vid årets slut efter att 
ha verkat i 37 år i Vargön.
- Vi ska fortsätta att vara en växt-
plats välkomnande för alla gene-
rationer som vill finna en mening 
med livet, säger Manne Benne-
hed, som efterträder Lennart.

Nu är inte Manne Bennehed ett nytt ansikte 
i Västra Tunhems pastorat. Som Vargöbo, 
fyrabarnspappa och komminister sedan sju 
år tillbaka är han ett välkänt ansikte i för-
samlingen och i samhället. 

Vad fick dig att söka uppdraget som kyrko-
herde?

- Jag känner mig mogen för att bli kyr-
koherde. Herdeskapet innebär att leda sin 
hjord – församlingsborna. Det tror jag att 
man gör bäst genom att stötta de visionära 
krafter som finns inom kyrkan. Att skapa 
utrymme att växa. För mig handlar det om 
att förverkliga vad Gud vill med kyrkan.

Livserfarenhet en tillgång
Du har en bakgrund som plåtslagare och 
lastbilschaufför. Ser du det som en tillgång i 
ditt framtida uppdrag i Vargön?

- Jag har varit kristen sedan barnsben, 
men det var först sedan Gud talade till mig 
som jag uppmanades att läsa till präst. Jag 
tror att jag med min arbetarbakgrund och 

Ny kyrkoherde i Vargön
”Vi ska vara en tillåtande mötesplats i folks vardag”

något brokiga livshistoria har en fördel när 
jag möter församlingsmedlemmarna. Jag är 
bättre förberedd än om jag som 20-åring kas-
tat mig in i universitetsvärlden. Jag kanske 
är trögtänkt, Gud fick tjata på mig, men min 
mognadstid tror jag inte är en nackdel i mitt 
arbete som kyrkoherde, ler Manne.

Är kyrkan tråkig?
Västra Tunhems pastorat är erkänt för dess 
musik- och ungdomsverksamhet. I Vargöns 
samhälle finns många eldsjälar inom fören-
ingslivet. 
Hur får man fler att besöka Svenska kyrkan?

”Jag vill dela livet med 
de som bor här.”

Manne Bennehed, ny kyrkoherde i Västra Tunhems pastorat. Fram till nyår agerar han vik. kyrkoherde. Officiellt utses han till kyrkoherde 
vid en mottagning med biskopen vid Gudstjänsten 10 januari 2010.

- Jag tror att många som tycker kyrkan är 
tråkig inte varit på en gudstjänst de senaste 
20 åren. Förr kanske det stämde att prästen 
var osynlig på vardagarna och obegriplig 
på söndagarna. Så är det inte längre. Vi ska 
vara en tillåtande mötesplats i folks vardag. 
Vårt pedagogiska program ska lyftas i alla 
fyra församlingarna för att möta invånarnas 
behov. Våra Alfakurser som utvecklats till 
Livsvandrarna är utmärkta exempel på en 
levande dialog i existentiella frågor. Jag vill 
dela livet med de som bor här.

www.vanersborg.se


