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ANNONSSIDA    Vänersborg – med unika utsikter

Svenska kyrkan i Tunhem, Vargön och 
Vänersnäs är en naturlig aktör i sam-
hället.

– Vi försöker alltid att samarbeta 
med andra verksamheter, skolor, för-
eningar och organisationer i det lokala 
samhället. Vi ska finnas där männis-
korna finns, säger kyrkoherde Lennart 
Fridefors.

Västra Tunhem och Vänersnäs församlingar har 
i många år verkat ute i människornas vardag. 
Svenska kyrkans grundpelare är gudstjänst, 
diakoni, mission och undervisning. Dessa 
grundpelare kan kommuniceras och verka även 
i dagens moderna samhälle.

– Svenska kyrkan förnyar sitt arbetssätt hela 
tiden. Det är vår önskan att folk ska betrakta 
oss som en självklar del i Vargön, säger Anne-

Charlott Karlsson, informations- och utbild-
ningsansvarig inom Västra Tunhems pastorat.

Dialog med kommunen
För att underlätta kontakten mellan Väners-
borgs församlingar och kommunledningen 
hålls varje halvår kontaktträffar sedan ett tio-
tal år tillbaka.

– Vi har ett gott samarbete med kommu-
nen. Vi förespråkar en öppen församling med 
många trådar ut i samhället. Våra diakoner 
träffar varje dag människor i olika grad av 
utsatthet som vi hjälper till att slussa vidare 
för att få det offentliga stöd de har rätt till, 
förklarar Lennart.

Bred öppen verksamhet
Årligt återkommande exempel på försam-
lingarnas öppna verksamhet i vardagen är 
arrangerandet av Pilgrimsvandringen under 

Kristihimmelfärdshelgen (tre dagar till och 
från Västra Tunhem via Vargön, Vänersborg 
och Trollhättan), Livsloppet till förmån för 
Lutherhjälpen och Vägkyrkan under 14 dagar 
varje sommar.

– Vi överträffar gärna våra kyrkobesökares 
traditionella förväntningar hur en gudstjänst 
ska vara, exempelvis genom upplevelseba-
serade gudstjänster, musikgudstjänster eller 
friluftsgudstjänster. För oss är öppenheten 
viktigt och att söka tidigare oanvända vägar 
för att möta nya människor, menar Anne-
Charlott.  

Såväl Västra Tunhems som Vänersnäs för-
samlingar har även körverksamhet, konfir-
mandverksamhet, studiecirklar samt öppna 
barn-, ungdoms- och familjeverksamheter. 

Linnéfirande
Vägkyrkan har tidigare varje år haft olika te-

Svenska kyrkan i Tunhem, Vargön 
och Vänersnäs

Storegårdsvägen 2, Vargön
Tel: 0521-26 58 50

Vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tunhem

Svenska kyrkan i människors vardag

Svenska kyrkan i Tunhem, Vargön och Vänersnäs har en öppen verksamhet ute i verkligheten. Bilderna är från en tidigare pilgrimsvandring.

man; dopet, vigseln eller kyrkans klädsel. I år 
är det dags för den något mer profane Linné.

– Carl von Linné övernattade i Västra Tun-
hem sommaren 1746 under sin Västgötaresa 
och uttryckte sin förtjusning över platsen som 
ett jordiskt paradis. Det är klart att vi inte kan 
låta det passera. Vi uppmärksammar hans 
300-åriga födelsedag och Linnéåret med Lin-
nédagar helgen 31 juni till 1 juli, bekräftar 
Lennart, själv entusiastisk teaterentusiast.

Även Linnéfirandet kännetecknas av ett 
nära samarbete med hembygdsföreningen, 
teatergruppen Eldrimner, lokala hantverkare, 
Vänersborgs Turist AB samt den kooperativt 
ägda restaurangen Spiskupan på Hunneberg.
För program under Linnédagarna i Västra 
Tunhem se: www.vanersborg.se/turist 

Freab Bygg AB har sedan 
1990 skaffat sig en erkänd 
plattform i Trestad som pålit-
lig och ansvarsfull byggare.

- Vi tror på långsiktiga och 
nära relationer med våra 
beställare, säger företagets 
grundare Roger Engström.

Ett framgångsrecept har det 
visat sig med utökad orderin-
gång under 2006 och 2007.
Just nu utför Freab Bygg AB stam-
byten för Vänersborgsbostäder i 
kvarteret Tuppen på Belfragegatan 
i Vänersborg. Totalt ska 36 lägen-
heter byggas om. 

- Stambyten har blivit en specia-
litet för oss, där vi utför cirka 150-
200 lägenheter om året.

Pålitlig byggare i Trestad

Tel: 0520- 750 60 Fax: 0520-750 86
www.freabbygg.se

Freab Bygg AB fortsätter ett flerårigt samarbete med Vänersborgsbostäder 
med ytterligare en etapp där 36 lägenheter byggs om och tre trapphus med 
hissar installeras på Belfragegatan i Vänersborg. På bilden byggnadsarbe-
tarna Tony och Christer, vd Roger samt platschef Anders. 

Företaget har i vår även utfört 
ombyggnationer i Folkets Hus samt 
kommunhuset i Vänersborg.

Kraftig tillväxt i vår
Freab Bygg AB har även stor erfa-
renhet av att bygga småhus, indu-
stri- och affärslokaler samt offent-
liga byggnader. 

- Vi utökar också vår bygg- och 
fastighetsservice till idag fem mo-
bila fordon. 

Byggbolaget har idag 40 medarbe-
tare och 25 i syskonföretaget Freab 
Bygg i Göteborg AB. Riksbyggen, 
HSB, Vänersborgsbostäder, Eidar, 
Uddevallahem, Akelius Fastigheter, 
Derome och Vänersborgs kommun 
är några av de större beställarna. 
Med flera av dessa har Freab Bygg 
AB även serviceavtal med. 

- Det är ingen ambition i sig att 
ständigt bli större. Vi befinner oss i 
en högkonjunktur där vi tvingas till 
nyanställningar för att klara av de 
åtaganden vi har gentemot våra upp-
dragsgivare. Vi ska växa i vettig takt, 
förklarar Roger.

Freab Bygg AB har i vår utökat  or-
ganisationen med tio personer, såväl 
kollektivanställda som tjänstemän.


