
Mötesanteckningar -Tältkampanj Tjörn 2019  

INFORMATIONSMÖTE BETEL KLÄDESHOLMEN   2018-11-26    

 

1. Inledning: Mathias Färdigh hälsade alla välkomna till mötet och bad om Guds välsignelse för 
planerna om en tältkampanj på Tjörn.  
 

2. Dagordning: Syftet med dagens möte var i huvudsak att följa upp de beslut vi fattade vid 
mötet den 29 oktober.  
- Placeringsfrågan, lämplig plats för placering av tältet.  
- Förslag på namn, som skall ingå i styrgruppen för det fortsatta arbetet. 
 
Följande punkter var upptagna på dagordningen: 
 
- Information och avrapportering från platsgruppens arbete (Mats Berntsson) 
- Bildande av styrgrupp för det fortsatta arbetet med tältkampanjen (Alla) 
- Datum för informationsmöte (Mathias Färdigh) 
- Övriga frågor (Alla) 
- Böneövning (Anders Persson) 
 

3. Information från platsgruppen (Mats Berntsson m.fl.) 
Gruppen har hittills haft två möten för att jobba med denna ”gigantiska utmaning”.  
 
I sonderingsuppdraget har ingått att undersöka möjligheterna på Tjörn för att hitta en 
lämplig plats för ett så stort arrangemang som detta är. Vid första mötet kom man fram till 
fem tänkbara platser som man ansåg vara lämpliga för ändamålet. Några av de kriterier som 
skulle utvärderats var placering, lokaliteter och logistik. 
 
 Alternativen var följande: 
 
- Häggvallsskolan 
- Tjörns Camping  
- Ängholmen 
- Skärhamn Röa 
- Valla Fjällebro 
 
Efter en första granskning så landade man i två alternativ, Häggvallsskolan och Tjörns 
Camping som man ansåg uppfylla kraven på bra placering, lokaliteter för sanitet och 
utspisning etc.  
Dessa platser ansågs bäst uppfylla kraven. Ett grundläggande krav som varit viktigt att 
uppfylla är att platsen ligger strategiskt bra placerad på Tjörn med närhet till Orust och 
Stenungsund.  
Gruppen har varit i kontakt med ägaren till Tjörns Camping, Fritz Borkman och fått ett 
positivt bemötande.  
Hur man på bästa sätt skall lösa logistiken kring utspisning, parkering och bussning är inte 
löst, men arbetet med frågan går vidare. 
I nuläget anser arbetsgruppen att båda alternativen är gångbara. Häggvallsskolan inklusive 
Tjörnhallen har redan bokats. 
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Arbetet med att fatta ett slutgiltigt beslut i platsfrågan går vidare, men måste koordineras 
med tillståndsprocessen innan man kan fatta det slutgiltiga beslutet. 

Nästa steg i processen är att platsgruppen kontaktar polis, brandkår, trafikverket, 
kommunen etc. för att se vilka krav som skall uppfyllas och vilka tillstånd som krävs.  
För att få fram ett välunderbyggt beslutsunderlag för tillståndsprövning kan det vara väl värt 
kostnaden för att anlita en konsult som är väl insatt i problematiken.  
Det är viktigt att underlaget som vi skall skicka bl.a. till polisen är väl förarbetat för att 
förkorta tillståndsgivningen. 

David Ivarsson erbjöd sig att undersöka möjligheten att använda den kompetens och 
kunskap som finns kring tillstånd etc. för anordnandet av Nyhemsveckan. David Ivarsson tar 
på sig uppgiften att kontakta de ”nyckelpersoner” han känner i egenskap av 
mötesvärdsansvarig på Nyhemsveckan. 
 
Viktigt att vi har en fortlöpande dialog med Sebastian Stakset och hans team under hela vår 
planering av kampanjen, så att inget faller mellan stolarna. Det gäller andliga såväl som 
praktiska frågor ex. försäkringsfrågor rörande tältet, vaktlicenser etc. etc. 
 
Beslut: Mötet tackade platsgruppen och beslutade att de arbetar vidare med alternativen 
Häggvallsskolan och Tjörns Camping. 
 

4. Bildande av styrgrupp  
I uppdrag från föregående möte 2018-10-29 så hade varje församling/grupp/sammanhang i 
uppgift att utse en representant för att ingå i styrgruppen. 
 

5. Följande representanter har valts att delta i styrgruppen: 
 
Sammankallande: Mathias Färdigh 
 
Betania Rönnäng   Bo-Lennart Strandberg (återkommer med  
     namnförslag) 
EFS Klädesholmen   Per-Aste Persson 
Smedjan    Erland Kristiansson 
Elim Åstol    Kjell Myrberg 
Elim Dyrön    Martin Ivarsson 
Missionskyrkan Tjörn   Martin Lundberg 
Svenska Kyrkan Tjörn   Mats Berntsson 
Svenska Kyrkan Stenungsund  Håkan Helleberg (återkommer med ett namnförslag) 
Kristet Center Väst   Peter Wessberg 
Svenska Kyrkan Orust   Håkan Helleberg 
Frikyrkogrupp Orust   Gösta Alexandersson 
Betel Klädesholmen   Mathias Färdigh / Martin Ivarsson 
EFS Orust    Anders Persson 
LP-kontakten Tjörn   Håkan Bengtsson 
 
Följande församlingar/sammanhang nämndes på mötet och finns inte representerade i 
styrgruppen: TFS Tjörn, EFS Dyrön, EFS Skärhamn, Svenska Kyrkan Ucklum, Svenska Kyrkan 
Jörlanda, Svenska Kyrkan Kode. Det finns också en rad andra 
församlingar/sammanhang/grupper i regionen som ännu inte varit med på 
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informationsmötena. Mathias noterade den totala mansdominansen i styrgruppen och 
uppmanade alla närvarande att sprida informationen vidare. Det kommer också finnas 
möjlighet att ansluta sig till styrgruppen efterhand om det skulle vara nödvändigt. 
 
Medlemmarna i styrgruppen avskildes och fick förbön för sitt fortsatta arbete.  
 
 

6. Datum för nästa möte 
Datum för nästa informationsmöte är den 16 januari 2019 i Betel Klädesholmen. Information 
om tid kommer senare. 
Vid detta möte kommer också Sebastian Stakset, Carl-Gustaf Severin, Kenneth Lillqvist och 
Andreas Westman att vara närvarande. 
 

7. Övriga frågor 
Frågan om ansvarsgrupper under tältkampanjen kom upp på mötet. Mathias Färdigh 
redogjorde för de grupper som skall vara i tjänst under kampanjen.   
 
Alla krafter i de lokala församlingarna kommer att behövas för såväl praktiska som andliga 
uppgifter ex. Tältbyggare, Teknikteam, Parkeringsvakter, Mötesvärdar, Nattvakter Städare, 
Förebedjare etc. Det behövs både ansvariga och utförare inom varje grupp.  
 
Yvonne Karlsson uppmanade alla församlingar till gemensam bön. Varje måndag ber man i 
Smedjan för kampanjen. Förslaget är att vi alla skall mötas någon dag i veckan i gemensam 
bön specifikt för tältkampanjen, exempelvis första måndagen varje månad.  Det beslutades 
att styrgruppen får i uppgift att ta fram ett förslag på gemensamma bönedagar där det 
första tillfället är måndagen den 14 januari 2019 i Smedjan. 

Egon Aronsson hälsar att Hans Weichbrodt kommer till Klädesholmens kyrka lördagen den 2 
februari. Första passet börjar klockan 13.30 och andra passet klockan 18.00 och det serveras 
fika mellan passen. Alla är hjärtligt välkomna! 

8. Böneövning 
Som avslutning på mötet ledde Anders Persson oss i en böneövning, där vi bad för varandra i 
smågrupper och den kommande tältkampanjen. 
 
 

 
Klädesholmen 2018-11-28 
Sivert Rutgersson 

 

 
 

 
 
 
 


