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___________________________________________________________________________________________________________ 
När Rönnängs samhälle växte kraftigt under sillfisket vid 1700-talets slut, ville man, på grund av det långa avståndet in 
till moderkyrkan i Stenkyrka bygga en egen kyrka.  
År 1794 fick Rönnäng, enligt en skrivelse från kungen, rättighet att bygga en kyrka.  
Kyrkan byggdes enligt en inskription på lillklockan på endast på tre månader, vilande på en bädd av snäckskal, och den 16 
december 1795 kunde kyrkan invigas. 
 
Församlingen hette ursprungligen Tjörnehuvuds församling, ett namn som också står i kyrkklockans inskription. Platsen 
där kyrkan byggdes var redan tidigare en lokal samlingsplats, kallad "Rönnängs torg", och kyrkan kallades även förr för 
"Torgs kyrka". 
 
När sillfiskets efter 1808 hade en kraftig nedgång diskuterade man att lägga ner församlingen, och återgå till 
moderförsamlingen Stenkyrka. Så skedde dock inte.  
 
Kyrkan har inte genomgått några stora förändringar. En ingång på sydsidan, omnämnd 1830, har dock satts igen före 
1927. Taket var tegeltäckt från början, men ersattes av plåt i början av 1900-talet. Från 1964 ligger åter tegel på taket.  
Sakristian byggdes i mitten av 1970-talet, som ersättning för en äldre samma plats.  
 
Predikstolen är försedd med målningar på de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lucas och Johannes, utförda direkt 
på plats när kyrkan byggdes 
 
Altartavlan är äldre än kyrkan och är enligt uppgift målad av Christian von Schönfeldt, en tysk målare som var verksam i 
västra Sverige under första halvan av 1700-talet. Överstycket föreställer Jesus på korset och understycket Jesus 
instiftelse av nattvarden. 
 
Läktarbarriären pryds med bilder på Jesus och de tolv lärjungarna. De är målade på plats år 1795. 
 
Dopfunten, från 1916, är huggen i grå bohusgranit. 
 
I kyrkans mittgång hänger ett votivskepp. Votivskeppen skänktes ofta av en sjöman eller fiskare i tacksamhet till Gud 
över att han blivit räddad i sjönöd, men skeppet i Rönnängs kyrka skänktes år 1795 i samband med det första barndopet i 
kyrkan. 
 
Orgeln som är kyrkans tredje, är byggd 1985 av Olof Hammarberg.  
 
Kyrkan har två kyrkklockor, en stor och en mindre. Den stora klockan är gjuten 1955, och den lilla klockan gjöts så tidigt 
som 1797. 
___________________________________________________________________________________________________________
Källor: 
Bok: ” Rönnängs kyrka - en kort presentation”. 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8 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