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Å SJÖNG AGNETHA FÄLTSKOG på 70-talet. En bön till 
Gud mitt i vardagen. Jag låste in mig i mitt rosa flickrum  
och skrålade tillsammans med 

Agnetha som ljöd från vinylplat-
tan. Det blev min bön, mitt svar till 
Gud, ja, jag ser dig! Kritiken var 
skarp. Hur kunde en så etablerad 
artist sjunga en så banal text? Tacka 
Gud för bagateller som sovmorgon, 
extrapriser och bra film i teve soffan. 
Många tyckte texten var fånig eller 
underlig. Jag tänker att sångens 
tilltal är till dig och mig.

Idag har jag själv fyllt sången med andra vardagligheter, sådant 
ur min vardag. Det som betyder något för mig. Så jag nynnar på, 
i mataffären, på cykeln, vid tvättmaskinen. Melodin dyker bara 
plötsligt upp och jag låter den komma och välkomnar den.

Varje dag sker små under, men så lätt att ta dem för givna, så 
lätt att sitta nöjd och bara ta. Tack ska du ha Herre, för allt jag har 
fått idag. Tack för idag, tack för en underbar, vanlig dag.

För de flesta av oss finns det anledning till tacksamhet över de 
vanliga vardagarna som kommer och går, och för de som fylls med 
något lite extra. Höstlövens färger som snart gör att jag hisnar 
inför färgspraket. Guds under, så enkelt och så vackert.

Vi står inför hösten i vår församling, en tid då sommarens 
värme byts mot kyliga morgnar, cykelturer till skolan eller jobbet, 
grillkvällar och semester byts mot vardagslunk. Visst är det ganska 
skönt?! 

För oss i Öckerö församling innebär det en ny termin och nya 
möjligheter att mötas. Vi erbjuder som vanligt något för alla, 
gammal som ung i vardagsaktiviteter, gudstjänster, enskilda möten 
och konserter. Vi vill vara en mötesplats och en del av din alldeles 
vanliga vardag.

Ibland skaver tankarna i mig. Får jag känna mig nöjd? Kan 
jag känna tacksamhet när andra inte har det lika bra som jag? 
Jag tänker – ja, det får jag. Med tacksamhet och bön följer också 

omsorg om varandra. Ett tack till Gud är min 
ögonblicksbön. 

Tack för underbara vanliga dagar! Varmt  
välkommen att möta hösten i din kyrka!

Karolina Sandros, präst i Öckerö församling
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Tack för en underbar 
vanlig dag!

”Semester byts 
mot vardagslunk. 

Visst är det ganska 
skönt?!”
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Sinnesromässa

En enkel, avskalad mässa
med plats för dig och Gud.
Start 19 sept.
Torsdagar kl 18.30 i Hönö kyrka

Upptaktskväll för 
ideella medarbetare
Välkommen du som redan gör en 
insats eller vill hitta en uppgift 
i församlingen! Mat, program, 
sång och musik. Gemensamt för 
alla öar. Anmälan senast 5 sept  
till 031-764 31 00.
Tis 10 sep kl 18.30 i Öckerö 
kyrka och församlingshem
  

Kyrkhelg  
28-29 september 

PILGRIMSVANDRING  
Ledare: Åke och Christina  
Andreasson. Anmälan senast  
25 sept: 0708-61 11 55  
Lör 28 sept kl 10.30, start  
i Öckerö församlingshem

TEMAMÄSSA
Församlingens präster,  
musiker och körer. 
Sön 29 sept kl 11   
Öckerö kyrka

I allhelgonatid

DAG OM TRÖST 
Ann-Charlotte Lundgren, sjuk-
huspräst på Sahlgrenska och 
Roland Stahre, Öckerö församling. 
Lör 9 nov kl 9.30-15  
Öckerö församlingshem

UTAN DINA ANDETAG 
Sång och musik i allhelgonatid.  
Kör och musiker, Roland Stahre 
och Thomas Hellsten.
Sön 10 nov kl 17
Öckerö kyrka 

Mer om allhelgonahelgen på sid 7.

Samtalsgrupper

FÖRDJUPAD TRO
Vi träffas varannan tisdag, kort 
föreläsning och samtal kring 
valda bibeltexter. Ledare: Sigfrid 
Deminger, teol dr. Anmälan 
senast 10 sept 0708-39 00 09, 
sigfrid.deminger@telia.com
Tis 17 sept kl 18.30-20, 
Öckerö församlingshem

LITTERÄRA RUMMET
Bokcirkel. Vi väljer tillsammans 
en bok att prata kring. Varannan 
torsdag, mässa kl 18.30 för den 
som vill. Ledare: Karolina Sandros. 
Tors 26 sept kl 19 
Hönö församlingshem 

SAMTALSGRUPP FÖR MÄN
Vi samlas varannan onsdag kring 
Den överraskande nåden av Per-
Arne Dahl, om hur det moderna 
samhällets krav påverkar oss. 
Ledare: Christer Holmer. 
Ons 18 sept kl 19 
Björkö församlingshem 

Vi bygger  
framtidens kyrka!
 
Församlingsafton med Jonas Eek, 
opinionschef på Kyrkans tidning, 
präst, teol dr och flitigt anlitad 
föredragshållare. Föredrag och 
panelsamtal. Rasmus Lindén m fl
Mån 11 nov kl 19  
Öckerö församlingshem

Lyssna till
Radio Öckerö

FM 94.1

Morgonandakter med talare från alla 
kyrkor på öarna, mån-fre kl 08.15. 

Go bach to sleep
Nedsläckt kyrka, tända ljus, 
slumra till i kyrkbänken. Ulrika 
Davidsson spelar J.S. Bach 
vackraste verk på svagt registre-
rad orgel och dämpad cembalo. 
Raggsockor, filt och kudde till alla.
Sön 15 sep kl 18 i Björkö kyrka

Förklädd Gud
Av Lars Erik Larsson. Kören Vilja 
och Magnus Wassenius.
Sön 6 okt kl 18 Hönö kyrka

Höstkonsert
Kören Vågspel under ledning  
av Ulrika Davidsson.
Sön 27 okt kl 18 i Björkö kyrka

Jazz i kyrkan
Sångerskan Hilda Cecilia och 
jazzpianisten Eriko Ichio.
Lör 16 nov kl 17 i Björkö kyrka
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domsgrupp och en utbildning  
för unga ledare och faddrar. 

Sara är övertygad om att unga 
längtar efter att få ta ansvar, efter 
meningsfulla uppgifter. Och att de 
växer med uppgiften. 

– Jag tänker att faddrar och 
konfa ledare får börja ungefär som 
jag fick göra, hjälpa till med det 
praktiska. Förbereda fikat och  
lokalen, vara ett par extra ögon  
och öron. Så småningom leda en  
lek eller förbereda en andakt. 

– I den nya ungdomsgruppen 
kommer vi att utgå från deras 
intressen, säger Sara. Samtalen från 
konfatiden kan få fortsätta där. Man 
kan välja att bara vara med i grup-
pen eller delta i ledarträning. Kanske 
vill någon hjälpa till i församlingens 
barn- eller musikverksamhet. 

– Det behöver vara på rätt nivå 
för var och en. Vissa är redo för 
mycket ansvar i tidig ålder medan 

andra bara behöver få finnas med 
och växa till. Det är viktigt att vi 
kan erbjuda en miljö där man är 
trygg, vågar pröva och kanske göra 
misstag, säger Sara. Men också 
prova igen. 

– Samtidigt ska vi utrusta de unga 
med rätt verktyg. Innan man till 
exempel håller en andakt i en grupp 
behöver man fördjupa sig själv, så 
att man är trygg och inte kastas ut i 
något. 

Att få utbildning och vara ledare 
i kyrkan är något man har nytta av 
även i andra sammanhang, menar 
Sara. Hon har själv ett kursintyg i 
sitt cv som talar om att hon har erfa-
renhet av att vara ung ledare. 

– Det är en merit!  

VUXNAS ANSVAR
– Apropå ansvar så är det vi 

vuxnas ansvar att skapa utrymme 
för de unga i kyrkan. Att få tycka 

Ge ungdomar chansen att växa!
Sara Johannesson är Öcker ös 
första ungdomspräst. Hon 
tror på att ge ungdomar 
ansvar och se dem växa 
med uppgiften. 
 – Jag vill ge tillbaka en 
del av det jag fått i kyrkan, 
där de såg mig och upp-
muntrade mig. 

SARA BOR, och är uppvuxen 
i Mölndal, där hon i ton-
åren kom med i kyrkan. Nu 

ser hon fram emot att lära känna 
Öckerö församling, att möta barn 
och unga i olika sammanhang. 

– Jag längtar efter att möta de 
nya och tidigare konfirmanderna! 
Inför hösten planerar vi för en ung-

Sara Johannesson växte upp i Mölndal. Nu vill hon vara med och ge ungdomar på öarna det hon själv fick när hon kom med i kyrkan som tonåring.
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MER UTRYMME FÖR UNGA! Öckerö församling beslöt under 2018 
att göra en kraftfull satsning på ungdomsarbetet. Ett gemensamt 

konfateam bildades och en ungdomspedagog, Frida Martinsson, 
rekryterades. Sara Johannesson, ungdomspräst, började i juni i år. 
Kring dem finns nu ett team av medarbetare. 
 Konfirmandarbetet, som under senaste året fått ett större 

omtag, fortsätter och under hösten startas en ungdomsgrupp för 
tidigare konfirmander och andra unga. 

”Vi vuxna 
har ansvar för att 

skapa utrymme för 
de unga i kyrkan!”

och tänka olika, bolla tankar och 
idéer. Det kan ju vara jätteläskigt att 
våga uttrycka sin åsikt. 

– Vi behöver ge utrymme, tid och 
plats för ungdomar att växa. Men 
man får vara på tå, det går inte att 
göra det slentrianmässigt, säger Sara. 

Hon talar engagerat om att vara 
äkta som person när man arbetar 
med ungdomar. 

– Det gör en mer närvarande, 
man kan inte förställa sig. Jag lär 
mig enormt mycket hela tiden. 
Det är lika viktigt för oss i 
kyrkan att hänga med 
och lära oss av de 
unga, som att visa att 
vi har något att ge 
andra. Kyrkan växer 
av att ta in ungas 
frågor och kunskap. 
Det är ett utbyte och 
kyrkan måste vara 
beredd att förändras. 

– Det är viktigt att vi tar 
vara på ungdomarna. Om vi inte 
är aktuella i deras liv har vi ingen 
kyrka i framtiden! Och får vi heller 
inga nya församlingsmedarbetare! 

Sara vill gärna se mer av blan-
dande åldrar i kyrkans verksamhet. 

– Vi delar ofta upp oss i olika 
åldersgrupper ... vi behöver träffas 
och förenas i olika frågor! Vi har 
haft äldre personer med i konfaarbe-
tet och det var väldigt bra! Många 
lite äldre skulle älska att vara bland 
ungdomar – kanske även här i 
Öckerö församling?   

HOPPADE AV CHALMERS 
Sara är inte uppvuxen i en uttalat 
troende familj.

– Men farmor och farfar är mina 

största supportrar nu, de jobbar 
ideellt i kyrkan och försöker komma 
på alla mina gudstjänster!

– Jag har varit aktiv i kyrkan 
sen jag var 13-14 år, hjälpt till med 
konfirmander, ungdomsarbete, 
barnkör ... I Fässberg fanns ett stort 
ungdomsarbete med faddrar, unga 
ledare, fördjupningsgrupper och 
resor. 

– Jag fick ansvar och växte med 
uppgiften. 

Sara började så småningom läsa 
på Chalmers, men hoppade av. 

– Det var inte min grej. 
Christofer Rogestedt, 

som då var präst i 
Fässberg, frågade om 
jag aldrig funderat på 
att läsa till präst och 
det hade jag ju! 

Vad är roligast med att 
arbeta som präst?

– Mötet med människor. Det 
är en fribiljett att få vara med i alla 
sammanhang, i livets olika skiften. 
När någon gifter sig, döps, begravs – 
det känns väldigt betydelsefullt. 

– Ibland känns det lite pirrigt att 
predika, men lugnet kommer väl 
med erfarenheten. 

Sara vill gärna ha respons, höra 
hur predikan landat hos den som 
lyssnar. Hon uppskattar spontana 
samtal och ser fram emot sitt nya 
jobb.

– Det känns roligt att komma till 
Öckerö, att arbeta i ett team kring 
ungdomar och att man vill satsa 
på det jag brinner för – barn- och 
ungdomsarbetet. Jag vill ju ge andra 
det jag har fått! 
Text och foto: Cecilia Sundström

SARA JOHANNESSON

Ålder: 30

Aktuell: Ungdomspräst i Öckerö 
församling sen i juni. Tidigare 
pastorsadjunkt i Kungsbacka-
Hanhals.

Familj: Mamma, pappa och 
store bror med fru.

Intressen: Naturen, musik, quiz, 
laga mat, umgås med vänner.  

Bibelfavorit: Johannes Döparen. 
– Han vågade stå upp för saker 
och säga ifrån.

Varför vill du arbeta som  
ungdomspräst?
– Anledningen till att jag är 
präst idag är att jag blev sedd 
och bekräftad när jag själv var 
en ungdom i kyrkan. Jag vill ge 
tillbaka, för jag vet att det kan 
betyda så mycket. Konfatiden är 
en betydelsefull del i ens liv.  

Vad gör du på fritiden?
– Jag gillar naturen och har varit 
scout sen jag var åtta år. Havet 
och skogen fyller på energin. Jag 
älskar att plocka kantareller och 
jag har talang för det! Jag lyssnar 
på musik, har sjungit i kör och går 
gärna på konsert, lagar mat och 
umgås med vänner. 

Oväntat om Sara?
– Måndagskvällar är vikta för 
quiz! Vi är fem kompisar som 
träffas på en pub för att tävla i 
frågesport – och vi vinner ofta. 

Du gillar att resa?
– Absolut! I höstas var jag i 
Myanmar, fd Burma, med ACT 
Svenska kyrkan. Jag har deltagit 
i FN:s klimatmöte i Brasilien och 
besökt Uganda. Det är så många 
möjligheter jag har fått i kyrkan! 
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SÖNDAG 1 SEPTEMBER

VÄLKOMSTGUDSTJÄNST • Rasmus 
Lindén. Vi välkomnar våra nya präster  
Sara Johannesson och Angelica Andersson 
samt musiker Pernilla Hellman. Damkör 
från Björkö. Gunnar Eckerdal, flöjt. Kyrk-
fika. Sammanlyst samtliga öar.
Öckerö kyrka kl 11

TORSDAG 5 SEPTEMBER

INFOTRÄFF KONFIRMATION •  
Angelica Andersson, Emma Rudäng  
och Ulrika Stenman. Se sid 8. 
Equmeniakyrkan, Björkö kl 19

SÖNDAG 8 SEPTEMBER

TEMAGUDSTJÄNST • Angelica Andersson.
Öckerö kyrka kl 15

MÄSSA • Angelica Andersson.
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA • 
Christer Holmer. Upptaktssöndag,  
information om höstens aktiviteter.
Björkö kyrka kl 11

MÄSSA • Christer Holmer.
Hyppelns församlingshem kl 14.15 

MÄSSA • Christer Holmer.
Rörö församlingshem kl 16

TISDAG 10 SEPTEMBER 

UPPTAKTSKVÄLL FÖR IDEELLA • Se sid 3.
Öckerö kyrka och förs.hem kl 18.30

TORSDAG 12 SEPTEMBER

INFOTRÄFF KONFIRMATION •  
Karolina Sandros, Sara Johannesson  
och Frida Martinsson. Se sid 8.
Hönö församlingshem kl 19

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

GUDSTJÄNST • Roland Stahre.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA • 
Karolina Sandros.
Hönö kyrka kl 11

KONSERT FÖR VÄRLDENS BARN • 
Se sid 8. 
Hönö kyrka kl 18

MÄSSA • Christer Holmer.
Björkö kyrka kl 11

MUSIKGUDSTJÄNST ”Go bach to sleep” • 
Ulrika Davidsson, Christer Holmer. Se sid 3.
Björkö kyrka kl 18

GUDSTJÄNST • Christer Holmer.
Knippla kapell kl 15.15 

GUDSTJÄNST • Roland Stahre.
Kalvsunds kapell kl 17.30

TISDAG 17 SEPTEMBER

ENKEL MORGONMÄSSA • Rasmus Lindén.
Öckerö kyrka kl 09 

TORSDAG 19 SEPTEMBER

SINNESROMÄSSA • Angelica Andersson.
Hönö kyrka kl 18.30

SÖNDAG 22 SEPTEMBER

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA • 
Sara Johannesson. Bibelutdelning till  
våra konfirmander.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

MUSIKGUDSTJÄNST ”Så går en dag än 
från vår tid ...” Psalmer och musik från  
de nordiska länderna. Annamaria Gillholm 
och Magnus Wassenius. Rasmus Lindén.
Mariakyrkan, Öckerö kl 18

FISKFEST • Kort samling i kyrkan där årets 
dopbarn får sin dopfisk. Sång och glass. 
Karolina Sandros. 
Hönö kyrka och församl.hem kl 13.30

SINNESROGUDSTJÄNST • Malin Bryngelsson,  
Johanna Askeroth och Magnus Wassenius, 
sång och musik.
Hönö kyrka kl 16.30

GUDSTJÄNST • Karolina Sandros.
Björkö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Rasmus Lindén.
Rörö församlingshem kl 16.15

ONSDAG 25 SEPTEMBER

MAT OCH MUSIK FÖR KROPP OCH SJÄL  
Lunchgudstjänst i hösttid. 30 min guds-
tjänst, därefter lunch 40 kr: ”halv special”. 
Rasmus Lindén, Magnus Wassenius.
Öckerö kyrka och församl.hem kl 12

TORSDAG 26 SEPTEMBER

SINNESROMÄSSA • Karolina Sandros.
Hönö kyrka kl 18.30

KYRKHELG 
LÖRDAG 28 SEPTEMBER

PILGRIMSVANDRING • Se sid 3.
Öckerö församlingshem kl 10.30

KYRKHELG 
SÖNDAG 29 SEPTEMBER

TEMAMÄSSA • Rasmus Lindén, försam-
lingens präster, diakoner och musiker. 
Sammanlyst samtliga öar.
Öckerö kyrka kl 11

TORSDAG 3 OKTOBER

SINNESROMÄSSA • Angelica Andersson.
Hönö kyrka kl 18.30

LÖRDAG 5 OKTOBER

HYPPELNDAGEN • Aktiviteter, musik,  
café, lotterier till förmån för Världens 
Barn. Se sid 8. 
Hyppelns församlingshem kl 12-15

SÖNDAG 6 OKTOBER

GUDSTJÄNST • Roland Stahre.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA  • 
Karolina Sandros och Sara Johannes-
son. Bibelutdelning till våra konfirmander. 
Avtackning av musiker Helén Grahn. 
Insamling till Världens Barn, brödför-
säljning och lotterier.
Hönö kyrka kl 11

MUSIKGUDSTJÄNST • Förklädd Gud  
av Lars Erik Larsson. Kören Vilja och 
Magnus Wassenius. Karolina Sandros. 
Hönö kyrka kl 18

MÄSSA • Christer Holmer.
Björkö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Christer Holmer.
Knippla kapell kl 15.15 

TORSDAG 10 OKTOBER

SINNESROMÄSSA • Karolina Sandros.
Hönö kyrka kl 18.30

SÖNDAG 13 OKTOBER

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA •   
Sara Johannesson och förskolan Bullerbyn. 
Dopfest. Auktion till förmån för Världens 
Barn. 
Öckerö kyrka kl 11

MÄSSA • Rasmus Lindén.
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA • 
Angelica Andersson, Emma Rudäng.  
Årets konfirmander välkomnas.
Equmeniakyrkan, Björkö kl 11

GUDSTJÄNST • Rasmus Lindén.
Hyppelns församlingshem kl 14.30

GUDSTJÄNST • Sara Johannesson.
Rörö församlingshem kl 16.15

TISDAG 15 OKTOBER

ENKEL MORGONMÄSSA •  
Christer Holmer.
Öckerö kyrka kl 09

TORSDAG 17 OKTOBER

SINNESROMÄSSA • Angelica Andersson.
Hönö kyrka kl 18.30

KYRKOFULLMÄKTIGE sammanträder.
Ons 13 nov kl 18.15, Öckerö förs.hem
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Vi samarbetar med

FÖRSAMLINGSAFTON ”Vi bygger fram tidens 
kyrka” • Jonas Eek, Rasmus Lindén m fl.  
Se sid 3.
Öckerö församlingshem kl 19

TISDAG 12 NOVEMBER

ENKEL MORGONMÄSSA • Angelica Andersson.
Öckerö kyrka kl 09

TORSDAG 14 NOVEMBER

SINNESROMÄSSA • Rasmus Lindén
Hönö kyrka kl 18.30

LÖRDAG 16 NOVEMBER

MUSIK • Jazz i kyrkan. Sångerskan Hilda  
Cecilia och jazzpianisten Eriko Ichio.
Björkö kyrka kl 17

SÖNDAG 17 NOVEMBER

MUSIKGUDSTJÄNST ”Så går en dag än från 
vår tid ...” I musikalernas magiska värld  
med Trio Malin. Karolina Sandros.
Mariakyrkan, Öckerö kl 18

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA  
Sara Johannesson.
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA •  
Christer Holmer. Juniorer och miniorer.
Björkö kyrka kl 11

MÄSSA • Karolina Sandros.
Hyppelns församlingshem kl 14.30

GUDSTJÄNST • Christer Holmer.
Rörö församlingshem kl 16.15

TORSDAG 21 NOVEMBER

SINNESROMÄSSA • Karolina Sandros.
Hönö kyrka kl 18.30

LÖRDAG 23 NOVEMBER

KYRKBASAR OCH AUKTION 
Öckerö församlingshem kl 14

SÖNDAG 24 NOVEMBER

MÄSSA • Angelica Andersson.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

MUSIKGUDSTJÄNST • Musik vid kyrk o- 
årets slut. Magnus Wassenius m fl.  
Angelica Andersson.
Mariakyrkan, Öckerö kl 18

SINNESROGUDSTJÄNST •  
Musikmedverkan.
Hönö kyrka kl 16.30

MÄSSA • Christer Holmer.
Björkö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Christer Holmer.
Kalvsunds kapell 17.30

TORSDAG 28 NOVEMBER

SINNESROMÄSSA • Angelica Andersson.
Hönö kyrka kl 18.30

SÖNDAG 20 OKTOBER

MÄSSA • Christer Holmer.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

SINNESROGUDSTJÄNST •  
Tony Rudberg, sång och gitarr.
Hönö kyrka kl 16.30

FN-GUDSTJÄNST • Angelica Andersson, 
Emma Rudäng, konfirmanderna.
Björkö kyrka kl 11

MÄSSA • Christer Holmer.
Knippla kapell kl 15.15 

GUDSTJÄNST • Christer Holmer.
Kalvsunds kapell kl 17.30

TORSDAG 24 OKTOBER

SINNESROMÄSSA • Karolina Sandros.
Hönö kyrka kl 18.30

SÖNDAG 27 OKTOBER

MUSIKGUDSTJÄNST ”Så går en dag 
än från vår tid ...” Nattvardens mystik i 
musik. Annamaria Gillholm och Magnus 
Wassenius. Roland Stahre.
Mariakyrkan, Öckerö kl 18

GUDSTJÄNST • Roland Stahre.
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Rasmus Lindén.
Björkö kyrka kl 11

HÖSTKONSERT • Kören Vågspel 
och Ulrika Davidsson. Se sid 3.
Björkö kyrka kl 18

MÄSSA • Rasmus Lindén.
Rörö församlingshem kl 16.15

TORSDAG 31 OKTOBER

SINNESROMÄSSA • Angelica Andersson.
Hönö kyrka kl 18.30

 
 

LÖRDAG 2 NOVEMBER

ANDAKT • Rasmus Lindén. Blåsorkester. 
Minnessten, Öckerö kl 15

MINNESGUDSTJÄNST • Rasmus Lindén.  
Te och smörgås efteråt. Mariakyrkan 
öppen för ljuständning från kl 17. 
Mariakyrkan, Öckerö kl 18

GUDSTJÄNST • Karolina Sandros.
Hönö kyrka kl 11

Hönö kapell öppet för ljuständning.
Kaffe och bulle.
Hönö kyrkogård kl 14-17

MÄSSA • Christer Holmer.
Björkö kyrka kl 11

SÖNDAG 3 NOVEMBER

GUDSTJÄNST • Christer Holmer. 
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

MINNESGUDSTJÄNST • Karolina Sandros.
Hönö kyrka kl 18

MINNESGUDSTJÄNST • ”I minnet bär vi 
dem.” Christer Holmer, Emma Rudäng.
Equmeniakyrkan, Björkö kl 17

TORSDAG 7 NOVEMBER

SINNESROMÄSSA • Karolina Sandros.
Hönö kyrka kl 18.30

FREDAG 8 NOVEMBER

MÄSSA I TIDEN • Sara Johannesson,  
Karolina Sandros, Emma Rudäng m fl.
Årets konfirmander deltar.
Hönö kyrka kl 20

LÖRDAG 9 NOVEMBER

EN DAG OM TRÖST • Se sid 3.
Öckerö församlingshem kl 09.30 

SÖNDAG 10 NOVEMBER

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA •  
Sara Johannesson, förskolan Bullerbyn.
Öckerö kyrka kl 11

SÅNG OCH MUSIK I ALLHELGONATID • 
”Utan dina andetag” • Kör och musiker  
under ledning av Roland Stahre och 
Thomas Hellsten.
Öckerö kyrka kl 17

GUDSTJÄNST • Angelica Andersson. 
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Rasmus Lindén.
Björkö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Rasmus Lindén.
Knippla kapell kl 15.15 

MÅNDAG 11 NOVEMBER

I allhelgonatid
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FÖLJ ÖCKERÖ FÖRSAMLING!

Instagram. Nytt konto! Följ vad som 
händer bland församlingens unga.

Facebook. Gilla Öckerö församling för 
nyheter och tips.

Kyrkappen. Hitta guds- 
tjänster, konserter mm  
på ett ställe. Laddas ner  
där appar finns.

Webb. Nyheter, artiklar och info på 
www.svenskakyrkan.se/ockero

Tillsammans för  
Världens Barn

KONSERT. Leif ”Pedda” Peder-
sen. Dick, Käthe och Christer. 
Johanna och Malin m fl ur kören 
Vilja. Sonja Eliasson.    
Sön 15 sept kl 18, Hönö kyrka

HYPPELNDAGEN.  
Aktiviteter, musik, café, lotterier. 
Lör 5 okt kl 12-15,   
Hyppelns församlingshem

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH 
STORA. Karolina Sandros och 
Sara Johannesson. Bibelutdelning 
till våra konfirmander. Kyrkfika 
med brödförsäljning och lotterier.
Sön 6 okt kl 11, Hönö kyrka

GUDSTJÄNST FÖR SMÅ  
OCH STORA. Sara Johannes-
son, förskolan Bullerbyn.  
Dopfest och auktion.
Sön 13 okt kl 11, Öckerö kyrka

Höststart!

Den 9-15 september drar de 
flesta av våra verksamheter igång. 
Öppen förskola, miniorer, juniorer, 
körer för barn och vuxna, musik-
skola, konfaläsning och mycket 
mer.

Träffpunkterna startar på Knippla 
10 sept kl 14.30, Björkö 12 sept kl 15,  
Kalvsund 16 sept kl 14, Hälsö 17 sept  
kl 14.30, Hyppeln 18 sept 14.30 och 
Rörö 25 sept kl 15.

Välkomna!

Välkomstgudstjänst för  
Angelica Andersson, pastors-
adjunkt, Sara Johannesson, ung-
domspräst och Pernilla Hellman, 
musiker. Rasmus Lindén. Kyrkfika.  
Sön 1 sept Öckerö kyrka kl 11

Mässa i tiden
Årets konfirmander. Sara Johan-
nesson, Karolina Sandros och  
Emma Rudäng med flera.
Fre 8 nov kl 20 i Hönö kyrka

Konfaåret 2019/20 
– vilken resa!
Är du född 2005? Vill du upptäcka mer om dig själv, Gud och Europa tillsammans 
med nya kompisar? Vårt konfirmand äventyr startar i september. Häng med!

Infokvällar: Tors 5 sept kl 19, Equmeniakyrkan, Björkö
Tors 12 sept kl 19, Hönö församlingshem (Hönö och Öckerö)
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/ockero 

Efter konfaåret!

Fortsätt prata om viktiga saker, 
livet och tron. Fika förstås. Träffa 
kompisar, lär dig mer och åk på 
läger! Kanske prova på att vara 
ledare? För dig som går i nian  
och uppåt. 

Vi ses tis 10 sep kl 16.30-18  
vid Hönö församlingshem 
Därefter tisdagar kl 18.30-20  
i Öckerö församlingshem

PS. I höst blir det inget  
Café Nyfiket på Hönö. 


