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Å MYCKET HAR på kort tid blivit annorlunda, i vårt land 
liksom i hela världen.
 Att ställa av gudstjänster, dop, bröllop och konfirmation, i 

likhet med alla de mänskliga möten som hela tiden sker i försam-
lingen – i träffpunkter och i vår närvaro på äldreboenden.

Det kom så plötsligt och underhand växer insikten att det kan 
dröja tills vi får ”ställa på”. Att det inte är som när man bryter 
strömmen, för att strax ställa på igen. Med detta följer oron – för 
välfärd, trygghet, sysselsättning, framtid och fred.

Denna sommar blir det självklart inga musikkvällar! Men det 
är ett mindre offer. Pandemin berör oss alla som människor. För 
många har det blivit personligt, med närstående och vänner som 
drabbats. Jag tror att många fått nya insikter.

OAVSETT HUR lång tid detta tar får vi en möjlighet att ställa om.  
Vi kan redan nu tala om ett före och ett efter. Där insikten om 
livets skörhet bidrar till omställningen. Sätter avtryck i våra möten 
med varandra. Chocken i att vi möter ett hot som vi inte har någon 
bot mot. 

Våra öar hade andra världskriget på 
närmare håll än de flesta svenskar. Sjö-
slag vid våra kuster och minsprängda 
fiskebåtar. Ur detta kommer handling-
ens språk. När man inte kan göra allt, 
gör det skillnad vad man ändå gör. Fri-
villigkrafter blir en viktig resurs. När 
kyrkan och kommunen erbjöd hjälp med inköp till alla som tillhör 
riskgruppen, var det först förvånande att så få behövde hjälpen. 
Men så många fick redan hjälp av anhöriga, grannar eller vänner. 
Läs mer om våra volontärer på sidan 6-7.

Efter samråd firas ännu gudstjänst på Öckerö, Hönö och Björkö 
(vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer), medan de på 
övriga öar har ”pausats”. Vi erbjuder webbgudstjänster för alla som 
valt eller tvingats till social distansering. Och församlingens flexi-
bla strategi har fått bekräftelse av statsepidemiolog Anders Tegnell. 
Han betonar att som de sociala varelser vi är och för att motverka 
psykisk ohälsa är det viktigt att inte ställa in alla gudstjänster.

ATT LEVA utan garantier är tveklöst en omställning. Men med 
gällande råd att undvika folksamlingar, varför inte låta sommaren 
ge tid för vandringar i vår sköna natur? Bli en liten betraktare i  
Guds stora värld. Så nära och så tyst att man nästan hör sina egna 
hjärtslag. Och med förnyad energi gå in i mänskliga möten, om inte 

”live” så via telefon eller ny teknik av alla slag. 
Vi får ställa om. 
 

Christer Holmer, präst Öckerö församling
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Ställa av och ställa på
S

Tack,  
förresten, för 

att du är medlem  
i Svenska kyrkan! 

Det ger oss bland annat
möjlighet att organi-

sera volontärer i 
coronatider.

Vi kan redan nu 
tala om ett före 
och ett efter

Angelica Andersson 
avslutar i sommar  
sitt år som pastors-
adjunkt, första året 
som präst, i Öckerö 
församling. Angelica 
avtackas 14 juni kl 11  
i Öckerö kyrka.

Vi tackar för din tid och ditt arbete hos oss och 
önskar dig allt gott i din fortsatta prästtjänst.  

Rasmus Lindén, kyrkoherde
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TITTA IN I KYRKAN OCH KULTURARVET! 
Bekanta dig med kyrkorna på öarna! Delta i en guidad tur i 
medeltida Mariakyrkan eller drygt hundraåriga Öckerö kyrka.  
Eller klicka på filmerna på webben. Christina Andreasson är  
ciceron.    
• Mariakyrkan: mån 6, 13, 20 och 27 juli kl 10
• Öckerö kyrka: ons 8, 15, 22 och 29 juli kl 10

KAFFE MED KAROLINA
Småprat, trams och djupdyk-
ningar i frågor som håller oss 
vakna om natten. Karolina 
Sandros, präst i Hönö kyrka, 
har startat en podd tillsammans 
med Ingrid Eliasson. Läs på vår 
hemsida hur du hittar den.

RADIO ÖCKERÖ FM 94,1
Lyssna till morgon- och kvälls-
andakt med musik i närradion! 
Måndag till fredag kl 8.15 och 
kl 20. Medarbetare från öarnas 
lokala kyrkor ansvarar för en 
vecka var. Uppehåll v 25-29  
(15 juni-16 juli).

HANNAS STUGA – KNUTPUNKT I SOMMAR
Stolar och fåtöljer, kanske en paviljong i trädgården, inbjuder till 
samtal på lagom avstånd. Ta gärna med en egen termos kaffe!  
Diakonigruppen med ideella hälsar välkommen till Hannas stuga 
strax intill Bullerbyns förskola på Öckerö. 
 – Hannas stuga är en knutpunkt för verksamheten, med aktuell 
info och någon att tala med. Tiderna är flexibla i de tider som 
råder, men från 8 juni finns vi på plats.

ÖPPNA KORT VID ÖPPET HAV
Vi lever i en föränderlig tid och det kan man behöva prata om. Träffas 
i en grupp i sommar och dela tankar om livets frågor. Öppna kort 
bjuder på samtalsämnen och reflektionsfrågor, som kan besvaras 
på många olika sätt. Samtalen leds av Elisabeth Belgrano.
 – Alla är välkomna att delta, oavsett ålder och tro. Vi ses i  
samma grupp, på en klippa vid havet, när vädret tillåter.

MORGONBÖN I MARIAKYRKAN
Sedan mer än 50 år samlas vi sommartid till morgonbön. Måndag  
till torsdag från 6 juli till 30 juli får vi lyssna till Rasmus Lindén, 
Daniel Brattgård, Sara Johannesson och Christer Holmer. För  
musiken står Pernilla Hellman, Ingegerd Sigfridsson, Frederic 
Ogéus och Magnus Wassenius. På torsdagar tar vi i år med egen 
frukost/kaffekorg och fortsätter till hembygdsgårdens trädgård 
efteråt.

PILGRIMSVANDRA I SAMTAL OCH TYSTNAD 

Björkö • De båda församlingarna på Björkö bjuder in till vandring och 
samtal, på lämpligt avstånd från varandra, ca 1,5 tim. Onsdag 1, 8, 15, 
22 och 29 juli kl 19, start vid Equmeniakyrkans parkering, Bäckev. 31.

Övriga öar • Under sommaren blir det flera vandringar på våra öar. 
Vissa i tystnad. Tid och plats: följ information på webb och Facebook 
eller kontakta Elisabeth Belgrano tel 0708-66 74 75.

Mer info: 
elisabeth.belgrano 
@svenskakyrkan.se

0708-66 74 75
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liska resa, andra lever på musiken 
eller har den som passionerat fritids-
intresse.

Musiksommaren 2020 startar  
med jazz, folkmusik och visa i 
Björkö kyrka för att fortsätta i  
sommarsånger, orgelmusik, körsång 
och schlager även från Hönö och 
Öckerö kyrka. I augusti avslutas 
sommarmusiken med ung pop, 
gospel, soul och innerliga sånger.

Sköna stämmor när Systrar 
bjuder på sång

– Musiken har varit en stor del 
av våra liv sen vi var små! förkla-
rar sånggruppen Syster som utlo-
var akustisk sättning och innerlig 
stämsång. Syster består av två par 

systrar – Lisa och Kajsa Åkeflo från 
Hönö samt Alma och Ester Utbult från 
Öckerö. De är alla mellan 20 och 22 år 
och har spelat och sjungit hela livet.

– Vi kommer att framföra både 
egenskrivna och andras sånger. Alla 
fyra sjunger, Ester spelar gitarr och 
vår genre är visa/jazz/pop, berättar 
Lisa.

Hon lärde sig spela piano av Frede-
ric Ogéus, kantor i Öckerö församling. 
Det är också han som bjudit in Syster.

– Det började med att vi sjöng i 
kyrkan och sedan tog vi det vidare 

med sånglektioner och på senare tid 
musikgymnasium.

Idag pluggar tre av dem musik på 
folkhögskola. Lisa och Ester på Kagge-
holm i Stockholm, Kajsa i Mellansel 
utanför Örnsköldsvik.

Lisa, som gärna skriver egen musik, 
har nyligen släppt sin första singel som 
kan höras på Spotify.

– I sommar har vi lite spelningar 
men kommer även att ha sommarjobb 
vid sidan av, berättar hon. Vi spelar 
ofta i kyrkliga sammanhang, som kon-
ferenser och så, men även vid event i 
andra sammanhang. 

– För oss är kyrkan en lugn och 
trygg plats, som vi har växt upp i på 
ett eller annat sätt och där vi kan 
känna oss hemma.  

På öarna har de hörts i konserter 
och musikcaféer de senaste åren.

– Vi är tacksamma över att bo här 
och komma tillbaka hit – det är så fint! 
Det är lätt hänt att man tar det för 
givet.

TEXT: CECILIA SUNDSTRÖM

Musik, glädje och framtidshopp – som vanligt fast  
för inspelat och i mindre format. Öckerös sommarmusik  
byter både kostym och kanal för första gången på 25 år!

”Vi är tacksamma över 
att bo på öarna och 
komma tillbaka hit”

Sommarmusiken i ny kostym!

CORONATIDER, när stora 
delar av världen stänger ned, 
folksamlingar begränsas till  

50 personer och sommaren är näst 
intill omöjlig att planera – vill 
Öckerö församling mer än någonsin 
bidra med musik, glädje och fram-
tidshopp.  

Därför kommer inför varje helg,  
under åtta sommarveckor, en för-
inspelad musikandakt att ligga på 
webben. Kyrkans musiker Frederic 
Ogéus, Ulrika Davidsson, Pernilla 
Hellman och Magnus Wassenius, 
ansvarar för två program vardera, 
med inbjudna gäster. 

De flesta av sommarens musiker 
bor eller har sina rötter på öarna. 
Några har just påbörjat sin musika-

Gruppen Syster: Alma Utbult, Lisa Åkeflo, Kajsa Åkeflo och Ester Utbult bjuder på musik 
från Hönö kyrka i en av sommarens förinspelade musikandakter.

I
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Ta med sommarmusiken ut i båten till holmarna, eller lyssna från hängmattan!  
Hela sommaren kan du njuta av musik med lokala musiker via din skärm. Varje helg  
hittar du en ny sommarmusikandakt på vår hemsida: svenskakyrkan.se/ockero

KORALKÖREN.  
En handfull lokala 

kör sångare från öarna, under 
ledning av organist Magnus 
Wassenius, sjunger bland annat 
Taubes ”Som stjärnor små”, 
schlagervinnaren från 1979 
”Halle lujah” och Py Bäckmans 
hyllning till Knippla. Sara Johan-
nesson, präst.

Söndag 26 juli, in- 
spelad i Öckerö kyrka 

LINA JOHANS-
SON, ANNA  

OCH JOHAN HAMNEBO. 
Svenska sommarsånger och 
visor. Hönö-baserade Lina 
Johansson, Anna och Johan 
Hamnebo sjunger okända och 
välkända melodier tillsammans 
med Pernilla Hellman. Roland 
Stahre, sjukhuspastor.

Söndag 5 juli, in- 
spelad i Hönö kyrka 

ORGEL ELEVER 
från Öckerö för-

samlings musikskola bjuder  
på Bach, Clementi och Donkey- 
Kong: klassisk 1700-talsmusik,  
fria improvisationer och sound 
från dataspels världen. Med-
verkar gör också org a- 
nist Frederic Ogéust och  
Sara Johannesson, präst.

Söndag 2 aug, in- 
spelad i Hönö kyrka 

WASSENIUS 
MED VÄNNER. 

Sång, psalm och visa som  
för tankarna till sommar, 
sol, hav och våra egna öar. 
Kanske också en och annan 
överraskning. Medverkar  
gör bland andra Magnus 
Wassenius, organist och 
Rasmus Lindén, kyrkoherde. 

Söndag 12 juli, in- 
spelad i Öckerö kyrka 

SYSTER. Pop,  
visa och jazz – en 

mix av egenskrivna låtar och 
välkända sånger. Gruppen 
Syster består av Lisa och Kajsa 
Åkeflo från Hönö samt Alma 
och Ester Utbult från Öckerö, 
läs mer på sid 4. Medverkar 
gör också Karolina Sandros, 
präst.

Söndag 9 aug, in- 
spelad i Hönö kyrka 

ULRIKA 
DAVIDSSON.  

Klassiska mästerverk av bland 
andra Beethoven och Bach 
framförs av organist Ulrika 
Davidsson på Björkö kyrkas 
tre klaverinstrument – piano, 
orgel och cembalo. Medverkar 
gör också Sara Johannesson, 
präst.

Söndag 19 juli, in- 
spelad i Björkö kyrka 

MATS  
SUNDSTRÖM, 

Öckerö, sjunger innerliga 
sånger och gospel från hjärtat. 
Här med Pernilla Hellman, 
trumpet, Frederic Ogéus, piano 
och Göteborgs Operans Anders 
Hellman, trombon. Medver-
kar gör också Rasmus Lindén, 
kyrkoherde.

Söndag 16 aug, in- 
spelad i Öckerö kyrka 

HELENA EK OCH 
PETER JANSON. 

Jazz och folkmusik med väl-
stämd Göteborgsduo. Helena 
Eks klara sopran kontrasterar 
mot  Peter Jansons lekfulla och 
överraskande basimprovisa-
tioner. Medverkar gör också 
Ulrika Davidsson, organist och 
Christer Holmer, präst.

Söndag 28 juni, in- 
spelad i Björkö kyrka 

28 JUNI 19 JULI12 JULI5 JULI

26 JULI 16 AUG9 AUG2 AUG
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Helena Wingdell och Elin 
Mellgren tillverkar plast-
förkläden på löpande band. 
I Hönö församlingshem 
samlas volontärer som vill 
göra en insats i coronatider. 

F ÖR ELIN OCH HELENA är  
det självklart att hjälpa till.

– Jag kan inte åka till min 
pappa just nu, han och flera andra 
lite äldre släktingar bor utanför 
Mariestad. Jag tänker att jag hjälper 
till här och hoppas att någon hjälper 
dem där, om de behöver det, säger 
Elin.

Helena och Elin 
är båda inflyt-
tade till öarna. 
Elin och maken 
Johan flyttade 
från Göteborg till 
Öckerö för fem år 
sedan, när de hittade 
sitt hus här. 

Helena, med rötter i Värmland, 
har bott ett par år på Hönö – hennes 
make Christian kommer härifrån. 

Att engagera sig och hjälpa till är 
inget nytt för dem. 

Helena har varit familjehem i 
många år, haft totalt nio barn och 
unga boende hos sig. Hon är utbildad 
socialpedagog och har jobbat mycket 
med barn och unga.

Elin, som arbetar som jurist, har 
varit engagerad i Brottsofferjouren 
och Mentor Sverige, där hon varit en 
”vuxen kompis” som arbetar för en 
drogfri ungdom. I framtiden dröm-
mer hon om att arbeta med interna-
tionellt bistånd.

- Kan man hjälpa till 
så bör man!

Varifrån kommer ert engagemang?
– Det har alltid funnits där, säger 

Elin. Jag vill hjälpa till med det jag 
kan helt enkelt och är intresserad av 
människor.

– Det grundar sig från min 
barndom, där mormor alltid själv-
klart ställt upp och delat med sig, 
säger Helena. Hon har alltid varit 
min stora förebild och det är oerhört 
tråkigt att inte kunna hälsa på henne 
just nu.

Elin och Helena har känt att de 
velat hjälpa till under corona men 
inte vetat hur.

– Jag såg på Facebook att man 
kunde anmäla sig som volontär, 
säger Elin. Sen kände jag till Karo-

äldre och personalen.
– Svenska kyrkan är bra om sam-

ordnare, de har ju tentakler överallt 
och det stämmer ju med kyrkans 
grundvärderingar – att hjälpa den 
som behöver det, säger Elin.

– Kan man så bör man hjälpa till, 
säger Helena.

De har fått bra fart på tillverk-
ningen trots att det är Helenas 
första tillfälle. Elin är här för andra 
gången. Helena sköter maskinen 
medan Elin paketerar. Det är lite 
fabrik över det hela. Kaffe, frukt, 
vatten och något sött står framdukat 
på ett bord, men det får vänta tills 
tvåtimmars-passet är över.  

Har corona påverkat livet för er?
– Det är tråkigt att inte träffa 

folk! säger Elin. Vi har några vi 
umgåtts med hela tiden, men vi kan 
inte åka iväg och inte träffa syskon 
och äldre släktingar. 

– Sen brukar vi gå på teater och 
opera och så. Plötsligt blev kalendern 
väldigt tom! Det är lite tråkigt och 
påverkar vardagen, men att inte få 
träffa familj och vänner är på en 
annan nivå.

– Jag skulle egentligen varit på 
arbetspraktik nu, men den blev 
inställd, säger Helena. Samma med 
vår resa till Rhodos. Det är lite 
kusligt med corona, men jag tycker 
det är positivt på ett sätt också. Hela 
samhället har ett helt annat tempo. 
Det blir fler medvetna val: ”måste jag 
åka och handla det där just nu?” Man 
värderar sin tid annorlunda. Stres-
sen har lagt sig på något sätt, och 
jag tycker om det. Sen är det bra för 
miljön, vi släpper ut mindre. 

– Jag tänker på dem som lever i 
våldsamma relationer, säger Elin. 

”Stressen har lagt sig 
på något sätt, och jag 

tycker om det.”

lina, som är samordnare, hon vigde 
oss förra året. 

– Jag såg det också på Facebook, 
säger Helena. Jag är arbetslös just nu, 
på grund av corona, och får a-kassa. 
Det var en självklarhet, det här är 
mitt sätt att ge tillbaka. 

Nu gör de plastförkläden som ska 
användas i hemtjänsten. En kapell-
makare har stansat ut plasten som 
Elin och Helena ”limmar” ihop i en 
maskin så att det blir förkläden med 
ärmar och en liten påse att förpacka 
dem i.

– Jättebra! säger de om initiativet. 
Förklädena ska användas i hemtjäns-
ten här ute. De skyddar både våra 
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Det måste vara fruktansvärt att vara 
hemma så mycket, även för barn 
utan annan vuxeninblick. Om hem-
förhållandena inte är bra i vanliga 
fall, så blir det inte bättre nu.

När corona är över – 
vad ska ni göra då?

– Förhopp-
ningsvis börja 
plugga i höst, 
säger Helena, 
med siktet inställt 
på IT-projektledare. 

– Umgås med familj och vänner! 
säger Elin. Och planera vår smek-
månad, vi vill gärna åka lite längre 
bort. 

– Kanske får vi resa mer miljö-
vänligt, tåg och båt i stället för flyg. 
Vi får se vart det bär hän.

Hur ser sommaren ut?
– Vi brukar åka söderut i Europa, 

säger Elin, men nu blir vi nog 
hemma. Vi tänkte utnyttja att vi bor 
på en ö och upptäcka de andra öarna 
i kommunen. Vi har börjat med att 
vandra och cykla på Hyppeln och 
Rörö – jättefint! Kanske åker vi 
norröver och fjällvandrar, det beror 
på hur restriktionerna ser ut.

”Det stämmer med 
kyrkans grundvärde-

ringar – att hjälpa den 
som behöver det.”

– Vi bor så fint nära havet i 
Lappo sand, säger Helena. Jag älskar 
det! Vi kommer att fixa med en del 
projekt hemma i sommar. Jag har 
bott i Göteborg, mitt i smeten, men 

Ett jättebra sätt att kunna hjälpa till under corona, man behöver inte uppfinna hjulet själv, säger Helena Wingdell till vänster och Elin Mellgren.  
Som volontärer tillverkar de plastförkläden som används av hemtjänsten på öarna. 

Runt om i Sverige samarbetar 
kommunerna och Svenska kyrkan 
för att samordna hjälp till personer  
i riskgruppen för covid -19. På 
Öckerö med stöd från frikyrkorna.
Volontärer som vill hjälpa till kan  
bl a handla mat, göra ärenden, 
prata en stund på telefon eller 
tillverka skyddsutrustning. 

Behöver du hjälp  
eller vill du hjälpa till?  
Kontakta Karolina Sandros, 
samordnare och präst i Öckerö 
församling tel 0709-93 20 01 
Läs mer på sid 9.

handla till exempel, det är underbart 
att se. På Facebook ser jag mycket 
som görs. Det för med sig något gott 
mitt i misären!

Elin håller med.
– Ja, sedan den första bunkrings-

hetsen lagt sig har det gjorts mycket 
positivt. Vården gör ett fantastiskt 
jobb också. Kanske har vi lärt oss 
något för framtiden också. 

TEXT OCH BILD: CECILIA SUNDSTRÖM  

det räcker med en kopp kaffe där nu, 
sen vill jag ut hit.

– Man måste inte åka bort, 
tillägger hon. Även om restrik-
tionerna kring corona släpper 
kan det ju få lugna sig lite. Jag har 
accepterat det här. Förra veckan 
gick vår diskmaskin sönder och jag 
tänkte att om jag nån gång ska börja 
handdiska så är det väl under corona. 

– Jag uppskattar godheten som 
corona fört med sig, säger Helena. 
Plötsligt börjar människor hjälpa 
varann på ett sätt som vi glömt bort 
sedan länge. Som det här, säger hon 
och pekar över förklädena på bordet.

– Att osjälviskt hjälpa andra att 
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Skriv ned texten från de gröna rutorna och mejla inkl namn och adress till ockero.forsamling@svenskakyrkan.se eller posta: Öckerö för-
samling, Christina Andreasson, Box 1004, 475 22 Öckerö, senast 15 augusti. Märk ”Korsord”. Bland rätta inkomna svar dras tre vinnare.
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KONFAÅRET 2020/21 – VILKEN RESA!
Född 2006? Du är inte ensam om att fundera över livet. Vill du 
upptäcka mer om dig själv, Gud och Europa tillsammans med nya 
kompisar? Vårt konfirmandäventyr startar i september på Hönö, 
Björkö och Öckerö. Håll utkik efter inbjudan i brevlådan!
Läs mer och anmäl dig här: svenskakyrkan.se/ockero
Björkö även www.equmeniakyrkanbjorko.se/

VOLONTÄRER I SAMARBETE MED ÖCKERÖ KOMMUN
I maj fick alla öbor 75+ ett vykort med erbjudande om hjälp: att handla mat, 
hämta mediciner på apoteket, hämta/lämna post, rasta hunden och andra  
ärenden. Eller helt enkelt en pratstund på telefon. Sveriges kommuner och 
Svenska kyrkan samordnar hjälp insatser med anledning av covid -19,  
på Öckerö med stöd av frikyrkorna. Läs mer  
om våra volontärer på sid 6-7.

Vill du ha hjälp  
av en volontär?  
Välkommen att höra av dig! 

• Karolina Sandros, präst/ 
   samordnare: tel 0709-93 20 01 

• Vill du ha hjälp att handla:  
    tel 076-867 57 27 

POPULÄR FÖRSKOLA FIRAR 20 ÅR! 
Kyrkans förskola Bullerbyn på Öckerö fyller 20 i år! Kyrkängen på 
Hönö invigdes tre år senare. I maj firades Förskolans dag på båda 
öarna – med maskerad, lekar, uppdrag, lunch, korv och glass utom-
hus. Förskolan har totalt 76 barn och cirka 20 personal. 
– Just nu finns inga lediga platser, vi har en kö och man ansöker via 
hemsidan, säger Kristin Utbult, förskolechef.

SÄKERHET PÅ KYRKOGÅRDEN  
Under 2020 kontrolleras alla gravstenar på Öckerö och Hönö 
kyrko gårdar. De stenar som inte upp fyller kraven och bedöms  
som farliga kommer att läggas ner. Det är gravrättsinnehavaren 
som har ansvar för gravstenen. Kontakta  kyrkogårdsförvaltningen 
om du behöver råd eller hjälp: Magnus Erlandsson tel 0708-61 15 35.  
Läs mer på vår hemsida.

NÅGON ATT PRATA MED
Våra präster och diakoner  
finns tillgängliga och samtalen 
kostar inget. Läs mer på  
www.svenskakyrkan.se/ockero

Samtalsmottagning  
Ring 031-731 91 00 eller mejla 
ockero.samtal@svenskakyrkan.se

MARIAKYRKAN MÅLAS UTVÄNDIGT
Öckerös äldsta kyrka, Mariakyrkan från 1400-talet, får en 
ansiktslyftning under försommaren. Från 11 maj till början av 
juli målas kyrkan utvändigt. Byggställningar står uppställda, 
men inbokade verksamheter, som begravning, dop, vigslar och 
vissa gudstjänster, genomförs som planerat.
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SÖNDAG 7 JUNI – HELIGA 
TREFALDIGHETS DAG
GUDSTJÄNST • Sara Johannesson,  
Frederic Ogéus.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

GUDSTJÄNST • Karolina  
Sandros, Pernilla Hellman.
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Angelica  
Andersson, Ulrika Davidsson 
Björkö kyrka kl 11

SÖNDAG 14 JUNI 
GUDSTJÄNST• Rasmus Lindén, 
Magnus Wassenius. Avtackning 
Angelica Andersson.
Öckerö kyrka kl 11

SINNESRO I SOMMARTID •  
Karolina Sandros. Tony Rudberg, 
sång och gitarr.
Hönö kyrka kl 16.30

GUDSTJÄNST • Sara Johannesson,  
Ulrika Davidsson.
Björkö kyrka kl 11

LÖRDAG 20 JUNI –  
MIDSOMMARDAGEN
FRILUFTSGUDSTJÄNST • Karolina  
Sandros, Magnus Wassenius.
Hembygdsgården Öckerö kl 11

GUDSTJÄNST FÖR DÖVA  
OCH HÖRANDE • Sofie Strid, 
Ulrika Davidsson.
Björkö kyrka kl 11  

GUDSTJÄNSTER JUNI-AUGUSTI
MÅNDAG 6 JULI –  
TORSDAG 9 JULI
MORGONBÖN • Rasmus Lindén, 
Daniel Brattgård, Pernilla Hellman.
Mariakyrkan, Öckerö kl 09

SÖNDAG 12 JULI
GUDSTJÄNST • Rasmus Lindén, 
Ingegerd Sigfridsson.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

SINNESRO I SOMMARTID •  
Rasmus Lindén. Johanna Askeroth, 
Malin Bryngelsson, sång och gitarr. 
Hönö kyrka kl 16.30

GEMENSAM GUDSTJÄNST • 
Utomhus när vädret tillåter.
Equmeniakyrkan Björkö kl 10

MÅNDAG 13 JULI –  
TORSDAG 16 JULI
MORGONBÖN • Rasmus Lindén, 
Sara Johannesson, Ingegerd  
Sigfridsson.
Mariakyrkan, Öckerö kl 09

SÖNDAG 19 JULI
GUDSTJÄNST • Sara Johannesson, 
Frederic Ogéus. Öckerö samman
lyst till Hönö.
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Daniel Brattgård, 
Paul Peeters. 
Björkö kyrka kl 10 

SÖNDAG 21 JUNI –  
JOHANNES DÖPARENS DAG
GUDSTJÄNST • Karolina  
Sandros, Ulrika Davidsson.
Öckerö sammanlyst till Hönö.
Hönö kyrka kl 11

GEMENSAM SOMMAR
GUDSTJÄNST • Christer  
Holmer, Ulrika Davidsson. 
Björkö kyrka kl 18

SÖNDAG 28 JUNI
GUDSTJÄNST• Rasmus Lindén, 
Magnus Wassenius.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

GUDSTJÄNST • Christer Holmer.
Hönö kyrka kl 11

GEMENSAM GUDSTJÄNST • 
Emma Rudäng. Utomhus när 
vädret tillåter.
Equmeniakyrkan Björkö kl 10

SÖNDAG 5 JULI
GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH 
STORA • Roland Stahre. Christina 
Andreasson, Magnus Wassenius.
Öckerö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Angelica  
Andersson, Pernilla Hellman.
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Christer Holmer,  
Paul Peeters.
Björkö kyrka kl 10 
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Gudstjänster inställda på Kalvsund,
Knippla, Hyppeln och Rörö. Se även  
svenskakyrkan.se/ockero eller i appen Kyrkguiden.

MÅNDAG 20 JULI –  
TORSDAG 23 JULI
MORGONBÖN • Sara Johannesson,  
Christer Holmer, Frederic Ogeus, 
Magnus Wassenius.
Mariakyrkan, Öckerö kl 09

SÖNDAG 26 JULI
GUDSTJÄNST • Sara Johannesson,  
Magnus Wassenius. Hönö sam
manlyst till Öckerö
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

GEMENSAM GUDSTJÄNST • 
Utomhus när vädret tillåter.
Equmeniakyrkan Björkö kl 10 

MÅNDAG 27 JULI –  
TORSDAG 30 JULI
MORGONBÖN • Christer Holmer,  
Sara Johannesson, Frederic 
Ogeus, Magnus Wassenius. 
Mariakyrkan, Öckerö kl 09 

SÖNDAG 2 AUGUSTI
GUDSTJÄNST • Sara Johannesson,  
Frederic Ogéus. Öckerö sam
manlyst till Hönö.
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Christer Holmer, 
Magnus Wassenius.
Björkö kyrka kl 10

SÖNDAG 9 AUGUSTI
GUDSTJÄNST • Karolina  
Sandros, Magnus Wassenius.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

SINNESRO I SOMMARTID •  
Karolina Sandros. Carolina  
Gustafsson, sång.
Hönö kyrka kl 16.30

GEMENSAM GUDSTJÄNST •  
Claes Lager. Utomhus när  
vädret tillåter.
Equmeniakyrkan Björkö kl 10

SÖNDAG 16 AUGUSTI
GUDSTJÄNST • Rasmus Lindén, 
Frederic Ogéus.
Mariakyrkan, Öckerö kl 11

GUDSTJÄNST • Karolina  
Sandros. Märta och Matilda 
Hansson Levin, sång och musik. 
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST• Angelica  
Andersson. 
Björkö kyrka kl 10

SÖNDAG 23 AUGUSTI
MUSIKGUDSTJÄNST • Program 
med Sigvart Dagslands låtar. 
Karolina Sandros, Pernilla Hellman.
Mariakyrkan, Öckerö kl 18 

GUDSTJÄNST • Karolina  
Sandros, Pernilla Hellman.
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Rasmus Lindén, 
Ulrika Davidsson.
Björkö kyrka kl 11

SÖNDAG 30 AUGUSTI
GUDSTJÄNST • Karolina  
Sandros, Frederic Ogéus.
Mariakyrkan. Öckerö kl 11

GUDSTJÄNST • Roland Stahre, 
Pernilla Hellman.
Hönö kyrka kl 11

GUDSTJÄNST • Rasmus Lindén, 
Camille Bloch. 
Björkö kyrka kl 11



Sommaren 2020 bjuder på ett specialprogram i Öckerö församling. Musik och 
andakter spelas in och finns att lyssna på via dator, iPad och mobil. Det blir 
visa, jazz och folkmusik, unga orgeltalanger från öarna, brass och gospel och 
klassiska orgelverk under ledning av församlingens musiker Ogéus, Davidsson, 
Hellman och Wassenius. 

Vi möts till vissa gudstjänster i våra kyrkor, med försiktighet och hänsyn, på 
hälsosamt avstånd. Detsamma gäller morgonbön i Mariakyrkan, guidade turer i 
Mariakyrkan och Öckerö kyrka, pilgrimsvandringar och samtal kring Öppna kort 
vid havet. Trädgården vid Hannas stuga håller öppet stora delar av sommaren.

Vi ställer inte in sommaren 2020 – vi ställer om!

Vi lever i coronatider och förhåller oss till rådande restriktioner från Folkhälso-
myndigheten. I skrivande stund: max 50 personer, handtvätt, avstånd, hänsyn 
och försiktighet. Kanske ändras förutsättningarna under sommaren – följ vårt 
program på webb och Facebook. Eller hör av dig till oss med frågor.

Webb: svenskakyrkan.se/ockero 
Facebook: Öckerö församling
App: Kyrkguiden


