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Vi får väl se hur det blir
Den här
sommaren ha vi
väl börjat vänja
oss vid orden:

Olle Philipsson

döden. I stället för att försöka
få tiden att stanna gäller det
att smycka tidens flykt”.

Ja vi vet ju inte.
Vi får väl se
hur det blir.

Vi får se hur det blir med både
semesterplaner som församlingslivet.
I normala tider är det ju bara några av
oss åt gången som lever i ovissheten.
De som lever i en förändring vi inte
rår över. Som när man väntar barn,
eller när någon får sjukdom eller sorg.
Det finns ju både goda och svåra
förändringar. De som vi ser fram emot
och de som skrämmer oss. Den här
sommaren är det vi alla som säger
att vi får väl se hur det blir.
Jag vet inte hur du tänker kring att
inte veta hur det blir. Vi är ju alla olika
med hur mycket vi vill planera och
strukturera. Någon vill ha något att se
fram emot och gillar att planera. En
annan känner sig bunden av det som
är bestäms. Det är ju sorgligt med det
som inte blir (stackars studenterna).
Men det finns också något jag tycker
om i det som måste ske spontant.
Det var något skönt i nedtrappade
förväntningar. Jag har lärt migt
uppskatta det normala och enkla
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som jag annars brukar ta för givet.
Livet levs lite mer ”här och nu”. Nog
finns det något att lära sig av det?
Samma lärdom som när man får

Vi får smycka tidens flykt. Nu är
utmaningen att hitta det fina i vår
tid och ta vara på det som växer
och lever här och nu. Här finns
ju så många möjligheter hos
oss på sommaren.
Som ny präst i trakten upptäcker
jag så många vackra fina ställen
varje dag när jag är ute och åker.
Och alla fina människor som lever
här Jag önskar dig en fin sommar
och hoppas att du finner en plats
i församlingen där du trivs och
vill vara med
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Olle Philipsson
Församlings Präst

Magnus Aronson / Ikon

av ansvar för barn som växer upp.
Det är omöjligt att ha kollen över
deras uppväxt. Eller om man har en
trädgård, då lär man sig att det inte
går att planera eller kontrollera allt.
Det är ju så att allt som lever och
växer förändras. Någon har skrivit
om sin trädgård

Svenska kyrkan i Ullared
Här når ni oss på våra
digitala kanaler. Bara
scanna QR koden
med din mobil.

Facebook

Webbsidan

”För att bli lycklig med sin trädgård
måste man ha försonats med allt
levandes oundvikliga och ständiga
förändring, med vissnandet och
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Framtidsfrågor… Projektet levande stenar

Källsjö
Friluftsgudstjanst
i Söderbergs park
- Källsjö Kl14.00

Våra församlingar står inför en hel del förändringar. Under sommaren blir
Mariagården i Ullared färdigrenoverad. I höst kommer de anställda kommer att
utgå därifrån. Församlingslivet kommer närmre både Furugården och Apelskolan.
Det skapar nya möjligheter.

Dags att anmäla sig till konfirmation! För dig som
skall börja 8:an i Apelskolan finns särskilt 3 grupper
att välja på. Skannar QR Koden för mer Info.

Det sista året har ju verksamheten och gudstjänstlivet varit begränsat. Det
bästa med stunder av förändring är att det finns plats för nya goda tankar
och idéer. Just nu pågå en reflektion kring kyrkans liv och verksamhet.
Hur gör vi när vi får starta upp igen? Dela gärna dina kloka tankar.

Barnverksamhet

Här är några funderingar:

• Varför delar vi så ofta upp oss
efter i olika åldrar? Vad händer
när vi får äta, skratta och lära
tillsammans i alla åldrar. Varför
skall vi lämna av barnen i kyrkan
och vänta utanför? Varför skall
de äldre på Furugården alltid
fira Gudstjänst för sig?

Vi började vår terminen med att
jobba om allas lika värde genom att
måla strumpor i olika färger och
mönster inför internationella down
syndromdagen.

• Vilka är vi som bor här just nu?
Vad vill vi som är här just nu?
Tittar vi för mycket på det som
varit eller hur andra gör?
• Finns det möjlighet att engagera
sig på ett sätt som passar den
enskilde? Måste vi engagera
oss lika mycket och lika länge?

På Jungfru Maria bebådelsedag hade
vi vår första vandringsgudstjänsten
i Källsjö för små och STORA där vi
också hade en utställning med våra
olika strumpor.
Vandrings Gudstjänsten i Källsjö blev
succé så vi fortsatte med konceptet
i både Ullared, Fagered och Älvsered.
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Att få träffas utomhus på olika stationer och göra saker
tillsammans har verkligen varit roligt och lärorikt
för oss alla.
Magnus Aronson /Ikon

Magnus Aronson / Ikon

I Projektet levande stenar kommer vi ge möjlighet för nya tankar och verksamheter.
Vi kommer bjuda in gäster som delar sina tankar och erfarenheter. Kanske åker och
besöker en plats där man varit lite modig. Du som vill något nytt eller vara med i
samtalet, håll ögonen öppna! Följ vad som händer på facebook (svenska kyrkan i
Ullared) eller i samtal med anställda, församlingsråd och andra engagerade.

Barnverksamheten har nu haft
avslutning och jag vill tack för en rolig
termin och hoppas på en minst lika
rolig termin till hösten där vi kan hitta
på massa roliga saker tillsammans.
/Personalen i barnverksamheten
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Sommartips!

Musik i sommarkväll

Det finns mycket att se och uppleva under
sommaren i Svenska kyrkan. Här är några tips:

1. Musik och konserter
i Falkenbergs pastorat!

2. Vandring och
Pilgrimsvandring

På sommaren finns det många tillfällen att göra
utflykt till några av de 30-talet kyrkor som finns
i Falkenbergs pastorat. Dessutom får du uppleva
härlig musik. All sommarmusik och konserter som
genomförs i vårt pastorat under sommaren hittar
du på www.svenskakyrkan.se/falkenberg .

Under senare år
har rörelsen kring
pilgrimsvandring och
pilgrimsleder vuxit
enormt inom svenska
kyrkan. Nu hittar
du fina leder och
arrangerade vandringar
över hela Sverige.

Meddelande om lättnader i coronarestriktionerna
kom ju sent och därför är det svårt att nå ut med
information om alla arrangemang. Håll därför utkik
på hemsidan och i tidningen.

Vill du veta mer om
vad en pilgrim är? Eller
hitta kartor över olika
vandringsleder? Se
www.pilgrimisverige.se
www.svenskakyrkan.
se/sokdintro/
pilgrimsvandring

foto - tookapic/pixabay

3. Sommarkyrkan
Kyrkobyggnaderna tillhör oss alla och de berättar om kristen tro, men också om
landets och den lokala platsens historia. Många kyrkor har sommaröppet för
den som vill upptäcka kulturarvet. På flera håll ordnas också café i anslutning till
kyrkan. Hitta rätt med hjälp av appen Kyrkguiden eller sommarkyrkokartan
- och håll distansen även i sommar!

I Ullareds kyrka har vi
Musik i sommarkväll
fyra onsdagar i juli
månad kl. 19.00.

Plats för 50 st
sittande vid anvisade
platser får plats vid
varje tillfälle.
Platsbiljetter
(utan kostnad)
hämtas i samband
med gudstjänst
föregående söndag
eller föregående
tisdag kl 17-18.30
i Ullareds kyrka.

7 juli

”Änglarna sjunger
i sommarvind”
Linda Karlsson Johbarn
& Jens Helander

14 juli

“Våra favoriter”
med Amelia och Susanne Blomster

21 juli

“Musik till tröst och glädje”
Inger-Lisa Bäckvall: Blockflöjt/piano
Arne Bäckvall:Trumpet/piano/Flygelhorn

28 juli

“Agnes med Violinen”
Agnes Lax: Violin
Arne Bäckvall: Piano

Mer info: www.svenskakyrkan.se/sommarkyrkan
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GUDSTJÄNSTER juni - augusti 2021

Datum Dag
30/5

Heliga Trefaldighets dag 11 Mässa JH AB

6/6

1 sönd e Tref

13/6

2 sönd e Tref

20/6

3 sönd e Tref

26/6

Midsommardagen

27/6

Johannes döparensdag

4/7

Apostidagen

7/7

Onsdag

11/7

6 sönd e Tref

14/7

Onsdag

18/7

Krista Förklarings dag

21/7

Onsdag

25/7

8 sönd e Tref

28/7

Onsdag

1/8

9 sönd e Tref

8/8

10 sönd e Tref

15/8

11 sönd e Tref

22/8

12 sönd e Tref

29/8

13 sönd e Tref

Präster:
Kyrkomusiker:
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Fagered

OP = Olle Philipsson
OR = Olof Ringdahl

Källsjö

Ullared

Älvsered
9 Gtj JH AB

11 Mässa OP BMJ

9 Gtj OP BMJ

9 Gtj OP AB

11 Mässa OP AB
9 Gtj OP BMJ

11 Mässa OP BMJ

11 Mässa JH SL

9 Gtj JH SL
11 Gtj OP MG

9 Gtj OP MG

9 Gtj OP BMJ

11 Mässa OP BMJ
19

11 Mässa JH BMJ

Musik OP BMJ

9 Gtj JH BMJ
19

Musik JH BMJ

11 Mässa COM BMJ

9 Gtj COM BMJ
19

9 Gtj COM AB

Musik COM AB

11 Mässa COM AB
19

Musik OR AB

9 Mässa DR AB

11 Gtj DR AB
14 FriluftGtj DR AB
9 Gtj OP AB

11 Gtj OP AB

JH = Jan Hyllstam DR = Dan Roskvist
COM = Carl-Olov Möllerström

AB = Arne Bäckvall
BMJ = Britt-Marie Johansson
  SL ≈ Sture Lundgren   MG = Mårten Grosshög

11 Mässa OP AB
9 Gtj OP AB

9 Mässa OP BMJ

11Mässa OP BMJ

Aktuell information finns på :
- www.svenskakyrkan.se/falkenberg/fagered-kallsjo-ullared-alvsered
- informationstavlorna vid våra kyrkor - predikoturerna i Hallands Nyheter
Friluftsgtj - se sidan 5 för mer info

Musik i sommarkväll - se sidan 7
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Coronapandemin har tvingat miljontals människor till ett liv
i extrem fattigdom och utsatthet. FN befarar att 235 miljoner
människor kommer behöva akut humanitär hjälp under 2021.
De människor som drabbas hårdast
av katastrofer är de som har minst
möjlighet att skydda sig. Att hålla
distans till varandra kräver utrymme.
Utrymme som inte finns när åtta
personer delar ett rum utan kök.
Distansarbete är omöjligt när
överlevnaden beror på tillfälliga
dagarbeten eller att
sälja frukt och juice
vid en vägkant.
Din gåva
gör det
möjligt!

Tillsamm
a
kan vi g ns
öra
skillnad

De lokala aktörerna är nyckeln. De
får handledning i krishantering för att
ge stöd till familjer som drabbats av
arbetslöshet och plötslig fattigdom.
De får kunskap om hur smittspridning
kan stoppas och stöd att sprida viktig
information i sina närområden. De får
även utbildningar om hur det ökade
våldet i hemmen kan förebyggas
och hanteras.
Genom Act Svenska kyrkans nätverk
på plats, blir stödet effektivt och
leder till en långsiktig förändring för
människor i utsatthet.
Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt!

Swish
din gåv a
a
900 12 till
23
Tack!

10

Det här kan din gåva räcka till:
• 100 kr räcker till 17 kg
näringsersättning till barn.

Agnes Lax är
violinist och
folkmusiker
från Gällared

• 200 kr räcker till en skoltermin
för ett barn på flykt.
• 305 kr räcker till en veckas
lön för en mentormamma.
• 330 kr räcker till att starta
en självhjälpsgrupp.
• 500 kr räcker till en
latrin i ett flyktingläger.
• 920 kr räcker till två lastbilar
med vatten för handtvätt.
• 1445 kr kan stödja en hushållerska
som förlorat sitt arbete
undercoronapandemin.

Hon har precis avslutat sitt första år på
Kungliga musikhögskolan i Stockholm.
Med Hjärtat i den svenska folkmusiken
och fiolen i handen blir musiken denna
kväll somrig och finstämd.
Att få komma till Ullareds kyrka och
spela ser hon mycket fram emot,
det är något speciellt att spela i sina
hemtrakter och få dela med sig av den
musik som hon tycker allra mest om.
Kom och listna på Agnes 28 juli
i Ullareds kyrkan.
Vi har nu möjlighet att
swisha i våra församlingar

Swisha din gåva till
900 1223. Tack!

Tillsammans med systerkyrkor och
samarbetsorganisationer världen över
kämpar Act Svenska kyrkan för att
stötta människor att resa sig starkare.

Prisexempel:

Foto - Ellen Lax

Under Samma himmel

Agnes i fokus

Varje församling har sitt eget
swishkonto. Glöm inte att skriva
datum och ändamål (t.ex. “kollekt”
eller “försäljning”) i meddelanderutan.
Våra Swish-nummer är följande:

Fagered
Källsjö
Ullared
Älvsered

123 294 48 74
123 211 99 07
123 135 96 29
123 140 38 56
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Gravskötselavgifter 2021

Vi söker valförrättare till kyrkovalet 2021

Liten
0-0,4 m²
Max 7 plantor

Den 19 september 2021 är det dags för kyrkoval.
Vi behöver valförrättare/röstmottagare.

Intresseanmälan till valet 19 september 2021
Om du är intresserad av att medverka som valförrättare/röstmottagare på
valdagen ber vi dig att fylla i dina personuppgifter i formuläret på följande
webbsida; www.svenskakyrkan.se/falkenberg/kyrkoval-2021.
Du måste ha fyllt 18 år innan valdagen.
Många valdistrikt
I Falkenbergs pastorat finns 17 valdistrikt där det behövs minst fem valförrättare/
röstmottagare per distrikt. En ordförande leder röstmottagningen. Det finns
också en vice ordförande. Vallokalerna har två varianter av öppettider, 6 eller
11 timmar. I uppdraget ingår utbildning samt att delta i rösträkningen när
vallokalen stängt. Om du blir uttagen kommer du att få e-post till den adress
du uppgivit.
För information
Kontakta kanslichefen Håkan Widepalm,
hakan.widepalm@svenskakyrkan.se eller 0346-371 02
Anmäl dig som valförättare/röstmottagare - läs mer
www.svenskakyrkan.se/falkenberg/kyrkoval-2021

Alternativ 1 –

Alternativ 2 –
Alternativ 3 –
Alternativ 4 –

Från år två –

Mellan
0,41-0,8 m²
Max 13 plantor

Stor
0,81-1,2 m²		
Max 25 plantor

Penséer, påsklilja eller ljung,
sommarblommor & vintertäckning
1200 kr
1300 kr

1400 kr

Sommarblommor
800 kr
900 kr

1000 kr

Regelbunden tillsyn och
borttagning av snittblommor

220 kr

Perenner - Startpaket första året inkl. skötsel
900 kr

1000 kr

1100 kr

400 kr

500 kr

600 kr

I alternativ 1, 2 och 4 ingår grävning, plantering, rensning, vattning,
gödsling, och att ta bort vissna snittblommor
I alternativ 3 ingår bortplockning av vissna snittblommor och grästrimning.
För mer detaljer och prisuppgifter besök;
www.svenskakyrkan.se/falkenberg/gravskotsel---prislista
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Från Vaktmästeriet

Svenskagravar.se
Om man går in på
svenskagravar.se
kan man hitta
gravsatta på
samtliga av våra
kyrkogårdar.

Ljudvandringar med QR-kod
I samarbete med hembygdsföreningar och en extern konsult
har det producerats ett antal digitala ljudvandringar.
Genom att lyssna på förinspelat
material om lokala personer kan du
antingen på hemmaplan eller på plats
ta del av intressanta berättelser.

Man kan se vilka som är gravsatta i samma
grav och en karta över kyrkogården där
platsen är markerad. Man kan även hitta
begravda där gravrätten återgått till kyrkan
och gravstenen är borttagen. Här får man
tyvärr inte upp kartan men all information,
årtal och vilka som är gravsatta finns med.
Vill man veta var gravplatsen fanns kan
man kontakta vaktmästarna.

Alla kommer åt ljudguiden genom
att antingen skanna en QR-kod
vid ett antal gravar på kyrkogårdarna
ellerbesöka webbsidan;
www.kulturgravar.se/halland
Just nu finns dessa stolpar endast
i Källsjö. I Älvsered är gravarna
utvalda och stolpar med QR-kod
kommer snart.

Här ser m

Här flyttar vi dopfunten för
att slipa och lacka trägolvet
i Älvsered kyrka.
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framsteg. Invign
an Mariagårdens

Här har vi målat om de
fyra korsen som står på
Fagereds kyrkogård.

ing är planerat til

l september!

Här vi har tagit bort ett farligt
träd som var för
ruttet i Älvsered.
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Kontaktuppgifter
Präster
Olle Philipsson,
0346 37293
olle.philipsson@svenskakyrkan.se

Jan Hyllstam
0346 37215
jan.hyllstam@svenskakyrkan.se
Olof Ringdahl, Områdeschef
arbetsledande komminister
0346 37202
olof.ringdahl@svenskakyrkan.se
Kantorer
Britt-Marie Johansson
0346 37218
britt-marie.johanssonFK@svenskakyrkan.se
Arne Bäckvall
0346 37217
arne.backvall@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
och diakoniassistent
Jeanette Åkesson
0346 37219
jeanette.akesson@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent
Anna Hagstrand
0346 37229
anna.hagstrand@svenskakyrkan.se
Johan Karlsson
johan.karlsson5@svenskakyrkan.se
0346 37228
Kyrkvaktmästare
Katharina Springer, 1:e vaktmästare
0346 37223
katharina.springer@svenskakyrkan.se
Birgitta Ambrosini - 0346 37220
birgitta.ambrosini@svenskakyrkan.se
Jake Hewer - 0346 37221
jake.hewer@svenskakyrkan.se
Magnus Kronqvist - 0346 37222
magnus.kronqvist@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltning, Begravnings- & Kyrkogårdsfrågor
Skogskyrkogården, 311 40 Falkenberg Tfn: 0346-37120
falkenberg.kgf@svenskakyrkan.se, öppet kl. 8-12 mån-fre
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