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Församlingsblad
feb - maj

Bästa församlingsbor

Olof Ringdahl

På mina resor till
och från arbetet
har jag nu ofta
stått inför den
brinnande busken
– precis om Moses
när han mötte Gud.

Ja, det vill säga: denna står i
Skeppshult, intill en skola. Men, den
brinner – med tusen ljus och med
reflexer i snön, så det blir liksom en
ljusklädnad. Gud befallde Moses:
”Tag av dig skorna, ty den plats du står
på är helig mark”. Där tog herdens
och folkledarens liv en ny bana. Det
vore väl inte rätt att påstå att det
skimrande trädet har ändrat mitt liv,
men det gjorde ett annat träd en gång,
i en äppelträdsodling i trakten av Kivik.
Det var fullt med frukt, och en röst
som talade till mig: ”Sök inte efter det
förgängliga, det ger ingen mättnad.
Ändra ditt liv och följ mig istället, så
ska det bära frukt”. Det var något
det: Att brytas ned, för att sedan få
börja om – en ny väg! Innan det hände
var målet att vinna, att hinna. Så tog
mitt liv en ny väg – och har fått göra
många gånger sedan dess, med ett
tydligare mål, som författaren Tommy
Hellsten har uttryckt det i sin bok ”När
allt faller på plats”: ”Ske framför allt
inte min vilja – utan din!”
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Och nu, när verksamheten bromsar
upp vet vi om att det bästa skydd
mot kylan som växtligheten kan ha, är
den vackra snön som ligger ovanpå!
Som ett isolerande lager. Under snön
väntar växtligheten redan på att gro.
Hemma förbereder jag för lite frösådd
– inomhus. Men jag vet också att det
finns krokusar och tulpaner där inunder
som bidar sin tid!

I vårt område finns det alltså från och
med den 1 mars hela fyra prästtjänster
att ta hand om gudstjänstliv, arbetsliv,
församlingsliv, gemenskapsliv och
förrättningsliv – hur mycket liv kan det
då inte bli! Jag vet hur mycket övriga
arbetslaget har längtat efter detta.
Och dessutom kommer Mariagården

att stå klar någon gång i juni månad.
Vilket fantastiskt liv det ska
kunna bli där!
Allt Gott i Kristus, önskar Olof,
präst och områdeschef.
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Nya Präster i östra område
Olle Philipsson

Under ytan i församlingslivet väntar
också mycket på att spira och gro. Vi
har som en gåva från Gud, fått två helt
nya prästtjänster: Välkomna både Jan
och Olle! Båda har bestämt att lägga
ett helt nytt kapitel till sitt liv, och följa
Jesus var och en på sitt vis i detta. All
Välsignelse till er båda!

Det skall bli roligt att
få vara präst hos er!
Hur beskriver man Olle Philipsson?
Det blir lite som Karlsson på taket,
en 50 -årig “lagom tjock man i sina
bästa år.”... (förhoppningsvis lite
mindre upptagen av sig själv och av
köttbullar än Karlsson). Evelina och
jag har bott i Skällinge under många år.
Det är ju alldeles nästgårds kan man
väl säga. Tidigare har jag varit präst
i Himledalen, Lindberga och Varberg.
Kanske har vi setts någon gång. 
När tycker du om att vara med i
kyrkan? Själv mår jag bäst när vi är
många olika människor som träffas och
trivs tillsammans. När vi vågar dela det
vi tror på och det som är viktigt för

oss. Och när vi har roligt tillsammans.
Jag hoppas vi får många sådana
stunder tillsammans. Jag är nyfiken
på att få lära känna er. Annars gillar
jag matlagning, vandringar, Judo och
musik. Jaha det var väl lite om mig.
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Olle Philipsson
Församlings Präst
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Digitala gudstjänster

Jan Hyllstam
jag alltid varit öppen och nyfiken av mig
på både det ena och det andra.
Ett av mina mer udda intressen är
persisk mattkonst. Olika vackra
mönster ,trädgårdsmotiv, träd,blommor
som bildar avbilder av en himmelsk
verklighet. En vacker tanke...

Jag är övertygad om att Gud har
en mening och ett syfte med de
skiftande och rent av motsägelsefulla
erfarenheter vi kan få göra på vår resa
genom livet. Det gäller att vara ödmjuk i
alla möten. Med kyrkan och hennes rika
tradition får vi en mötesplats där vi kan
dela med oss av det vi varit med om.
Så kan vi berika, stödja och uppmuntra
varandra i liv och tro, för att öka vår
frimodighet att vara till. Först människa
sedan kristen. Eller en av er alla.
Det är nu några av många olika möjliga
formuleringar på hur jag tänker mig
goda möten med er som bor och
verkar inom Falkenbergs pastorat och
i den östra delen, alldeles särskilt. Tack
för inbjudan till tjänst bland er alla !
Jag ser fram emot att mötas !
Jag har långt att åka. vi bor i Sjömarken.
Familjen, 7 personer, i åldrarna 9-30, en
hund och två katter har en bredd i ålder,
intressen och sysselsättningar. Själv har
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Mina stora barn säger att jag
utvecklats i matlagningskonsten
till att bli mer mångsidig. Det låter
förhoppningsfullt! Generositet med
mat och måltidsgemenskap är viktigt
för oss i familjen. Monteringen, hur det
serveras får man inte göra avkall på
säger hustrun, Maria som bott i Italien
i fyra år i sin ungdom. Monteringen
av Ordet , hur det serveras vill jag
inte heller göra avkall på. Därför är
du, dina erfarenheter, ditt liv, dina
intressen viktiga för mig. Nu ser jag
med tillförsikt och spänning fram
emot att vi tillsammans kan bygga
vidare på Kristi kyrka ,en rastplats och
viloplats. Men även en uppbrottsplats,
för att gå vidare i ny riktning. Så får vi
tillsammans försöka bilda ett hållbart
och vackert mönster,en spegling av
himlen med smak och doft av jord...

tam
s
l
l
y
H
n
a
J
Jan Hyllstam
Församlings Präst

Eftersom många församlingar runt om i Sverige valt att ställa in sitt
gudstjänstfirande, så kommer Falkenbergs pastorat att fortsätta
sända gudstjänster digitalt tills vidare enligt följande schema:
Gudstjänsterna blir tillgängliga kl.9 respektive
söndag och kan ses antigen via Facebook
(facebook.com/falkenbergspastorat/),
YouTube (youtube.com/ kanalen heter
“Falkenbergs pastorat”) eller pastoratets
hemsida (svenskakyrkan.se/falkenberg/
webbsanda-gudstjanster)

28/2 Taizégudstjänst,
Drängsered
7/3

Stafsinge

14/3 Skrea
21/3 Svartrå
28/3 Fegens kapell
1/4

Skärtorsdag, Vinberg

2/4

Långfredag, Herting

4/4

Påskdagen, Eftra

5/4

Annandag påsk, 		
Pilgrimsvandring
från Källsjö kyrka

Vi har nu möjlighet att swisha i våra församlingar.
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

123 294 48 74

Källsjö

123 211 99 07

Ullared

123 135 96 29

Älvsered

123 140 38 56
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ÖPPEN KYRKA/GUDSTJÄNSTER feb - maj 2021

Datum

Dag

Fagered

28/2

2 i Fastan

Öppen Kyrka 10 -13

7/3

3 i Fastan

14/3

Midfastosöndagen 9 Gtj JH AB

21/3

Marie Bebådelsedag

28/3

Palmsöndagen

1/4

Skärtorsdagen

2/4

Långfredagen

4/4

Påskdagen

5/4

Annandag Påsk

11/4

2 sönd i Påsktiden

9 Gtj JH BMJ

18/4

3 sönd i Påsktiden

11 Famgtj OP AB *

25/4

4 sönd i Påsktiden

2/5

5 sönd i Påsktiden 9 Gtj OP BMP

9/5

Bönsöndagen

13/5

Kristi Himmelfärds dag 11 Mässa OP AB

16/5

Söndag före Pingst

23/5

Pingstdagen

30/5

HeligaTrefaldighetsdag 11 Mässa JH AB

Präster:
Kyrkomusiker:
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Källsjö

Ullared

Älvsered

Öppen Kyrka 10 -13
11 Mässa OP BMJ

9 Gtj OP BMJ
11 Mässa JH AB

11 Famgtj OP BMJ *
11 Famgtj OP AB *
19 Nattvardsgtj OP BMJ
9 Gtj OP BMJ

11 Gtj OP BMJ

9 Gtj OP AB

11 Gtj OP AB
12.30 Emmausvandring
14.30 Mässa JH AB

11 Mässa OP AB

11 Mässa JH BMJ
9 Gtj OP AB

11 Mässa OP BMJ

11 Famgtj JH BMJ *
9 Gtj OP AB
14 Famgtj OP AB *
9 Gtj OP BMJ

OP = Olle Philipsson JH = Jan Hyllstam
AB = Arne Bäckvall
BMJ = Britt-Marie Johansson

* Gudstjänstpromenad för små och STORA

11 Mässa OP BMJ
9 Gtj JH AB
Aktuell information finns på :
- www.svenskakyrkan.se/falkenberg/fagered-kallsjo-ullared-alvsered
- informationstavlorna vid våra kyrkor -predikoturerna i Hallands Nyheter
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Barnversamhet
Vi hoppas att vi ska kunna starta upp våra barngrupper
i Ullared, Fagered och Älvsered under vecka 9.
Vi kommer lägga ut information om uppstart på Falkenbergs pastorat hemsida.
Om man har frågor får man gärna kontakta oss vi mail och man får även gärna
kontakta oss via mail om man är intresserad av att få information om våran
verksamhet. Adressen är anna.hagstrand@svenskakyrkan.se så
skickar vi ut informationen via mail. Vi kommer även sätta upp affischer
med information inför grupp starterna runt om i våra samhällen.
Mvh Anna, Johan, Britt-Marie, Arne och Patrik

Vi söker valförrättare till kyrkovalet 2021
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

Bilder från våran avslutnings resa till Vallarnas
lekplats och mini-zoo i Falkenberg VT 2020.
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Gravskötselavgifter 2021

Från Vaktmästeriet
Ljuskronorna i Fagered och Älvsered
Ljuskronorna i Fagered och Älvsered har blivit renoverade och putsade.
I Fagered finns det nu även hissar på samtliga ljuskronor.

Liten
0-0,4 m²
Max 7 plantor
Alternativ 1 –

Alternativ 2 –
Alternativ 3 –
Alternativ 4 –
Startpaket –

Mellan
0,41-0,8 m²
Max 13 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
400 kr

600 kr

500 kr

Första året inkl. skötsel
900 kr
1000 kr

1100 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

10

Mariagården

Stor
0,81-1,2 m²		
Max 25 plantor

Arbetet fortskrider enligt plan. Vi i personalen
är väldigt glada att det äntligen händer.

Avlidna i församlingarna
Källsjö		

11 11 20

Karl-Erik Johansson

Ullared		
		
		
		
		

11 25 20
12 05 20
01 05 21
01 12 21
01 23 21

Bertil Emanuelsson
Siv Yvonne Simebjär
Olof Nilsson
Elin Johansson
Marita Nilsson

Älvsered		
		

12 25 20
01 01 21

Ingvar Andersson
Arne Arnagård
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Kontaktuppgifter
Präster
Olof Ringdahl, Områdeschef
arbetsledande komminister
0346 37202
olof.ringdahl@svenskakyrkan.se

Jan Hyllstam
0346 37215
jan.hyllstam@svenskakyrkan.se
Olle Philipsson,
0346 37293
olle.philipsson@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

Ansvarig utgivare: Olof Ringdahl
Design och layout: jake@design202.se S133/2021#1
Framsidan bild: Gustaf Hellsing / Ikon

