Fotspår i sanden
En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick
längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde
plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid
varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter:
det ena spåret var hans, det andra var Guds.
När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger
under sin levnadsvandring fanns det bara ett par
fotspår. Han märkte också att detta inträffade under
hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.
Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud
om detta. ”Herre, Du sa den gången jag bestämde mig för
att följa Dig att Du aldrig skulle överge mig utan gå vid
min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra
svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par
fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade mig när jag
behövde Dig mest.
HERREN svarade: ”Mitt kära barn jag älskar dig och
skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och
lidande. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig.
-Författaren okänd
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”Den blomstertid nu kommer med
lust och fägring stor.”
Denna Kolmodins sommarpsalm från Gotland
– som fått inleda sommar efter sommar i mina
sommarbrev – har med tanke på dagssituationen fått mina tankar att gå åt annat håll!
Mina tankar går osökt till den 15 april 2017,
då Karin Thunberg i Svenska Dagbladet fångade
situationen med rubriken
”Mod att våga leva mellan köksfönstret och
evigheten”. En lastbil på Drottninggatan i
Stockholm krossade till döds den elvaåriga flickan Ebba Åkerman och skadade andra
gående svårt. Ebba hade stigit av bussen och
skulle möta sin mamma… det talar nog skulle
August Strindberg ha sagt! Också i år denna
vår och försommar tränger sig rubriken på men
av annat skäl – med ett ord: Coronasmittan.
Därför är ingenting som vanligt för oss heller!
Flera av oss har blivit satta i karantän med
ensamhet och oro inte minst för närstående
– permitteringar, arbetslöshet. Påskhögtidens
gudstjänster blev inställda. Ja, det är många
stenar, som rullats för människors liv i Coronavirusets spår. Stenar, som tynger våra axlar och
hindrar oss att ta oss fram. Men också detta
– att vi kanske börjat se varandra på ett nytt
sätt! Vi värms av all kärlek människor emellan!
Vi värdesätter varandra än mer, då vi inser med
teologen och kväkaren Emilia Fogelklou att
”VI ÄR VARANDRA” – bekräftelse, tillhörighet,
medmänsklighet och tro samt att i allt detta
har vi en osviklig förebild och medvandrare i
JESUS Kristus - han som DÅ som NU fick människorna – du och jag – att i honom uppleva
Guds kärlek och acceptans. Påsktiden slutar
med Kristi Himmelsfärds Dag och löftet om
NÄRVARO – ”och jag är med eder alla dagar till
tidens slut”. Matt28:20
Så, vänner i Susedalens församling – det finns
dessbättre alltid någon som kommer oss till
mötes, Gud själv. Välkommen i sommar till
enkel gudstjänst och ”öppen kyrka” på söndagar samt möjlighet att fira en ”Enkel mässa –
när annat är svårt” vissa torsdagar.
Välkomna!
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Ja, fager blommar liden med tillönskan om en
välbehövlig sommar detta rastställe, som vi så
väl behöver med tanke på den ofta långa vintern. Låt mig få avsluta med två versrader från
Erik Lindorm i hans dikt ”Sommardag” årgång
1925.
”Det är så stort att jag får gå på jorden ännu en
sommar, full av doft och sken, och bjudas in i
varje dikesren till smultronmiddag på de gröna
borden, och sova ut på någon skuggig sten.
Så tackar jag min jord att jag får vara vid liv, en
människa, ett blod, ett jag, ett hjärta, som slå
med lätta slag och låta sorgsna drömmerier fara
som moln i fjärran på en sommardag”
Hälsningar mellan hägg och syrén i
gullregnens månad

		Björn Kylberg, präst

Sommarkyrka i Eftra
Välkommen till Eftra kyrka v.28-30 öppet måndag till fredag mellan
14.30-18.00. Här finns kaffeservering, fairtrade produkter och Lettlandshjälpens lotteri. Ungdomar är på plats, de visar och berättar gärna
om kyrkan.
Välkomna

Lettlandshjälpen

Sedan 1995 arbetar Susedalens församling
med frivilliga krafter för insamling till vår
vänförsamling i Varme och till sjukhus och
skolor i Lettland.
Butiken håller stängt tills vidare
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Barngrupper Hösten 2020
Gruppstart vecka 37
Församlingshemmet i Slöinge
Miniorer: (Födda 13-14) Fredagar 13.30-15.15
Juniorer: (Födda 12) Tisdagar 13.30-15.15
Alpha: (Födda 11) Torsdagar 13.30-15.15
Omega: (Födda 10) Måndagar 13.30-15.15
Credo: (Födda 08-09) Tisdagar 15.15-17.00
Ungdomsgrupp: (Födda 08 och äldre) Måndagar 16.00-18.00 udda veckor
Församlingshemmet i Årstad
Barntimmar: (Födda 15-16) Onsdagar 9.30-11.00
Miniorer: (Födda 10-14) Onsdagar 13.15-15.00
Kyrkstugan i Asige
Kyrkis: (Födda 15-16) Torsdagar 9.30-11.00
De barn som går i F-klass och 1-klass, hämtar vi på fritids och följer sedan dem som ska
tillbaka till fritids. Barnen från 2-klass och uppåt går själva till oss. Vi bjuder på fika i alla
eftermiddagsgrupperna.
Det är gratis att vara med!
Välkommen att höra av dig och prova på!
Carolina
Telefonnr: 0346-372 38, sms: 072-465 33 03, carolina.mattgard@svenskakyrkan.se

Start för barnkören i Susedalens församling!
Start: vecka 37
Tid: Torsdagar 15.00-16.15,
Plats: Slöinge församlingshem
Ålder: årskurs 3-5
Ledare: Adrian Sandström Dali
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HÄNDER I FÖRSAMLINGEN
Barnens vårtermin!

Vi besökte Bibelns värld utanför Ängelholm med de lite större barnen. Här fick
vi träffa Urban som guidade oss genom bibelns historia. Vi fick uppleva historien genom sketcher och modellbygge över staden Jerusalem, en mycket
uppskattad resa.

I våra grupper har vi provat många nya saker,
då vi pga corona ställde om verksamheten till
att vara utomhus.
Vi har bland annat planterat, gått till skogen,
tittat på kyrkklockorna, grillat korv, pysslat
och lekt. Så många härliga stunder vi haft
tillsammans.

Önskar er alla en härlig sommar!
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Gudstjänster i Susedalen
JUNI

1:a söndagen efter trefaldighet
14/6 Kl. 10.00, Årstads kyrka
Enkel gudstjänst

6/8

Kl. 19.00, Slöinge kyrka
Enkel mässa

9:e söndagen efter trefaldighet
9/8 Kl. 10.00, Abilds kyrka
den helige johannes döparens dag
Enkel gudstjänst
21/6 Kl. 10.00, Severin Nilssons 		
stuga
10:e söndagen efter trefaldighet
Friluftsgudstjänst
16/8 Kl. 10.00, Eftra kyrka
Enkel gudstjänst
25/6 Kl. 19.00, Slöinge kyrka
Enkel mässa
11:e söndagen efter trefaldighet
23/8 Kl. 10.00, Asige kyrka
3:e söndagen efter trefaldigeht
Enkel gudstjänst
28/6 Kl. 10.00, Slöinge kyrka
Enkel gudstjänst
12:e söndagen efter trefaldighet
30/8 Kl. 10.00, Abilds kyrka
JULI
Enkel gudstjänst
4:e söndagen efter trefaldighet
5/7 Kl. 10.00, Abilds kyrka
Enkel gudstjänst
apostladagen
12/7 Kl. 10.00, Eftra kyrka
Enkel gudstjänst
6:e söndagen efter trefaldighet
19/7 Kl. 10.00, Årstads kyrka
Enkel gudstjänst
kristi förklarings dag
26/7 Kl. 10.00, Asige kyrka
Enkel gudstjänst

AUGUSTI

8:e söndagen efter trefaldighet
2/8 Kl. 10.00, Slöinge kyrka
Enkel gudstjänst
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Öppen kyrka och enkel mässa
Nu öppnar Falkenbergs pastorat upp för enkel gudstjänst. Men ”öppen kyrka”
kommer fortsätta och kyrkorna kommer vara öppna mellan kl. 10.00-15.00.
Där får du möjlighet till enskild andakt och bön. Titta på hemsidan eller predikoturerna i HN för att se vilka kyrkor som är öppna den aktuella söndagen.
Under sommarmånaderna kommer det firas ”enkel mässa - när allt annat är
svårt” i flera olika kyrkor i pastoratet. För information om var mässor erbjuds
hänvisar vi till
www.svenskakyrkan.se/falkenberg eller följ oss på Facebook.

Foto: Daniel Fekete /HIA/ACT Alliance/Ikon

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL
Tillsammans med partner världen över ger
Act Svenska kyrkan människor i utsatta
situationer tillgång till hygienartiklar, skyddsutrustning, matpaket och information om
hur spridningen av coronaviruset kan minskas.
Tillsammans gör vi skillnad.

HUR STANNAR MAN
HEMMA UTAN NÅGOT HEM
svenskakyrkan.se/act
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Falkenbergs pastorat

Sommarmusik

2020

På grund av rådande situation blir det inga konserter i våra kyrkor i sommar.
Istället kommer musikgudstjänster att visas på pastoratets webbsida och
Facebooksida. Det blir en härlig blandning av musik. Klassisk musik, gospel,
visor kommer att blandas med nutida tongångar – från många av Falkenbergs pastorats kyrkor.
Välkommen att sitta ner och njuta framför skärmen i sommar. Vrid upp ljudet
och ha en skön stund. Från slutet av juni till mitten av augusti läggs de inspelade konserterna ut på webben och Facebook.

www.svenskakyrkan.se/falkenberg
https://www.facebook.com/falkenbergspastorat/
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Ny områdeschef
Hej! Jag heter Jennie Andersson och är sen 1 april tillförordnad områdeschef
för södra området i Falkenbergs Pastorat. Jag har jobbat i pastoratet i snart 2 år
med uppdrag inom både personal och projektledning.
Jag bodde tidigare på Öckerö i Göteborgs norra skärgård, och har från ett tidigare
äktenskap två vuxna barn.
Jag är utbildad förskollärare med flera års erfarenhet från arbetet, mitt senaste
uppdrag var som förskolechef i Öckerö församling.
Anledningen till att jag flyttade till Falkenberg var kärleken till honom som sedan
två
månader tillbaka är min man.
Jag ser fram emot att lära känna området och den historia som finns här. Kyrkan
spelar en viktig roll i samhället och jag kommer göra mitt bästa för att ta vara
på det engagemang som finns för att utveckla verksamheten men, även för att
bevara det som är unikt och bra. Jag kan inte göra det själv, det kan bara göras
tillsammans om det ska bli riktigt bra.
Jag önskar er en fin sommar
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-
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Vårt så vanliga liv, vår vardag har
drastiskt förändrats i dessa Coronatider och det har drabbat oss alla,
på ett eller annat sätt oavsett ålder.
Men de som är 70+ har fått ytterligare begränsningar att förhålla sig
till. Jag, Birgitta Öhman, träffade
några 70+ i vår församling och ställde några frågor t.ex. - Hur är det att
vara i karantän? Vad gör man istället
för det som man gjorde tidigare?
Jag ringer upp Kerstin Nilsson som bor i
Eftra kl. 9.30.
”- Jag har precis avslutat ett gympapass!
Säger Kerstin och låter så där härligt glad på
rösten. Varje vardag, måndag till fredagar
från kl. 9.10 – 9.30 sänder SVT 1
”Gympapass med Sofi”. – Vi är sex personer
i min omgivning som gympar tillsammans
fast var för sig i sina hem. Det blir en fin
gemenskap mellan oss trots att vi inte
träffas i verkligheten. Vi brukar skicka små
SMS till varandra efter passen och recenserar om det varit svettigt eller så – säger
Kerstin.
Kerstin är kyrkvärd men nu när inga gudstjänster firas i vår församling åker hon till
församlingar i Halmstad där gudstjänster
hålls. – Jag har saknat våra gudstjänster så
därför har jag valt att åka till andra
församlingar och fira mässa där. Det är alltid
intressant att se hur andra församlingar
firar sina gudstjänster, det är ju samma ordning men ändå olika på ett positivt
sätt - avslutar Kerstin.

På en balkong träffar jag Marianne Johansson, kyrkvärd boende i Slöinge.
” – Jag saknar gemenskapen, saknar mina
vänner och hur vi tidigare träffades och
satt och fikade tillsammans. Jag saknar
gudstjänsterna i vår församling. Jag vill inte
åka till någon annan församling som håller i
gudstjänst för jag är rädd att bli smittad. Jag
saknar våra bönemöten, daglediga träffar, ja
saknar gemenskapen som är så viktig. Och
inte få träffa mina barnbarn! Det är sorgliga
tider, men vi pratar ju via datorn och ringer
till varandra men det blir inte samma sak.
Men nu ska jag och en mina väninnor åka till
Harplinge kyrkogård och fika. Vi kör varsin
bil och sitter ju utomhus och fikar. Det är
skönt att det blir varmare och varmare ute
i alla fall. En bön som hjälper mig i dessa
tider är sinnesrobönen. Den vill jag delge till
andra för tröst. – avslutar Marianne.

”Sinnesrobönen”
Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Amen.
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Kreativitet i Corona tider!
Pia Hallin bor i Årstad och är allkonstnär.
Hennes tips är att åka ut till Långasand. – Hela
stranden är så fin. Det är alltid ett så vackert ljus
på klipporna med fiskarstugor i bakgrunden. Jag
brukar samla strandfynd som jag tar med mig hem
och gör olika tavlor av det jag hittat. Det är
rogivande för mig.

Arnold och Else Britt Albrektsson bor på
Björkgatan i Slöinge.
Vi har ett härligt uterum som vi vistas i mesta hela dagen! Nu har vi besök av vår dotter
Gunilla Gunnarsson och vi kan träffas och fika
tillsammans trots de restriktioner som finns.

Ingrid Boketun bor också på Björkgatan och
väntar på sin väninna för att sitta ute och fika
tillsammans.
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KONTAKTA OSS
Birgitta Öhman, Diakoniassistent
Telefon: 0346-372 36
Sms: 072-465 33 01
Yildiz Gunnarsson, präst
Telefon: 0346-372 32
Sms: 072-465 32 97
Carolina Måttgård, fritidsledare
Telefon: 0346-372 38
Sms: 072-465 33 03
Ulf Segerberg, musiker
Telefon: 0346-372 34
Sms: 072-465 32 99
Adrian Sandström Dali, musiker
Telefon: 0346-372 35
Sms: 072-465 33 00
Lennart Johansson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 40
Sms: 072-465 33 04
Mats Wie, vaktmästare
Telefon: 0346-372 42
Sms: 072-465 33 06
Helén Nilsson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 41
Sms: 072-465 33 05

Våra säsongsanställda Stella Johansson
och Eric Johansen planterar rosor i de
nya spaljéerna vid församlingshemmet i Slöinge.

Ulla Lundin, administratör
Telefon: 0346-372 31
Sms: 072-465 32 96
Jennie Andersson, tf områdeschef
Telefon: 0346-371 10
Sms: 072-465 32 19
Staffan Orrdal, kyrkoherde
Falkenbergs pastorat
Telefon: 0346-371 01
Sms: 072-465 32 10
Expeditionen i
Slöinge församlingshem
Telefon: 0346-372 30

GÅ GÄRNA IN PÅ VÅR HEMSIDA!
www.svenskakyrkan.se/falkenberg
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