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Kyrkomusik - vad är det?

Gudstjänst & Mässa i Vessige-Okome

Att säga att musiken är en stor del i vårt vardagsliv är nästan en underdrift. Den finns överallt - på radion i bilen på väg till jobbet, i bakgrunden i affären, och många av oss går med den i lurarna nästan jämt.
Men när man har möjligheten att ha musiken som jobb, får den en annan
roll. Istället för att vara ett sätt att slappna av eller ta tankarna från vardagens tunga börda, blir den istället själva bördan. Av den anledningen
har vi t.ex inget piano i vardagsrummet, något som många kanske hade
förväntat sig hos en musiker-familj. När jag kommer hem njuter jag av
tystnaden och naturens egna musik, ute i trädgården.
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I kyrkan är musiken också otroligt viktig. ”Kyrkomusikerns uppgift är att
predika med toner” sade någon. Den förstärker det som prästen predikar
om och tolkar bibeltexternas innerbörd så de blir lättare att förstå.
Men vad är kyrkomusik egentligen? Är det bara orgelstycken av Bach
och Händel som hamnar i den kategorin? Psalmer?
Ja och nej. Självklart har orgelmusiken och de gamla psalmerna en viktig
plats, men kyrkomusik är mer än så. För att musiken ska nå människor
i deras liv behövs en stor variation. En poplåt från topplistan kan i vissa
fall säga och beröra mer, än en psalm med gamla ord som är svår att
sjunga. Det ena är inte ”bättre” än det andra, men båda behövs, och allt
däremellan. Precis som alla människor är välkomna i kyrkan, bör olika
sorters musik vara lika välkomna.
Min favorit-bibeltext som jag tycker säger detta väldigt bra, är
Psaltaren 150: 3-6
”Prisa honom med hornstötar,
prisa honom med harpa och lyra,
prisa honom med tamburin och dans,
prisa honom med strängaspel och flöjt,
prisa honom med klingande cymbaler,
prisa honom med jublande cymbaler.
Allt som lever och andas skall prisa Herren.
Halleluja!”

Jakob Torstadius, musiker Vessige-Okome

Kl. 10 och 11 Enkel gudstjänst
Kl. 10 och 11 Enkel gudstjänst
Kl. 10 och 11 Enkel gudstjänst
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Gudstjänst & Mässa i Susedalen
20/6 Slöinge Kl. 10 och 11 Enkel gudstjänst
26/6 Eftra
Kl. 18 Friluftsgudstjänst på Salleberget
27/6 Asige
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15/8 Årstad Kl. 10 och 11 Enkel gudstjänst

Websända gudstjänster
Utöver gudstjänster och öppen kyrka, fortsätter de digitala gudstjänterna.
De läggs som vanligt ut på Facebook, Falkenbergs Pastorats Youtube- kanal
samt hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/falkenberg/webbsanda-gudstjanster

Drop-in-vigsel vid Ugglarps gamla kvarn
Vänta inte med att gifta er - ni älskar ju varandra!
Vi erbjuder er en enkel och festlig vigsel vid Ugglarps kvarn.
Vi gör detta till en minnesvärd dag för er!
Musiker finns med och vi bjuder på något gott efter vigseln!

Kontakta oss
Församlingsexpedition
0346-372 30
Telefontid mån-fre kl. 09-16

Jennie Andersson, områdeschef
0346-371 10, 072-465 32 19
jennie.e.andersson@svenskakyrkan.se

Tänk på att en av er är medlem i Svenska kyrkan.
Beställ hindersprövning från Skatteverket i god tid.
Ta med den godkända hindersprövningen och era legitimationer.

Yildiz Gunnarsson, präst
0346-372 32, 072-465 32 97
yildiz.gunnarsson@svenskakyrkan.se

Ingrid Eriksson, diakoniassistent Susedalen
0346-372 36, 072-465 33 01
Ingrid.eriksson@svenskakyrkan.se

Björn Kylberg, präst
0346-372 33, 072-465 32 98
bjorn.kylberg@svenskakyrkan.se

Jakob Torstadius, musiker Vessige-Okome
0346-372 48, 072-465 33 11
jakob.torstadius@svenskakyrkan.se

När?
Den 25 juni mellan klockan 14.00 och 15.00
Den 26 juni mellan klockan 15.00 och 16.00
Boka tid innan
Låter det roligt? Vänta inte - boka tid med prästen
Yildiz Gunnarsson i Susedalens församling
på telefon 072-465 32 97.

Kristina Wallemo, diakon Vessige-Okome
Lennart Nordh, vaktmästare
0346-372 50, 072-465 33 13
0346-372 40, 072-465 33 04
kristina.wallemo@svenskakyrkan.se
lennart.johansson2@svenskakyrkan.se
Ulf Segerberg, musiker Susedalen
0346-372 34, 072-465 32 99
ulf.segerberg@svenskakyrkan.se

Sommarmusik i Svartrå
Detta året provar vi något nytt - vi kommer vara utanför Svartrå kyrka, på den stora parkeringen. Där kommer finnas
en scen och gott om sittplatser där man kan slå sig ner och lyssna.
Svartrå kyrka har som vanligt sommarkyrka vecka 29 och 30.
Maxantal vid utomhus-scenen: 100 pers. Ingen föranmälan behövs.
Det är fri entré till samtliga arrangemang. En frivillig kollekt tas upp vid varje tillfälle.
Om man av någon anledning inte kan närvara fysiskt kan man se hela veckans sommarmusik i direktsändning, eller i
efterhand, på:
www.svenskakyrkan.se/falkenberg/sommarmusiken-i-svartra eller facebooksidan: ”Vessige-Okome församlingar”
Välkomna!

Måndag 19 juli, kl 18.00
Härliga sommarsånger
Finstämd skönsång av några folkkära musiker. Kom och lyssna på
både gamla och nya klassiker!
Medverkande: Jan Ove Johansson, Arne Josefsson, Rebecka Nilsson,
Maria Lorick, Gun Erlandsson

Tisdag 20 juli, kl 18.00
Gospelfest med Golden Gospel Youth Choir +
Band
Okomes ungdomskör sjunger känd och okänd gospelmusik av Anna
Weister, Kirk Franklin m.fl, med förhoppningen att beröra och sprida
glädje! Högt tempo och mycket sväng utlovas!
Medverkande:
Körledare: Anja Torstadius
Band: Markus Olofsson Delgado, Anders Janfalk, Jakob Torstadius

Torsdag den 22 juli, kl 18.00
PianoMarcus - Musik i sommarkväll
När pandemin begränsade såg han möjligheter och gav oss digitala
musikkvällar på Facebook. Nu får vi lyssna ”i verkligheten” och njuta
av en skön kväll med blandad somrig, välkänd musik.
Medverkande: Marcus Gillsjö + Hemlig gäst

Fredag den 23 juli, kl 18.00
Tonvenner - Nya arrangemang på
välkända sånger
Gruppen som bjöd på svängig julmusik är tillbaka! De skickliga
musikerna från Malmö Musikhögskola spelar egenskrivna
arrangemang från den svenska psalmskatten, med vackra
melodier och tänkvärda texter.
Medverkande: Henry Nilsson, Gabriella Gniste, Sanna Olsson, Edvin
Sydmark, Svante Norlin

Sommarmusik i Eftra kyrka
Fritt inträde till samtliga sommarmusikprogram, kollekt upptas till församlingens musikverksamhet.
Begränsat antal platser. Föranmälan görs till kyrkomusiker
Ulf Segerberg, mail ulf.segerberg@svenskakyrkan.se, telefon 0346-37234 eller sms 072-465 32 99

Välkomna!

Onsdag 7 juli, kl 19.00
Barock och romantik
Linda Thorslund, sopran har fått sin utbildning vid musikkonservatoriet i Birmingham och Eric Thorslund, tenor har studerat på Operahögskolan i Göteborg. Båda är verksamma i Stockholm som frilansande
sångare. De ackompanjeras på piano och orgel av Ulf Segerberg,
kyrkomusiker i Susedalens församling. Kvällen program innehåller
barockmusik av tonsättare som Bach och Händel samt romanser av
jubilaren Stenhammar med flera.

Onsdag 14 juli, kl 19.00
Pianoafton
Johan Möller Lekemo är utbildad konsertpianist vid Högskolan för
scen och musik i Göteborg och har tilldelats ett flertal stipendier. Han
är verksam som frilansande pianist, både som solopianist och tillsammans med olika orkestrar och har bl.a. varit solist i Tjajkovskijs första
pianokonsert. Programmet ”En resa med Chopin” innehåller några av
Frédéric Chopins mest älskade pianostycken.

Onsdag 21 juli, kl 19.00
Folkmusik
Trinning består av riksspelmännen Åsa Björkman, fiol, sång och gitarr,
Anna Dahlgren, fiol, kontrabas och sång samt Karin Sjöberg, fiol och
sång. De framför traditionella folklåtar från olika delar av landet i ny
tappning på fiol, sång, gitarr och kontrabas. Vi får höra Polonäser från
1700-talet, folkliga koralvarianter, innerliga visor, fartfyllda polskor
och dansanta valser samt egenskrivna låtar.

Onsdag 28 juli, kl 19.00
Flöjt och gitarr
Flöjtisten Ann Elkjär och gitarristen Martin Fogel har båda hederstiteln ”Associate of the Royal Academy of Music” från musikhögskolan
i London där de inledde sitt samarbete för 20 år sedan. Sedan dess
har de etablerat sig som återkommande gäster hos flera svenska
kammarmusikföreningar och i festivaler och de har bl.a. gjort en
japanturné. Kvällens program innehåller musik av bland andra Mauro
Guiliani och 100-årsjubilaren Astor Piazzolla.

Sommarkyrka i Eftra och Abild

I båda kyrkorna kommer det finnas värdar i kyrkan som gärna visar dig runt.
Kaffeservering, Fairtradeprodukter och Lettlandshjälpens lotteri.
Eftra kyrka
Öppet måndag-fredag 5/7-23/7 kl. 14.30-18.00 med andakt kl. 17.30.
Abilds kyrka
Öppet måndag-fredag 19/7-30/7 kl. 14.30-17.30 med andakt kl. 17.00.

Sommarkyrka i Vessige och Svartrå

Välkommen till våra sommarkyrkor! Ta en fika, titta runt på de vackra
kyrkogårdarna eller gå en liten rundtur inne i kyrkorna.
Det kommer även finnas en skattjakt för barnen!
Försäljning av fairtradeprodukter till förmån för act Svenska kyrkan.
Vessige kyrka
Öppet måndag-fredag 5/7-16/7 kl. 14-18
Svartrå kyrka
Öppet måndag-fredag 19/7-30/7 kl. 14-18
Sommarmusik på parkeringen vid Svartrå kyrka mån, tis, tors & fre kl. 18

Sommarutflykter
29 juni Abild Brogård

Vi samlas klockan 13.45 vid parkeringen vid Slöinge kyrka.
Vi följer rådande restriktioner och därför får var och en
ordna med biltransport. Fika kommer att serveras och vi
tar upp en frivillig gåva för detta, överskottet går till ACT.
Anmäl dig till Ingrid Eriksson, diakoniassistent i
Susedalens församling senast den 24 juni.
Tfn. 0346-372 36, sms 072-465 33 01 eller
epost ingrid.eriksson@svenskakyrkan.se

13 juli Kerstin & Mats Nilsson i
Eftra Kyrby 142

Vi samlas klockan 13.45 vid parkeringen vid Slöinge kyrka.
Vi följer rådande restriktioner och därför får var och en
ordna med biltransport. Fika kommer att serveras och vi
tar upp en frivillig gåva för detta, överskottet går till ACT.
Anmäl dig till Ingrid Eriksson, diakoniassistent i
Susedalens församling senast den 8 juli.
Tfn. 0346-372 36, sms 072-465 33 01 eller
epost ingrid.eriksson@svenskakyrkan.se

Glad sommar
önskar

Vessige, Okome
och
Susedalens
församlingar

Ansvarig utgivare: Staffan Orrdal

www.svenskakyrkan.se/falkenberg

