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Öppna kyrkor

Den Helige Anden
Evangelisten Lukas skriver i Apostlagärningarna kapitel 1: 1-4.
”När pingstdagen kom var de alla församlade.
Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde
hela huset där de satt. De såg hur tungor som eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av Helig Ande och började tala andra
tungomål, med de ord som Anden ingav dem.”
Efter Kristi himmelsfärd satt Jesus folket och väntade på den Helige Anden. Jesus hade gett sitt folk instruktioner om vad de skulle göra i väntan
på Guds Andes ankomst. Guds Ande som kallas för Tröstaren, Hjälparen,
Livgivaren är den som skall undervisa oss i Sanningen.
Guds Ande uppenbarade sig på ett mäktigt sätt på Pingstdagen, Kyrkans
födelsedag. Sedan den fösta pingsten har genom Andens utgjutelse förändrat mänskligheten och världen radikalt.
När den Helige Ande föll över folket, i eld och tungor skrevs ett nytt
kapitel i historien och för oss alla på en personlig plan.
Ingenting blev sig likt igen för lärjungarna, uppfyllda av Anden nådegåvor
sändes var och en av dem att predika evangeliet om Kristus Jesus ut i
hela världen.
Några av lärjungarna blev kvar i Israel och dog martyrdöden i Israel, medan andra hamnade i Europa, Asien och i andra delar av världen.
Det enda de hade med sig var evangeliet om den Korsfäste och Uppståndne Kristus Jesus. Världen är förändrad genom Andens närvaro, som
ständigt på nytt drar människor till Kristus och upprätthåller Kristi Kyrka.
Utan den Helige Andes välsignelse och närvaro uteblir förnyelse och pånyttfödelse. Där Helige Ande finns där finns sanningen, friheten och livet.
				
				Yildiz Gunnarsson, präst

För att minska smittspridningen av Covid-19 så firas inga gudstjänster i våra kyrkor. Max 8 personer samtidigt under öppen kyrka.
Den aktuella kyrkan för varje söndag är öppen
kl. 10-12 med en kort andakt kl. 10 och kl. 11.
Varmt välkommen!
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Websända gudstjänster
Utöver öppen kyrka med enkla andakter, fortsätter de digitala gudstjänsterna. De läggs som vanligt ut på våra Facebook-sidor, samt Falkenbergs
Pastorats Youtube-kanal och hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/falkenberg/webbsanda-gudstjanster

Dags för kyrkovalet 2021

Lettlandshjälpen
Lettlandshjälpen hoppas kunna
öppna butiken i början av maj.
Öppettider:
fredag 10–16
lördag 10–14
Lettlandshjälpen har nytt
telefonnummer:
0760- 44 87 62

Välkomna!

Demokrati i kyrkan
Söndagen den 19 september
2021 är det val i Svenska
kyrkan. Alla medlemmar äldre
än 16 år kan rösta om hur de
vill att Svenska kyrkan ska styras. Valet handlar om vilka
som ska få ditt förtroende att
fatta viktiga beslut i Svenska
kyrkan de kommande fyra åren,
både i din församling och för
hela Svenska kyrkan.
Vad handlar valet om?
Svenska kyrkan är Sveriges
största trossamfund med 5,8
miljoner medlemmar. Den
kristna grunden innebär ett
engagemang för alla människors värde och värdighet
och för ett aktivt miljö- och
klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning &
sammanhang för dig själv och
andra, till exempel genom dop,
bröllop, andra gudstjänster,
öppen förskola, barn- och
ungdomsverksamhet, körer
och konserter.
Du bidrar också till att bevara
vårt gemensamma kulturarv,
i form av byggnader och traditioner och du är med och
stödjer kyrkans sociala arbete
för människor i utsatthet,
ensamhet och sorg.
Kyrkovalet 2021 äger rum
söndagen 19 september.
Läs om Kyrkovalet 2021;
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Pingst och vigsel

Några frågor till Inger och Åke

Ett kärleksbrev från prästen Björn Kylberg

Vi 30- och 40-talister kommer ihåg Karin Juel med Sune Waldimirs Orkester,då hon
sjöng ”Lyckan” av Martin Koch – ”så tar jag dig till brud i vår för långa rika kärleksår…”
Skriven i folkhemmet år 1936. Ja, då jag växte upp i Varnhem var det inte ovanligt att
man var förlovad under många år för att samla till hemgiften men på lördagskvällen var
man ute och dansade. Många gifte sig också i prästgården, där det fanns ett altare och
2 bönpallar – vaktmästaren var vittne. Sedan bjöds det på ett enkelt kaffe i prästgården. Tittade prästen i kyrkobokföringen - så kom ofta ett barn till världen efter ca 9
månader. Men förr och kanske ÄN - ÄR PINGSTAFTON den ledande dagen ”Känn vinden
som blåser, en vind från himlen, den kärlek den tänder blir aldrig till svek ” Ps. 878 Ps. i
2000-talet – och förstås även Midsommarafton, solvändan … ”Tack, Jesus för ditt vin
till älskade…” från bön 113, En liten bönbok. Ja, när det nu gäller en vigselgudstjänst är
dessa härliga dagar med ”En vänlig grönskas rika dräkt” Ps 201.
Och mer än så – ni båda får Kyrkans välsignelse! Det finns även en tendens att förlägga
högtidsdagen till skördemånaden augusti samt inte att förglömma sköna och klara dagar
i september.
Men tiderna har ändrats och vi med dem - men nog är det ljuvligt då ”Den blomstertid nu kommer med LUST och FÄGRING STOR…” att vigas samman i en av våra 11 fina
kyrkor – välkomna, ty denna vår och sommar kommer aldrig åter!
”Där björkarna susa sin milda sommarsång… och göra livet ljuvligt för varandra”

Visste du att...

...vigsel i svenska kyrkan är gratis?
...den kyrkliga vigseln präglas av tanken att äktenskapet är en Guds gåva?
...förutom brudparet så behövs bara vigselförrättaren och två vittnen för att
vigseln ska bli juridiskt giltig?
...om ni har gift er borgerligt så kan ni få äktenskapet
välsignat i kyrkan?
...ni måste ansöka om hinderspröving hos skatteverket innan vigseln?
...ni kan gifta er varsomhelst? (även om kyrkan förstärker stämningen av högtid och
allvar)
...vissa moment måste ingå för Svenska kyrkans vigselakt?
...om ni vill gifta er utomlands så kontaktar ni en svensk kyrka i det landet?
...det är en myt att småfåglar dör av att äta riskornen?
...den vita brudklänningen slog igenom i början av 1900talet? (Innan dess var klänningen ofta svart)
...i den svenska traditionen går brudparet in i kyrkan
tillsammans för att visa att båda gör det frivilligt?

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

Ingegerd Fredlund, musiker
Telefon: 0346-372 47, Sms: 072-465 33 10
ingegerd.fredlund@svenskakyrkan.se

Ulla Lundin, administratör
Telefon: 0346-372 31, Sms: 072-465 32 96
ulla.lundin@svenskakyrkan.se

Ulf Segerberg, musiker
Telefon: 0346-372 34, Sms: 072-465 32 99
ulf.segerberg@svenskakyrkan.se

Ingrid Eriksson, diakoniassistent
Telefon: 0346-372 36, Sms: 072-465 33 01

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

Yildiz Gunnarsson, präst
Telefon: 0346-372 32, Sms: 072-465 32 97
yildiz.gunnarsson@svenskakyrkan.se
Björn Kylberg, präst
Telefon: 0346-372 33, Sms: 072-465 32 98
bjorn.kylberg@svenskakyrkan.se
Carolina Måttgård, fritidsledare
Telefon: 0346-372 38 , Sms: 072-465 33 03
carolina.mattgård@svenskakyrkan.se
Frida Alfredsson, fritidsledare
Telefon: 0346-372 37, Sms: 072-465 33 02
frida.alfredsson@svenskakyrkan.se

Lennart Nordh, vaktmästare
Telefon: 0346-372 40, Sms: 072-465 33 04
lennart.johansson2@svenskakyrkan.se
Mats Wie, vaktmästare
Telefon: 0346-372 42, Sms: 072-465 33 06
mats.wie@svenskakyrkan.se
Helén Nilsson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 41 , Sms: 072-465 33 05
helen.s.nilsson@svenskakyrkan.se
Stella Johansson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 43, Sms: 072-465 33 04
stella.johansson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/falkenberg
Susedalens församling
susedalens_forsamling

Ansvarig utgivare: Staffan Orrdal

Vem friade och hur?
Inger: Vi friade nog bägge två. Vi träffades på en dans när
Åke spelade och jag var där och dansade. Det sa pang och
sen den dagen har vi varit ihop varje dag.
När och var gifte ni er?
Åke: Vi gifte oss i Alfshögs kyrka den 9 juni 1962. Det
var på pingstafton och vi hade bokat kyrkan långt innan
eftersom många ville gifta sig under Pingst.
Hur gick det till?
Inger: Det var vackert väder den dagen. Vaktmästarens fru hade
smyckat kyrkan
otroligt fint och
vi hade klätt
en båge full
med liljekonvalj.
Brudkronan som
tillhör Alfshögs
kyrka var viktig.
Men det var
mycket mycket
bröte innan. Jag
minns hur vi
kämpade med
att lära dig dansa
brudvals, Åke.
Efter vigseln
hade vi en stor
fest på Vinbergs
pensionat. Pappa
betalde väl för alltihop.

Några frågor till Sofi och Kim

Vem friade och hur?
Det gjorde jag (Sofi). Jag pratade med Kim i telefon när
jag stod och stekte pannkakor till barnen. Så då sa jag bara
att ska vi inte ta och gifta oss? Väldigt oromantiskt, haha!
När och var gifte ni er?
Vi gifte oss i Vessige kyrka den 18 augusti 2012
Hur gick det till?
Vi skulle åka till USA i september och hade först tänkt
gifta oss där men ju mer vi tänkte på det så ville vi ändå
ha de närmaste med på vigseln. Vi ville inte ha något stort
och stelt bröllop utan vi bjöd in till trädgårdsfest och när
gästerna anlände så blev de skickade till kyrkan. Det blev
en fantastisk dag med en enkel och vacker vigsel i kyrkan
och efteråt en toppenfest som slutade med dans på altanen till sent in på natten. Två veckor senare reste vi på en
oförglömlig bröllopsresa till USA.

