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Ord på vägen från Uppenbarelseboken
”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och
den som lever. Jag var död och se jag lever i evigheters evighet. (Upp:1:17)
Jesus kommer med tröst och hopp när förföljelser,
lidanden och död hör till vardagen. När livet upplevs
som hopplöst, när allt känns tröstlöst och när
modlösheten genomsyrar allt.
Så kommer vår Herre, Jesus Kristus till vår
räddning och säger att han är livet, ljuset och
framtiden. Amen.

Allhelgonahelgen i våra kyrkor
Fredagen 30/10 är dessa kyrkor öppna med
kaffeservering och stillhet
Årstad kl. 10-13
Asige kl. 11-15
Abild kl. 10-14
Slöinge kl. 10-17
Eftra kl. 10-17.30 (Kvällspsalm på
flygelhorn av Erik Ekre kl. 17.30)

Gör ditt gravljus personligare!
Skriv en hälsning eller rita något på ljuset. I Slöinge
församlingshem ställer vi upp ett bord där ni är
välkomna att dekorera ert ljus till allhelgona. Öppet
vecka 44 mån-tors 9-15. Här finns ljus att köpa
eller kan du ta med ditt eget.
Ljusen kommer också att finnas i våra öppna kyrkor
på fredagen den 30/10.

Under rådande pandemi kan vi endast vara 50 personer
i kyrkan. Detta innebär att det kan bli aktuellt att ni behöver boka en plats. Information om dessa tillfällen kommer
finnas på hemsidan, facebook samt HN.

Gudstjänster i november:
Torsdag 29 oktober
Kl. 19.00 Enkel mässa, Slöinge kyrka
Lördag 31 oktober
Kl. 10.00 Gudstjänst, Slöinge kyrka
Öppen kyrka en stund innan och efter gudstjänsten
Söndag 1 november
Kl. 16.00 Minnesgudstjänst, Årstad kyrka
Kl. 18.00 Minnesgudstjänst, Årstad kyrka
(Kyrkokör medverkar på båda gudstjänsterna)
Öppen kyrka en stund innan och efter gudstjänsten
Söndag 8 november
Kl. 10.00 Gudstjänst, Eftra kyrka
Söndag 15 november
Kl. 10.00 Gudstjänst, Slöinge kyrka
Bibelutdelning för barn födda 2013
Kl. 16.00 Gudstjänst, Abild kyrka
Söndag 22 november
Kl. 10.00 Mässa, Asige kyrka
Söndag 29 november
Kl. 10.00 Gudstjänst, Årstad kyrka
Kl. 16.00 Gudstjänst, Eftra kyrka

Digital bokcirkel
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Kom och ha en stämningsfull stund i kyrkan.
Kyrkan kommer att vara
upplyst av levande ljus mellan kl 17-19.
Då kan du lyssna på rogivande, förinspelad musik,
dricka en kopp kaffe, tända ett ljus och samla tankarna.
Då det inte finns någon agenda kan du komma och
gå när du vill under dessa 2 timmar.
Välkommen!
Var: Slöinge Kyrka
När: Fredag den 30/10 kl 17:00-19:00

Tillsammans läser och diskuterar vi boken
“Munken inom dig” av Annika Spalde.
Bokcirkeln startar 26 oktober 2020 och sträcker sig över
6 tillfällen/veckor. Vi läser ca 20 sidor per vecka som sedan diskuteras i en sluten Facebook-grupp. Det går bra att
ansluta till bokcirkeln även efter den 26/10.
Anmälan till diakoniassistent Natascha Heidari via sms:
072-465 33 01
eller mail: natascha.heidari@svenskakyrkan.se.
Deltagarna får tillgång till boken några dagar före
planerad start.

Kontakta oss
Församlingsexpedition
0346-372 30
Telefontid mån-fre kl. 09-16
Ulla Lundin, administratör
Telefon: 0346-372 31
Sms: 072-465 32 96
Natascha Heidari, diakoniassistent
Telefon: 0346-372 36
Sms: 072-465 33 01
Yildiz Gunnarsson, präst
Telefon: 0346-372 32
Sms: 072-465 32 97
Björn Kylberg, präst
Telefon: 0346-372 33
Sms: 072-465 32 98
Carolina Måttgård, fritidsledare
Telefon: 0346-372 38
Sms: 072-465 33 03
Frida Alfredsson, fritidsledare
Telefon: 0346-372 37
Sms:072-465 33 02
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

Jennie Andersson, tf områdeschef
Telefon: 0346-371 10
Sms: 072-465 32 19
Lennart Nordh, 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
Stella Johansson, vaktmästare
Telefon: 0346-372 43
Sms: 072-465 33 04

Webb:
www.svenskakyrkan.se/falkenberg
Jesus sa: Följ mig!
Du kan också följa oss på
facebook!
Susedalens församling

Lettlandshjälpen
Öppet fredagar kl 10-16 och lördagar kl 10-14. De
tar emot kläder och saker för försäljning i butiken,
men inga möbler för tillfället.
Är du intresserad av att arbeta ideellt i butiken?
Kontakta Margareta Tönsgård på tel: 070-291 29 72.

Vart är vi på väg?........
Birgitta är på väg ut mot nya äventyr och utmaningar.
I september återvände hon till vårdyrket och arbetar
nu som distriktssköterska i Falkenbergs kommun. Hon
avtackades i Slöinge kyrka 27 september. Hon tackar alla
för det engagemang och förtroende som ni har visat.
Natascha är på väg in i Susedalens församling.
Under 2020 har hon arbetat i Falkenbergs församling
som diakoniassistent. Hon är utbildad socionom med
erfarenhet av arbete med ungdomar och familjehem.
Natascha kan man vända sig till om man behöver
samtal och stöd.

