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Det finns en fråga som åtminstone 
jag ställer mig, nästan dagligen se-
dan ett år tillbaka. Vad är möjligt 
idag? Vad kan jag göra? Har jag lite 
ont i halsen, eller kan jag gå och 
handla mat? Kan jag gå och hälsa 
på den som skulle behöva det? Har 
jag blivit smittad av den jag träffat 
som visade sig ha Covid-19? 

Allt är möjligt! stod det textat på 
en tavla i ett skyltfönster. Som en 
uppmu nt ran att tän ka 
posit iv t för moda r jag. 
Budskapet har väl sällan 
känts så fel som nu. Omöj-
ligheter na kan komma 
fort. Från en stund till en 
annan. Efter regeringsbe-
slut, Folkhälsomyndighe-
tens presskonferens eller 
rekommendationer från 
biskopar, kommun och regioner. 
Det som var möjligt, blir omöjligt. 
A l lt if rån operat ioner, besök på 
äldreboenden, bröllopsfester, stora 
påskgudstjänster, resor och arbets-
tillfällen. Och det har inte ett dugg 
med oss själva eller vår inställning 
att göra. Allt är möjligt, kan skrivas 
om till att mycket just nu tyvärr är 
omöjligt. 

I kyrkans år, går vi in i fastan 
och påsk. Det är en period där li-
vets skuggsidor blir särskilt tydliga. 
Fastans och passionstidens texter 
handlar om hur Jesus går mot sitt 
stora lidande och hur våld, hot och 
död närmar sig. Hans liv kommer 
att ta slut efter en plågsam död. 
Men det slutar inte där. Det omöj-
liga har blivit möjligt. Till och med 
döden är besegrad i och med Jesus 

uppståndelse.  I påskens 
lju s, v i ke r skuggor n a 
undan. Det finns ett liv 
bortom det vi kan se här. 
Ett liv bortom döden. Och 
det finns Liv i livet här och 
nu. Ingenting är omöjligt 
– för Gud.

Mitt, och säkert ditt, 
liv kommer att fortsätta 

strösslas med omöjligheter som vi 
inte kan påverka. Allt är inte möj-
ligt för mig. Men för Gud är det möj-
ligt. Det är inte alltid jag förstår vad 
eller hur. Men jag vågar hoppas på 
det. Påskens ljus och uppståndel-
sens glädje kan ge hopp och glädje 
mitt ibland alla omöjligheter.

Livets omöjligheter

KYRKOHERDEN HAR ORDET Text: Malin Hammarström

Bön

Med vår längtan efter ljus och 

hopp, mänsklig och gudomlig 

värme kommer vi till dig vår Gud 

och ber:

Tänd hoppets och kärlekens 

ljus inom mig och håll mig tätt, 

tätt intill din sida.

Gud, låt mig lita på att allting 

är möjligt för dig. 

Så ber jag om läkedom, hälsa, 

tröst, och om hopp. För andra, och 

för oss själva.

Fördriv alla skuggor, gör nat-

ten till dag, och hjälp att vi under 

livets färd får vara ett kristusljus 

för varandra.

Amen

I PÅSKENS
LJUS, VIKER
SKUGGORNA 
UNDAN. DET 
FINNS ETT 

LIV BORTOM 
DET VI KAN 

SE HÄR.

PASTORATETS 
PILGRIMSRESA 
TILL VADSTENA
ETT ÄR NÖDVÄNDIGT
10-12  september 2021

Mitt i Coronapandemin längtar många av oss till en tid där vi igen kan 
träffas ansikte mot ansikte och dela det kristna livet med varandra. 
Pastoratets digitala gudstjänster och andakter är vi glada över men 
visst saknar många av oss den kristna gemenskapen där vi tillsam-
mans får lyssna till Jesu ord, bryta brödet, lovsjunga och samtala 
om tron.

I förtröstan att vaccinet kommer att ge oss ett skydd mot Covid-19 
håller vi på att planera sommaren och hösten. 

Många nya idéer finns om hur vi kan växa som kyrka i vårt pasto-
rat. Att växa betyder inte bara att vi gärna vill bli fler utan det handlar 
också om att vi fortsätter att söka Guds rike och växa i tro, kärlek 
och tillit. 

I evangelietexten för den 15: söndagen i Trefaldighetstiden (12 
september), säger Jesus: ”Gör er inga bekymmer, fråga inte vad skall 
vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss ... Sök först Guds rike 
och Guds rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matteus 
6:31-34). Med dessa tillitens ord kommer nu en inbjudan till en enkel 
pilgrimsresa till Vadstena.  

Vi börjar vår pilgrimsresa med kvällsmässan på Smögen torsdag 
kväll (9 september) och åker sedan på fredag morgon till Mariagården 
i Vadstena där vi stannar till söndag lunch. Vi avslutar vår pilgrimsresa 
med en enkel mässa i Hunnebostrands kyrka på söndag kväll. Vi lever 
enkelt med självhushållning, samtalar och deltar i Klosterkyrkans 
böneliv, besöker pilgrimscentrum och vandrar. Pilgrimsgruppen kan 
vara max 10 deltagare (inklusive ledare).

Kostnaden för pilgrimsresan är 500kr
Är du intresserad av att vara med på pilgrimsresan till Vadstena, anmäl 
dig gärna till: Henriet Miell, 0730827550.

(Om det inte är säkert att åka iväg avbokar vi resan vecka 34)
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Hovenäsets kapell är ett kyrkorum som är – och har 
varit – ett viktigt rum för många människor i f lera ge-
nerationer. Ett stort ideellt engagemang har bidragit 
till att det finns ett kapell på Hovenäset och det ägs av 
Hovenäsets kapellförening. I kapellet har barn burits 
fram till dopet, par uttryckt sin vilja vid vigselgudstjäns-
ten att leva tillsammans, många har tagit avsked av sina 
kära i begravningsgudstjänsten. Gudstjänster har firats, 
nattvard delas kring altarringen. Musik har ljudit i mu-
sikgudstjänsterna. Kapellet är viktigt för bygden, som 
ett vittnesbörd om den kristna tron och som offentligt 
rum. Mellan 2010 och 2019 har kapellet använts av för-
samlingen vid 231 tillfällen och samlat 5641 deltagare. 

Sotenäs pastorat har sedan en tid inte haft någon 
verksamhet i kapellet. Det beror på beslut tagna vid 
kapellföreningens årsmöte 2018. Beslutet innebar att 
stadgarna som bland annat reglerar kyrkans roll, ome-

delbart skulle sluta att gälla. Pastoratet miste sitt inf ly-
tande i föreningen och kan därmed inte ta det ansvar 
för kyrkorummet som det enligt Kyrkoordningen är 
skyldiga att ha.

Under tiden som gått efter årsmötet har förening-
ens styrelse och pastoratet haft f lera möten och för-
sökt hitta en lösning på situationen.  Pastoratet är inte 
emot en stadgeändring i sak och arbetar gärna fram 
nya stadgar tillsammans i styrelsen. De ska antas på två 
på varandra efterföljande årsmöten och sedan prövas 
av Kyrkorådet för att säkerställa att de inte bryter mot 
Kyrkoordningen. 

Tyvärr har samtalen inte lett till någon lösning. Där-
för har pastoratet påbörjat en process, om att ta kyr-
korummet ur bruk (tidigare begrepp är avsakralisera 
eller avkristna). Denna beräknas ta minst ett halvår 
eftersom f lera instanser är inblandade.

Vägen vidare
Det ena alternativet är att kapellet inte längre är kyrko-
rum, det är också det som styrelsen i kapellföreningen 
framfört till pastoratet att de önskar. Föreningen för-
fogar fritt över kyrkorummet då det är taget ur bruk.  
Kyrkliga inventarier så som predikstol, altare, altar-
tavla och dopfunt f lyttas i samråd med Länsstyrelsen.

Den andra vägen innebär att kapellet fortsatt är 
kyrkorum. Vi firar gudstjänster, vigslar, dop och be-
gravningsgudstjänster, men anordnar tillsammans 
andra aktiviteter som skapar och stärker gemenskap. 
Vi utformar tidsenliga stadgar, men där kyrkans an-
svar för kyrkorummet är tydligt. Vi hittar goda sam-
arbets-  former och försöker hitta till förtroende och 
respekt för varandras ansvar och engagemang. 

Pastoratets kyrkoherde svarar gärna på frågor. Mer 
information med länkar finns på Svenska kyrkan So-
tenäs hemsida.

Har du önskemål eller synpunkter på Hovenäsets 
kapellets framtid och vill påverka denna så bör du sna-
rast vända dig till styrelsen för föreningen.

Vad händer med
Hovenäsets kapell?
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DIGITALT 
BIBELSTUDIUM
Den gode herden

Varje onsdag kväll, 14 april–26 maj, kl. 19-20 
kan du delta i ett digitalt videomöte där vi 
fördjupar oss i en bibeltext för den 
kommande söndagen.
 
Henriet Miell som är präst i pastoratet, 
kommer att leda gruppen.                                   
 
Vill du vara med i gruppen så skicka din 
anmälan till Henriet på mailadressen nedan. 
Du får sedan en länk till mötet. Vi använder 
Zoom, så det är bra att ha laddat 
ner det på din dator eller telefon innan.
 Glöm inte att fylla i din epost-adress korrekt!
 
henriet.miell@svenskakyrkan.se

Nyheterna nådde oss om allt som hände 
i Kina, och sedan allt närmre: Italien, Jön-
köping, och så var det helt plötsligt här.

Vi lyssnade på alla nedstängningar 
och i mars så stängdes Kvarnberget för 
besök – något som direkt berörde oss 
diakoner. Våra Barngrupper pågick som 
vanligt men det var ju äldrekontakterna 
som det drogs ner på. Att vara 70+ blev 
helt plötsligt livsfarligt. Det innebar att 
de extra resurser som vi haft i barngrup-
perna försvann. Barnverksamheten fort-
satte dock som vanligt.

Vi blev koordinatörer i samarbete 
med kommunen för att bygga en inköps-
kedja för de som var sjuka eller satta i 
karantän. Målet var att leverera säkert 
och hålla smittad isolerad. En eloge till 
Ica Ankaret med Equmeniakyrkan och 
Facebookgruppen ”handla för din granne 
i Sotenäs”. De hade redan startat upp 
en verksamhet som fungerade. Vi ”stal” 
konceptet och började bygga liknande 
runt om de olika livsmedelsbutikerna i 
bygden med hjälp av idrottsföreningarna 
och frivilliga. På vissa orter gick det lätt 
på andra var det trögare. Vi fick inse att 
detta med att plocka ihop varor åt kund 
inte var det lättaste. Utbudet i våra bu-

Diakoni 
i spåren av 
Covid -19

tiker är stort och blandat och allt finns 
i en massa olika varumärken. Nåväl, vi 
blev duktiga på att hitta i de butiker vi 
verkade. I början av juni avslutades detta 
samarbete med kommunen.

Det har under året varit många tele-
fonsamtal med människor som mår då-
ligt på grund av ekonomi, eller isolering.

Vuxenverksamheten tog fart i slutet 
av maj med våffelkafé på Smögen en 
gång i veckan. Med stort avstånd mel-
lan borden och med många hygienfö-
reskrifter. Det blev glada tillrop av våra 
besökande som, även om de satt långt 
isär, åtminstone kunde se på varandra.

Malmön började med samma koncept 
i september. Vi startade då upp musik i 
kyrkan med kaffe efteråt för den som så 
önskade. Våra duktiga musiker Catharina 
Algesten och Agnetha Hellgren spelade 
och sjöng. Folk satt och njöt. Underbart 
att se dessa glada ansikten.

Något som fungerat under hela året 
är vandringsgruppen – vi möts ute och 
skiljs ute. Ibland hade vi med kaffe och 
fikade någonstans på vägen.

Vid skolornas höstlov i slutet av ok-
tober slog pandemin till igen och vår 
barnverksamhet stoppades och all verk-

samhet lades över till online. Vi fick till 
en digital adventskalender och en stor 
julkrubba. De flesta i pastoratets arbets-
lag engagerades på något sätt!

Vi saknar de mänskliga kontakterna 
och Er läsare. Vi saknar möten, utflykts-
resor, födelsedagskalas, leva-vidare-
grupper, anhöriggrupper, skolkontakter, 
andakter på Kvarnberget, att hälsa i 
hand, ge varandra en kram och våga sitta 
nära. För att vara helt ärlig så saknar vi 
till och med det som vi tyckte var trist 
när vi var i full gång.

Vi önskar ER läsare en Välsignad vår-
vinter med hopp om en bättre sommar 
och en pandemifri höst.

Maria Landgren och Laila Lind
Diakonerna i Sotenäs

För information om gudstjänsterna i pastoratet, se 
hemsida, facebooksida eller annonsering i Bohusläningen.
Det går också bra att kontakta expedition eller prästerna, 
se kontaktuppgifter på sidorna 10-11.
Välkommen!
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Hej! Efter fråga insåg jag att jag inte har så många vältagna foton 
på mig själv från senare tid, däremot har min dotter tecknat av 
mig i blyerts, en teckning jag blev mycket glad när jag fick den. 
Tänker att denna bild, så god som någon, kan få representera 
mig för första gången i församlingsbladet. För det är ju så att 
den första bild vi gör av varandra kan bli något platt, färglös 
och endimensionell – hur vältecknad den än är. När sedan du 
och jag faktiskt möter varandra upptäcker vi så mycket mer 
och kan fylla i den första uppfattningens skiss.

I våra lite märkliga dagar oroar det mig något för hur detta 
faktiskt ska gå till. Hur kan jag börja lära känna min församling 
när vi inte fysiskt får mötas och hur ska du lära känna mig..? 
Ett litet kort, första bidrag kommer här:

Jag är en lyckligt lottad person som delar livet med min fru 
Lisa. Vi firar faktiskt 30 år som gifta i sommar, stort. Våra tre 
barn, Joel, Alma och Anton, är numera vuxna och har nyligen 
lämnat uppväxthemmet för att pröva sina egna vägar genom 
livet. För oss innebär detta ett nytt kapitel med flytt till Hun-
nebostrand, spännande!

I min prästgärning har jag verkat i Vadstena, Linköping, Åhus 
och nu senast i Mörrum. Jag har fått pröva på många sidor av 
uppgiften att vara präst men återvänder alltid till vikten av 
att samlas till gudstjänst och bön. Du och jag behöver ta emot 
och dela för att kunna ge vidare, med vilken uppgift vi nu än 
tjänar i världen.

Hur är då jag och vad ägnar jag min tid åt? Ja, jag vill tro 
att jag är en lugn, vänlig och analytisk person. Jag gör sällan 
oövertänkta beslut utan vill kunna stå för det jag gör och säger.

Musik är en stor del av mitt liv. Jag har alltid sjungit och spelat 
och tycker att det finns så otroligt mycket vackert att upptäcka 
inom olika genrer och inte minst när vi spelar eller sjunger 
tillsammans. Jag har också stor lust till att snickra, renovera 
och hitta fram till kluriga lösningar. Nog har jag även nött lite 
sulor och svingat klubbor för avkopplings skull.

Där har du något av en första skiss av mig, hoppas även 
att jag kan få börja göra mig en bild av dig inom en inte alltför 
avlägsen framtid.
/ Fredrik Sigurdsson

Ny präst - arbetsledande 
komminister i Hunnebostrands 
och Tossene församlingar 

Välkommen Fredrik!

Nya med-
arbetare i 

pastoratet!Jag heter Annika Helgesson, är 44 år och uppväxt på lands-
bygden utanför Grums i södra Värmland. Under många år 
arbetade jag i Grums Pastorat som kyrkogårdsarbetare men 
när jag hösten 2015 blev bohuslänning fick jag Sotenäs Kom-
mun (anläggningsavd.) som arbetsgivare.  Det senast året har 
jag jobbat på KustCharken med bland annat framställning av 
charkprodukter och som försäljare i butiken. 

Tillsammans med min man Bengt äger jag fem jakthundar 
(Drever) och vi har en liten uppfödning med någon valpkull 
varje år. En stor del av vår fritid består därför av jakt, frilufts-
liv och motion. Som nybliven kajakägare ser jag också fram 
emot fina paddlingsturer längs den bohuslänska kusten i vår 
och sommar.

Ny vaktmästare på Malmön 
Välkommen Annika!

Tjernobylföreningens årsmöte
är framflyttat till hösten.
Information kommer under våren.

Hållö kapells årsmöte
Tisdag 23 mars, kl 18.00
6 fysiska platser i Kungshamns församlingshem.
7 fysiska platser i hunnebostrands församlingshem.
Boka fysiska platser genom Rune Johansson, 070-779 87 39.
Boka digital plats via Zoom genom Lars Svernling, 
lars.svernling@svenskakyrkan.se 

Skulle du vilja vara kapellvärd någon gång i sommar? Hör av dig till hallokapell07@gmail.com
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FÖRSAMLINGSHEMMEN
För bokning av församlingshemmen
tel. 0523-66 84 00

FÖRSAMLINGSVÄRDINNOR/LOKALVÅRDARE
Församlingsvärdinna Maja Kirsby
tel. 0523-66 84 28, maja.kirsby@svenskakyrkan.se
Församlingsvärdinna Monica Larsen
tel. 0523-66 84 29, monica.larsen@svenskakyrkan.se
Lokalvårdare Leonila Bergman
tel. 0523-66 84 01, leonila.bergman@svenskakyrkan.se
Lokalvårdare Anna Florén

KYRKOGÅRDARNA
Kyrkogårdschef Jan Bäck 
mobil ank. 0523-66 84 26, jan.back@svenskakyrkan.se
Vägga kyrkogård arbetsledande vaktm. Rickard Hellgren 
tel. 0702-79 92 10, rickard.hellgren@svenskakyrkan.se
Sandbogens & Hovenäsets k:ogård vaktm. Fred Larsson 
tel: 0702-57 02 56, fred.larsson@svenskakyrkan.se
Askums kyrkogård vaktmästare Börje Bond
tel. 0523-66 84 20, borje.bond@svenskakyrkan.se
Malmöns kyrkogård vaktmästare Annika Helgesson
tel. 0523-66 84 14
Sandö kyrkogård vaktmästare Jan Svensson
tel. 0523-66 84 23, jan.e.svensson@svenskakyrkan.se
Hunnebostrands kyrkogård vaktm. Magnus Andersson
tel. 0523-66 84 18, magnus.andersson@svenskakyrkan.se
Tossene kyrkogård vaktmästare Roger Aspång
tel. 0523-66 84 19, roger.aspang@svenskakyrkan.se
Bovallstrands kyrkogård vaktmästare Roger Aspång
tel. 0523-66 84 19, roger.aspang@svenskakyrkan.se

LINUS OCH LINA
Ansvarig Annika Sjödelius 
mobil 0724-55 10 50, sotenas.linuslina@svenskakyrkan.se

Kontakta oss gärna!
SOTENÄS PASTORAT
Kyrkoherde Malin Hammarström 
tel  0523-66 84 27, -66 84 00
Adress Sotenäs pastorat, Kyrkoplan, 456 31 Kungshamn 
Epost sotenas.pastorat@svenskakyrkan.se 
Hemsida www.svenskakyrkan.se/sotenas-pastorat 
 Facebook: Svenska kyrkan Sotenäs pastorat. 
 Instagram: sotenaspastorat

FÖRTROENDEVALDA
Kyrkorådets ordförande Veikko Larsson 
tel. 073-982 42 09, 0523-331 95 
Förste vice ordförande Magnus Wångblad 
tel. 0706-17 01 91
Andre vice ordförande Leif Johansson 
tel. 0702-61 57 80
Kyrkofullmäktiges ordförande Ing-Marie Christensson 
tel. 0706-59 97 02

PRÄSTER
Komminister Maria Arnborg
tel. 070-442 01 44, maria.arnborg@svenskakyrkan.se
Komminister Henriet Miell
tel. 0523-66 84 16, henriet.miell@svenskakyrkan.se
Komminister Fredrik Sigurdsson 
tel. 0523-66 84 17, fredrik.sigurdsson@svenskakyrkan.se

KYRKOMUSIKER
Kantor Agnetha Hellgren
tel. 0523-66 84 13, agnetha.hellgren@svenskakyrkan.se
Kantor Catharina Algesten 
tel. 0707-533671, catharina.algesten@svenskakyrkan.se
Kantor Lars Salsborn 
tel. 070-591 27 56, lars.salsborn@svenskakyrkan.se

DIAKONER 
Diakon Laila Johansson Lind
tel. 0523-66 84 03, laila.lind@svenskakyrkan.se

BARN- OCH UNGDOMSLEDARE
Församlingsassistent Christel Espenkrona 
tel. 0523-66 84 05, christel.espenkrona@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Petra Bäck 
tel. 0523-66 84 06, petra.back@svenskakyrkan.se
Barnledare Ulrika Larsson
Ungdomsledare William Larsson 
tel. 0523-66 84 12, william.larsson2@svenskakyrkan.se 
Församlingsassistent Emma Simonsson
(Tjänstledig)

EKONOMI OCH ADMINISTRATION
Kanslichef Lars Svernling
tel. 0523-66 84 10, lars.svernling@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdschef och fastighetsansvarig Jan Bäck 
mobil ank. 0523-66 84 26, jan.back@svenskakyrkan.se
Pastorsexpeditionen Marina Ingebäck 
tel. 0523-66 84 00
Ekonomiassistent Ramona Sivertsson
tel. 0523-66 84 07, ramona.sivertsson@svenskakyrkan.se
Ekonomiassistent Inger Persson
tel. 0523-66 84 09, inger.m.persson@svenskakyrkan.se

KYRKVAKTMÄSTARE
Vaktmästare Kungshamn  
Fred Larsson, tel. 070-257 02 56
Vaktmästare Smögen
Jan Svensson, tel. 0523-66 84 23
Vaktmästare Askum
Börje Bond, tel. 0523-66 84 20
Vaktmästare Malmön 
Annika Helgesson, tel. 0523-66 84 14 
Vaktmästare Hunnebostrand
Magnus Andersson, tel. 0523-66 84 18
Vaktmästare Bovallstrand/Tossene
Roger Aspång, tel. 0523-66 84 19

Vi önskar kantor Catharina 
Algesten ett stort lycka till i 
sin nya tjänst som hon bör-
jar 1 juni.  I Sotenäs pastorat 
har Catharina bland annat   
haft barnkörer, musikelever, 
körprojekt och konfirmand-
undervisning. Hon har mött många församlings-
bor i gudstjänster, begravningar, dop och vigslar 
och är en mycket uppskattad musiker. 

Catharina börjar i Långserud/Svanskogs för-
samling i Säff le pastorat, Karlstads stift och kom-
mer att saknas av många här i pastoratet. Vi hop-
pas att kunna möta henne som sommarvikarie, 
eller hemma i Värmland i hennes gårdsbutik.

Stort tack till Maria Landgren 
som avslutat sin tjänst som 
diakon i Sotenäs pastorat, för 
att gå i pension. Maria har fått 
betyda mycket för många un-
der sin tid i pastorat och har 
gjort ett mycket fint arbete i 
kyrkans tjänst.

Att vara diakon är att avge löften som handlar 
om ett ansvar att göra kärlekens gärningar särskilt 
mot utsatta människor. Varhelst det finns mänsk-
lig nöd är det diakonens kallelse att ingripa och 
inspirera andra att ta ansvar.

Detta har Maria gjort på ett fint sätt och pasto-
ratet är djupt tacksamma för den tid hon tjänst-
gjort.

Stort tack 
 och lycka till

JOURHAVANDE PRÄST
Akut samtals- och krisstöd, tel. 112,
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
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Våra församlingars inriktning och arbete diskuteras och beslutas av för-
troendevalda som har ett intresse och engagemang för kyrkan på vår ort. 
Du som medlem i svenska kyrkan får vart 4:e år vara med och välja vilka 
dessa ska vara. I september är det val till kyrkofullmäktige. Det är då nya 
förtroendevalda väljs för fyra år.

Känner du att din församling är viktig, är delaktig i någon verksamhet, har 
barn i någon av verksamheterna eller har tankar på vad våra församlingar 
skulle kunna göra i Sotenäs kommun, då skulle du kanske kunna vara en av 
dessa förtroendevalda.

Vi behöver människor som ställer upp och formar kyrkans framtid i 
Sotenäs. Är du nyfiken på eller skulle vilja vara med i detta arbete som 
förtroendevald  så finns i dagsläget tre grupper: Kyrkan och vi, Kyrkans 
vänner och Levande kyrka.

Välkommen att senast den 1 april kontakta någon av personerna nedan 
om du vill vara med och arbeta för kyrkans framtid som förtroendevald.
Vi behöver ditt engagemang.
Kyrkan och Vi
Ing-Marie Christensson: 0706599702, ing-marie@klev.nu
Kyrkans vänner
Veikko Larsson: 0768633195, veikko@telia.com
Levande kyrka
Leif Johansson: 070-2615780, 052370246@telia.com,
Jan Klemetz: 0730-434474, janklemetz@gmail.com 

Var med och forma
framtidens kyrka i Sotenäs

SOTENÄS PASTORAT


