
Här vid stranden nära vattnet
finns en plats som ger mig ro.
Här vid stranden nära vattnet
fylls mitt inre utav tro.
Här får jag vila och Du finns här 
mitt i livets kamp och strid.
Här får jag vila och Du finns här 
med nåd för varje tid.

Svenska psalmboken 814:1
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Vi befinner oss i en tid med både vila och 
återhämtning men också med intensivt 
arbete för många i vår kommun.  
Året som gått har varit svårt och tärande 
på många sätt, men nu är vi många som 
hoppas och sätter vår tilltro till att det 
kommer att vända. Att vi kan träffa dem 
vi har längtat efter att möta, att vi är flera 
som kan få mötas i olika sammanhang.

 I Sotenäs pastorat planerar vi för att 
öppna upp ytterligare på ett ansvarsfullt 
sätt. Vi hoppas vi att få vara många i guds-
tjänst, att få mötas till dop och vigslar, 
att få njuta av musik i sommarkvällarna 
i någon av kyrkorna. Viktigt är också att 
få samlas fler till begravningsgudstjäns-

När jag skriver denna sommarhälsning till er som bor i 
Göteborgs stift skiner den uppgående vårsolen utanför 
fönstret. Det är ljust, men fortfarande kallt om mor-
gonen. Jag tänker att det är en bild av den tid vi lever i 
just nu, när pandemin fortfarande håller vår värld och 
våra liv i sitt grepp. Vi begränsas av restriktioner och 
vi strävar efter att skydda oss själva och varandra från 
smittan. Samtidigt lyser vitsipporna vita i vårsolens 
värmande ljus och vi hör att f ler och f ler i vår omgiv-
ning blir vaccinerade och därmed får det skydd som 
behövs för att sakta kunna återgå till ett liv som liknar 
det som var före pandemin.

Det är precis som livet alltid är; vi bärs av hoppet 
och vi tyngs av oron. Hopp om att vi snart ska få mö-
tas utan att behöva tänka på avstånd och oro för att vi 
själva, våra nära och kära ska drabbas av smittan och 
dess effekter. Hoppet värmer oss och oron kyler oss.

På vetenskapsradion Hälsa svarade två läkare och 
en professor på lyssnarnas frågor om vad man kan och 
får göra när man är vaccinerad och när det är möjligt 
att resa, handla och umgås. I slutet av programmet fick 
de själva frågan vad de kommer att göra när de blivit 
vaccinerade. Svaren kom snabbt; att få krama min 

bästa väninna, att få vara nära och träffa mina vuxna 
barn och att få bjuda hem svärmor på middag.

Svaren visar vad som är betydelsefull för oss männ-
iskor, att vi får vara nära varandra, att vi får finnas i ett 
sammanhang och inte leva i isolering. I våra kyrkor 
och församlingar har vi, som övriga samhället, levt 
med begränsningar. Ovanligt hårda tycker många av 
oss, eftersom våra kyrkorum ofta är stora och rymliga.

När du läser detta vill jag tro att smittan gått ner och 
begräsningarna lättats. Det hoppet bär jag, att vi kan få 
fira gudstjänst tillsammans igen. Och jag tänker också 
på det som under pandemin skjutits på framtiden, fi-
randen av olika slag, familjehögtider, dop och bröllop. 
Jag hoppas det är tid för att få fira – Fest för livets skull!

Med dessa ord vill jag önska dig som bor och lever 
i församlingar i Göteborgs stift en välsignad sommar 
med bibelordet: 

”Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, 

kärlekens och självbesinningens.” 

2 Timotheosbrevet 1:7

Susanne Rappmann, biskop

VI GÅR  
MOT  
LJUSARE  
TIDER

ter. Och visst längtar vi till den dag då vi 
åter får fylla kyrkorna och sjunga för full 
hals, även om just det kan dröja en stund 
till. Men om det är möjligt så planerar vi 
en stor pastoratsgemensam gudstjänst i 
Kungshamns kyrka den 5 september. Den 
blir en slags nystart i vårt gemensamma 
arbete i pastoratet där vi samlas kring 
Församlingsinstruktionen som uttrycker 
vilja, mål och visioner, och som kommer 
att omsättas i praktiskt arbete. 

Detta nummer av Horisonten sträcker 
sig från midsommar och in i september. 
Hur gudstjänsterna kommer att firas är 
beroende på hur restriktionerna kommer 
att se ut och det kan förändras. Därför 

finner du information om dessa i pasto-
ratets sociala mediekanaler samt genom 
affischering. 

Med önskan om en välsignad sommar!
Malin Hammarström, kyrkoherde

Sommarhälsningen 

Bön:

Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.
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SOMMARHÄNG 
i kyrkan v. 26-29

Ungdomskvällar
(från 13 år)

Det är hit du kommer för att umgås med 
vänner, kanske spela en omgång biljard, 
pingis eller varför inte något spel? Fika, lyssna 
på musik eller bara umgås utan några krav.
Kungshamns församlingshem, en trappa upp.

Tisdagar kl.17-21

För alla barn
(är du under 9 år ta med vuxet sällskap)

Vi pysslar, leker, fikar, spelar spel, biljard och 
pingis.
Kungshamns församlingshem,
en trappa upp:

Tisdag, onsdag och torsdag kl. 13-15

Anmäl via sms eller mail senast kl.12 samma dag:
Petra tel. 0768 43 06 00 // petra.back@svenskakyrkan.se

Det har anlagts en askgravplats på Hunnebostrands begravningsplats, i 
kvarter F. Förvaltningen har använt en återlämnad grav och inrett graven 
med planteringar längst fram i hörnen och fäste för vaser/ljuslyktor framme 
på själva gravstenen.

Det finns 6 askgravar där varje grav kan innehålla 4 askor. Varje askgrav 
har en gravsten som kyrkogårdsförvaltningen monterar bronsbrickor på 
när någon begravs.

Begränsad gravrätt upplåts i 25 år och är kopplad till ett obligatoriskt 
skötselavtal som skall täcka del av skötseln av gravplatsen samt namnplatta 
i brons och en askpåse. Avgiften är en engångskostnad för varje nedgrävd 
aska.

Kyrkogårdsförvaltningen planterar blommor och sköter askgravplat-
sen men anhöriga får gärna sätta snittblommor i vas samt tända gravljus i 
befintliga ljushållare.

Vid frågor ring kyrkogårdsförvaltningen, Jan Bäck på 070-6599671.
Mer information om kyrkogårdsförvaltningen hittar du på vår hemsida.

Askgravplats
Nu finns det en askgravplats  
på Hunnebostrands kyrkogård!

ÖPPET HUS
SMÖGEN

Torsdagar, i Smögens församlingshem. 
Start den 2 september Kl. 14.30
Vi sjunger och lyssnar på någon form av musik.
Tema: Sensommar/Höst
(Om restriktionerna tillåter.)

ANHÖRIGGRUPPEN
KUNGSHAMN

Startar måndag 23 augusti,  
kl 10-11.30 i Kungshamns församlingshem.  
För dej som vårdar make/maka hemma.
Samtal över en kopp kaffe.

VANDRINGSGRUPPEN 

Torsdagar kl 10-11.30 med start 26 augusti.
 Vi startar från Kungshamns församlingshem  
och promenerar i lugnt tempo.

VECKOMÄSSA PÅ SMÖGEN

Torsdagar, kl 18.00
i Smögens kyrka
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Vi samarbetar med

Askums gamla kyrkogård
Tisdag 13 juli, kl 18.00. Belägen ca 300m 
öster om nya kyrkogården.

Leif Holm tar er med på spännande 
berättelser om intressanta livsöden, 
gravstenar efter stupade piloter och 
sjömän från båda världskrigen och här 
finns även rester från den gamla med-
eltida kyrkan som stod mitt på kyrko-
gården en gång.  

Tossene gamla kyrkogård
Tisdag 10 augusti kl. 18.00. Belägen mitt 
emot bygdegården.

Royne Niklasson, före detta kyrk-
vaktmästare i Tossene tar er med på en 
intressant vandring på den mycket gamla 

Sommarens 
kyrkogårds-
vandringar 
i Sotenäs

Sandbogens kyrkogård 
Tisdag 29/6, kl. 18.00. Nära Smögenbron, 
Kungshamn.

Jan Bäck tar er med på en spännande 
vandring där ni får ta del av några av or-
tens kända personer och deras livsöden 
från förra seklet, historia kring kyrkogår-
den och kringliggande fastigheter. 

Bohus-Malmöns kyrkogård
Tisdag 6 juli kl. 18.00. Belägen på vägen 
ut till Kattesand.

Edmond Bäck, som kan Malmön, och 
Per Ekstedt, med stor kunskap om sten-
industrin på ön, tar er med på en resa 
genom både epoker av sten och skut-
skeppare. 

kyrkogården där det en gång i tiden stod 
en medeltida kyrka. Här vilar många 
storbönder tillsammans med smeder, 
hästkarlar m.m.                                                          

Vi avslutar vandringarna med fika. 

Ingen anmälan behövs för att delta men 
för mer information kontaktar ni:
Jan Bäck på 070-6599671
Per Ekstedt på 070-2140029
Edmond Bäck på 072-2438614
Royne Niklasson på 070-6756713
Leif Holm på 076-7834011

Varmt välkomna på några spännande 
vandringar i sommar!

Följ med på lärorika och intressanta vandringar 
på pastoratets kyrkogårdar i sommar.

Ja, du läser rätt! Vi kommer att ordna Musik i sommarkväll även i år, om än 
i mycket begränsad skala. I skrivande stund är programmet inte helt klart, 
men det kan bli så här:

Onsdag 7 juli, kl 20.00 i Kungshamns kyrka
Sophiakören

Torsdag 8 juli, kl 19.00 i Hunnebostrands kyrka
Sunniva Brynnel och Patrik Wingård

Onsdag 14 juli, kl 20.00 i Kungshamns kyrka
Laila Adéle, sång och Carina E Nilsson, piano

Torsdag 15 juli, kl 19.00 i Hunnebostrands kyrka
Orgelkonsert med Lars Storm – ”Sommarorgel”

Lördag 17 juli, kl 18.00 i Hunnebostrands kyrka
William Larsson, Amanda Möller, Landizo Sjögren och  
Emanuel Särnbratt – ”Allt från gospel till soul”

Onsdag 21 juli, kl 20.00 i Kungshamns kyrka
Carina Hansson, Åsa Oresten, Josefina Lantz och Agnetha Hellgren

torsdag 22 juli, kl 20.00 i Kungshamns kyrka
Minnesgudstjänst med anledning av Utøya – 10 år
Bengt Magnusson, gitarr, Agnetha Hellgren, Piano, André Vajking, sång

Max 50 personer per konsert. Information om bokning kommer. Håll utkik 
på vår Facebooksida, samt hemsida. Det kan bli flera konserter senare i 
sommar om restriktionerna och smittoläget ändras till det bättre.

Många glada sommarhälsningar från kantorerna,
Agnetha Hellgren och Lasse Salsborn

MUSIK I SOMMARKVÄLL

Terminsstart i barngrupperna
Barngrupperna i Kungshamn, Bovallstrand och Hunnebostrand startar v. 36.
Barnkören i Hunnebostrand börjar 9 sep (v. 36) kl 14.30-15.15.
Fisken på Smögen för åk 1-3 börjar v. 38.

För exakta tider och gruppindelningar, se hemsidan eller Facebook.
Varmt välkomna!
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KONFA 
21 / 22ii

k

Fredagskonfa
Kungshamn
Fredagar kl 14.30-16
Start 10 september
1-3/10  - läger Åh stiftsgård
6 - 8/5  - läger Åh stiftsgård
Konfirmation 21 maj kl 13 
i Kungshamns kyrka

VIKTIGA TIDER 
OCH DATUMii

Sommarkonfa
Hunnebostrand
Söndag 31 okt 
Söndag 5 dec
4-6/3  - läger Åh stiftsgård
15-22/6  - läger Åh stiftsgård
Konfirmation 2 juli kl 13 
i Hunnebostrands kyrka
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Anmälan till präst, Malin Hammarström: malin.hammarstrom@svenskakyrkan.se   0523-66 84 27 / 076-772 67 89
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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

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 Henriet Miell (t o m augusti 2021)
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 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
Församlingsassistent Anna Florén 
0767-72 67 88, anna.floren@svenskakyrkan.se
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

Stort tack till komministrar Maria Arnborg och 
Henriet Miell . Maria avslutade sin tjänst sista 
maj och har nu gått vidare till Munkedals pasto-
rat. Henriet avtackas 29 augusti, kl 10.00 i Kungs-
hamns kyrka. Därefter går f lyttlasset till England 
där hon fortsätter sin prästtjänstgöring.

I Sotenäs pastorat har de mött många försam-
lingsbor och besökare i gudstjänster, begravningar, 
dop och vigslar. De har varit mycket uppskattade 
präster och kommer att saknas av många i pasto-
ratet. Vi tackar för allt gott arbete de gjort. 

Stort tack 
 och lycka till

JOURHAVANDE PRÄST
Akut samtals- och krisstöd, tel. 112,
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

VIKARIERANDE PRÄSTER
Eva Stenström, stiftsadjunkt Härnösands stift, 
återkommer en tredje gång som sommarvikarie. 
I sommar kommer även Christina Eriksson, 
kyrkoherde i Faluns pastorat att tjänstgöra hos 
oss i Sotenäs. Varmt välkomna!

Fotograf: Madeleine Vagge
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SOTENÄS PASTORAT

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljo-
ner 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 
och 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.

Tusentals personer hjälper till att ta emot röster, pricka av 
röstande, lägga valkuvert i valurnorna och att räkna rösterna 
när vallokalerna stängt. Är du intresserad av att jobba som val-
förrättare, röstmottagare eller värd? Kontakta vår expedition!

KYRKOVALET
19 september 2021

Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast 

på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i 

Sverige.

Röstkortet ska ha kommit fram till folkbokföringsadressen 

senast den 1 september 2021.

Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 6 september  

till och med valdagen, den 19 september.


