
FÖRSAMLINGSBLADET

Första hjälpen vid sorg 

Gud, i höstmörkret tänder vi ljus för våra anhöriga. 
Vi minns dem och tänker på vad de betytt för oss.
Gud, vi vilar i vissheten att ingen kan falla ur ditt minne, 
och att vår egen död inte ändrar på detta.
Gud, ljusen på gravarna påminner också om 
alla dem som varit ljus på vår livsväg. 
Tack för deras vägledning och uppmuntran.
Forma också oss efter din Sons förebild 
så att också vi får vara ljus för andra.

Allhelgona
 PÅ VÅRA BEGRAVNINGSPLATSER
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Om barns sorg, säger man ibland 
att den är randig. Att livet kan vara 

mörkt och tungt, för att i nästa stund 
vara som vanligt och leken är närvarande. 
Sorgen rör sig mellan de olika färgfälten, 
som är ljusa och mörka om vartannat. 
Och kan det inte vara så, även med vuxen 
sorg? Att den är randig. Vid vissa tillfällen, 
som årsdagar eller högtider, så blir den 
tydligare. Andra stunder kan den vara 
nedtonad och ibland inte ens märkbar.
Allhelgonahelgen är en högtid där vi 
samlas kring dem som levt före oss. Både 
helgonen på alla Helgons dag som är 
de som särskilt tydligt visat vad det är 
att följa Jesus Kristus. Alla själars dag 
uppmärksammar de som varit närvarande 
i våra liv och som dött före oss.
Det finns få tillfällen under året, som vi ges 
möjlighet att tillsammans lyfta fram att vi 

har minnen och saknad så tydligt som det 
görs under allhelgonahelgen. 

Genom minnen så kan även den som dött 
vara närvarande i det liv som fortsätter 
här och nu. Inom många av oss finns 
olika slags spår av dem som levt före 
oss. Spåren kan vara gåvor som de gett 
i form av omtanke och kärlek, goda 
livsmönster och värderingar. Men spåren 
kan också vara det motsatta. Där kan 
finnas brustenhet och besvikelser som gör 
ont, och ger ärr livet igenom. Sorgen kan 
handla både om det som var och som 
blev, liksom det som inte blev. Det vi bär 
på är vårt eget, det går inte att jämföra 
eller värdera med någon annans. Sorgen 
är enskild men vi delar erfarenheterna av 
att bära den. 

Allhelgonahälsning
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I allhelgonatid kan också tankar på vår 
egen död komma nära, en blick på det 
egna livet, och en önskan om att få vara 
en människa som någon minns med 
tacksamhet.

I allhelgonatid finns plats för både sorg, 
tacksamhet och hopp. Den kristna tron 
vittnar om en levande Gud vars kärlek 
och omsorg inte hindras av gränser i tid 
och rum eller liv och död. Jesus död och 
uppståndelse visar att döden inte är en 
slutpunkt. Inte någon sista anhalt. Det 
kristna hoppet och den kristna tron är att 
ingen faller ur Guds minne och att Gud 
känner oss alla vid namn och håller oss i 
sin hand.

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har 
inte övervunnit det. 

Johannesevangeliet 5:1

Malin Hammarström, 
kyrkoherde Sotenäs pastorat.

Varför firar vi
ALLHELGONA?

Allhelgonahelgen består av 
två kyrkliga helgdagar: alla 
helgons dag och alla själars dag. 
Historiskt har vi skilt mellan att 
minnas helgonens liv – på alla 
helgons dag – och att minnas 
våra närståendes liv – på alla 
själars dag. 

Helgen präglas av att ljusen 
lyser på våra kyrkogårdar. De 
lyser upp mörkret och påminner 
oss om Guds ljus, som räddar 
oss från döden, som visar oss på 
förlåtelsens väg och som ger oss 
ett himmelskt hopp.

Alla helgons dag är en helgdag 
och den firas alltid den lördag 
som infaller mellan 31 oktober 
och 6 november. Alla själars 
dag firas dagen efter alla 
helgons dag, på söndagen. Då 
minns och hedrar vi våra döda 
närstående.

Horisonten ges ut av Sotenäs pastorat. Ansvarig utgivare: Malin Hammarström. Grafisk form; Christel Espenkrona



Allhelgona
 PÅ VÅRA BEGRAVNINGSPLATSER

Det serveras kaffe på flera av våra begravningsplatser, fredagen 4/11, kl 10-15,
avvikelser kan förekomma.

Lördagen 5/11, kl 10-14 serverar vi korv & bröd, kaffe, te och saft på
Vägga begravningsplats och på Hunnebostrands begravningsplats. 
Kaffe, te och saft serveras på Bovallstrands begravningsplats.
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Ta ansvar för kontakten
Viktigast av allt är kanske att 
vi inte lägger ansvaret för 
kontakten på den sörjande. 
Vi kan undvika att säga ”Ring 
mig om det är något, jag finns 
här” eftersom risken är stor att 
den sörjande inte orkar vara 
den som hör av sig.
Då är det bättre om vi säger 
”Jag ringer dig på tisdag igen, 
svara om du orkar”. Ibland får 
vi inget svar och det är helt 

okej, den sörjande orkar inte 
alltid svara, men då kan vi ringa 
tillbaka, igen och igen.

Ta initiativ
Det är bra om vi som stöttar 
kan vara de som föreslår en 
helt vardaglig aktivitet. Bjud 
på fika, kolla på en film eller ta 
en promenad i all sin enkelhet. 
Många som sörjer längtar efter 
en paus i sorgen och lite vanligt 
liv. Tänk på att den vi bjuder in 

kanske tackar nej och att det 
är helt okej, det viktiga är att vi 
frågar – och att vi vågar fråga 
igen.

Visa närvaro
Många av oss är rädda för att 
tränga sig på och det slutar 
ofta med att vi inte hör av oss 
alls. Kanske tänker vi att den 
sörjande behöver vara ifred 
eller att man ska vänta lite med 
att höra av sig tills ”det värsta 

Första hjälpenFörsta hjälpen  vid sorgvid sorg
Har någon du känner drabbats av sorg? Här får du konkreta tips som gör det lättare att 
finnas där för den som sörjer. Tipsen är baserade på Svenska kyrkans långa erfarenhet av 
att möta och stötta sörjande och tänkta som en första hjälp, för den första tiden, när döden 
drabbar. Med de här tipsen hoppas vi kunna bidra till att fler ska känna sig lite tryggare och 
bättre förberedda, så att ingen lämnas ensam i sin sorg.
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gått över”. Det är viktigt att vi 
tydligt visar att vi finns där så 
att den sörjande inte känner 
sig isolerad, utanför eller 
ignorerad.

Bryt tystnaden
Många känner att det är 
svårt att höra av sig till en 
medmänniska som sörjer. Vad 
ska jag säga? Tänk om det 
bara blir tyst eller om personen 
börjar gråta?
Men det viktiga är inte vad 
vi säger utan att vi bryter 
tystnaden. Och ibland är ett 
sms en bättre lösning än ett 
telefonsamtal eftersom det kan 
vara lättare att både skicka och 
svara på.

Kom ihåg sorgen
Vi kan skriva upp i almanackan 
när det gått tre, sex eller tolv 
månader sedan personen dog 
för att sedan höra av oss då. 
När omvärlden går vidare är 
det lätt att tro att sorgen gått 
över, men många upplever det 
snarare tvärtom, att sorgen 
bara blir värre. Speciellt när 
ingen annan verkar minnas 
eller bry sig längre. Sorg kan 
inte botas, men genom att 
dela den kan den göras mer 
uthärdlig.

Ha tålamod
Varje sörjande har sin egen 
sorgeprocess, vilket vi som 
närstående behöver ha 
förståelse för och tålamod 
med. Det kan finnas en risk att 
vi försöker trösta bort sorgen 
eller visar frustration över att 
den håller i sig.
Sorg har inget bäst-före-datum 
och det finns ingen normalt 
eller onormalt lång tid som 

det tar att sörja. Vissa saker 
behöver helt enkelt berättas 
om och om igen, så låt din 
medmänniska älta det som har 
hänt, det kan vara en viktig del i 
att förstå och bearbeta sorgen.

Uppmärksamma årsdagen
Årsdagar är alltid jobbiga, även 
efter 29 år. Som medmänniskor 
kan vi göra skillnad för den    
sörjande genom att visa hur vi 
delar sorgen och fortfarande 
kommer ihåg den som dött. 
Det kan vara dödsdagen, 
födelsedagen eller någon 
annan speciell tidpunkt som 
ni uppmärksammar. Och själva 
uppmärksammandet kan vara 
storslaget eller pyttelitet, det 
viktiga är att den sörjande inte 
lämnas ensam i sin sorg.
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Fortsätt att minnas
Var inte rädd för att prata om 
personen som dött, titta på 
fotografier och dela minnen 
med varandra. Det kan vara 
extra viktigt att tänka på när det 
kommer till barn som förlorat 
någon, eftersom vi som vuxna 
ofta blir ännu mer försiktiga 
och vill undvika att röra upp 
jobbiga känslor.
Men om vi inte pratar om 
personen vi förlorat kan det 
upplevas som om personen 
dör två gånger – först på riktigt 
och sedan en gång till eftersom 
den döde aldrig är en del av 
det som händer eller nämns.

Ge utrymme
Ofta är det många som sörjer 
en människa samtidigt, där alla 
har haft sin egen relation och 

historia med den som dött. 
Det är viktigt att vi låter den 
närmast sörjande vara i fokus 
och undviker att ta över med 
våra egna minnen och känslor.
Vi måste komma ihåg att låta 
den sörjandes känslor, oavsett 
vilka de är, vara de som gäller. 
Våra tankar och berättelser är 
såklart också viktiga – men inte 
viktigast.

Hjälp till i vardagen
Det finns många praktiska saker 
vi kan göra för den sörjande 
och som ibland betyder mer än 
ord. Ibland kan omtanke vara 
att erbjuda barnvakt, laga en 
lasagne, klippa en gräsmatta 
eller fråga om vi får hjälpa till 
genom att stötta ekonomiskt. 
Vi kan helt enkelt omvandla 
vår medkänsla till konkreta 
handlingar.

Besök en minnesplats
Finns det någon speciell plats 
som är förknippad med den 
som dött? Vi kan följa med 
den sörjande dit för att minnas 
tillsammans. Tända ett ljus vid 
graven, bada från den där 
bryggan som betytt så mycket 
eller gå till den döde personens 
stammishak och beställa 
favoriträtten från menyn. Det 
finns så många sätt att minnas 
en person på.

Jourhavande präst
Brottas du med ångest, ensamhet eller självmordstankar och behöver någon att prata med? 

Jourhavande präst har öppet alla kvällar kl 21.00–06.00. Ring 112 och be att få bli 
kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan.i
Chatta med jourhavande präst. Genom vår chatt når du Jourhavande präst alla 
kvällar kl. 20.00–24.00.  www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chattaX

Texten kommer från www.svenskakyrkan.se/sorg/forsta-hjalpen-vid-sorg med illustrationer av Stina Löfgren
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Torsdag 27 oktober 
Smögens kyrka, kl 18.00
Mässa Malin Hammarström, 
Mats Björving

20:e söndagen e. trefaldighet,  30 okt
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Mässa Malin Hammarström, 
Mats Björving
Kungshamns kyrka, kl 11.00
Mässa Eva Östlund, Agnetha Hellgren
Askums kyrka, kl 16.00
Gudstjänst Eva Östlund, Agnetha 
Hellgren

Torsdag 3 november 
Smögens kyrka, kl 18.00
Mässa Eva Östlund, Mats Björving

Alla Helgons dag, lördag 5 november
Malmöns kyrka, kl 16.00
Minnesgudstjänst Eva Östlund, 
Agnetha Hellgren, Lennart Olsson 
Kaffeservering 
Hunnebostrands kyrka, kl 16.00
Musik- och minnesgudstjänst 
Fredrik Sigurdsson, Annelie Karlsson, 
Hunnebo/Bovallkören 
Bovallstrands kyrka, kl 18.30
Musik- och minnesgudstjänst  
Fredrik Sigurdsson, Annelie Karlsson, 
Hunnebo/Bovallkören 

Söndagen e. Alla Helgons dag, 6 nov
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Mässa Fredrik Sigurdsson, 
Annelie Karlsson
Smögens kyrka, kl 11.00
Ekumenisk minnesgudstjänst  
Eva Östlund, Jan-Eric Larsson,
Agnetha Hellgren, Lennart Olsson

Kungshamns kyrka, kl 16.00
Minnesgudstjänst Eva Östlund, 
Agnetha Hellgren, Sophiakören
Askums kyrka, kl 18.00
Minnesgudstjänst Fredrik 
Sigurdsson, Annelie Karlsson
Torsdag 10 november 
Smögens kyrka, kl 18.00
Mässa Fredrik Sigurdsson, 
Agnetha Hellgren

Söndagen före domssöndagen, 13 nov
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Gudstjänst Fredrik Sigurdsson, 
Agnetha Hellgren
Kungshamns kyrka, kl 11.00
Gudstjänst Andreas Hernqvist, 
Mats Björving
Smögens kyrka, kl 16.00
Mässa Andreas Hernqvist, 
Mats Björving
Bovallstrands kyrka, kl 17.00
Mässa Fredrik Sigurdsson, 
Agnetha Hellgren

Torsdag 17 november
Smögens kyrka, kl 18.00
Mässa Malin Hammarström, 
Mats Björving

Domssöndagen, 20 november
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Mässa Malin Hammarström, 
Mats Björving 
Kungshamns kyrka, kl 16.00
Gudstjänst Malin Hammarström, 
Mats Björving

Torsdag 24 november
Smögens kyrka, kl 18.00
Mässa Eva Östlund, Mats Björving

1:a söndagen i advent, 27 nov
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Mässa Fredrik Sigurdsson, 
Annelie Karlsson, Mats Björving, 
Hunnebo/Bovallkören, barnkören
Kungshamns kyrka, kl 11.00
Gudstjänst Eva Östlund, 
Agnetha Hellgren, Ceciliakören
Askums kyrka, kl 16.00
Mässa Eva Östlund,  
Agnetha Hellgren, Sophiakören
Malmöns kyrka, kl 16.00
Mässa Fredrik Sigurdsson, Mats 
Björving, PRO-kören under ledning av 
Jarl Andreasson, servering
Equmeniakyrkan Smögen, kl 16.00
Sånggudstjänst med 
ekumenisk kör Jan-Eric Larsson, 
Malin Hammarström, Lars Salsborn

Torsdag 1 december
Smögens kyrka, kl 18.00
Mässa Fredrik Sigurdsson, 
Mats Björving

2:a söndagen i advent, 4 december
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Mässa Andreas Hernqvist, 
Agnetha Hellgren
Kungshamns kyrka, kl 16.00
Gudstjänst Andreas Hernqvist, 
Agnetha Hellgren

Torsdag 8 december
Smögens kyrka, kl 18.00
Mässa Malin Hammarström, 
Mats Björving

GUDSTJÄNST
OBS! På grund av kraftigt höjda elkostnader kan ändringar komma att ske i gudstjänstprogrammet. 
Efter första advent kan ett flertal gudstjänster samt kyrkliga handlingar ( dop, vigslar och 
begravningar) flyttas till församlingshem eller andra kyrkor. Förändringar meddelas genom 
affischering, sociala medier och hemsida. 



3:e söndagen i advent, 11 december
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Gudstjänst Malin Hammarström, 
Mats Björving
Smögens kyrka, kl 11.00
Mässa Eva Östlund, Annelie Karlsson
Kungshamns kyrka, kl 16.00
Ungdomsmässa Malin 
Hammarström, Mats Björving
Bovallstrands kyrka, kl 17.00
Mässa Eva Östlund, Annelie Karlsson

Torsdag 15 december
Smögens kyrka, kl 18.00
Mässa Eva Östlund, Mats Björving

4:e söndagen i advent, 18 december
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Mässa Fredrik Sigurdsson, 
Mats Björving 
Kungshamns kyrka, kl 16.00
Vi sjunger in julen Fredrik 
Sigurdsson, Agnetha Hellgren, Mats 
Björving, Ceciliakören, André Vajking

Julafton, 24 december
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Andakt vid krubban Fredrik 
Sigurdsson, Annelie Karlsson
Kungshamns kyrka, kl 11.00
Andakt vid krubban Malin 
Hammarström, Agnetha Hellgren
Smögens kyrka, kl 11.00
Andakt vid krubban Maria 
Landgren, Maj Ragnarsson, 
Mats Björving, Birgitta Persson

Bovallstrands kyrka, kl 17.00
Julbön Fredrik Sigurdsson
Smögens kyrka, kl 23.30
Midnattsmässa Mikael Landgren, 
Mats Björving

Juldagen, 25 december
Hunnebostrands kyrka, kl 07.00
Julotta Fredrik Sigurdsson, 
Annelie Karlsson
Kungshamns kyrka, kl 07.00
Julotta Malin Hammarström, 
Agnetha Hellgren, André Vajking

Askums kyrka, kl 09.00
Julotta Malin Hammarström, 
Agnetha Hellgren, André Vajking

Annandag jul, 26 december
Bovallstrands kyrka, kl 10.00
Annandagsgudstjänst 
Malin Hammarström, Mats Björving 
Nyårsafton, 31 december
Kungshamns kyrka, kl 16.00
Nyårsbön Andreas Hernqvist, 
Mats Björving

Nyårsdagen, 1 januari
Hunnebostrands kyrka, kl 11.00
Mässa Andreas Hernqvist, 
Mats Björving

Trettondedag jul, 6 januari
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Mässa Eva Östlund, Agnetha Hellgren
Kungshamns kyrka, kl 16.00
Trettondedagsmusik Eva Östlund, 
Agnetha Hellgren, Sophiakören, 
André Vajking, Maria Tuimala 
Sörensson

Kaffe och tårta - Lotterier - Auktion. Behållningen går till 
barn- och hjälpverksamhet. Gåvor mottages tacksamt!
Varmt välkommen hälsar Smögens församlingshemsförening

JULBASAR i Smögens församlingshem
Lördag 12 november kl 14.00 

ANDENS NIO FRUKTER

(Två tillfällen är passerade)
Tisdag 1 november, kl 18-20 i Hunnebostrand
Tisdag 15 november, kl 18-20 i Hunnebostrand
Lördag 26 november, kl 10-12 i Bovallstrand

Föreläsningsserie i fem delar - Om hur vi som 
kristna kan mogna i vår tro och bättre tjäna våra medmänniskor.

GEMENSKAPSKVÄLL 8/11 & 22/11
Kungshamns församlingshem, kl 19-21
Välkommen till gemenskap och delande kring olika teman. Det bjuds på 
kaffe/te, medtag egen fika.
8 nov – Pilgrimsvandring i Kungshamn med Ove Jönsson (OBS! kl 18.00)
22 nov - Vi binder adventskrans

TPROGRAM



FÖRSAMLINGSBLADET

“Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje 

för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, 

han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall 

finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”

Lukasevangeliet 2:10-12

Jul - någon som bryr sig
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Nog är det väl så att mycket av julen 
handlar om familjen och de nära 
relationerna. När vintern och mörkret 
kryper in på söker vi oss inomhus och 
närmare varandra. Mor som visar sin 
kärlek till de nära där i köket medan 
hon förbereder julrätter, julstädning och 
årets pyntning. Far som väljer gran med 
omsorg, köper glögg och förser alla med 
inslagna överraskningar att längta till efter 
Kalle Anka och julmaten. Eller så har vi 
kommit längre i våra könsroller och delar 
gemensamt på de många sysslorna som 
hör julens förberedelser till. Men poängen 
är att vi så innerligt önskar att julen ska 
vara en tid när vi verkligen bryr oss om och 
vårdar våra nära relationer. I de bästa av 

tider och omständigheter kan det också få 
vara så och då är det gott och väl, något 
att tacka för.
 
Nu krävs det inte mycket för att peta hål 
på många drömmar och förhoppningar. 
För där stora förväntningar råder blir 
också besvikelsen större när det inte blir 
så som vi hoppats eller föreställt oss. Nog 
finns det en och annan som kan berätta 
om hur julfirandet tagit andra vändningar 
än de vi hoppats på; stressen som tröttar 
ut så att kvällen slutar i gräl, familjer i nya 
konstellationer där alla ska få sin tid och del 
av uppmärksamheten, familjer där flaskan 
och julsnapsen blir det viktigaste eller för 
den som inte har någon att dela sin tid 

Jul - någon som bryr sig
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eller förhoppningar med. Den inte valda 
ensamheten blir som svårast att uthärda 
när alla andra tycks samlas i gemenskap 
och värme.

Jul – någon som bryr sig. Det är faktiskt 
en träffande beskrivning av julens sanna 
budskap och värde. I kyrkan bärs vi av en 
tro på den Gud som verkligen bryr sig. 
Gud som inte väljer att på avstånd passivt 
beskåda sin värld. Istället tror vi på en Gud 
som känner med oss i vår strävan, i våra 
ambitioner och i våra misslyckanden. Gud 
som är med i våra stunder av lycka och 
gemenskap men också och inte minst när vi 
slås till marken och är nära att duka under. 
Gud bryr sig! 

Hur då? Jo, på det enda sätt som gör 
verklig skillnad. Inte genom att skicka ett 
antal lagar med himmelskt sändebud 
eller genom att lägga upp ett program 
med andliga övningar för inre stabilitet 
att mejla till oss på jorden. Nej, Gud ”som 
inte skonade sin egen son utan utlämnade 
honom för att hjälpa oss.” (Rom 8:32), som 
Paulus beskriver det. Eller som vi sjunger till 
jul om Gud som lämnar ”sin tror av kristall” 
(Svps 108) och blir den minste ibland oss.  
I Jesus Kristus delar Gud våra liv, våra 
problem, våra stunder av glädje och 
framgång. Gud som är möjlig att relatera 
till, beröra, se, möta..!

”Han som tronat högt i skyn,
oåtkomlig för vår syn,

blir ett barn i jungfruns famn,
Jesus Kristus är hans namn. 

Nära kommer livets ord,
tar gestalt på denna jord.

Mitt ibland oss bor det här,
visar oss vad kärlek är.

Lyss till änglasångens ord:
Gud är kommen till vår jord.” 

svps 123:2 

Så vad förväntar Du dig, vad längtar 
Du efter i jul?
En plats för eftertanke och inre ro?
Ett sammanhang med gemenskap 
och delande?
En gudstjänst med levande ljus och 
de älskade julpsalmerna?
Vi hoppas att du hittar någonting 
i vårt församlingsblad som möter din 
längtan!

Fredrik Sigurdsson,  
arbetsledande 
komminister
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Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, 
hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva 

tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. 
Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över 
henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade 
beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en 
dröm och sade: “Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem 
Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. 
Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han 
skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde för att det 
som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun 
skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet 
Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade gjorde han 
som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han 
rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom 
namnet Jesus.

Matteusevangeliet 1:18-25



Julotta
  på Malmön
En hälsning från 1964-års 
julotta på Malmön.
På 1960-talet och en bit in på 
70-talet hade Lissie Andersson 
söndagsskola för oss barn på 
Malmön. På Juldagen varje år hade 
vi julotta med sång och musik och 
uppläsning av jultexter. Detta var 
en omtyckt tradition med en kyrka 
som alltid var fullsatt, trots att 
änglavingarna så småningom blev 
för små för oss...

- Heléne Öststorm, 
ordf. Malmöns hembygdsförening

ATT JOBBA SOM IDEELL
Hur är det egentligen att jobba ideell? 
Jag har frågat några av mina medhjälpare 
i soppköket på Malmön.

- Maja Kirsby

Som svar på frågan om det var 
jobbigt att arbeta här i köket på 
prästgården som ideell, kan jag 
bara svara att det var jätteenkelt, 
meningsfullt och trevligt!

- Ulla 

Att få möjligheten att tillsammans med 
likasinnade få skratta och dela med sig av 
sina livserfarenheter är så roligt! Samtidigt 
skapar vi nya sopprätter, som vi får äta 
tillsammans med våra goa gäster. Och att 
dessutom få vara “lilla hjärtat” till någon 
när man själv är 67 år är ju helt fantastiskt.

- Lisa



Församlingsbladet för Sotenäs pastorat15

SOTENÄS PASTORAT
Expeditionen 0523-66 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

Kyrkoherde Malin Hammarström tel 0523-66 84 27
malin.hammarstrom@svenskakyrkan.se

FÖRTROENDEVALDA
Kyrkorådets ordförande Magnus Wångblad
tel. 0706-17 01 91
Förste vice ordförande Ove Jönsson 
tel. 0705-54 58 15
Andre vice ordförande Stellan Wellin
tel. 0701-42 35 47
Kyrkofullmäktiges ordförande Ing-Marie Christensson
tel. 0706-59 97 02

PRÄSTER
Komminister Fredrik Sigurdsson
tel. 0523-66 84 17, fredrik.sigurdsson@svenskakyrkan.se
Komminister Eva Östlund
070-339 74 48, eva.i.ostlund@svenskakyrkan.se

KYRKOMUSIKER
Kantor Agnetha Hellgren
tel. 0523-66 84 13, agnetha.hellgren@svenskakyrkan.se
Kantor Mats Björving
tel. 0523-66 84 21, mats.bjorving@svenskakyrkan.se
Vik. kantor Annelie Karlsson 
tel. 0523-66 84 11, annelie.karlsson4@svenskakyrkan.se

DIAKONER
Diakon Maria Landgren, tel. 0730-80 85 76
tel. 0523-66 84 29, maria.landgren@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
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
Annika Helgesson, tel. 0523-66 84 14
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

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 Maria Landgren
Lokalvårdare Leonila Bergman
tel. 0523-66 84 01, leonila.bergman@svenskakyrkan.se

KONTAKTA OSS GÄ
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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 Annika Helgesson
tel. 0523-66 84 14
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 Saga Abrahamsson, tel. 0523-66 84 25

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

ÄRNA!

Gruppverksamhet för barn och ungdomar 
som lever med bråk och osämja i famlij, 

missbrukande förälder, eller barn till förälder 
som lider av psykisk ohälsa.

Verksamheten är kostnadsfri för barn att gå på. 
Ekonomin är baserad på bidrag och gåvor. 

Varmt välkommen med din gåva: 
BG 654-4936

Verksamhetsansvarig Marie Thorsson 
Tel. 072-455 10 50 
Epost: sotenas.linuslina@svenskakyrkan.se 
Facebook: Linus och Lina i Sotenäs 
 
Linus och Lina / Hela människan i Sotenäs 
Kyrkoplan 1, 456 31 Kungshamn

Utdelning från Lysells minnesfond

Södra Sotenäs församling i Svenska kyrkan 
förvaltar StiftelsenAgda & Oscar Lysells 
minnesfond, som årligen lämnar bidrag till 
behövande eller sjuka i Kungshamn. Vi söker 
nu personer som behöver extra stöd. Skriv 
till oss och beskriv din situation. Särskild 
ansökningsblankett finns att hämta på 
expeditionen i Kungshamn. Bifoga kopia på 
senaste taxeringsuppgifter. Märk kuvertet med 
Lysells minnesfond. Ansök senast 1 dec 2022.

Adress: Södra Sotenäs församlings, 
Lars Svernling, Kyrkoplan 1, 456 31 Kungshamn
Frågor besvaras av Lars Svernling
tel. 0523-668410
Epost: lars.svernling@svenskakyrkan.se


