
Möt mig nu som den jag är

Håll mitt hjärta nära dig

Gör mig till den jag ska bli och lev i mig

Svenska Psalmboken 767
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Sommaren är här och i Svenska kyrkan 
Sotenäs pastorats "Horisonten" kan du 
läsa bland annat om vad som händer i 
kyrkan den här tiden. 

Vi lever i en orolig tid där en pandemi 
för med sig många tankar på hur det varit, 
är och hur det kan bli.  Därför tycker vi 
att det är viktigt att skapa möjligheter för 
att ändå – på ett säkert sätt –  ska kunna 
mötas. Att det finns en plats att komma 

till, med tid för stillhet, eftertanke, sorg 
och glädje.

Den verksamhet som vi inte kan 
genomföra som vanligt har vi ställt 
om för att minska smittspridning när 
vi möts. Gudstjänster och Musik i 
sommarkväll äger rum i Kungshamns 
och Hunnebostrands kyrkor.

Så får vi alla hjälpas åt att hålla i 
och tänka på att fortsatt vara rädda 

Omställning

KYRKOHERDEN HAR ORDET Text: Malin Hammarström

om varandra. Som jag gjort några 
gånger tidigare i Horisonten delar jag 
Sinnesrobönen:

Gud ge mig sinnesro 
att acceptera det jag inte kan förändra
Mod att förändra det jag kan 
och förstånd att inse skillnaden

Malin Hammarström, 
kyrkoherde Sotenäs pastorat

Sommarhälsning 
i svåra tider
Häromdagen hörde jag om en fyra kilometer lång 
kö för att få ett matpaket. Fyra kilometer! Långsamt 
förstår jag vilka enorma konsekvenser som följer av 
den pågående pandemin. Ingen är opåverkad och ett 
dödsfall är en svår händelse oavsett var i världen det 
händer. Pandemin förstärker världens orättvisor på 
ett alarmerande sätt. Rapporterna om hungersnöd 
och växande fattigdom är nedslående.

Tacksamheten över at t leva i et t la nd med 
fungerande sjukvård, rent vatten och frånvaro av 
korruption är stor.

Jag vill gärna skicka en sommarhälsning till er som 
bor i Göteborgs stift. Den kommer i en tid som inte 
liknar någon de f lesta av oss upplevt. Hälsningen har 
en dov bakgrundsfärg för situationen är allvarlig. Den 
oro som många känner är värd att ta på stort allvar. 
Samtidigt rymmer min hälsning också ljusare färger.

På mycket kort tid har vårt samhälle förmått 
stä l l a om på e t t i mpone ra nde sät t . A nta le t 
intensivvårdsplatser i landet har mer än fördubblats. 
Enskilda och organisationer hittar samarbeten som 
leder till kreativa lösningar på nya problem. I Svenska 
kyrkan har vi uppmanat enskilda och församlingar 
att ställa om och att ställa upp snarare än att ställa in! 
Jag är stolt över att höra om allt som sker i denna anda.

Klätt i kyrkans traditionella språkbruk ser jag 
många tecken på tro, kärlekshandlingar i mängd 
och en värld som mobiliserar hopp. Tro, hopp och 
kärlek – gåvor från Gud – tas verkligen emot och 
används i medmänniskans och samhällets tjänst (1 
Korintierbrevet 13).

Samtidigt ringlar sig den orättfärdigt långa matkön 
fram. Den visar tydligt att vi lever i en brusten värld. 
Att någon ändå organiserar kön är ett tecken på Guds 
närvaro. Vår Gud bär sår – det är mitt valspråk och vår 
tro. Vår Gud går med också i dödsskuggans dal.

Vi är inte den första generation som drabbats av 
en pandemi. Kanske kan två andliga övningar som 
burit kristna före oss vara till hjälp. De är enkla och 
kan utföras var som helst.

Uppmärksamma det goda i tillvaron. Till exempel 
sole n som vä r mer och blommor nas skön het. 
Telefonsamtalet från vännen och maten på bordet.
Uttryck tacksamhet för detsamma.

Men önskan om Guds rika välsignelse!
Susanne Rappmann. Biskop i Göteborgs stift

NÅGON ATT PRATA MED?

Behöver du någon att prata med så finns vi här för dig. 
Kontaktuppgifter till präster och diakoner i Sotenäs pastorat:
www.svenskakyrkan.se/sotenas-pastorat, eller via växeln på tel. 0523-66 84 00.

Jourhavande präst finns på chatt mellan kl. 18.00–24.00
https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta
och på telefonnummer 112 kl. 17.00–08.00.
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KYRKOGÅRDS-
VANDRINGAR
I SOTENÄS
Sandbogens kyrkogård i Kungshamn
måndag 6 juli kl. 18.00
Jan Bäck tar er med i spännande berättelser om några 
av ortens kända personeroch livsöden från förra 
seklet, historia kring kyrkogården och närområdet. 
Kaffe och kaka.

Varmt välkomna! Ingen anmälan behövs.
Info: Jan Bäck på 070-6599671

Finns
det 
någon 
mening 
med 
det
här?

I en gammal bok som jag har ärvt finns en ögonvittnesskildring av 
hur det var den ödesdigra söndagen 1901 när Kungshamns kyrka 
brann ner, nästan till grunden. Det är Viktor Samuelsson Sanne 
som berättar om hur han och alla de andra kyrkobesökarna 
lyckades undkomma med livet i behåll. Han beskriver sedan hur 
människorna i Kungshamn lät bygga upp sin kyrka igen. Ja, den 
byggdes så stadigt att den höll för en jordbävning som inträffade 
bara kort efter det att kyrkan var färdigställd. 

Jag tänker ibland på det, på kyrkbranden och på vad som 
hände sen. En stor del av mitt yrkesliv har jag intresserat mig 
för det som kallas kris. För det som händer med oss människor 
när något som är betydelsefullt för oss hotas eller tas ifrån oss 
och hur vi bäst kan stödja varandra i det. Även om krisen i sig 
är meningslös, inte bär på något gott, så har vi människor en 
fantastisk förmåga att skapa mening också ur det meningslösa. 
Att Kungshamns kyrka brann ner den där söndagen var 
meningslöst men det fanns en mening med att den byggdes 
upp igen och att det gjordes så ordentligt att kyrkan höll för 
nästa påfrestning. 

Jag tänker att det vi är med om nu, coronakrisen, precis som 
kyrkbranden är något som det är svårt att se någon mening 
med. Ja, man kan nog säg att den är helt meningslös.  Men när 
allt det här är över kan vi finna mening i att bygga upp våra 
liv igen. Vi kommer att vara rustade med nya erfarenheter. Vi 
kommer att ha fått fundera på vad som verkligen har betydelse 
i livet och på vad vi kan vara utan. Vi kommer att bättre kunna 
uppskatta sådant vi tidigare tagit för givet På så viss kan vi 
skapa mening också ur det meningslösa. Tillsammans kan vi  
bygga upp något nytt. 

När livet förändras på olika sätt kan det kännas bra att få 
tala med någon. Sotenäs pastorats präster och diakoner finns 
för dig som vill boka ett enskilt samtal där du får tala om det 
som är viktigt i ditt liv, både om det som bekymrar dig och om 
det som ger dig hopp. Vi har alla tystnadsplikt. Välkommen att 
höra av dig till någon av oss.          

Maria Arnborg, präst

Gudstjänstprogram
sommaren 2020

Söndagar kl 10.00, Gudstjänst i Hunnebostrands kyrka

Söndagar kl 18.00, Gudstjänst i Kungshamns kyrka

Dop, vigslar och begravningsgudstjänster pågår även nu utifrån de regler som gäller. 
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur det praktiskt går till

Torsdagar kl 15–17, v22–35. (ej v30)
 i Smögens församlingshem

VÅFFELCAFÉ

Pst!
Vill du jobba här?

Vi har två lediga tjänster: 
Församlingspedagog 100%  

inriktning barn - unga och konfirmand
Präst 100% 

Arbetsledande komministertjänst 

kontakta kyrkoherde Malin Hammarström 
för mer info eller se vår hemsida.
Känner du en pedagog eller präst 

får du gärna tipsa om Sotenäs pastorat.
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Musik i sommarkväll
Vi är glada över att kunna ställa om Musik i Sommarkväll för 
att så många som möjligt ska få uppleva den. Samtidigt ska vi 
minska smittspridning och därför arrangeras kvällarna i Sotenäs 
pastorat bland annat med dubbleringar av många konserter. 
Om du är fri från sjukdomssymtom så är du varmt välkommen! 
 
Med önskan om en trevlig och säker musikupplevelse, 
/Lars, Catharina och Agnetha 

Så här får du din biljett
I sommar inför vi ett biljettsystem för att inte överskida antalet 
besökare i våra lokaler. Du kommer till aktuell kyrka och hämtar ut 
biljetten i förväg. Max två biljetter per person ges i kyrkan i förväg. 
Endast biljetter till konserter samma kväll lämnas ut och biljetter kan 
ej förbokas. Biljetterna är kostnadsfria men vi tar upp kollekt via swish.

• För Hunnebostrand hämtas biljett tidigast kl 18 till konsert kl 19. 

• För Kungshamn och Malmön hämtas biljett tidigast kl 17,  
till konserter kl 18 eller 20.

• Insläpp sker endast genom kyrkans huvudentré.

• Håll avstånd i kön.

• Vi sitter utspridda i kyrkan. Åhörare i församlingshem eller vapenhus 
är ej tillåtet. 

Tis 30 juni i Kungsahamns kyrka 
kl 18.00 och 20.00
SÅNGGLÄDJE!
Negar Zarassi & Lowe Petersson 

Ons 1 juli i Kungshamns kyrka  
kl 18.00 och 20.00
SOMMARLÄNGTAN
Maria Tuimala-Sörensson, 
Åsa Oresten, Catharina Algesten, 
Agnetha Hellgren

Tor 2 juli i Hunnebostrands kyrka 
kl 19.00
VIND OCH STRÄNG
Gustav Bäckström – Harpa,
Astrid Eriksson – Flöjt,
Sofia Hansson – Viola

Tors 2 juli i Malmöns kyrka  
kl 20.00
HAVET, VINDEN OCH STJÄRNORNA
Ingmarie Juliusson & Ingemar 
Martinsson

Ons 8 juli i Kungshamns kyrka  
kl 18.00 och 20.00
KÖRSÅNG I SOMMARKVÄLL
Sophiakören

Ons 8 juli i Kungshamns kyrka  
kl 19.00
IRIS
Johanna Yew Olsson & Marcus Fenn
Marimba, bouzouki, fiol, 
munspel & sång

Tor 9 juli i Malmöns kyrka  
kl 18.00 och 20.00
TONER I SOMMARKVÄLL
Catharina Algesten, Ewa Stenström 
& Agnetha Hellgren

Ons 15 juli i Kungshamns kyrka  
kl 20.00
ORGELROCK
Kristina Shtegman: The Queen of 
Church-organ! 

Tor 16 juli i Malmöns kyrka  
kl 20.00
DET ÄR VACKRAST NÄR DET 
SKYMMER
Catharina & Roland Algesten, Han 
Yang Kim & Kim Karlsson

Tis 21 juli i Kungshamns kyrka  
kl 20.00
LÄNGTAN TILL HAVET 
Helena Nord med döttrarna 
Karin & Hanna

Ons 22 juli i Kungshamns kyrka  
kl 18.00 och 20.00
SÅNGER FRÅN DUVEMÅLA HAGE
Jacob Andréas, Josefine Isaksson & 
Mats Sköldberg

Tor 23 juli i Malmöns kyrka  
kl 18.00 och 20.00
ELLINGTON, PSALMER OCH JAZZ I 
SOMMARKVÄLLEN
Mikael Karlsson, Anders Persson & 
Hans Grundberg

Tis 28 juli i Kungshamns kyrka  
kl 18.00 och 20.00
MED ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT
Amanda Andréas med band

Ons 29 juli i Kungshamns kyrka  
kl 18.00 och 20.00
SOMMARKONSERT
Bengt Magnusson, Suzanne 
Rangstedt, Maria Tuimala-
Sörensson, Agnetha Hellgren

Ons 29 juli i Hunnebostrands kyrka 
kl 19.00 
SOMMARORGEL
Lars Storm

Tor 30 juli i Malmöns kyrka  
kl 20.00
LÄTTLYSSNAD JAZZ
Lennart Olsson med orkester



Fredagskonfa Sommarkonfa

Kan man hänga i kyrkan? 
Visst kan man det!

Kungshamn HunnebostranD

v. 26-30

Tis 18.00-20.00 - Ungdomskvällar
Ons 13.30-15.30 - För alla barn
Tor 13.30-15.30 - För alla barn 
(Är du under 7 år ta med en vuxen)
Anmäl dig senast kl 12.00 samma dag till 
tel. 076-772 67 81

Fre 14.00-17.00  - För alla barn 
(Är du under 7 år ta med en vuxen)
Anmäl dig senast kl 12.00 samma dag till
tel. 072-455 10 41

Kungshamn
Fredagar kl 15-16.30
Start 4 september

Läger 25-27 sept  - Åh stiftsgård
Läger 7-9 maj
Konfirmation 22 maj kl 13 
i Kungshamns kyrka

Hunnebostrand
Söndag 25 okt 
Söndag 6 dec

26-28/3  - läger Åh stiftsgård
14-20/6  - läger Åh stiftsgård
konfirmation 3 juli kl 13 
i Hunnebostrands kyrka

SOTENÄS PASTORAT


