
Hos dig är livets källa,  
i ditt ljus ser vi ljus.
Psaltaren 36:10
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Horisonten ges ut av Sotenäs församling. Ansvarig utgivare: Malin Hammarström. Grafisk form: SCH!

Tänk om vi kan fylla kyrkorna i höst och vinter! Nu le-
ver hoppet om att vara många i kyrkorna, till skillnad 
mot förra året, där vi fick f lytta de f lesta gudstjänster 
till webben. För visst är det något särskilt med att vara 
många, även då vi inte känner varandra? Först så får 
vi fira minnesgudstjänster i kyrkorna. 
På olika sätt får vi tänka på dem som 
vi har mist, nära i tiden eller för länge 
sedan. I mörkret får vi se lyktorna som 
lyser i mörkret på kyrkogårdarnas gra-
var. Även om vi inte kan dela varan-
dras sorg, så kan vi dela erfarenheten 
av att sörja och sakna.

Sedan kommer adventstiden, med 
de fantastiska psalmerna: Hosianna 
och Bereden väg för Herran . I fönstren 
tänds adventsstjärnor som påminner 
om Betlehems stjärna. Den som tändes för tvåtusen 
år sedan, över stallet där Jesus föddes. I julens tid får 
vi sjunga julpsalmer som Stilla natt och Nu tändas 
tusen ljus, njuta av musik och julens berättelse om 
det stora mysteriet.

 Advents- och jultidens budskap är koncentrerat 
kring Jesus födelse. Gud har kommit till världen som 
ett litet barn. Jesusbarnet bär på ett hopp, om att ljuset 
lyser i mörkret och att mörkret inte övervunnit det. 
Jesus bär också på ett särskilt löfte. Han är den som 

delar den innersta ensamheten och allt 
det som är svårt och han har övervunnit 
den slutliga döden för att vi ska leva. Och 
Jesus kommer för dela livet här och nu.

 Hur vi än har det, hur det än blir 
denna jul så får vi minnas julens bud-
skap om hopp. Även de jular som blir 
annorlunda än vi tänkt eller önskar 
–  oavsett anledning -så är det ändå 
jul. Genom tvåtusen år, i alla skiftande 
tider, så har människor samlats kring 
mysteriet att Gud blivit människa. 

I  Johannesevangeliet 1:5 beskrivs hoppet och löftet 
som Jesus bär på. Dessa ord kan du läsa i rubriken ovan.

Jag önskar dig en välsignad höst- och vintertid
/Malin Hammarström , kyrkoherde

Och ljuset 
lyser i mörkret, 

och mörkret har 
inte övervunnit det.
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Det serveras kaffe på flera av våra begravningsplatser, fredagen 5/11, kl 10-15, 
avvikelser kan förekomma. 

Lördagen 6/11, kl 10-14 serverar vi korv & bröd, kaffe, te och saft på  
Vägga begravningsplats och på Hunnebostrands begravningsplats.

Välkomen till dessa samlingar!

Alla helgons dag på  
  våra begravningsplatser
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Gudstjänster, allhelgonatid

Alla helgons dag, lördag 6 november
Kungshamns kyrka, kl 10.00
Mässa Agnetha Hellgren, sångsolist: 
Maria Tuimala-Sörensson
Malmöns kyrka, kl 16.00
Minnesgudstjänst Agnetha Hellgren, 
sångsolist: Åsa Oresten
Hunnebostrands kyrka, kl 16.00
Minnesgudstjänst Hunnebovallkören, 
Lars Salsborn, sångsolist: Patrik Wingård
Tossene kyrka, kl 18.30
Minnesgudstjänst Hunnebovallkören, 
Lars Salsborn, sångsolist: Patrik Wingård

Sönd. e. Alla helgons dag, 7 november
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Gudstjänst 
Smögens kyrka, kl 10.00
Ekumenisk minnesgudstjänst Kyrkkaffe 
Askums kyrka, kl 16.00
Minnesgudstjänst
Flöjt: Therése Strengsdal

Kungshamns kyrka, kl 16.00
Minnesgudstjänst Agnetha Hellgren, 
Sophiakören 

Sönd. före domsöndagen, 14 november
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Mässa Lovsångsteam 
Kungshamns kyrka, kl 10.00
Gudstjänst

Fredag, 19 november
Kungshamns kyrka, kl 18.30
Gospel Sing-a-long

Domsöndagen, 21 november
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Gudstjänst
Kungshamns kyrka, kl 10.00
Mässa
Bovallstrands kyrka, kl 17.00
Mässa

ÖPPET HUS SMÖGEN
MED GRANATH'Z

Torsdag 4 november
kl 14.30–16.00 
i Smögens församlingshem

Anita och Tomas Granath 
sjunger och spelar.

Bön i allhelgonatid

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.
Amen
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Så härligt
att få sjunga
tillsammans!
Nu är alla körerna igång igen efter ett väldigt långt uppehåll. Det är så fint 
att träffas och få sjunga tillsammans igen. Det innebär att ni kommer att 
få lyssna till pastoratets körer under både Allhelgonahelgen, Advent och 
jultiden. Det är i alla fall det vi för tillfället hoppas och tror.

För dig som känner att du vill börja sjunga i någon av våra körer är det 
bra om du kan vänta till vårterminen startar igen i början av 2022. Vi vet 
inte exakt datum än, men ta gärna kontakt med oss körledare för vidare 
information.

Nu ser vi fram emot fina gudstjänster med mycket sång och musik, och vi 
hoppas också att Du som läser detta vill komma och lyssna på oss. Följ oss 
gärna på Facebook, Svenska Kyrkan Sotenäs pastorat, samt på vår hemsida.

Agnetha Hellgren, agnetha.hellgren@svenskakyrkan.se
Lars Salsborn, lars.salsborn@svenskakyrkan.se

Gospel Sing-a-long
Fredagen den 19 november kl 18.30 är du välkommen att sjunga med 
eller bara lyssna till gospellåtar under ledning av Carina Hansson och 
Jan Klemetz tillsammans med bandet Walle & Co. 

Det blir allt från gamla klassiker, gospel från tiden med Fellowship Gospel 
och en del nytt. Vill du förbereda dig för att lättare kunna sjunga med eller 
bara för att det är så roligt att sjunga så är du välkommen måndagen den 
15 november, kl 18.30 till Kungshamns kyrka då vi går igenom sångerna 
och några av stämmorna.

Varmt välkommen!
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Gudstjänster, advent–jul

Första söndagen i advent, 28 november
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Mässa Hunnebovallkören, Lars Salsborn 
Kungshamns kyrka, kl 10.00
Gudstjänst Ceciliakören,  
Agnetha Hellgren
Askums kyrka, kl 16.00
Musikgudstjänst Sophiakören,  
Agnetha Hellgren
Malmöns kyrka, kl 16.00
Gudstjänst PRO-kören. Servering 
Equmeniakyrkan Smögen, kl 17.00
Ekumenisk adventsgudstjänst 

Andra söndagen i advent, 5 december
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Gudstjänst 
Kungshamns kyrka, kl 10.00
Mässa
Bovallstrands kyrka, kl 17.00
Mässa 

Lördag, 11 december
Smögens kyrka, kl 15.00
Ljuskväll Avslutning på julmarknaden
Smögens kyrka, kl 17.00
Ljuskväll Avslutning på julmarknaden 

Tredje söndagen i advent, 12 december
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Mässa
Kungshamns kyrka, kl 10.00
Gudstjänst
Tossene kyrka, kl 17.00
Julsångsgudstjänst Hunnebovallkören, 
Lars Salsborn, sångsolist: Patrik Wingård

Fjärde söndagen i advent, 19 december
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Gudstjänst 
Smögens kyrka, kl 10.00
Gudstjänst

Söndagen efter nyår, 2 januari
Kungshamns kyrka, kl 10.00
Mässa
Askums kyrka, kl 16.00
Musikgudstjänst Musik vid jul och nyår.
Sophiakören och solister
Bovallstrands kyrka, kl 17.00
Mässa

Trettondedag jul, 6 januari
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Mässa
Kungshamns kyrka, kl 16.00
Trettondedagsmusik Julgröt mm
(Läs mer i annons intill)

Kungshamns kyrka, kl 16.00
Vi sjunger in julen Agnetha Hellgren,  
Ceciliakören och André Vajking
Bovallstrands kyrka, kl 17.00
Mässa

Julafton, 24 december
Hunnebostrands kyrka, kl 10.00
Andakt vid krubban 
Kungshamns kyrka, kl 11.00
Andakt vid krubban
Malmöns kyrka, kl 11.00
Andakt vid krubban
Bovallstrands kyrka, kl 17.00
Julbön Sång: Maria Hernqvist
Smögens kyrka, kl 23.30
Midnattsmässa

Juldagen, 25 december
Hunnebostrands kyrka, kl 07.00
Julotta 
Kungshamns kyrka, kl 07.00
Julotta Agnetha Hellgren, André Vajking
Askums kyrka, kl 09.00
Julotta Agnetha Hellgren, André Vajking

Annandag jul, 26 december
Kungshamns kyrka, kl 10.00
Gudstjänst

Nyårsafton, 31 december
Equmeniakyrkan Smögen, kl 17.00
Ekumenisk nyårsbön
Kungshamns kyrka, kl 18.00
Nyårsbön

Nyårsdagen, 1 januari
Hunnebostrands kyrka, kl 11.00
Mässa

MÄSSA 
KUNGSHAMN

Söndag 16 januari, kl 10.00
Sammanlyst mässa  
i Kungshamns Kyrka

Avtackning av avgående 
förtroendevalda samt
välkomnande av de 
nya förtroendevalda 
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JULPYSSEL 
MALMÖNS 
PRÄSTGÅRD

Torsdag 25/11
kl 18.00

GRÖTFEST
SMÖGEN

Torsdag 16/12, kl 14.30-16.00.
Ta med liten julklapp – ca 50 kr. 
Anmälan till Laila 0523-668403, 
senast 14/12.

TRETTONDEDAG JUL
KUNGSHAMN

6 januari, kl 16.00
Kungshamns kyrka
Trettondedagsmusik med 
julgransplundring, gröt och 
skinksmörgås.

Anmäl till expeditionen, 
0523-668400, senast 4/12

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen 
skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när 
Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och 
en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, 
begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, 
för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade 
sitt barn.
 
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde 
sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
 
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod 
Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de 
greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "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." Och plötsligt var 
där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i 
höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt."
 
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till varan-
dra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har 
låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda 
barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade 
sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna 
sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna 
vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: 
allt var så som det hade sagts dem.

Lukasevangeliet 2:1-20

Julevangeliet
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Värmande
soppluncher
i Sotenäs
Välkommen till pastoratets soppluncher. Förutom en god lunch med kaffe  
och andakt, får du en stund av samvaro och sällskap. Pris: 40:-

Malmöns prästgård, tisdagar kl 12.00
Bovallstrands församlingshem, torsdagar kl 12.00



GEMENSKAPSKVÄLL
KUNGSHAMN

Tisdagar kl. 19.00 i Kungshamns församlingshem.
Startar 25 januari.

Barngrupperna
Barngrupperna i pastoratet börjar vårterminen vecka 6. 

Håll utkik på hemsidan och Facebook 
för mer information. Varmt välkomna!

Terminsstart igen efter jul!

ÖPPET HUS
SMÖGEN

Torsdagar Kl. 14.30, i Smögens församlingshem. 
Startar 3 februari.
Vi sjunger och lyssnar på någon form av musik.

ANHÖRIGGRUPPEN
KUNGSHAMN

Måndagar kl 10-11.30 i Kungshamns församlingshem. 
Startar 17 januari. 
För dej som vårdar make/maka hemma.
Samtal över en kopp kaffe.

VANDRINGSGRUPPEN 

Torsdagar kl 10-11.30 med start 20 januari.
 Vi startar från Kungshamns församlingshem  
och promenerar i lugnt tempo.
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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   t o m mandatperiodens slut 31/12
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 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 Lars Salsborn 
tel. 070-591 27 56, lars.salsborn@svenskakyrkan.se
Kantor Mats Björving 
tel. 072-455 10 47, mats.bjorving@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

JOURHAVANDE PRÄST
Akut samtals- och krisstöd, tel. 112,
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
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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 Maria Landgren
tel. 0523-66 84 29, maria.landgren@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 Marie Torsson
mobil 0724-55 10 50, sotenas.linuslina@svenskakyrkan.se

Kontakta oss gärna! NYA MEDARBETARE

Vi är glada att hälsa nya medarbetare välkomna till vårt 
pastorat! Mats Björving (1) har tillträtt som församlings-
musiker. Eva Östlund (2) har återkommit till pastoratet för 
att tjänstgöra som komminister. Anna Florén (3)  och Petra 
Bäck (4) har bägge arbetat i pastoratet en tid men har nu 
fått fasta tjänster som församlingsassistenter.

I verksamheten Linus & Lina har Annika Sjödelius (5), efter 
många års trogen tjänst, nu gått i pension och efterträds 
av Marie Torsson (6). Vi tackar Annika Sjödelius för hennes 
insatser och önskar henne allt gott

1

3

5

2

4

6
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Längtar du efter rättvisa och en bättre värld? Du kanske vill 
sjunga i kör eller ha gemenskap?  I Svenska kyrkan finns alltid 
en plats för dig. 
Du har säkert någon gång i ditt liv träffat på Svenska kyrkan.  
Troligen vid en av livets stora händelser, som dop, konfirmation, 
bröllop eller begravning. Eller i din vardag, som när vi hälsar på 
din gamla släkting på äldreboendet, eller möts på andra platser.

Du är välkommen till kyrkan oavsett om du är medlem eller 
ej. Men som medlem hjälper du Svenska kyrkan att jobba i verk-
samheter för alla åldrar, med gudstjänster, för fred, hållbarhet, 
kulturverksamhet och kyrkobyggnader. Som medlem i Svenska 
kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. 
Den finansierar den lokala församlingens verksamheter. När 
du blir medlem i Svenska kyrkan är det framförallt din lokala 
församling du blir medlem i.

Kontakta vår expedition om du är osäker på ditt medlems-
skap. Här finns medlemsansökan att fylla i. Du kan även få 
information och bli medlem här: svenskakyrkan.se/medlem

Välkommen till Svenska kyrkan!

I Svenska kyrkan  
finns det plats  
för dig som tror  
– eller tvivlar

MEDLEMSSKAP I SVENSKA KYRKAN

SOTENÄS PASTORAT


