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välkommen till särö pastorat
Pastorsexpeditionen (vid Vallda kyrka)

Vad tänker du på?
Vilken guldstart för Sverige i vinter-OS!
En framgång inspirerar gärna till fler.
Härligt med något att glädjas åt. Det
kanske är ett välkommet avbrott för den
som är hemma efter positivt testsvar
eller influensa. Sällan har vi som folk
varit så ansatt av sjukdom. Tröttheten
finns där, kanske svårigheter att sova.
Uppgivenheten över att inte kunna göra
något och kanske samtidigt en stress
som skaver över det som inte blir gjort.
När man läst och tittat sig trött på texter
och skärmar kommer tankarna. Kanske
till och med någon dröm? Ska man göra
något annat? Önska sig bort till skönare
klimat? Tänk om man kunde tanka lite
ljus? Efter några tankecirklar inser man
ofta att det mesta ändå är ganska bra.
Det bästa är om man bara får bli frisk.
I kyrkans år avslutas julperioden av
Kyndelsmässodagen. Kyndel betyder
ljus. Precis när mörkret ger vika och
dygnets ljusa timmar börjar bli fler, firas
denna helg. Ljuset syftar på när Josef
och Maria bär fram Jesus i templet.
(Luk 2:22-40) En man som ”väntar på
Israels tröst” tar barnet i famnen och

utbrister att han skådat räddningen,
”ett ljus med uppenbarelse…”. Nu
lättar det! Det lilla barnet ger hopp
om framtiden, en tröst genom att bara
finnas där. Det blir en rörelse framåt.
En väg ut ur mörkret. Vi följer med i
rörelsen under våren och den kulminerar när vi får fira påsk.
Vi har mycket att se fram emot!
Vi gestaltar det i kyrkan, när vi kan
träffas igen efter hand. Det som vilat
under en period får nytt ljus, nytt liv.
Det händer omkring oss. Det händer
i våra själars liv. Det rustar oss att stå
emot mörkret.

Tomas Philipson
kyrkoherde i
Särö pastorat

Mån-tors kl. 9.30-12 & 13-16, fre kl. 9.30-12.
saro.pastorat@svenskakyrkan.se
Stefan Henningsson kyrkoskrivare		
Tomas Philipson kyrkoherde		
Annika Olsson präst		
Katarina Lampa ekonomi			
Carin Andersson begravningsadministratör
Annika Asker handläggare		
Elin Rytterqvist kommunikatör 		
Maria Blåberg musiker			
Kyrkans jourtjänst vard. kl. 13-21, helg kl. 16-21
Efter kl. 21 ring 112 fråga efter jourhavande präst.

0300-32 35 50
0300-32 35 51
0300-32 35 61
031-93 50 80
0300-32 35 54
0300-32 35 53
0300-32 35 52
0300-32 35 73
0708-78 47 87
031-80 06 50

Vaktmästeri
Kristian Davidsson fastighetsansvarig vaktm.
Madeleine Leandersson kyrkogårdsvaktmästare
Daniel Klippert kyrkogårdsvaktmästare
Jan Haugen kyrkogårdsvaktmästare
Anneli Ovring Axelsson kyrkogårdsvaktmästare
Rosa Svanberg kyrkogårdsvaktmästare		

031-788 73 42
0300-32 35 57
0300-32 35 56
031-788 73 41
0300-32 35 76
0300-32 35 75

Vallda kyrka
Robin Zieseniss präst 		
Lise-Lott Claesson diakon		
Karl-Oskar Löfgren församlingspedagog
Rebecka Palmgren Ashour kantor		
Kim Kehlmeier musikpedagog		
Caroline Wessmark fritidsledare		
Michaela Sjöberg församlingsassistent
Birgitta Henriksson församlingsassistent
Cecilia Ring församlingsassistent
Moa Lundin värdinna			
Lyktans fritids 			
Jonatan Lampa förskollärare		
Linda Carlsson fritidspedagog		
Anna Redig barnskötare			

0300-32 35 62
0300-32 35 63
0300-32 35 90
0300-32 35 71
0300-32 35 72
0300-32 35 97
0300-32 35 92
0300-32 35 93
0300-32 35 96
0300-32 31 36
0760-02 31 55
0300-32 35 55
0300-32 35 55
0300-32 35 55

Släps kyrka

Foto: Florence Sjöbom

Jenny Magnusson präst		
Eva Montelius diakon 			
Sara Jertborn pedagog, barn och familj
Tara Ullaeus pedagog
		
Lars Nordung kantor			
Åsa Winald musikpedagog		
Gertrud Lönnberg värdinna		
Maria Magnusson värdinna		
Förskolan Prästkragen 			
Ann-Kristin J Eriksson rektor		
Pia Svantesson förskollärare		
Annika Olsson barnskötare 		
Anna Vennerfors förskollärare 		
Marie-Louise Andersson förskollärare		

031-788 73 01
031-788 73 04
031-788 73 32
031-788 73 47
031-788 73 11
031-788 73 13
031-788 73 44
031-788 73 45
0760-02 31 95
031-788 73 31
0300-32 30 71
0300-32 35 70
0300-32 35 91
0300-32 35 74

Kullavikskyrkan

kyrknyckeln ges ut av Särö pastorat och delas ut gratis till alla hushåll i Vallda, Släp och Kullavik.
Tidningen utkommer i 8 500 ex. Fyra nummer per år. ansvarig utgivare: Tomas Philipson kyrkoherde,
tomas.philipson@svenskakyrkan.se redaktör & grafisk form: Elin Rytterqvist kommunikatör,
elin.rytterqvist@svenskakyrkan.se redaktion: Annika Munther, Lars Nordung, Katarina Lampa,
Karl-Oskar Löfgren, Linda Carlsson, Tomas Philipson. omslagsbild: Annika Munther.
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Katarina Johansson präst			
Christina Ingmyr diakoniassistent		
Sofia Johansson kyrkomusiker		
Maria Raffai musikpedagog		
Annika Munther kommunikatör
Sari Abrinder församlingspedagog		
Anna Erlandsson församlingsassistent		
Sara Wickstrand pedagog, barn och familj
Anna Schweizer församlingspedagog, ungd.
Stina Åstrand verksamhetsledare kök		

031-788 73 03
031-788 73 05
031-788 73 12
031-788 73 14
031-788 73 23
031-788 73 33
031-788 73 24
031-788 73 22
031-93 52 80
031-788 73 46

kort & gott

”En chock för öronen
av bästa slag”

Så har Chiaroscuro Quartets unika
klang beskrivits. Den hyllade kvartetten
kommer till Släps kyrka med kända och
okända pärlor. Verk av Joseph Haydn,
Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert
och Emilie Mayers enastående stråkkvartett står på programmet.

Morgon & lunch

Måndag till fredag i Kullavikskyrkan:
• Morgonbön kl 8.45
• Lunchandakt kl. 12.00

En liten lovsångsgrupp med plats för
dig! Lovsång är en form av bön för att
hylla och uttrycka sin kärlek till Gud.
Vill du vara med?

ledare: rebecka palmgren ashour
varannan torsdag (udda veckor)
kl. 17.00-18.30 i vallda kyrka.

Kyrkparken invigs

släps kyrka 9 april kl. 16.00,
entré 150 kr, särö musiksällskap.

den som ber, han får, och den som
söker, han finner, och för den som
bultar skall dörren öppnas. matt. 7

En liten kör

Gamla vänner på besök

Cathrine och Katinka, som båda varit
präster i Släp, firar ”Mässa mitt i livet”
med oss. Efteråt serveras lunch i
församlingshemmet.

kyrksöndag 27 mars kl 11.00 i släp.

Välkommen att närvara på en festlig
invigning av Vallda kyrkpark med
biskop Susanne Rappmann.
Håll utkik för mer
information på
vår hemsida och
sociala medier.

lördag 21 maj
i vallda kyrkby.

Vårt fritids i Vallda

Det finns några platser kvar på Lyktans fritids
i Vallda. Varje dag hämtar vi barnen på Toråsskolan och promenerar till fritids. Våra ledord
är: • Empati • Respekt • Trygghet • Glädje.

Gravskötsel och vattning

Behöver ni hjälp med gravskötsel under
hela året eller bevattning på sommaren?
Kontakta begravningsadministratör
Carin Andersson på tel: 0300-32 35 53.

läs mer och ansök på:
svenskakyrkan.se/saro/fritidshemmet-lyktan

Drop in-dop & -vigsel i Släp den 23 april
n!
a eller droppa in, vi
ordnar med reste
Förbok
3

nyheter

2 x Bokcirkel
& Stickcafé

FASTEAKTIONEN 2022

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

släps kyrka
Välkommen till en bokcirkel i
Släps församlingshem. Vi träffas
måndagarna den 7 mars, 4 april,
2 maj och 30 maj kl. 15-17.
Första gången vi träffas ska du
ha läst en bok som du kan dela
med dig utav, därefter väljer vi
en gemensam bok att läsa. Fika.
Är du intresserad kontakta:
Eva Montelius
Tel: 0760-02 31 04
Eva Johansson
Tel: 0709-42 14 54

DELA LIKA-DAGEN

kullavikskyrkan

Mer info kontakta:
Christina Ingmyr
Tel: 0760-02 31 05
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Hälsa, jämställdhet och tillgång till näringsriktig mat
är mänskliga rättigheter, ändå riskerar 45 miljoner
människor att hamna i akut hungersnöd. Dela med dig
genom att swisha halva beloppet för något du köper.
Det kan vara kostnaden för en halv kaffe, en halv lunch
eller varför inte halva matkassen.

De senaste åren har den positiva utvecklingen i världen
gått tillbaka till följd av vidgad ekonomisk ojämlikhet,
coronapandemi, konflikter och klimatförändringar.

En gåva som gör skillnad. Tillsammans gör vi världen
hel. Vi delar lika under samma himmel.

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

SK21307

Bokcirkel varannan måndag
kl. 14-16 med startdatum
14/3 t.o.m. 9/5. Anmälan senast
11/3. Vi läser ”Änglarnas svar”
av Stefan Einhorn och pratar
om den tillsammans.
Stickcafè varannan måndag
kl. 14-16 med startdatum
7/3 t.o.m. 16/5. Ej föranmälan.
Var och en tar med garn och
stickor till första gången.

Vid vårdagjämningen den 20 mars, när dag och natt
är lika långa, vill Act Svenska kyrkan uppmärksamma
världens orättvisa fördelning av makt och resurser.
Genom en gåva till Act Svenska kyrkan kan du vara med
och bidra till en mer rättvis värld. I en tid där allt för få
kan äta sig mätta, ökar orättvisorna och fattigdomen.

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/act

Vill du vara med i musikalen
Maria Magdalena i Släp?
Just nu behöver vi fler sångare till kören. Det finns också några
mindre solistroller med ett par strofer att sjunga eller repliker.
Inga förkunskaper krävs och vi övar i smågrupper ett tag
framöver med chans att lära in stämmor med körledare Åsa.
Till kören behövs främst tonsäkra sopraner, samt fler alt- och
herrstämmor, men alla är välkomna att vara med i vårt gäng!
Hör av dig till Åsa Winald på tel: 031-788 73 13.
Nypremiär i nov-22.

För Er som önskar en mötesplats där familjer
träffas utifrån sina särskilda behov så som olika
neuropsykiatriska diagnoser (autism, ADHD,
ADD etc) eller svårigheter av liknande slag.
Vi träffas, delar, stöttar, fikar och leker tillsammans i Kullavikskyrkans lokaler.
När: 12 mars, 9 april och 14 maj. Föranmälan
inget krav, men uppskattas då vi planerar fika mm.
För mer information kontakta
Sari Abrinder, Kullavikskyrkan
sari.abrinder@svenskakyrkan.se
Tel: 0760-023 133

Grön diakoni
Behöver du tid och plats för återhämtning?
Då är du välkommen till denna grupp.
Vi kommer bl.a. att vara i vackra Örtagården och i Vallda kyrkpark. Återhämtningen
finner vi i naturen omkring oss, i det goda
samtalet, i tystnaden, i vilan och i tron.

Det finns möjlighet att i egen takt utföra
enklare trädgårdssysslor, samt hantverk i
naturmaterial. Vi dricker kaffe/te och äter
en smörgås tillsammans.
Tisdagar kl. 10.30-12.30, start 15 mars.
Information och anmälan till:
Lise-Lott Claesson, lise-lott.claesson@svenskakyrkan.se
Annika Olsson, annika.olsson@svenskakyrkan.se
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engagerad

Yngst och äldst i kyrkopolitiken
Det skiljer 62 år mellan kyrkopolitikerna Jennifer Mattsson,
20 och Ulla Strid, 82 i Särö
pastorat. Men engagemanget i
kyrkan förenar dem.

J

ennifer Mattsson är ny i kyrkopolitiken. Hon fick frågan förra våren
om hon ville ställa upp i kyrkovalet
tillsammans med Levande Kyrka och
tackade ja till den möjligheten för att bli
mer insatt i den kyrkopolitiska verksamheten.
Just nu är hon ersättare i kyrkorådet och
tycker uppdraget passar bra att börja med
för att bekanta sig med kyrkopolitiken.
-Jag har mycket att lära genom att vara
med och lyssna och observera. Som
ersättare får jag ju möjlighet att hoppa in
då och då när det saknas någon, och får
en chans att göra min röst hörd och utöva
politiskt inflytande.
Jennifer är uppvuxen i Billdal och gick på
Kullaviksskolan i åk F-9. Musikintresset
och närheten till Kullavikskyrkan under
skolåren gjorde det lätt att vara med i
barngrupper och senare ungdomskören.
Jennifer tog studenten i somras och har nu
ett sabbatsår för att spara ihop pengar till
resor och studier. Under året har hon bl.a.
varit engagerad i kyrkan som konfirmandledare, i sånggruppen PITA och hjälpt till
i en av barngrupperna. Nu har hon jobb
på annat håll.
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-Men jag har forfarande en nära relation till Kullaviksskyrkan och personalen där, och känner mig alltid välkommen på de gudstjänster och aktiviteter
som anordnas, särskilt åt ungdomarna.
Kyrkan har länge varit som ett andra
hem för mig och det lär inte förändras
i första taget, även om jag är lite mer
upptagen för stunden.
Jennifer brinner särskilt för frågor som
rör barn- och ungdomsverksamheterna
i pastoratet.
-Det var inte längesedan jag själv var
det där barnet som stod och sjöng på
barnens söndagskväll, eller som gick
till läxcaféet varje tisdag med kompisarna.
Kyrkan har gett henne minnen och
en trygghet som hon önskar alla
barn. Även ungdomsverksamheten är
superviktig, menar Jennifer, då tonåren
stundvis kan vara en jobbig period
med många frågetecken att reda ut om
livet och om sig själv.
-Jag beundrar verkligen allt det arbete
som de ungdomsengagerade pedagogerna lägger ner på att samla pastoratets ungdomar, och de skapar onekligen en fin stämning! Det är något
som jag gärna är med och bevarar och
utvecklar.
Jennifer tror att kyrkopolitiskt aktiva i
olika åldrar kan komplettera varandra
på ett fint sätt. De äldre bidrar med ett

brett spektrum av erfarenheter i och
utanför kyrkan, medan de yngre kan
bidra med nytänkande perspektiv som
ger kyrkan möjlighet att utvecklas i
takt med samhällets ständiga förändringar, säger hon.
-Att ha mångfald i ålder, bakgrund och
sysselsättning i den politiska kompotten tror jag är jätteviktigt för att bevara
den demokrati kyrkan har lagt sin
grund på, säger Jennifer.
-För att så bra beslut som möjligt ska
kunna fattas.

U

lla Strid har varit aktiv i
pastoratet sedan mitten på
60-talet. Hon är ett bekant
ansikte för många Valldabor då hon
jobbat som lärare här i 35 år och haft
hand om skolmuseet via Hembygdsföreningen. Ulla är också engagerad i
Majblomman.
Ulla föddes 1940 i Kungsängen utanför Stockholm. 1961 gifte hon sig med
Allan, flyttade till Göteborg och 1966
vidare till Vallda där barnen Erik och
Karin föddes.
1966, på hösten, började hon sjunga
i Vallda kyrkokör som då leddes av
Elsie Andersson.
-Jag var 26 år och tyckte att det var
gamla tanter och gubbar som sjöng i
kören och nu räknas man själv till den
skaran.

Så småningom fick hon möjlighet att
vara med i både kyrkofullmäktige och
kyrkoråd och numera också i församlingsrådet. I år har hon dock lämnat sin
plats i kyrkorådet till förmån för lite
yngre förmågor.
När Ulla blickar tillbaka på de nästan
60 år som hon varit aktiv i pastoratet,
så inser hon att kyrkan med sin gamla
förkunnelse och sin liturgi och flerhundraåriga byggnader ändå på många sätt
hänger med i tiden.
-De musikaliska inslagen består numera
inte bara av de gamla mästarna utan
nya enklare texter och melodier har fått
plats. Vi har också fått många nya fina
psalmer, säger Ulla, som är positiv till att
tekniska finesser såsom webbkameror,
teleslingor och högtalare installerats för
att det kristna budskapet lättare ska nå ut.

Att värna om vårt liv på jorden är
också viktigt i Särö pastorat, berättar
Ulla. Här försöker man tänka klimateffektivt, säger hon och berättar att
det sätts upp solpaneler på möjliga tak
och på flera ställen har man installerat
bergvärme. Man försöker också tänka
klimatvänligt vid olika inköp.
-Jag tycker det är viktigt att kyrkan
är en mötesplats för alla, en plats, där
man känner sig väl mottagen och vill
komma tillbaka till.
Diakoni är en av kyrkans viktigaste
delar, menar Ulla.
-Vi lever i en tid där stressen ökar och
det är viktigt att kyrkan är med och
stödjer och hjälper dem som hamnar i
utsatta situationer.

Viktigt är också arbetet med ungdomar. Att få igång grupper där man har
trevligt och roligt tillsammans och
där man samtidigt lär sig förstå och
ta till sig att det kristna budskapet är
värdefullt.
-När man som jag har varit med så
lång tid i verksamheten i Särö pastorat,
har jag lärt känna många människor
och jag är så tacksam över detta och
glad över att jag kommit i kontakt
med kyrkan, i synnerhet med Vallda
församling och Vallda kyrka där jag
känner mig mest hemma, säger Ulla.
		Elin Rytterqvist
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högtider

Påsken är bäst i kyrkan
Påsken är kristendomens viktigaste helg. Vi firar den för att påminna
oss om att Jesus uppstod några dagar efter att han hade dött på korset.
Här är några av våra highlights. Kalendarie hittar du på sidan 21.

Emmaus
vandring
från Släp
till Särö

Påskvandring

Upplev påskens dramatiska händelser på
nära håll i en utomhusvandring på ca 40
minuter. Obs starka scener som små barn
kan tycka är lite läskiga. Korv med bröd
och fikaförsäljning.
Vallda kyrka onsdag 6 april kl. 16-18.

Påskluncher

Tisdag 12 april kl. 12.30:
Påsklunch i Släp
Ps: Missa inte lunchmusiken kl.12.
Torsdag 14 april kl. 12.00:
Påsklunch i Vallda
Robin Zieseniss berättar
om påsken.
Torsdag 14 april kl. 12.00:
Passionsandakt i Kullavik
med påsklunch.
Torsdag 14 april kl. 18.00:
Påskalammsmåltid i Släp
föranmälan på tel:
0760-02 31 14.

Välkommen med på pilgrimsvandring:
”I Emmausvandrarnas fotspår”.
Vi träffas i Släp på parkeringen och
vandrar tillsammans i lagom takt mot
Särö kyrka. Vi varvar samtal och tystnad
och delar några bibelord. Medtag fika
och sittunderlag. Vi avslutar med mässa
i Särö kyrka. Ingen föranmälan. Frågor?
evelyne.montelius@svenskakyrkan.se
Släps/Särö kyrka måndag 18 april kl. 14.

Vårblommor

Ta en promenad i vårsolen och njut av
påskliljor och penséer.
Vallda och Släps kyrkogårdar.
8

Samma dag var två lärjungar på väg
till en by som ligger en mil från
Jerusalem och som heter Emmaus.
De talade med varandra om allt
det som hade hänt. Medan de gick
där och samtalade och diskuterade
kom Jesus själv och slog följe med dem.
(Luk 24:13-14)

Påskbord

Vi sätter fram påskbord i våra tre kyrkor.
Välkommen in i värmen och ett mysigt sätt
att lära sig om påskens händelser.
Påskveckan i Vallda, Släps
och Kullaviks kyrkor.

Påskveckans alla
gudstjänster hittar
du på sidan 17
Läger vecka 15

Var med på ett härligt dagläger med
kompisar, lek, sång, pyssel, god mat och
utomhusvistelse i Släps kyrka och nyrenoverade prästgård. Måndag & tisdag.
anmälan på hemsidan
för barn födda 2009-2011

Barnens bibel
Är ditt barn född under åren 2014-2017?
I påsk ges du och ditt barn möjlighet att
hämta en egen Barnens bibel under lite
festligheter. Håll utkik i brevlådan efter
inbjudan.
Kullavikskyrkan.

Visste du att
En musikal om påsken som förändrade
allt. Snickaren från Nasaret är en
ovanlig man. Han trotsar makten och
botar sjuka. Vem är han?

I Sverige firar vi påskhelgens stora fest
på påskafton, trots att helgen egentligen
inte infaller förrän på söndagen. Det beror
på att vi i Sverige oftare firar aftnar än de
verkliga helgdagarna eftersom man förr i
tiden räknade att den nya dagen började
kl. 18 kvällen innan.

Onsdag 6 april kl 18.30
Kullavikskyrkan
Pop till 13 & Liveband
Fri entré
Välkommen

Det finns flera orsaker till att vi äter mycket
ägg under påsken. Ägg är en gammal symbol för liv, därför passar det bra med ägg
när vi firar att Jesus uppstått från döden.

Törnekronan

Annies fönster

Promenera förbi och träffa Annie
som vanligt under påskveckan, med
nya skojiga upptåg, utmaningar och
pyssel.
Kullavikskyrkans fönster, barnlokalerna.

Påskens äggtradition har också en praktisk
anledning. Tidigare var det många som
inte åt ägg under fastetiden före påsk. När
fastan var slut var det vår, en tid på året när
hönorna börjat värpa och det fanns
gott om ägg, så då fick man
passa på att njuta av äggen.
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föreläsning

”Kullaweek” äger rum i augusti.

Cafe
Bryggan
Kullavikskyrkan
Anno 2021

Varje möte är en möjlighet
Kärleken till människor är det
som driver Kullavikskonstnären
Marika Lang. Onsdagen den
27 april kl. 19.00. gästar hon
Café Bryggan och berättar
om”Konsten att leva”.
Att komma in i Marika Langs ateljé är som
att öppna ett Kinder Egg. Det är tavlor,
färgpytsar, penslar, figurer, kaffekoppar,
tumstockar, paket, en katt och mitt i det
färgglada kaoset står Marika med penseln
i högsta hugg. Framför henne står en stor
pannå med motiv från en gata i Stockholms
innerstad. Marika lägger sista handen vid
målningen, en liten katt, som strax ska fraktas till huvudstaden. Målningen är en present
från en tjej till hennes pojkvän, som fyller
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30. Den är detaljrik och tittar du närmre så
ser du snart små ledtrådar om pojkvännen,
en mäklarskylt, en katt, en hund... Bakgrunden är en folktom gata från Stockholm,
tryckt på canvas, som Marika sedan fyllt
med ett myller av ditmålade människor.
Dessa målningar har blivit lite av Marikas
signum.
Marika Lang är född in i konstnärsskapet,
hennes pappa arbetade som konstnär och
mamman var skådespelerska och bildlärare.
Ända sedan hon var liten har hon målat
och hon har aldrig ens funderat över att ha
något annat yrke. Utanför Marikas ateljé,
vid Gamla Särövägen, står en skylt, ”Öppet
- nästan alltid”. Marikas ateljé är inte bara
en ateljé utan också ett galleri. Hit är man
välkommen att titta på konst, nästan när som

Café Bryggan

helst, och då är det inte
bara Marikas egen
Kullavikskyrkan
konst. Marika samarbetar Anno
med 2021
flera stora
samtida svenska konstnärer och visar deras
konst i galleriet.
När pandemin slog till bokades alla konstmässor av från ena dagen till en annan och
Marika Lang stod plötsligt med en tom
almanacka och därmed inga inkomster. Marika valde dock att se möjligheterna och tog
reda på vad man fick göra. Hon nyttjade sitt
nätverk och bjöd in till works-shops, Kullaweekends, där hon satte
uppBryggan
tält, gjorde
Café
olika stationer och bjöd på mat, dryck och
Kullavikskyrkan
musik och såklart en massa
konst av olika
Anno 2021
slag. Det blev succé och största projektet
blev numera återkommande ”Kullaweek”
i augusti där Marika samarbetar med andra
kulturprofiler från närområdet.

När Marika får frågan vad det är som
driver henne så svarar hon snabbt
”Kärleken till människor”.
-Jag ser varje möte som en möjlighet
till något nytt. Jag är känd för att alltid
svara i telefon, vare sig det är ett känt
eller okänt nummer. Man vet aldrig
vad det samtalet ger. Jag tror att alla
har något att ge och försöker att se
något positivt i allt och alla.
Trots en utdragen pandemi så är
Marikas kalender fulltecknad i vår.
Bland alla konstvandringar i vår och
påsk, mässor och vernissage så kommer också en bok om Marikas Langs
liv. Det är Kullaviksjournalisten Ika
Blennius som skrivit boken ”Flickan
bakom paletten”, en bok om Marika
Langs liv i reportageform. Boken
speglar ett spännande konstnärsliv
där man får följa Marikas livsresa
som sträcker sig över stora delar av
världen.
Innan jag lämnar ateljén för att gå ut
i det ymniga snöfallet så får Marika
frågan om vad som är hennes tre
snabba må bra tips kopplade till
rubriken ”Konsten att leva”.
-Mina tre ledord i livet är positiv,
färg och glädje, svarar Marika snabbt
innan telefonen ringer igen och
Marika konstaterar nöjt, ett nytt okänt
nummer, undrar vad detta samtalet
mynnar ut i…
		Annika Munther
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föreläsning
Cafe
Bryggan
Kullavikskyrkan
Anno 2021

Om Saga Walli och
Gunnel Kjellström

Café Bryggan
Kullavikskyrkan
Anno 2021

Onsdag 23 mars kl 19.00
ses vi på Café Bryggan.
Konstvetare Charlotta
Hanner Nordstrand berättar
om två kvinnliga konstnärsvänner med bas i Göteborg.
Charlotta Hanner Nordstrand är
konstvetare och skrev år 2000 en
avhandling om Göteborgs konstliv
under 1800-talets mitt. Under arbetet
letade hon upp flera kvinnliga konstnärer och frågan om varför de inte
var mera kända väcktes. Charlotta har
varit lektor vid Göteborgs universitet.
Hon har också arbetat som intendent
på Göteborgs konstmuseum och
informatiker på Byggnadsvård Nääs

”Konstnärerna Saga Walli & Gunnel Kjellgren-Schultze
i 1900-talets Göteborg”, Votum Gullers förlag.
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Varför skrev du boken om dessa
två kvinnliga konstnärer?
Det fanns två anledningar, jag hade
blivit deltidspensionär och tyckte
att jag hade lite tid. Och jag hade
ett intresse för kvinnor som varit
konstnärer i Göteborg. De förtjänar
att också lyftas fram.

Vad var din största aha-upplevelse under arbetet med boken?
Det fanns så många. Jag skrev
under pandemin och det var
praktiskt svårt att komma åt att
fotografera p g a av restriktionerna.
Café Bryggan
Det administrativa
var en annan
Kullavikskyrkan
upplevelse.
Att man får själv söka
2021 i tryck,
pengar för attAnno
få boken
även fast den ges ut på ett stort
förlag. Det är dyrt att ge ut en bok
i ljudböckernas och nätets tid. När
det gällde innehållet var aha att
Saga Walli kämpade så, att hon t
o m var frielev hos den store västkustmålaren Carl Wilhelmson.
Varför är stora kvinnliga konstnärer inte ihågkomna i samma
omfattning som sina dåtida
manliga kollegor?
Anledningen till att kvinnor är
mindre kända under äldre tider kan
hänga ihop med att det var svårare för dem att ”bli” utställda, att
skaffa en intresserad promotor av
deras konst. De fanns men syntes
inte lika mycket.
		Annika Munther

Hallå där Åsa Winald,
i april står ”Yentl - yeshivapojken”
på programmet. Berätta mer!
- Anita Milding och jag kommer att göra
en konsert/högläsning av ”Yentl - yeshivapojken”. Alan och Marilyn Bergman har
gjort fantastiska texter och Michel Legrand
har gjort fantastisk musik. Barbra Streisand
gjorde en jättefin film 1983 om den. Vi tänkte
läsa novellen på svenska och stoppa in sångerna på engelska.
Isaac Singer (nobelpristagare i litteratur 1978)
har skrivit novellen om Yentl, en vetgirig
kvinna i sekelskiftet 1800-1900, som fick läsa
de heliga judiska skrifterna (Torah, Mishnah
och Talmud) med sin far och diskutera de
stora livsfrågorna. När han dör förväntas hon
att gifta sig och rätta in sig i den kvinnonorm
man hade då, men istället klipper hon av sig
håret, klär sig till man och skriver in sig på en
yeshiva – en judisk skola, som var förbjuden
för kvinnor. Här träffar hon Avigdor, som
blir hennes studiekamrat och Hadassa, som
varit trolovad med Avigdor och livet tar sig
vändningar som ingen kan ana. Vänskapen
mellan de tre väcker många frågor om vad
som är viktigt, kärlek och vem som har rätt
att bestämma över en annan människas liv.
Intressant både ur ett religiöst perspektiv och
hur livet bör levas.
”- Yentl, du har en mans själ.
- Varför är jag då kvinna?
- Också himlen kan göra misstag.”

Åsa Winald och Anita Milding

KONSERT: ”Yentl - yeshivapojken”
Släps kyrka söndag 24 april kl. 18.00
Medarr Sensus
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ungdom

Kyrkans unga

åk 7-20 år
Torsdagar kl. 19.00-21.30
(drop-in från 18.30)
i Vallda församlingshem,
ungdomslokalen.
Kyrkans Unga är en
öppen verksamhet för
dig som är ca 13 år upp
till 20 år. Vi träffas för
det mesta i cafédelen av
Vallda församlingshem
på torsdagar. Följ oss på
instagram: @skusaro

08:or, titta hit! Inbjudan till
konfirmation landar i brevlådan i maj.
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tro & liv

Livets slingriga stig
Känner du att denna pandemi har tagit kraft
och glädje från ditt liv?
Vi är nog många som känner det och vår
psykiska ohälsa ökar mer och mer i våra liv
och i vårt samhälle. Det är något vi måste ta
på allvar, speciellt ungdomarna som drabbas
av detta mer och mer i sina unga liv.
Reflektera över sitt liv då och då är en bra
början! Ditt liv är här och nu! Ditt liv lever du
inte genom att grubbla varken på gårdagen
eller morgondagen! Mår du bra idag? Är du
på en bra plats i livet just nu, eller väntar du
på att det ska bli bättre? Du kanske väntar på
dagen då du äntligen är vuxen och får leva ditt
eget liv; den dag då du träffar någon som du
vill dela livet med; den dag då du får ett bättre
jobb; den dag då du äntligen tjänar så mycket
pengar att du kan gå ner i tid; den dag då du
tillfrisknat från sjukdomen och så vidare.
Många gånger kan vårt liv bara vara en transportsträcka till något vi hoppas blir bättre.
Men vi lever här och nu! Vad kan jag själv
göra för att må bättre psykiskt, här och nu?
Det finns något som kallas blå zoner i
världen, områden där invånarna i genomsnitt
blir mycket gamla. Det som förenar dessa
platser är: gemenskap, rörelse, hälsosam mat
och en mening i livet. De lever tillsammans
med familjen och grannar och gör glädjefulla
saker med varandra på en daglig basis. De rör
mycket på sig med promenader och aktiviteter. De odlar ofta maten själva och tillagar
den från grunden och framför allt att de har en
viktig plats i sin gemenskap och som gör livet
meningsfullt.

Jag tror att vi har mycket att lära från dessa
samhällen runt om i världen. Vi lever i vårt
samhälle mycket av klyschan att lyckas i
livet, att vara lycklig och njuta av vår fritid.
Men vi ska inte känna att vår lycka i livet
är graden av hur bra vi mår. För Anders
Hansen säger i sin bok Depphjärnan att vår
hjärna och kropp inte är gjord för att känna
lycka några längre stunder. Så det vi ska
sträva emot är kanske i stället att må så bra
vi kan och fokusera på gemenskap, rörelse,
bra mat och känna en förundran och mening
inför livet självt.

Står du i kassakön och börjar oroa dig så be
till Gud i stället. Oron hjälper ju inte, den är
ju helt meningslös egentligen. Men att be
det kan göra underverk. ”Be så skall ni få.
Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren
öppnas. Ty den som ber, han får, och den
som söker han finner och för den som bultar
skall dörren öppnas” (Matt 7:7-9) Så be, be
upprepade gånger, sluta inte bulta på Guds
dörr, bjud in Gud i ditt liv. Gud vill oss var
och en väl. Gud vill att du ska må bra. Gud
vill vara med i ditt liv och bära dig när du
inte orkar gå på livets slingriga stig.

Det jag önskar dig som lever med psykisk
ohälsa är att du finner en plats där du får
vara den du är utan prestationskrav, att du
har personer som du kan promenera eller
träna med. Att du finner sammanhang som
hjälper dig att må bättre och att det finns en
mening med ditt liv trots att du mår som du
gör.

Jag önskar er alla en fin och härlig vår
och ta hand om er!
Hälsningar
Annika Olsson
Präst i Särö pastorat

Våra församlingar här i Särö pastorat
vill möta dig och välkomnar dig in i vår
gemenskap. Gå med i en kör, även om du
inte tycker du är så bra på att sjunga. Har du
en sorg eller en förlust i ditt liv som är tung
så anmäl dig till Sorgbearbetning, var med
i Bibelstudier för att samtala om existentiella frågor. Eller kom och var med i Grön
diakoni. Kom på någon annan av alla våra
verksamheter och ta gärna steget in i våra
kyrkor för att sitta en stund, be till Gud, säg
till Gud vad du önskar skulle vara annorlunda i ditt liv. Om du ständigt oroar dig
så använd den tiden i stället att be till Gud.
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MARS
vecka 9

Vi reserverar oss för ändringar med kort varsel då vi följer FHMs riktlinjer.
Kolla alltid på hemsidan inför besök hos oss.

tisdag 1 mars
släp 12.00 Lunchmusik: Sång till lunch med
Emelie Sundborn, Rikard Flink och Maria Blåberg
vid flygeln. släp 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 2 mars
vallda 17-19 Messy Church
släp 18.00 Askonsdagsmässa (jm, ln)

Askonsdagen

Efter fastlagens tre dagar av
fest och förberedelser, som
avslutas på fettisdagen, inleds
fastan före påsk. Fastans första
dag kallas askonsdagen.
Dagen har fått sitt namn efter
en gammal kristen sedvänja
att strö aska på dem som kom
till kyrkan och lyfte fram sina
synder.
Än i dag kan prästen ge de
gudstjänstdeltagare som vill,
ett kors av aska i pannan på
askonsdagsmässan. Korset
symboliserar Jesus vandring
mot korset och vandringen
genom död till nytt liv.
torsdag 3 mars
vallda 12.00 Torsdagslunch Vardagsropodden.
kullavik/café bryggan 13.00 Föreläsning
Allan Emrén föreläser om Skapelsen.
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa) Gloria.
söndag 6 mars - 1 i fastan
vallda 11.00 Mässa (rz, kk)
kullavik 11.00 Mässa (ao, mb) webbsänd.
släp 17.00 Mässa Insidan (ao, mb)

vecka 12

vecka 10
tisdag 8 mars
släp 12 Lunchmusik
Sång till lunch med
Åsa Winald &
Anita Milding.
släp 12.30 Lunch
vallda 19.00
Kvällsbön

Medarr Sensus

Anita Milding

torsdag 10 mars
vallda 12.00 Torsdagslunch Arkeolog Berit Hall
”Greve Jakob av Halland och hans tid”.
kullavik/café bryggan 13.00 Föreläsning
Franco Pinzani om Verona - Romantikens och musikens stad, Romeo & Julia, arenan, spåren efter antiken.
kullavik 18.00 Mässa
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
söndag 13 mars - 2 i fastan
vallda 11.00 Gudstjänst (tp, rpa), webbsänd.
släp 11.00 Mässa (jm, ln)
kullavik 17.00 Gudstjänst (tp, mb) Körskôj.

vecka 11
tisdag 15 mars
släp 12.00 Lunchmusik: 4-händigt med
Marcin & Wojciech Gluch.
släp 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 16 mars vallda 17-19 Messy Church
torsdag 17 mars
vallda 12.00 Torsdagslunch Cecilia Ring och
Birgitta Henriksson presenterar ”Bibeläventyret”
kullavik/café bryggan 13.00 Manskören Gubbröra
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (jm, rpa) Gloria.
lördag 19 mars
släp 16.00 Pianokonsert: Christopher Hästbacka
började spela piano vid sex års ålder. Internationell
debut i tolvårsåldern vid Steinwayfestivalen 2001.
En av Sveriges mest intressanta unga pianister.
Program: Schubert, Schumann och Liszt. Arr: Särö
musiksällskap, entré 150 kr.

tisdag 22 mars
släp 12.00 Lunchmusik: Lasse Nordung -orgel.
släp 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 23 mars
kullavik/café bryggan 19.00
På Bryggan Charlotta Hanner
Nordstrand om ”Konstnärerna Saga
Walli och Gunnel Kjellgren-Schultze
i 1900-talets Göteborg”.
Andakt 18, fika 18.30. Läs mer på sidan 12.

torsdag 24 mars
vallda 12.00 Torsdagslunch Ann-Charlotte
Ekensten ”Läsglädje för alla”.
kullavik/café bryggan 13.00 Storslagen sång med
Göran Stråhle, Anders Brynolf, Christer Svensson.
kullavik 18.00 Mässa
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
söndag 27 mars - jungfru Marie bebådelsedag
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, kk)
släp 11.00 Mässa mitt i livet (Katinka Randin,
Cathrine Fernlöf, jm, ln, mb) Rejoice, webbsänd.
Maria & Jonas Blåberg piano & bas. Efteråt kyrklunch.
Läs mer på sidan 3.

kullavik 11.00 Familjegudstjänst (kj, mr)
vallda 17.00 Dopfest (rz, kk)

vecka 13
tisdag 29 mars
släp 12.00 Lunchmusik: Skrjabin till lunch med
Henrik Kilhamn på piano.
släp 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 30 mars vallda 17-19 Messy Church
torsdag 31 mars
vallda 12.00 Torsdagslunch Vallda visgrupp
sjunger in våren
kullavik/café bryggan 13.00 Vardagsropodden
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa) Gloria.

söndag 20 mars - 3 i fastan
vallda 11.00 Mässa (ao, rpa)
släp 11-17 Tyst retreat (jm, ln, Eva M)
100 kr inkl. frukost o lunch. Föranmälan:
evelyne.montelius@svenskakyrkan.se
kullavik 11.00 Mässa (kj, mb), webbsänd.
släp 17.00 Mässa (jm, ln)

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Jenny Magnusson (jm), Annika Olsson (ao), Ciccie Pernveden Malm (cpm)
16 Musiker: Lasse Nordung (ln), Kenneth Hildor (kh), Rebecka Palmgren Ashour (rpa), Maria Blåberg (mb), Maria Raffai (mr), Åsa Winald (åw), Kim Kehlmeier (kk).

APRIL

Vi reserverar oss för ändringar med kort varsel då vi följer FHMs riktlinjer.
Kolla alltid på hemsidan inför besök hos oss.

vecka 13
söndag 3 april - 5 i fastan
vallda 11.00 Mässa (cpm, rpa), webbsänd. Vi
välkomnar Ciccie Pernveden Malm som ny präst.
släp 17.00 Mässa Insidan (jm, ln)
kullavik 11.00 Mässa (jm, mr) Sånggruppen PITA.

vecka 14
tisdag 5 april
släp 12.00 Lunchmusik: Lasse Nordung -orgel.
släp 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 6 april
vallda 16.00-18.00 Påskvandring
Upplev påskens drama på nära håll i en utomhusvandring på ca 40 minuter.
kullavik 18.30 Påskmusikal
torsdag 7 april
kullavik/café bryggan 13.00 Personalen skojar till det.
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)

Medarr Sensus

vecka 15
måndag 11 april
släp 18.00 Passionsandakt (jm, ln)
kullavik 18.00 Passionsandakt (kj)
tisdag 12 april
släp 12.00 Lunchmusik:
Sång till lunch med Magnus Tjelle
och Björn Johansson vid flygeln.
släp 12.30 Påsklunch
släp 18.00 Passionsandakt
(jm, ln)
kullavik 18.00 Passionsandakt
(kj)
onsdag 13 april
släp 18.00 Passionsandakt (jm, ln)
kullavik 18.00 Passionsandakt (kj)
torsdag 14 april - skärtorsdagen
vallda 12.00 Torsdagslunch Påsklunch.
Robin Zieseniss berättar om påsken.
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa) Gloria.
släp 18.00 Påskalammsmåltid.
släp 20.00 Mässa (jm, ln) Rejoice.
kullavik 18.00 Skärtorsdagsmässa (kj, mr)
fredag 15 april - långfredagen
vallda 11.00 Gudstjänst (jm, rpa)
släp 15.00 Via Dolorosa, de 14 stationerna på
Jesu väg till korset i meditation, bön och sång. (jm,
ln, åw)
kullavik 18.00 Passionsandakt (kj, ln) Anna
Schweizer -cello.

lördag 9 april
släp 16.00 Konsert: Chiaroscuro Quartet.
Internationell ensemble med musik från de klassiska
och tidiga romantiska perioderna på sensträngar
och med tidstrogna stråkar. Kvartettens unika klang
beskrevs av The Observer som ”en chock för öronen
av bästa slag” och är hyllad av publik och kritiker över
hela Europa. Programmet innehåller verk av tonsättare
som Joseph Haydn, Ludwig Van Beethoven och Franz
Schubert och Emilie Mayers enastående stråkkvartett.
Alina Ibragimova (RU) -violin, Pablo Hernán Benedí
(ES) -violin, Emilie Hörnlund (SE) -viola, Claire Thirion
(FR) -cello. Arr: Särö musiksällskap, entré 150 kr.
söndag 10 april - palmsöndagen
vallda 11.00 Gudstjänst (cpm, kh)
släp 11.00 Gudstjänst (ao, ln), webbsänd.
kullavik 17.00 Gudstjänst (ao, ln)

söndag 17 april - påskdagen
vallda 11.00 Mässa (tp, rpa), Vallda kyrkokör.
släp 11.00 Påskmässa (jm, ln), Rejoice,
Kurt Levinsson -trumpet.
kullavik 11.00 Mässa (kj, mb) Körskôj, webbs.

vecka 16
måndag 18 april - annandag påsk
släp 14.00 Emmausvandring mot Särö kyrka, se sid.8.
särö 17.00 Mässa (tp, mb) Gubbröra.
tisdag 19 april
släp 12.00 Lunchmusik: Berit
Larsson -orgel. 12.30 Lunch
vallda 18.00 Filmkväll The Shack
-Ödehuset. Vacker och beskrivande
film som följer författarens andliga
resa efter sin dotters bortgång.
Efteråt byter vi tankar om det vi sett.
vallda 19.00 Kvällsbön
torsdag 21 april
vallda 12.00 Torsdagslunch ”Jesus for life
– ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon”
med Lennart Jansson och Ulf Friederici
kullavik/café bryggan 13.00 Föreläsning:
Franco Pinzani berättar om Venedig.
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
lördag 23 april
släp 11-14 Drop-in-dop & -vigsel
Boka er tid eller droppa in. Vi ordnar
med präst, sång, musik och kalas med
fika efteråt. Läs mer på hemsidan.
söndag 24 april - 2 sönd i påsktiden
vallda 11.00 Gudstjänst (ao, mb), webbsänd.
släp 15.00 Söndagsdraget (jm, åw)
kullavik 11.00 Mässa (jm, rpa)
släp 18.00 Konsert: ”Yentl - yeshivapojken”
Åsa Winald -sång & Anita Milding -flygel.
Läs mer på sidan 13.

vecka 17
tisdag 26 april
släp 12.00 Lunchmusik: Åsa Winald -sång och
Wojciech Gluch -piano. släp 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 27 april
vallda 17-19 Messy Church
kullavik/café bryggan 19.00 På Bryggan
Konstnären Marika Lang gästar oss. Läs mer på
sidan 10. Andakt 18, fika 18.30.
torsdag 28 april
kullavik/café bryggan 13.00 Vardagsropodden
kullavik 18.00 vallda 19.00 Mässa (tp, rpa) Gloria.
lördag 30 april
vallda kyrkpark 20 Valborgsfirande, Vallda kyrkokör.
kullavik hamnpir 17 Valborgsfirande (mb, tp) Gubbröra.

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Jenny Magnusson (jm), Annika Olsson (ao), Ciccie Pernveden Malm (cpm)
Musiker: Lasse Nordung (ln), Kenneth Hildor (kh), Rebecka Palmgren Ashour (rpa), Maria Blåberg (mb), Maria Raffai (mr), Åsa Winald (åw), Kim Kehlmeier (kk). 17

MAJ

Vi reserverar oss för ändringar med kort varsel då vi följer FHMs riktlinjer.
Kolla alltid på hemsidan inför besök hos oss.

vecka 17

vecka 19

vecka 21

söndag 1 maj - 3 sönd i påsktiden
vallda 11.00 Mässa (cpm, rpa)
kullavik 17.00 Gudstjänst (kj, mb)
släp Sammanlyst till Vallda.

tisdag 10 maj
släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med
Andreas Hjalmarsson. släp 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön

tisdag 24 maj
släp 12.00 Lunchmusik:
4-händigt till lunch
med Sonia Jingryd
och Helena Ha Young.
släp 12.30 Lunch
vallda
19.00 Kvällsbön

vecka 18
tisdag 3 maj
släp 12.00 Lunchmusik:
Orgel/Flygel med
Linus Landgren.
släp 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön
torsdag 5 maj
vallda 12.00 Torsdagslunch ”Den förföljda
kyrkan” Andreas från Open Doors berättar.
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
söndag 8 maj - 4 sönd i påsktiden
kullavik 10.30-16.00 Vandringsretreat
Tema: ”Vägen till Livet”. En dag i stillhet och
reflektion. Vi börjar med att fira mässa tillsammans och därefter äter vi gemensam lunch.
Sedan ger vi oss ut på en vandring
med möjlighet att uppleva natur
och gemenskap, både i tystnad
och i lågmälda samtal.
Avgift 100 kr inkl lunch och fika.
Anmälan senast 2/5 till:
christina.ingmyr@svenskakyrkan.se
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, rpa)
kullavik 11.00 Mässa (kj, ln), webbsänd.
släp 17.00 VårsångsGudstjänst (ao, ln)
Vi sjunger vårsånger och vårliga psalmer
tillsammans med kyrkokören Rejoice under
ledning av Lasse Nordung.

onsdag 11 maj vallda 17-19 Messy Church
torsdag 12 maj
vallda 12.00 Torsdagslunch Linnéa Åshede
”Några favoriter ur svensk kvinnohistoria”
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa) Gloria.
söndag 15 maj - 5 sönd i påsktiden
vallda 11.00 Mässa (cpm, rpa)
släp 11.00 Mässa (jm, mb),webb.
kullavik 17 Gudstjänst (cpm, mb)
vallda 18.00
Hela kyrkan sjunger
Vallda kyrkokör, Kjell Bergén,
Torbjörn Fransson, Björn Hedén,
Calle Strid och Per Hovensjö.

vecka 20
tisdag 17 maj
släp 12.00 Lunchmusik: Sång till lunch med
Åsa Winald och Björn Johansson vid pianot.
släp 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön
kullavik 17.30 Familjegudstjänst (kj, mr)
torsdag 19 maj
vallda 12.00 Torsdagslunch Robin om astronomi.
kullavik/café bryggan 13.00 Vardagsropodden
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
fredag 20 maj
släp 8.30-17.00 Församlingsresa. Följ med på
en härlig utflykt med god mat och social samvaro.
kullavik 18.00 Thank God it´s Summer (kj, mr, kk)
		
lördag 21 maj
vallda Invigning av Vallda kyrkpark.
Biskop Susanne Rappman inviger vår nya park.
släp 9.00-12.00 Kvinnofrukost
söndag 22 maj - bönsöndagen
vallda 11.00 Gudstjänst (jm, rpa)
kullavik 11.00 Mässa (kj), Projektkör.
släp 15.00 LekparksGudstjänst (jm, åw, ln)
Barnens bibelutdelning. Nyinvigning av Prästgården.

Vårsånger med Rejoice

Medarr Sensus

onsdag 25 maj
vallda 17-19 Messy Church
torsdag 26 maj - kristi himmelfärdsdag
vallda kapell 8.00 Gökotta (tp, rpa) Gloria,
sammanlyst.
söndag 29 maj - söndagen f pingst
vallda 11.00 Mässa (ao, ln)
släp 11.00 Mässa (tp, mb), webbsänd.
kullavik 17.00 Gudstjänst (tp, mb) Körskôj.

vecka 22
tisdag 31 maj
släp 12.00 Lunchmusik: Lasse Nordung -orgel.
släp 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön

Församlingsresa 20 maj
8.30 Avresa från Släps kyrka.
9.15 Derome Träsmuseum, kaffe och fralla.
11.00 Rolfstorps kyrka. Förhoppningsvis
blommar rosen i kyrkfönstret.
12.30 Lunch på Öströö Fårfarm, ”Öströös rökta lammfiol”. Sen kan man titta i butiken samt fårhuset.
14.30 Visning av Världsarvet Grimeton Radiostationen,
vi avslutar kaffe och tilltugg.
17.00 Beräknad hemkomst
Pris: 350:-/person.
Föranmälan: evelyne.montelius@svenskakyrkan.se

Ska det va’ en kopp?
Ett illustrerat kåseri kring
pausen, suget och det sociala
smörjmedel vi kallar kaffe.
Fika är kultur!
Eva Bergengren är journalist
och kommunikatör med kulturhistoria i blickfånget.
Kvinnofrukost i Släp
Lördag 21 maj kl. 9-12.

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Jenny Magnusson (jm), Annika Olsson (ao), Ciccie Pernveden Malm (cpm)

18 Musiker: Lasse Nordung (ln), Kenneth Hildor (kh), Rebecka Palmgren Ashour (rpa), Maria Blåberg (mb), Maria Raffai (mr), Åsa Winald (åw), Kim Kehlmeier (kk).

Vi hör samman som människor
K
änner glädje och tacksamhet
över att arbeta som diakoniassistent i Kullavikskyrkan i
Särö Pastorat. Jag började min tjänst
i december, mitt i julkonserter och
julavslutningar vilket gjorde att jag
fick träffa många människor i olika
åldrar. En fin tid att börja och det
kändes även gott att det var när det
nya kyrkoåret började. I Kullavikskyrkan finns fin gemenskap! Cafét är
en samlingsplats för alla. Likaså våra
verksamheter, gudstjänster och mäs�sor. Här bubblar det och sjuder av liv.
Så spännande att få vara med i detta
sammanhang.

Lite kort om min bakgrund i yrkeslivet. Jag har min bas inom det sociala
arbetet och har arbetat i olika organisationer, non-profit-, privat- och offentliga organisationer, inom funktionsstöd och äldreomsorg. Har arbetat som
vårdbiträde, undersköterska, stödpedagog och de senaste åtta åren som chef/
ledare. Parallellt med mitt yrkesliv
har jag alltid haft ett stort intresse för
civilsamhället och varit med ideellt i
olika organisationer, i Svenska kyrkan
i Öckerö församling med diakonala
arbetsuppgifter, mentor för en ungdom
i Mentor Göteborg (Mentor Sverige),
styrelseledamot i IM (Individuell
Människohjälp) i Göteborg etc. Under
flyktingvågen 2015 var jag ideellt med
i Agape på Öckerö.

Min tro har alltid funnits där, ibland
mer och ibland mindre. Det är en bas,
en trygghet både i motgång och medgång. För ungefär fem år sedan växte
en längtan sig starkare och starkare
att bli diakon. En längtan som återkom gång på gång i olika sammanhang. En längtan som gjorde att jag
såg att det var ju det här jag ville vara
och arbeta med, vara en länk mellan
kyrka och samhälle. Vara med och
bygga relationer, skapa mötesplatser,
finnas vid människors sida. Verka
praktiskt utifrån min tro.

I somras blev jag antagen som diakonkandidat och i samband med detta kom
en annons ut att Särö Pastorat sökte
en diakon. Jag sökte den och fick den.
Ibland händer och sker saker precis vid
exakt rätt tillfälle. Vilket det gjorde för
mig. Jag känner ödmjukhet och tacksamhet i detta. Jag blev oerhört glad
när jag fick tjänsten och ser med glädje
fram emot att få möta människor i
Kullavik och i närområdet.
Under året kommer jag parallellt med
mitt arbete att studera och göra praktik
för att sedan gå mot att bli vigd diakon.
Jag har en kandidatexamen inom Socialt arbete – ledning och organisering.
Efter den har jag studerat själavård och
socialt entreprenörskap – kyrka och
samhälle på folkhögskola. Nu går jag
Svenska kyrkans grundkurs.

Att vara en medvandrare är vackert
och ger möjlighet att ses i mötet,
ansikte mot ansikte. Vilket vi gör i
enskilda samtal, samtal i grupp eller
vid spontana möten. Vi hör alla samman som människor. Så viktigt att
se varandra, stödja och uppmuntra
varandra. Ibland behöver vi platser att
landa, stanna upp, laddas, bara vara. I
vårt samhälle är det lätt att kalendern
fylls på och vi då längtar det platser
som ger vila, tröst och omsorg. Där
vill jag vara och möta människan.
Men också att mötas och ses vid
andra olika sammanhang, som i Café
Bryggan, Körskôj, Stickcafét, Bokcirkeln, Gudstjänsten, Mässan, vid
en promenad eller vid det spontana
mötet. Ser framemot att få möta er!

Christina Ingmyr
Diakoniassistent i Kullaviks församling
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Vårterminen 2022

Vårterminen börjar vecka 8. Påsklov vecka 15.Till en del grupper behövs anmälan.
Läs mer om alla våra verksamheter på www.svenskakyrkan.se/saro

0-6 ÅR

VALLDA
Babycafé och babymassage, 0-1 år.
Torsdagar kl. 9.30-11.30.
Mötesplats för föräldrar och barn.
Nynna, sjunga, gunga, 4 mån-2 år.
Tisdagar 9.30-11.30, ca 0-1 år.
Onsdagar 14.00-16.00, ca 1-2 år.
Sång och rytmik för de allra yngsta.
Sjunga, hoppa, dansa, 2-4 år.
Måndagar kl. 14.00-16.00.
Vi dansar, sjunger och tränar rytmik.
Öppen förskola, 0-6 år.
Fredagar kl. 9.00-12.00.
För dig som är hemma med barn. Just nu
ses vi utomhus på gården istället för inne.

KÖR: Sångligan, 4-6 år.
Onsdagar varannan vecka kl. 16.15-17.
Sjung, lek och dansa med oss.
SLÄP
Bebisrytmik, 0-24 månader.
Tisdagar kl. 10.30-11, 11.15-11.45 och
12-12.30.Sång och rytmik för de yngsta
tillsammans med förälder. Ca 30 min.
Skogsmulle, 0-6 år.
Måndagar kl.10.00-11.30.
Tisdagar kl. 14.30 -16.00.
Utforska skogens värld med oss!
För barn med förälder.

Kyrkans Qul, åk F-2.
Tisdagar jämna veckor kl. 16.30-18.00.
Vi pysslar, bakar, myser vid lägereld mm.
KÖR: Happy Singers, åk 1-3.
Onsdagar kl. 16.15-17.00.
Glada och svängiga låtar, rytmik och dans.
4G, åk 3-7.
Torsdagar kl. 13.30-18.00.
Mellanmål, workshops, plugghörna,
biljard mm. Öppen verksamhet.
KÖR: Living Joy, åk 4-6.
Onsdagar kl. 15.15-16.00.
Vi sjunger både lugna och mer popiga
låtar, gör musikaler mm. Kom och prova!
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Babycafé, 0-12 månader.
Torsdagar kl. 9.30-12.00.
Med sång och rytmik.
Mötesplats för föräldrar och barn.
Småbarnssång, 0-6 år.
Fredagar kl. 10.00-12.00.
Öppen verksamhet för barn med
förälder. Sång, rytmik och fika.

Förskolan Prästkragen
Glädje, trygghet och lärande.

KÖR: Gnistan, 4-6 år.
Tisdagar kl. 16.15-17.00.
Vi leker, sjunger och rör oss till musik.

SLÄP
Måndagsmys, åk F-2.
Måndagar kl. 14.45-16.30.
Pyssel, lek, mellanmål och samling.

KULLAVIK
SkapaLoss, åk 1-3.
Torsdagar kl. 14.30-16.00.
Kreativ verkstad med pyssel, dans, musik
och bakning. Vi pratar också
om livets stora och små frågor.

6-13 ÅR
VALLDA
Fritidshemmet Lyktan, åk F-3.
Måndagar-fredagar. För inskrivna barn.

KULLAVIK
Öppen förskola, 0-6 år.
Måndagar kl. 9.30-12.00.
Med sång, pyssel och lek.
Mötesplats för föräldrar och barn.

KÖR: SläpDraget, åk F-2.
Måndagar kl.16.30-17.00.
Röst, rörelse och rytminstrument.
Torsdagshäng, åk 3-5.
Torsdagar kl.14.30-17.00.
Hit kan du komma efter skolan
och vara med en stund eller hela
tiden. Här spelar vi spel, bakar,
pratar, leker, fikar och vid önskemål provar vi på olika roliga
aktiviteter som exempelvis
Bounce, minigolf och bowling.

Gott & Blandat, åk 1-3.
Tisdagar kl. 17.15-18.15.
Sång, musik och skapande i
en härlig blandning
KÖR: Pop till 13, åk 4-6.
Onsdagar kl. 15.00-17.00.
Sång, musikal, teater och dans.
Vinden, åk 4-6.
Måndagar kl. 14.00-16.00.
Efterskolanhäng med bl.a: mellanmål,
biljard, pingis, pyssel, spel, lek, bakning,
och andakt.

Fortsättning Kullavik

UNGDOM

VUXEN

Ledarutbildning
Engagera dig som ledare
i våra grupper, tillsammans med
ungdomar från hela pastoratet.

Leva vidare grupp
För dig som mist din livskamrat.

Medicinsk Yoga Tisdagar kl. 12-12.45
samt 13-13.45. Andning, lätta rörelser.

VALLDA
Messy Church, för alla åldrar.
Varannan onsdag kl. 17-19, med start i mars.
Kreativitet, mat, andakt, musik, gemenskap.

VUXENKÖRER

18+
En grupp för dig som är ung vuxen och
som vill fortsätta hänga med nya och
gamla vänner från kyrkan. Vi träffas
en gång i månaden. Mer info:
karl-oskar.lofgren@svenskakyrkan.se
VALLDA
Band: Joyful Sound, från åk 7.
Varannan torsdag kl 20.00-21.00.
Vi är ett nystartat band som spelar
och sjunger blandade stilar. En del av
Kyrkans Unga, men man kan självklart
också bara vara med i bandet.
Kyrkans Unga, 13-20 år.
Torsdagar kl. 19.00-21.30.
Drop-in från 18.30. Öppen verksamhet
dit du alltid är välkommen. Lek, fika
och umgås med nya och gamla vänner.

Alphakurs Introduktionskurs i kristen
tro. Anmäl ditt intresse på hemsidan.

Trivselgruppen Samtal, andakt, kaffe,
smörgås. 1/3, 5/4, 3/5 kl. 13.30-15.30.
Kvällsbön Tisdagar kl. 19.00.
Öppen för alla. Vi ber gemensamt.
Vallda örtagård Måndagar kl. 14.00.
Vi sköter om vår bibliska trädgård. Fika.
Torsdagslunch Torsdagar kl. 12.00. 50kr.
Anmälan till lunchen på tel: 0765-01 73 21.
Matgubbarna Se hemsidan!
SLÄP
Släps kyrkliga arbetskrets
Varannan måndag kl. 12.00-14.30. Ojämna v.

SLÄP
Musikalensemblen, från 13 år.
Onsdagar kl. 18.00-21.00.

Lunchmusik med lunch efteråt
Tisdagar kl. 12.00 respektive 12.30. 50 kr.

KULLAVIK
Pannkakskyrkan, från åk 7.
Torsdagar kl. 18.30-21.00.
Vi gräddar pannkakor i alla former, smaker och färger. Träffa kompisar, prata
med oss om stort som smått, spela
spel, gör dina läxor eller bara häng...
Vi ses efter torsdagens kvällsmässa
som är kl. 18.00.

Bokcirkel
7/3, 4/4, 2/5, 30/5 kl.15-17. Föranmälan.

Kvällsmässa
Torsdagar kl. 18.00.
Sånggrupp: PITA, från åk 7.
Torsdagar kl. 18.30-20.00.
Sånggrupp för ungdomar. Från åk 7.
För dig som är intresserad av att utveckla din röst och sjunga både enskilt
och i grupp. Repertoaren bestämmer vi
tillsammans.

Kvinnofrukost
26 februari, 21 maj.

KULLAVIK
Bibelstudier
Torsdagar kl. 10.30-12.00,
Samling i Caféet. Ta gärna med en bibel.
Bokcirkel varannan måndag kl. 14-16
med start 14/3 t.o.m. 9/5. Föranmälan.
Stickcafé varannan måndag kl. 14-16
med start 7/3 t.o.m. 16/5.
Lunch Välkommen till Café Bryggan på
vardagar för fika och lunch.
Kullavikskyrkans bouleklubb
Måndagar och torsdagar kl. 13.30.
Stavgång Måndagar kl. 13.00.

Zumba Onsdagar kl. 13-14. Dansglädje,
enkel koreografi, alla kan hänga med.
Yoga Fredagar kl. 12-13. Fysisk.

VALLDA
Vallda kyrkokör
Måndagar kl. 19.00-21.00.
Traditionell och nyare kyrkomusik.
Gloria
Varannan torsdag kl. 17.00-18.30.
För dig som vill sjunga lovsång.
SLÄP
Rejoice
Torsdagar kl. 19.00-21.00.
Blandad repertoar och röstvård.
Just nu behöver vi fler herrar.
Kungsbacka kammarkör
Tisdagar kl. 18.45-21.15.
Blandad repertoar och röstvård.
Du bör ha körvana. Just nu behöver
vi herrar och främst tenorer.
Musikalensemblen, från 13 år
Onsdagar kl. 18.00-21.00.
Sångteknik: VOX
Måndagar kl. 18.00-21.00.
Lär känna din röst genom solosång i
grupp, teknik för alla genrer.
Inga förkunskaper behövs.
KULLAVIK
Projektkören
För dig som vill sjunga i kör men
känner att tiden inte räcker till.
Läs mer på hemsidan.
Körskôj
Tisdagar kl. 18.30-20.00.
Fokus på gemenskap och sångglädje.
Gubbröra
Varannan måndag kl. 16.00-18.30.
Sång, musik, mat och gemenskap.
Fler framträdanden än övningar...
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NOVEMBER- JANUARI 2021/22
Vigda till äktenskap
vallda församling
Blickander Ernst Jesper Wiking
Eriksson Madeleine Louise
släps församling
Gasparini John Alexander Domenico
Winstedt Gabrielsson Ida Karin
kullaviks församling
Åblad Tobias
Tomic Jenny Sanja

Vigda till sista vilan
vallda församling
Andreasson, Gunnar
Byvald, Ulla
Christiansson, Inger
Falkäng, Inger
Hjalmarsson, Axel
Ivarsson, Kent
Jerdén, Sven
Johansson, Eive
Johnsson, Linnéa
Larsson, Astrid
Lindström, Jan
Lomander, Birgit
Magnusson, Gun
Olsson, Ingemar
Olsson, Kerstin
Olsson, Sylva
Randevik, Bertil
Settergren, Lennart
Svensson, Olof
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Ps. maila gärna in dop- eller vigselbilder, eller tagga oss
på Instagram, så publicerar vi dessa i Kyrknyckeln.

Döpta
vallda församling
Dahlborg Clara Mary Elsa
Eklindh Cassandra Ingrid Marianne Lilith
Hult Signe Ann Lilly
Sjöberg Jamie John
Sjöberg Jolene Birgitta
Sjöberg Malvina Leah
Todorovic Lea Saga
kullaviks församling
Blomkvist Ed Ivar
Blomkvist Estelle Elise
Landgren Einar Lennart Tomas
Pripp Jonson Amanda Anna Virginia
Sandslätt Selma Victoria
Wehlin Tule Åke
Wetterlundh Nova Karolina

släps församling
Borgström, Kurt
Brummer Pind, Jörgen
Eklund, Birgitta
Eklund, Hans
Fhärm, Kenneth
Jonsson, Frank
Kvarnestedt, Zita
Lindberg, Rune
Magnusson, Richard
Persson, Sture
Santos, José
Sjöblom, Kurt
Stigfeldt, Sibylla
Wahde, Monica
Zetterberg, Gehn
kullaviks församling
Bergstrand, Siv
Düring, Claes
Johansson, Lars
Nilsson, Ann-Marie
Sahlén, Sten

Boka dop och vigsel

Boka dop och vigsel hos Stefan på pastorsexpeditionen på
tel: 0300-32 35 50 eller e-post: saro.pastorat@svenskakyrkan.se

Samtalsstöd

Om du behöver samtala med någon eller få annat stöd så
är du välkommen att höra av dig till våra präster, diakoner
eller samtalsterapeuter. Samtalen kan ske över telefon.
Expedition: 0300-32 35 50, saro.pastorat@svenskakyrkan.se.

Annika Olsson
SÄRÖ PASTORAT
Präst / Komminister
Direkt: 031-93 50 80
Mobil: 0761-35 87 12
annika.olsson@svenskakyrkan.se

Lise-Lott Claesson

Christina Ingmyr

VALLDA FÖRSAMLING
Diakon

KULLAVIKS FÖRSAMLING
Diakoniassistent

Direkt: 0300-32 35 63
Mobil: 0760-02 31 63
lise-lott.claesson@svenskakyrkan.se

Direkt: 031-788 73 05
Mobil: 0760-02 31 05
christina.ingmyr@svenskakyrkan.se

Robin Zieseniss

Katarina Johansson

VALLDA FÖRSAMLING
Präst / Församlingsherde

KULLAVIKS FÖRSAMLING
Präst / Församlingsherde

Direkt: 0300-32 35 62
Mobil: 0760-02 31 62
robin.zieseniss@svenskakyrkan.se

Direkt: 031-788 73 03
Mobil: 0760-02 31 03
katarina.johansson2@svenskakyrkan.se

Anna Schweizer
Eva Montelius
SLÄPS FÖRSAMLING
Diakon

Det finns också jourhavande
präst som tar emot samtal
alla dagar kl. 17-06.
Ring 112 och fråga efter
Jourhavande präst.
Det går även att skriva
digitalt brev eller chatta
på www.svenskakyrkan.se

Direkt: 031-788 73 04
Mobil: 0760-02 31 04
evelyne.montelius@svenskakyrkan.se

KULLAVIKS FÖRSAMLING
Församlingspedagog
Socionom och samtalsterapeut
Steg 1 i systemisk terapi
Direkt: 031-93 52 80
Mobil: 0760-02 31 50
anna.schweizer@svenskakyrkan.se

Sara Wickstrand
SLÄPS FÖRSAMLING

KULLAVIKS FÖRSAMLING
Pedagog i barn och familjearbetet
Samtalsterapeut och KBTcoach

Präst / Församlingsherde
Direkt: 031-788 73 01
Mobil: 0760-02 31 01
jenny.magnusson2@svenskakyrkan.se

Direkt: 031-788 73 22
Mobil: 0760-02 31 22
sara.wickstrand@svenskakyrkan.se

Jenny Magnusson
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VANLIGT
STILSLUT

DÄR VISADE SIG
DEN UPPSTÅNDNE
JESUS

TÄCKER TACKA
SES I CHOKLAD
OCH MARSIPAN
ÄR OFTA GULD
I MUN
MULE

VILL VI
ATT DET
SKA I RABATTEN

Lös och skicka in senast
den 6/5, så har du chans
att vinna en kasse med
gott och blandat. Vinsten
hämtas på pastorsexpeditionen i Vallda.

FEM I
TESKED

O
G
I
N

DEN ÄR
BRONS
VÄRD
LEVNADSREGLER I
KINESISK
FILOSOFI

SES BONDE I
APRIL
REKREATION

FÄLTANDAKT

AVKYLDA SOM
TÄTTING

STOR
BALJA

MÄSTARE

JÄTTELIK
JÄGARE

UNGEHAR ÖGA FÄR MED
I RUNDA
MEN
INGET
SKALHUVUD RESTER

TILLÄGG

Fota av denna sida när du
löst korsordet och maila till:
saro.kyrknyckeln@
svenskakyrkan.se

FEMTE
MARS

KVÄLLSARRANGEMANG
MÅL FÖR
MÅNGA

Grattis till
Per-Olov Kjellén (Särö)
och Ann-Marie Sivertsson
(Göteborg) som vann på
förra korsordet.

ANVÄNDA
APOSTLAHÄSTARNA

LIGGA
AN
FÖRSTRÖR

JU FÖRR
...
BÄTTRE

OHJÄLPLIGA

SYLTSYNONYM

Eller posta till:
Kyrknyckeln
Särö pastorat
Vallda Kyrkbyväg 8
434 90 VALLDA

HAR
SINA
STEG
VISKA

SOFFA
CENTMED MAN
RUM
I CUR- SLINGLING
RA

Glöm inte att fylla i namn!

VERK
AV
BACH

Namn:
TJUT

FRIA

KRETA

RUNEBERGS
FÄNRIK

OSÄMJANS GUDINNA
MAGSES MED
KÄNS- KYRKA OCH
LA
KRAFT

UPPSÖKTE
JESUS
PÅ
NATTEN

OKÄND
STORHET

RISBÅL

Ort:
Tel:

RASER

TUNNLAND
VÄLDOFT

FÖRSTA
BÖRJAN
I HERRENS
ÅR

P SA L MEN
"Och aaaa aaa aaa aaa fruset
i dagar vintergrå
skall löst av himmelsljuset
mot blom och mognad gå."
24

Korsord

LÄR
NÖDEN
SAKNA

VRED
EN AV
JAKOBS
SÖNER
METALLPINNE
PÅSTÅS

KÄNT
FÖR KRAVALLER
VIKT

BOK
2201

