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Sommarens
program i
Särö pastorat
2021

Läs också om:
Drop-in-dop
Vad är diakoni
Boktips för barn

Konfirmand som
blev kyrkopolitiker
Mikaela Eknedal vill ge tillbaka
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välkommen till särö pastorat
Pastorsexpeditionen (vid Vallda kyrka)

Idag och alla dagar
Vattnet porlar i de nygrävda dikena i
Vallda kyrkpark. I Kullavikskyrkans
nya Café Bryggan mals kaffebönorna
till en härlig kopp kaffe. Utanför
prästgården i Släp står containrar och
baracker och vittnar om att huset snart
kommer att se ut som nytt. Regeringen
har just hållit presskonferens om de
nya riktlinjerna från och med första
juni. En vaccinationstid har reserverats
för mig bland många andra. Jag öppnar
fönstret och tar ett djupt andetag. Solen
skiner fram mellan molnen och vinden
fläktar hoppingivande. Det är på väg
att vända. ”Vet det, lev det, känn det,
se det!” (Som vi sjunger ur Nomarks
Sju ord.) Man vågar inte riktigt hoppas,
men det är en rörelse åt rätt håll. Vi är
beredda på bakslag men vet ändå att
förr eller senare ses vi igen. Vi ska fylla
kyrkor och församlingshem med människor i alla åldrar igen. Tiden kommer.
Men vi är försiktiga ett tag till.

Visst kan man känna en parallell
mellan tron på ett liv efter corona
med tron på livet efter detta? Olika
saker i vår tillvaro nu vittnar om det
som kommer sen. Löftet från Gud:
”se jag gör allting nytt” bär vi med
oss. Ett hopp om något nytt efter
coronan, liksom ett hopp när vår
tid är slut här. Kyrkan får verka för
att vi ska få leva i det. ”Till dess du
kommer åter…” som nattvardsbönen
uttrycker. Det finns alltid tid att dela
hoppet, idag och alla dagar!
Tomas Philipson
kyrkoherde i
Särö pastorat

Mån-fre kl. 9.30-12 och 13-16.		
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 		
Ulla Jacobsson diakon			
Karl-Oskar Löfgren församlingspedagog
Rebecka Palmgren Ashour kantor		
Kim Kehlmeier musikpedagog		
Caroline Wessmark fritidsledare		
Michaela Sjöberg församlingsassistent
Birgitta Henriksson församlingsassistent
Cecilia Ring församlingsassistent
Maria Mårtensson 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 		

031-93 50 80
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

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,
Katarina Johansson, Karl-Oskar Löfgren, Linda Carlsson, Tomas Philipson. omslagsbild: Elin Rytterqvist.
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Katarina Johansson präst			
Elisabeth Laasonen Belgrano diakoniassistent
Sofia Johansson kyrkomusiker		
Maria Raffai musikpedagog		
Annika Munther kommunikatör
Sari Abrinder församlingspedagog		
Anne-Sophie Magnusson barnledare		
Sara Wickstrand pedagog, barn och familj
Anna Schweizer församlingspedagog, ungd.
Elisabeth Lanner 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

Söndagen den 19 september 2021
är det val i Svenska kyrkan. Alla
medlemmar som är 16 år och äldre
kan rösta om hur de vill att Svenska
kyrkan ska styras.
Svenska kyrkan är Sveriges största
trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär
ett engagemang för alla människors
värde och värdighet och för ett aktivt
miljö- och klimatarbete.
Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till
exempel genom dop, bröllop, andra
gudstjänster, öppen förskola, barnoch ungdomsverksamhet, körer och
konserter.
Du bidrar också till att bevara vårt
gemensamma kulturarv, i form av
byggnader och traditioner och du
är med och stödjer kyrkans sociala
arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.
Alla som har rösträtt får ett röstkort
som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort
senast 1 september 2021.
På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift
du tillhör och vilka val du får delta i.
I nästa nummer presenteras nomineringsgrupperna, samt info om när, var
och hur du kan rösta.

Sommarkonsert x 5
Är du en fena på
stickning?

Vi behöver hjälp att sticka bl.a. dynor
till utemöblerna och dopänglar. Garn
och stickor finns. Titta in i Kullavikskyrkans café så berättar vi mer!

Söndagar v. 27-31 kan du äntligen gå
på konsert igen! Fem fina tillfällen att
lyssna till sommarmusik i olika genrer
i vackra Särö kyrka. Biljett hämtas i
Släps kyrka.
kalendarium på sid 15-16.

Aktuellt om covid-19

Särö pastorat öppnar upp verksamhet
fr o m 1 juni 2021. Men kolla alltid på
vår hemsida för aktuellt läge!

·
·
·

Gudstjänster med max 50 besökare i
kyrkan. Vi fortsätter även webbsända.
Nattvard tillämpas med särkalkar och
portionerade oblat.
Vid evenemang där det förväntas fler
besökare än 50 t ex sommarkonserter
tillämpas biljettsystem.
Vid friluftsgudstjänster
med många
besökare t ex
hamngudstjänster gäller
max 100
besökare mot
biljett.

·

Inspirerat av Melodikrysset

Har du provat att lösa något av Vallda
församlings videokryzz med allt från
filmmusik, schlager och sommarpsalm
till härlig gospel. Sök på ”videokryzzet”
och ”Särö pastorat”. Mycket nöje!

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.
sv ps 201
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Det här är
min kyrka!
4

Mikaela Eknedal är konfirmanden som blev ungdomsledare
som blev kyrkopolitiker.
- Jag vill ge tillbaka av det jag
själv fått ta emot i min kyrka.

J

ag har nog gjort allt som jag har
kunnat göra här i Vallda kyrka, berättar Mikaela Eknedal. Efter konfirmandtiden, blev jag konfaledare, sjöng i
ungdomskören, var med på körturné, aktiv
i Kyrkans unga och när jag blev tillräckligt
gammal även kyrkopolitiker.
Det började när hon var konfirmand. Ingen
i Mikaleas omgivning var aktivt troende,
men hon ville ge det en chans. Under
konfatiden fick hon många nya kompisar
och hon kände sig sedd på ett nytt sätt.
Omgiven av underbara ledare, präster och
andra aktiva i pastoratet, fick Mikaela en
helt ny kontakt med sig själv och Gud.
- Jag minns särskilt en gudstjänst med
Robin (präst i Vallda). Det var under en
tid när jag mådde väldigt dåligt. Det var
struligt på många plan i mitt liv då. Under
vår tysta minut känner jag en hand på
min högra axel och hör nån eller nånting
säga att allting kommer ordna sig, berättar
Mikaela.
Där och då kände Mikaela, då fjorton
år, att det här är ett tecken på att hon hör
hemma här i kyrkan och är på rätt väg.
Denna upplevelse bär hon med sig och
beskriver hur kyrkan erbjöd en trygghet
under en utmanande tid i livet. Med galen
hårfärg, tatueringar och olika piercings har
hon alltid blivit accepterad i kyrkan för
den hon är.

Under flera år har Mikaela varit aktiv i
ungdomsarbetet i pastoratet. Hon känner
att hon vill ge tillbaka det hon själv fått.
Som folkvald kyrkopolitiker till kyrkoråd,
fullmäktige och församlingsråd har hon en
chans att påverka.
- Ungdomar är kyrkans framtid, säger hon,
och jag vill vara med och ge röst åt våra
ungdomar. Det kan vara allt från en ny
basketkorg som ska köpas in till att ge fler
chansen att hitta till kyrkan.
Mikaela hoppas mycket på nybyggnationen i Kullavikskyrkan, där finns nya
instrument, biljardbord och läxhjälp.
- Jag brinner för att olika åldersgrupper
ska träffas, säger Mikaela och berättar om
en baktävling hon lyckades få till där både
ungdomsgrupper och äldre grupper bakade
tårtor tillsammans. De pratade också om
tro och vad som drar en till kyrkan.
- Det var väldigt givande för oss unga att
träffa de äldre och bara lyssna lite ett tag.
De äldre tyckte också det var kul och uttryckte att de kände sig unga igen. Inte bara
sitta rakt på en stol när man umgås.
Mikaela Eknedal är glad att konfirmationsdeltagandet inte dippat under pandemin.
- Även unga ledare har vi fler än nånsin
just nu, berättar hon. I den här åldern är
många vilsna och letar efter en mening i
livet. Kanske kan man hitta något i gemenskapen i kyrkan, hoppas Mikaela.

- Här kommer vi ihåg dig,
vi bryr oss om dig och älskar dig.
Genuint.
- Vi accepterar människor från många olika
vägar i livet. Man får vara annorlunda och
behöver inte sitta och läsa Bibeln varje
dag, skrattar Mikaela. I kyrkan finns alltid
någon att prata med och man kan finna
lugn och inre frid på gudstjänsterna.
Mikaela gillar chansen med livesända
gudstjänster, att inte behöva missa det helt
om tiden inte passar.
Eftersom Mikaela flyttat till Kungsbacka
kommer hon inte fortsätta med kyrkopolitiken efter kommande val, man måste bo i
pastoratet. Men hon fortsätter som aktiv i
Kyrkans unga i Vallda församling.
- Även om jag alltid är med på massor
så har det aldrig känts för mycket. Det är
alltid mycket mer givande än krävande,
säger hon.
Mikaela vill gärna skicka ett extra tack till
Ingvar Henriksson, Karl-Oskar Löfgren
och Robin Zieseniss för deras otroliga
vägledning och den hjälpande hand de givit
under alla de här åren.
		Elin Rytterqvist
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Se filmen ”Lillebrors dop i kyrkan”
Filmen berättar om dopet för barn.

Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Dopet är en gåva
I grund och botten är dopet
en kärleksgåva från Gud och
ett välkomnande in i Svenska
kyrkan och församlingen. Det
är också en fin tradition som
går långt tillbaka i historien.

Vad innebär dopet?

Gud lovar sin omsorg genom hela livet
och Guds omsorg gäller alla människor
och hela skapelsen, men i dopgudstjänsten blir det särskilt tydligt att löftet gäller
den som döps.
I dopet riktas nämligen löftet just till
den som vi högt och tydligt nämner vid
sitt namn. Löftet att Gud är med alla dagar, vad som än händer i livet.
När den som döps tar emot dopljuset
riktas Jesus ord till personen:
Jag är världens ljus.
Den som följer mig
ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.
Johannesevangeliet 8:12
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Den som döps blir medlem

Den som döps i Svenska kyrkan blir
också medlem i just Svenska kyrkan.

Dopet är en helig handling

Dopet är ett sakrament. Det betyder
”helig handling”. Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också
en symbol för livet och för att växa.

Alla får döpas –
åldern spelar ingen roll

Barn, unga och vuxna är lika välkomna
att döpas. Den som döps behöver inte
prestera något eller förstå allting. Tvärt
om, dopet är en gåva som vi får ta emot.

Dopet är inte en
namngivningsceremoni

Ibland förväxlas dopet med en ceremoni
för namngivning. Det stämmer inte,
men namnet är ändå viktigt vid dopet,
eftersom dopet är personligt.

Dopklänning

Det finns inget krav på dopklänning man
kan bli döpt i vanliga kläder. Den vita
färgen på dopklänningen är en symbol
för renhet. Att den är så lång symboliserar att dopet är någonting att växa i. Det
finns mycket kvar för barnet att lära om
Gud och om sin tro. Ofta förknippar vi
dopet med bebisar, men i Svenska kyrkan kan man döpas i vilken ålder som
helst. Vi har en dopklänning för utlåning
som passar ca 3-6 månaders.

tema: dop

Alla som döps i
Särö pastorat får
en så här fin
stickad dopängel.

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dopsamtal

Innan dopet är ni
välkomna på dopsamtal
med den präst som skall
döpa. I dopsamtalet går
man igenom dopgudstjänstens ordning. Fundera gärna på om ni har
önskemål om psalmer,
sånger och texter.

TIPS PÅ VAD EN FADDER
KAN GÖRA
• Uppmärksamma dopdagen och
skicka en hälsning till dopbarnet.
• Tillbringa en dag då och då med
dopbarnet. Det kanske till och
med kan vara på just dopdagen.
• Besök dopkyrkan. Prata om
dopet och vad det betyder.
• Dela tankar om livet.

Fadder

Som förälder har du möjlighet att
ge någon, eller några, som står dig
nära uppdraget att vara fadder till ditt
barn. Att vara fadder är ett hedersuppdrag. Det handlar om att vara en
vuxen förebild, någon som bryr sig,
som finns där om man behöver prata.
Någon som vill omsluta ditt barn
med böner och goda tankar. Uppdraget handlar också om att hjälpa
barnet utforska den kristna tron.
Den som blir fadder ska själv vara
döpt, men det finns inget formellt
krav på att tillhöra Svenska kyrkan.
En eller två faddrar per barn är det
vanliga, men det finns också de som
väljer att inte ha någon fadder. Att
vara fadder är samma sak som att
vara gudförälder.

Låt gärna syskon vara
delaktiga i dopet.
Boka dop

Kontakta oss på pastorsexpeditionen, på tel: 0300-32 35 50 eller
saro.pastorat@svenskakyrkan.se.
Dopet kostar ingenting. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.
Vi erbjuder självklart enskilt dop.
I alla våra kyrkor finns kamerastativ.
Tänk på att vara ute i god tid.
Fråga tilltänkta faddrar och skicka
ut inbjudningar om ni ska ha gäster.
Vi önskar er en fin dopdag!

På nästa sida
hittar du en
checklista och
kan läsa om
drop-in-dop!
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Checklista för dop

Den här checklistan kanske kan vara en hjälp. Självklart måste man inte
göra allt som står på den. Till exempel så är varken dopklänning eller
faddrar ett krav för att det ska bli dop. Använd punkterna så som det passar.

Inför dopdagen

Hur vill du/ni ha dopdagen?
När vill du/ni ha dopet?
Vilken kyrka vill du/ni vara i?
Vilka ska vara med?
Hur vill du/ni fira efter dopgudstjänsten?
Vill du/ni ha faddrar och vem ska du/ni i så fall fråga?
Kontakta den församling där du/nu vill ha dopet: boka tid med prästen, eventuellt
med kyrkomusikern
Dopklänning: låna av församlingen, av släkten, av vänner, köpa eller sy?
Festen: ska vi ha någon, var ska den vara, vad ska vi bjuda på, vem kan vi be om
hjälp?

De mest populära doppsalmerna är utan tvekan
”Du vet väl om att du är
värdefull” och ”Tryggare
kan ingen vara”. Sommartid sjungs även ”Den
blomstertid” väldigt ofta.
Av solosånger så är det
just nu ”Välkommen hem”
av Sonja Aldén.
Maria Blåberg, musiker
i Särö pastorat.

Samtalet med prästen

Prata om de eventuella frågor du/ni har kring dopet. Vilka önskemål du/ni har om
psalmer och musik.
Finns det någon i familjen eller bland vännerna som du/ni vill be läsa något i kyrkan?
Prata om fotografering i kyrkan.
Om det finns äldre barn som är med vid dopet kan dessa vara aktiva i själva gudstjänsten genom att till exempel dela ut psalmböcker, hälla upp dopvatten.
Vill du/ni göra en egen dopagenda?

På dopdagen

Ta med ombyteskläder för barnet, och allt annat som ni kan behöva.
Tänk på de äldre barnen som är med vi dopet. Gör dem så delaktiga som möjligt.
Berätta för dem i förväg vad som kommer att hända, är de redan döpta så prata om
deras eget dop. Se till så att de sitter så de ser vad som händer. Kom gärna till kyrkan
en stund innan så ni hinner gå runt och titta.
Vem ansvarar för familjens kamera? Ta gärna bilder efter gudstjänsten kring dopfunten, ha med dopljuset.
Dopgudstjänsten är en speciell stund, njut av den och koppla bort tankarna från allt
annat. Känn att själva gudstjänsten bär alla som är där och att prästen är den som
leder och ansvarar för gudstjänsten.
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”Välkommen, välkommen
älskade vän
Oändlig var längtan tills
du fick ditt hem
Ditt skratt är som solen, och
gråten som ett regn
Välkommen, välkommen hem”
Sonja Aldén

tema: dop

Nu erbjuder vi drop-in-dop

Söndag
28 augu
sti

Boka drop-in-dop söndagen den 28/8 kl. 10-14 i Kullavikskyrkan.
Det går också bra att droppa in samma dag, men det kan bli kö.

• Vi ordnar med präst, sång och musik.
• Vi gör festligt i kyrkan med blommor.
• Vi bjuder på dopkalas med fika efteråt.
• Dopklänning finns att låna (ca 3-6 månader)

Ett drop-in-dop behöver du inte planera för eller boka i
förväg. Det passar för dop av barn, ungdomar och vuxna.
Liksom andra dop kostar inte ett drop-in-dop någonting.
Vi börjar med ett kort dopsamtal med prästen, sedan blir det
dopgudstjänst och efteråt dopkalas.

Boka tid eller droppa in?

Boka dop på tel: 0300-32 35 50/saro.pastorat@svenskakyrkan.se. Då får ni en tid ni ska komma. Ni kan också välja att
droppa in samma dag, men då kan det bli kö och väntetid.

Litet eller stort dop?

Ni kan komma själva i närmsta familjen eller ta med släkt
och vänner. Observera folkhälsomyndighetens rekommendationer på max 50 besökare.

Illustration: Kajsa Nordenstorm /Ikon

Vad är ett drop-in-dop?

bar
Det är vi som job
under dagen!

Dopkalas efteråt

Efter dopgudstjänsten välkomnar vi er till ett dopkalas i vårt
nya fina café. Här bjuds på tårta, kaffe/te, festis, fruktpuré
och majskrokar. Vi har nötförbud i våra lokaler.

Tänk gärna på detta

• Den som vill döpas som vuxen ska ta med legitimation.
• Om den som ska döpas är under 18 år behöver du uppge
barnets personnummer och ta med samtliga vårdnadshavares
legitimation. Tänk på att ta med undertecknat samtycke från
vårdnadshavare som inte är med vid dopet.
9

Lykt
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Lyktan är ett fritidshem i Vallda som drivs av
Särö Pastorat med barn från f-klass till åk 3.
Varje dag hämtar vi barnen på Toråsskolan
och promenerar till fritids.
Vi arbetar utifrån våra ledord:

Värdegrund (Empati, Respekt,
Trygghet, Glädje)
Lärande genom lek
Delaktighet
10

Vi bedriver fritidshemsverksamhet på kristen
grund och ser gärna att barn och föräldrar
känner gemenskap och delaktighet i Svenska
kyrkan. Vi arbetar utifrån kristen tro och
tradition och deltar ibland i församlingens
gudstjänster och aktiviteter. Verksamheten
följer Skollag och Läroplan (Lgr11).
Mer information om verksamheten och
ansökningsformulär finns på:
svenskakyrkan.se/saro/fritidshemmet-lyktan
Lyktans fritidshem tel: 0760-02 31 55.
Rektor: 031-788 73 31.

En godispåse av böcker
Michaela Sjöberg, pedagog
i Vallda församling, minns
sommarlovets gigantiska
bokhög och tipsar om tre
fina barnböcker.
Sommarlov när jag var liten innebar
givetvis massa saker, men framförallt
vilka böcker jag skulle läsa. Ibland var
den där högen från biblioteket så lockande att jag var tvungen att alternera
flera samtidigt. Ungefär som en gigantisk godispåse där jag inte kunde hålla
mig till en godisbit i taget. Jag minns en
sommar när jag precis slutat fyran. Jag
hade bestämt mig för att börja med ”riktiga” böcker och satte tänderna i en av
pappas favoritförfattare, John Grisham.
Den var, rent fysiskt, tung. Litterärt
också för mig. Men jag blev förälskad.
Efter att jag blev mamma byttes det
tunga till mer lättsmält, såsom Max
potta. Klandra mig inte för att vara lättutråkad efter att ha läst den 20 gånger
i rad. Det är inte så att den historien
har flera lager, att man upptäcker nya
slutsatser varje gång. Nu har barnen
blivit så stora att vi äntligen kan börja
nosa på mina gamla favoriter, och det
är inte bara barnen som längtar efter
bokläsningen på kvällen. När min äldsta
lägger huvudet på sned och frågar-bara
ett kapitel till? Då är jag lättövertalad.
Så här kommer några tips på böcker
som både du och barnen kan njuta av!

Den magiska bokhandeln skriven av
Anna James är en underbar bok att läsa för
eller lyssna på tillsammans med sina barn.
Matilda bor med sina morföräldrar som
äger en härlig bokhandel. Allt är precis
som vanligt fram till Matilda upptäcker
att magiska saker
verkar hända där.
Boken innehåller
magpirriga äventyr,
fina relationer och
en sannerligen
magisk värld för
både stora och
små. 9-12 år.
Imorgon när kriget kom skriven
av John Marsden är en klassiker om sju
böcker. Den utspelar sig i Australien där
ett gäng ungdomar campar på lovet. När
de kommer hem igen är familjerna borta
och något har uppenbarligen hänt. Det
visar sig att landet har blivit invaderat och
det enda sättet att överleva är att bilda en
egen gerillagrupp. Att få följa med i detta
krig genom tonåringars ögon samtidigt
som de är just tonåringar är smärtsamt,
överraskande, nagelbitande och man
fastnar totalt. Det är svårt
att sluta läsa. Dessa böcker
är mer riktad till tweenies
och äldre. Men att läsa
tillsammans gör att man
får chans till att dela detta
äventyr och diskutera
frågor som uppstår. Rekommenderas varmt!
12-15 år.

Det bortglömda tivolit av Anna Sylvan
och Malin Mighetto. Detta är en bok
som passar även de yngre tack vare de
fantastiska illustrationerna. Endast de i
sig gör boken till ett mjukt och förtrollande konstverk. Och själva historien är
inte vad jag skulle klassa som en typisk
vanlig barnbok. Den berör mig och
fångar mitt intresse från första stund.
En melankolisk och
vacker historia om
en liten magisk
varelse som försöker hitta svar på
sitt förflutna på ett
bortglömt tivoli.
Där väntar faror
men även oväntad
vänskap. Tillsammans blir de starka
och kan hjälpa varandra. 6-9 år.
		
Michaela Sjöberg

Michaela träffar du bl.a. på
Öppna förskolan och Babycafé
i Vallda kyrka.
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medlem i svenska kyrkan

Diakoni ett sätt att sprida kärlek
Jag önskar att du kunde känna hur hemtrevligt det luktar. När man fyller bilen med matlådor fyllda med baconlindad köttfärslimpa och gräddsås för leverans. Jag önskar att du kunde få känna den längtan och förväntan
som möter en, då dörren öppnas hos en gammal dam i karantän. Jag önskar att du kunde få delat samtalet
som bubblar över av iver och av saknad av någon att prata med. Jag önskar att du fick möta den där blicken
med så mycket värme och tacksamhet över att vi kom. Över att vi finns. Över den goda maten. Och över att ni
tänkte på just mig. Jag önskar också att du känner vårt varma tack för att du som läser, gör det möjlighet.
För som medlem i Svenska kyrkan har du hjälpt oss att hjälpa.

E

n del av det vi gör som kyrka syns
tydligt. Men väldigt mycket sker
utanför rampljuset och så ska det
vara. Mycket av den hjälpen vi kan ge
eller de samtal av stöd som vi kan erbjuda
måste ske i förtroende för att de alls ska
kunna bli av. Men jag vill berätta för dig
om det vi gör!
Matlådorna och mötet ovan - är en del av
våra lunchlådor till riskgrupper som vi
började med redan veckan efter pandemin
började stänga ner. Två gånger i veckan
har vi erbjudit god hemlagad mat till den
som suttit i karantän. Så många leenden
vi fått ta emot i dörrarna! Så mycket det
betytt för den som känt sig ensam. Bara
från Kullavik har vi sänt ut kanske 100
lådor i veckan - förutom dem som sänts ut
från Släp och Vallda!

Det här är en del av kyrkans grundläggande uppdrag – diakoni. Det är ett gammalt
ord från grekiskan som betyder ”tjänst”.
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I kyrkoordningen beskrivs diakonin som
”att göra kärlekens gärningar”. Tänk vad
fint! Och tänk vad viktigt! Jag tänker
också att vi verkligen kan säga att våra
matlådor var just det: ett sätt att sprida
kärlek.
Men vi har såklart gjort mycket mer!
Den praktiska hjälpen är kanske det
som de flesta tänker på när man hör
ordet. Förutom att hjälpa till att handla
för andra under pandemin så har vi ett
kontinuerligt arbete av både praktisk
hjälp och ekonomiskt stöd. En påse med
vinterkläder till ett barn som växer fort
eller en matkasse när månaden går mot
sitt slut kan betyda så otroligt mycket.
Som du säkert förstår kan vi inte berätta
så mycket eller visa bilder från de sammanhangen – men lita på att tacksamheten och glädjen är stor. Hos den som
får gentemot oss, men också från oss
gentemot dig som genom ditt medlemskap gör det möjligt!

Under den senaste tiden kanske det ändå
har varit ensamheten och hopplösheten
som varit det värsta att kämpa med. Den
psykiska ohälsan var redan innan pandemin en av vår tids största utmaningar.
Den har inte blivit mindre. Att få prata
med någon som orkar och vågar lyssna
när man mår dåligt gör skillnad. Vi har
i kyrkan, både i stort och lokalt i församlingen, en stor kompetens kring enskilda
samtal. Till oss kan man komma snabbt
utan långa väntetider och utan remiss.
Det kostar ingenting. Vi är vana att prata
om sorg, men samtalen handlar också
ofta om livet. Om kämpiga relationer,
om oro för barnen. Det kan handla om
Gud och tro men kan lika gärna handla
om självförtroende eller tankar på suicid. Sen en tid tillbaka har vi samarbete
med kringliggande vårdcentraler som
påminner om möjligheten att vända sig
till kyrkan för samtal. Nu blev du också
påmind om att den möjligheten finns.
Och behöver du inte använda den själv

Kristus har ingen annan kropp än din, inga andra händer än dina.
Det är med dina ögon som han i medkänsla ser ut över världen.
Det är med dina fötter Han går omkring och gör väl.
teresa av avila

– tipsa någon annan. Och du – tack för
att du hjälper oss att hjälpa också på
det sättet!
Men samtalen pågår inte bara här i
kyrkan. Är det riktigt akut så kan du
varje kväll och natt året runt ringa 112
och begära att få tala med jourhavande
präst. Att hitta någon som orkar lyssna
trots att ångesten är nattsvart betyder
ofta att man orkar lite till. Eller hittar
modet att söka mera hjälp. Men det kan
också vara så enkla samtal som över
en kopp kaffe när vi håller öppen kyrka
som vi gjort varje vardag. För att visa
att vi alltid finns här. För visst är det så
att när krisen eller nöden väl drabbar oss – då lutar vi oss mot dem som
redan finns runt oss. Något annat kan
man inte hinna eller orka med. Så för
oss som kyrka är det viktigt att finnas
med. Redan från början. Det är därför
vi skapar goda relationer med våra
konfirmander så de ska få ännu en klok
vuxen i sitt nätverk att vända sig till.
Och pratar med dem om psykisk ohälsa.
För att det är så vanligt. För att det finns
hjälp att få.
Det är också därför vi finns ute på
skolan i elevcaféet och lär känna barn
och ungdomar omkring oss – eller finns
med i skolans krisgrupp eller i kommunens POSOM-grupp. För att när livet

blir tufft eller när krisen drabbar – då
finns vi redan på plats. Inte heller detta,
kan vi berätta om eller visa fram. Men du
kan försöka föreställa dig känslan då en
ung människa berättar att hon inte orkar
leva längre. Inte orkar och inte vill. Och
berättar att det är första gången hon säger
det högt till någon. Och att det är just du,
just nu som får höra det. Tänk dig sedan
att samtalet går vidare, att det smyger sig
in lite hopp, att det efter en tid går att dela
denna mörka ångest med fler människor
som också vill och kan hjälpa. Tänk dig
samtalet flera år senare då livet har vänt.
Då hoppet har återvänt. Och då man kan
tala om ett efteråt. Efter ångesten och
mörkret. Då kan du föreställa dig det
som ofta är prästens eller diakonens eller
pedagogens osynliga vardagsarbete. Då
tror jag också att du kan dela vår känsla
att kan man med närvaro vända ett enda
sådant scenario – då är det värt nästan
vad som helst! Jag hoppas att du känner
stolthet över att du genom ditt medlemskap hjälper oss med detta.
För kanske är det den viktigaste uppgiften vi har som kyrka – att göra kärlekens
gärningar och sprida hopp!
Katarina Johansson,
församlingsherde Kullavik
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JUNI
vecka 24

vecka 22
onsdag 2 juni
blåvingevägen 14.30 Sång på balkong (mb, rpa).
torsdag 3 juni
sandlyckan 11.00 Sång på balkong (sj).
vallda 19.00 Musikandakt, webbsänd (ao, kk).
söndag 6 juni - 1 sönd e trefaldighet
- sveriges nationaldag
släp 11.00 Gudstjänst, även webbsänd (kj, sj)
kullavik 13.30-15 Öppen kyrka med nattvard
kl. 13.30.
kullaviks hamn 18.00 Hamngudstjänst (kj, sj,
eb) Brassensemble.

onsdag 16 juni
blåvingevägen 14.30 Sång på balkong (mb).
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (kj, sj).

Grillkvällar
Vecka 24-32 bjuder vi in
till grillkväll i Släps lekpark.
Onsdagar kl. 18.00 ses vi och
det serveras minst korv med
bröd för liten peng. Ibland har
vi programpunkt såsom quiz.
Efteråt stannar du som vill på
en enkel mässa.

vecka 23

Sång på balkong på nya
Särö äldreboende

torsdag 17 juni
sandlyckan 11.00 Sång på balkong

vecka 25
onsdag 23 juni
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (tp, rpa).
torsdag 24 juni
särö äldreboende 11.00 Sång på balkong (mb).
kyvikshus 14.30 Sång på balkong (mb).
lördag 26 juni midsommardagen
ekåsbacken 18.00
Friluftsgudstjänst (jm,
rpa)
söndag 27 juni - den
helige Johannes döp dag
släp 11.00 Gudstjänst,
även webbsänd (kj, rpa)
kullavik 13.30-15
Öppen kyrka med
nattvard kl. 13.30.

vecka 26

torsdag 10 juni
särö äldreboende 11.00 Sång på balkong (mb).
kyvikshus 14.30 Sång på balkong (mb).
vallda 19.00 Musikandakt, webbsänd (tp, rpa).
söndag 13 juni i - 2 sönd e trefaldighet
släp 11.00 Gudstjänst, även webbsänd (tp, rpa).
kullavik 13.30-15 Öppen kyrka med nattvard
kl. 13.30.

söndag 20 juni - 3 sönd e trefaldighet
släp 11.00 Gudstjänst, även webbsänd (tp,mb)
vallda 13.30-15 Öppen kyrka, nattvard kl.13.30.
vallda sandö hamn 18.00
Hamngudstjänst (tp, rpa)
Kjell Bergén, Torbjörn Fransson,
Björn Hedén, Calle Strid, Per
Hovensjö, Lovsångsgruppen.
Biljettbokning from 7/6 på
rebecka.palmgren.ashour@
svenskakyrkan.se eller
0300- 32 35 71.
Vid dåligt väder i Släps kyrka
för de 50 första som bokar
biljett. Samarr med
Equmeniakyrkan och Sandö
hamn.

onsdag 30 juni
blåvingevägen 14.30 Sång på balkong (mb).
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (kj, sj).

Äntligen parklek!
Välkommen på Parklek till:
Vallda måndagar kl 10-14 vecka 23-27.
Kullavik måndagar
& fredagar kl 10-12
vecka 22-27, samt
fredagar kl 10-14
vecka 28-30.
Vi ses!

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

14 Musiker: Lasse Nordung (ln), Sofia Johansson (sj), Rebecka Palmgren Ashour (rp), Maria Blåberg (mb), Maria Raffai (mr), Åsa Winald (åw), Kim Kehlmeier (kk).

JULI
vecka 27

vecka 29

torsdag 1 juli
sandlyckan 11.00 Sång på balkong

onsdag 7 juli
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (jm, ln)

lördag 3 juli
kullavik/rörö
Pilgrimsvandring på Rörö.
Mer info: Elisabeth Belgrano
tel. 031-788 73 05.

torsdag 8 juli
särö äldreboende 11.00 Sång på balkong (ln).
kyvikshus 14.30 Sång på balkong (ln).

onsdag 21 juli
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (cgw, ln)

vecka 26

söndag 4 juli - apostladagen
vallda 13.30-15 Öppen kyrka nattvard kl. 13.30.
släps lekpark 17.00 Friluftsgudstjänst, även
webbsänd (mb, tp) Kjell Bergén -dragspel, sång.

söndag 11 juli - 6 sönd e trefaldighet
släp 11.00 Gudstjänst, även webbsänd (ao, ln)
kullavik 13.30-15 Öppen kyrka nattvard kl. 13.30.
särö 18.00 Sommarkväll (ao, ln)

MUSIK FRÅN 4 EPOKER

Jernberg Åhrman duo består av Göteborgsgitarristerna Fredrik Jernberg och Hannes Åhrman. I kvällens
program speglas musik från 4 epoker, Beethovens
hamrande Waldstein Sonat, Schumanns barnaminnen,
Ravels tolkning av Gåsmors Sagor och ett modernt
Amerikanskt gitarrverk av Randy Hathaway.

söndag 25 juli - 8 sönd e trefaldighet
släp 11.00 Gudstjänst, även webbsänd (cgw, ln)
kullavik 13.30-15 Öppen kyrka nattvard kl.
13.30.
särö 18.00 Sommarkväll (ag, ln)
Per Hovensjö -gitarr
Evelyn Jons -sång.
Evelyn Jons är en mångfasetterad
sångerska och artist ifrån Göteborg som har hela
Skandinavien som sitt arbetsfält. Per Hovensjö
känd gitarrist, musiker, kapellmästare mm.

vecka 28
onsdag 14 juli
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (ag, kh)
söndag 18 juli -kristi förklarings dag
släp 11.00 Gudstjänst, även webbsänd (gw, ln)
vallda 13.30-15 Öppen kyrka nattvard kl. 13.30.
särö 18.00 Sommarkväll (cgw, ln)
Softa och fina sånger med Helena Klavefors
-sång och Jörgen Alnevall -gitarr/sång.

vecka 30
onsdag 28 juli
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (cgw, ln)

SÅ HÄR FÅR DU BILJETTER!

På grund av maxgräns på 50 personer per konsert tillämpar vi biljettsystem enligt följande:
•Gratisbiljetter finns att hämta i Släps kyrka.
(öppet vard 8-15.30), eller ev överblivna
biljetter vid entrén. Kan du inte hämta i förväg
så kontakta lars.nordung@svenskakyrkan.se för
att boka biljett fr.o.m. 28/6.
•Man måste vara på plats senast 10 min innan,
annars kan platsen gå till någon utan biljett.

Sommarkvällarna i Särö kyrka presenteras
i samarbete med

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Jenny Magnusson (jm), Annika Olsson (ao), Christina Glemme Wannebo (cgw)
Agneta Glemme (ag) Musiker: Lasse Nordung (ln), Sofia Johansson (sj), Rebecka Palmgren Ashour (rp), Maria Blåberg (mb), Maria Raffai (mr).
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AUGUSTI
vecka 30
söndag 1 augusti - 9 sönd e trefaldighet
släp 11.00 Gudstjänst, även webbsänd (cgw, ln)
vallda 13.30-15 Öppen kyrka nattvard kl.
13.30.
särö 18.00 Sommarkväll (cgw, ln)

SANKT OLOF OCH KAPPSEGLINGEN
Helena Ek: sång, fiddla, vevlira
Peter Janson: kontrabas

Bländande vackert, medryckande och livligt har det
sagts om göteborgsduon Helena Ek och Peter Janson som med värme och humor guidar oss genom
medeltida sånger, folkmusik och svängiga spirituals.

vecka 31		

vecka 33		

onsdag 4 augusti
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (kh, cgw)

torsdag 19 augusti
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa).			

söndag 8 augusti - 10 sönd e trefaldighet
släp 11.00 Gudstjänst, även webbsänd (kj, kh)
kullavik 13.30-15 Öppen kyrka nattvard kl. 13.30.
särö 18.00 Sommarkväll (kj, kh)

söndag 22 augusti - 12 sönd e trefaldighet
släp 11.00 Gudstjänst (kj, ln) Även webbsänd.
kullavik 13.30-15 Öppen kyrka med nattvard
kl. 13.30.
vallda 18.00 Musik i augustikvällen:
Psalva – en trio med förkärlek för psalmer. De
sjunger och spelar psalmer i egna arrangemang
på alla möjliga instrument. Ulrika Holm, Maria
Blåberg och Maria Raffai.

TRIO GENTLE RAIN

Likt en somrig seglats i skärgården kryssar Trio
Gentle Rain obehindrat runt i alla tänkbara musikaliska
farvatten med samspel, lekfullhet och improvsation
i kikarsiktet. De 3 musikanterna har efter hundratals
konserter tillsammans valt ut ett axplock från sin
digra repertoar och bjuder på psalmer, folkmusik,
jazz och latinamerikanska rytmer.
Simon Westman - Piano
Martin Sundström - Kontrabas
Tobias Hedlund - Slagverk

MUSIK I
AUGUSTIKVÄLLEN
vecka 34
torsdag 26 augusti
vallda 19.00 Mässa (ao, kk).

TRIO GENTLE RAIN
Martin Sundström - Simon Westman - Tobias Hedlund

vecka 32		
onsdag 11 augusti - 11 sönd e trefaldighet
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (kj, rpa)

Sommarkvällarna i Särö kyrka presenteras
i samarbete med
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söndag 29 augusti - 13 sönd e trefaldighet
släp 11.00 Gudstjänst (rpa, ao) Även
webbsänd.
vallda 13.30-15 Öppen kyrka med nattvard
kl. 13.30.
vallda 18.00 Musik i augustikvällen:
Till din blomstrande äng
– sånger, visor och en
och annan jazzlåt.
Rebecka Palmgren
Ashour, sång och piano.
MUSIK I
(ao)

AUGUSTIKVÄLLEN

söndag 15 augusti
släp 11.00 Gudstjänst
(tp, mb, kh).
Även webbsänd.
Vi firar att vår kyrkoherde Tomas Philipson fyller
50 år på kyrkkaffet.

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Jenny Magnusson (jm), Annika Olsson (ao), Christina Glemme Wannebo (cgw)
Agneta Glemme (ag) Musiker: Lasse Nordung (ln), Sofia Johansson (sj), Rebecka Palmgren Ashour (rp), Maria Blåberg (mb), Maria Raffai (mr).

Sommarlovsmat

Vår värdinna Gertrud bjuder på två goda och
sommarsmarta recept. Dubbla receptet och gör två
ugnsformar samtidigt så kan du frysa in matlådor.

Kycklinglasagne
Sätt ugnen på 200 grader.

INGREDIENSER, 4-6 portioner
500 g kycklingfärs
2 gula lökar (200 g)
3 vitlöksklyftor
3 dl vispgrädde
1 – 2 dl mjölk
2 – 3 msk kycklingfond
1 burk krossade tomater (400 g )
1 paket passerade tomater ( 500 g )
Tacokrydda 2 – 3 tsk
Salt o Peppar
Ca 300 g lasagneplattor

GÖR SÅ HÄR
1. Stek den hackade löken o vitlöken i olja.
2. Tillsätt kycklingfärsen och stek den.
3. Krydda med salt, peppar, tacokrydda och
kycklingfond.
4. Tillsätt krossade och passerade tomater och
låt koka i 3 minuter.
5. Smaka av och krydda mer om det behövs.
6. Tillsätt grädden och börja med 1 dl mjölk.
Rör och är det tjockt tillsätt mer mjölk tills
det blir nästan som en soppa i konsistensen.
7. Varva lasagneplattor o kycklingsås i en
ugnstekt form, börja med såsen.
8. Strö på lite riven ost överst om du tycker
om det och grädda i ca 25 minuter i 200 grader eller tills lasagneplattorna känns mjuka.

våra luncher och
matlådor har
paus i sommar

Möra formar
Sätt ugnen på 200 grader.

INGREDIENSER, ca 40 kakor
1 ask Bregott (grön 300 g )
2 ½ dl maizena majsstärkelse
2 ¾ dl vetemjöl
1 ½ dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
1 tsk bakpulver
GÖR SÅ HÄR
1. Ställ ut småkaksformar på 2 plåtar.
2. Blanda snabbt ihop alla ingredienser
till en smidig deg.
3. Rulla små bollar av degen o lägg
bollarna i formarna.
4. Grädda kakorna mitt i ugnen tills de
fått färg, ca 10 min.

Recept från Gertrud Lönnberg och
lunchköket i Släps församlngshem.
Foto: Tara Ullaeus.
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Äntligen parklek!
Välkommen på Parklek till:
Vallda måndagar kl 10-14 vecka 23-27.
Kullavik måndagar
& fredagar kl 10-12
vecka 22-27, samt
fredagar kl 10-14
vecka 28-30.
Vi ses!

Sommarcafé
vallda örtagård

Vi har sommarcafé utomhus på torsdagar kl. 14.00-15.30
i Örtagården. Med början 3/6, och sista 26/8.
Vid dåligt väder är det inställt, man kan ringa 0765-01 73 21,
där pratar vi in om det blir eller inte.
Man kan också ringa expeditionen
på tel: 0300-32 35 50.

Du behövs

Har du tid över som du vill fylla med
något meningsfullt?
I släps församling finns en plats för dig.
Du är välkommen med din talang, din
tid och ditt kunnande. Du får välja hur
mycket eller lite du vill göra. Kanske
läsa en text i gudstjänsten, vara med i
diakonigruppen, hälsa på de nyinflyttade i församlingen, vara samtalspartner vid boulebana, sticka en ängel
till en nydöpt bebis eller hjälpa till vid
lunchträff?

ÅRETS SOMMARTEAM

Alexander, Michaela och Inez är på plats i
juli med sång ute på äldreboendena, guidade
visningar, hjälp med att handla mat, lek på lekplatserna. Håll utkik på våra sociala medier för
vårt program. Ett härligt inslag i sommaren!
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DET FINNS ALLTID NÅGOT FÖR DIG
I VÅR GEMENSKAP.
Välkommen att höra av dig till Eva
Montelius vår diakon så förklarar
hon mer.
Telefon: 031-788 73 04
Mobil 0760 02 31 04.
E-post: evelyne.montelius@
svenskakyrkan.se

Några rader...

från Annika Olsson ny präst i Särö pastorat
med fokus på diakonala frågor.
Det är så spännande att få börja arbeta
som präst här i Särö pastorat! Jag heter
Annika Olsson och är 47 år. Jag bor
med min man Matz och vårt yngsta barn
Josephine i Alingsås. Våra tre äldre barn
är redan utflugna. Min man har sina rötter i Onsala så Särö pastorat är lite som
hemma för mig. Om några år när vår
yngsta dotter gått ur högstadiet tänkte vi
flytta tillbaka till Halland igen.
Att jag skulle bli präst har inte alls varit
självklart för mig. Jag är uppväxt i en
kristen familj och mycket i mitt liv har
kretsat kring kyrkan och min tro. Men
det var först när jag var i 30 års ålder
som jag förstod att jag skulle bli präst.

Min djupaste kallelse är att möta mina
medmänniskor. Min förhoppning är att
få möta dig, att få vara din medvandrare,
den som går med dig en bit på livets
väg. Där vi får samtala om livet, mötas i
frågor och funderingar kring tro, sjunga
och be tillsammans i gudstjänster, samtala om vad bibelns texter kan få betyda
för oss idag. Jag hoppas kunna få vara
din själasörjare där du får komma med
det som tynger dig i livet. Jag är också
utbildad handledare i Sorgbearbetning™.
Det är en metod där vi på ett konkret sätt
tar hand om dina upplevelser och känslor
av det som tynger dig. Det kan vara
alltifrån förluster som vi upplever genom
pandemin, till livsförändringar som
skilsmässor, sjukdom och död.

Jag tänker att vårt diakonala uppdrag som
kyrka är att möta alla er församlingsbor
och ställa frågan: ”Vad vill du att jag ska
göra för dig?” Men det är inte bara vi
som arbetar i kyrkan, utan alla vi som
är kristna har uppdraget att våga ställa
frågan och bry oss om varandra. Jag tänker att det har vi gjort naturligt nu under
pandemin när vi vet att många äldre behöver hjälp. Vi har hållit ut tillsammans
och hoppas på ett slut på denna pandemi.
Jag tänker att just hoppet är en av vår tros
stora skatter, något av det viktigaste vi
kan förmedla till varandra: Ge inte upp!
Snart hoppas jag få träffa alla er i våra
kyrkor och olika verksamheter!

Varma hälsningar Annika Olsson
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon
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Du väljer själv
vilka gudstjänster
du vill gå på
under läsåret.

Boka in
konfafestivalen,
lördag 5 februari,
redan nu!

Vi erbjuder
träffar för
vårdnadshavare
med start 26/1.

Anna Schweizer, 0760-02 31 50
anna.schweizer@svenskakyrkan.se

5.Sommarkonfirmand
Anna Schweizer, 0760-02 31 50
anna.schweizer@svenskakyrkan.se
Karl-Oskar Löfgren, 0300-32 35 90
karl-oskar.lofgren@svenskakyrkan.se

1.Torsdagsgruppen
Vi träffas varje torsdag 16.30-18.30
(fika från kl. 16) och funderar på oss
själva, livet och den kristna tron
tillsammans med våra unga ledare.
Ibland åker vi iväg på spännande
upplevelser och studiebesök. Våra
två läger är för de flesta höjdpunkterna under konfirmandtiden!
Start: 23 september kl 19.
Konfirmation: 7 maj kl 13.

3.Torsdagsgruppen
Vi träffas varje torsdag 16.30-18.30
(fika från kl. 16.00) och funderar på
oss själva, livet och kristen tro
tillsammans med våra unga
ledare. Ibland åker vi iväg på
spännande upplevelser och
studiebesök. Våra två läger
är för de flesta de absoluta höjdpunkterna under konfirmandtiden!
Läger med eller utan övernattning.

Vi startar med läger på Gullbrannagården vid havet
utanför Halmstad. På hemmaplan fortsätter vi sedan
med samtal, musik, skapande och lek för att utforska livets stora och små frågor. Detta blandas med
aktiviteter såsom spännande utflykter, klättring, bad
och äventyrspark. Välkommen till en sommar full
av äventyr och spännande utmaningar!
Start: Inskrivning 18 november kl 18.
Träffar: 20 juni-9 juli.
Konfirmation: 9 eller 10 juli.

Start: 14 september kl 18.30
Konfirmation: 7 eller 14 maj.

2.Sommarkonfirmand
Under tre veckor träffas vi, först
några dagar i Vallda församlingshem,
sedan en vecka på lägergård tillsammans med våra unga ledare och
sedan återigen i Vallda församlingshem. Innan dess har vi haft förträffar,
förläger och annat tillsammans.
Vi spenderar mycket
av tiden utomhus med
sport, aktiviteter och
friluftsupplevelser.
Start: 18 november kl 19.
Konfirmation: 9 eller 10 juli.
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Tara Ullaeus, 031-788 73 47
tara.ullaeus@svenskakyrkan.se

4.Sommarkonfirmand
Vi börjar sommarlovet med läger, och
sedan är vi tre veckor på hemmaplan. På förmiddagarna närmar vi oss
livets stora frågor genom bl.a. samtal,
skapande, musik och lek. På eftermiddagarna kan du prova på olika sporter i
samarbete med lokala klubbar.
Start: 28 november kl. 11.
Träffar: 22 juni-8 juli.
Konfirmation: 9 eller 10 juli.

07:or, titta hit! Anmäl dig
till konfirmation redan nu.
Anmäl dig här: svenskakyrkan.se
/saro/konfirmation

KONFA

En viktig del i kyrkan
Svenska kyrkans konfirmandarbete är en viktig
del i kyrkan, berättar Anna Schweizer och Sari
Abrinder, och avslöjar en efterlängtad nyhet.
Anna och Sari, ni brinner ju båda för
att göra konfirmandarbetet så roligt
och utvecklande som möjligt och har
nu en helt ny grupp med till hösten,
berätta!
Vi har inte haft vinterkonfirmander på
flera år då det inte varit så stor efterfrågan. Istället har vi haft stora sommargrupper och en väldigt populär Alpinkonfagrupp. Vi kände i år att vi ville
pröva att ha en så kallad vintergrupp
igen, d v s att man skrivs in under tidig
höst, har konfaundervisning en kväll i
veckan och konfirmeras i maj. Fördelen
är att vi ses kontinuerligt under hösten,
varje torsdagskväll, och i samband med
det har vi kvällsmässor i Kullavik. Detta
är ett bra koncept om man har sporter
som tar mycket tid på helgerna och på
sommarlovet. Det nya är att vi i vintergruppen tänker erbjuda dagläger om
man inte vill sova borta. Vintergruppen
kommer att ha mycket samarbete med
Valldas torsdagskonfirmander och åka
med dem på ett vårläger.

och ge stöd åt konfirmandarbetet. Varje
församling ska ha en handlingsplan som
ska ligger till grund för konfaarbetet. Syftet
är att garantera att alla får en likvärdig
konfirmation kunskapsmässigt, var du än
bor i Sverige. Utformningen och utövandet
kan dock se olika ut. Ett mål är att sträva
mot att ha lika stor andel män som kvinnor
i undervisningen, vilket idag är svårt då fler
kvinnor söker sig till arbeten inom kyrkan.
Ett annat är att förstärka konfirmandarbetets
teologiska innehåll. Den stora nyheten som
vi är extra glada att presentera är att varje
församling ska erbjuda fyra lägerdygn,
även utan övernattning, så kallade dagläger.

Berätta lite om de nya riktlinjerna
för konfirmandarbetet och vad de
innebär?
Riktlinjerna är till för att kvalitetssäkra

Läger med eller utan övernattning.
Enligt Svenska kyrkans riktlinjer måste
konfirmationstiden innehålla läger. De
flesta konfirmanderna tycker att det är

Hur skulle en träff se ut?
Vi startar alltid med gemensam fika.
Efter det har vi undervisning som blandas
med lekar och sång & musik. Vi lägger
en hel del tid på gemensamhetsövningar
och gruppdynamik. Vi har även mycket
utrymme till diskussioner, samtal och gärna
ifrågasättande. Och naturligtvis blandar vi
med mycket skratt och skoj.

det roligaste på hela tiden, men av olika
anledningar kanske man vill hoppa över
att övernatta. Kanske är man ovan vid
att sova borta, eller så kan livet kan vara
trassligt av någon anledning vilket gör att
det helt enkelt är skönare att sova hemma.
Eller att man satsar hårt på någon sport
som vi nämnde tidigare och behöver sin
viktiga nattsömn hemma. Eller så är det
någon helt annan anledning.
Finns det några upplevelser eller äventyr som ni kan avslöja redan nu?
Vi kommer göra spännande studiebesök
och vi kommer utmana oss med t.ex. klättring i olika former. Det och mycket annat
som vi ska hitta på får bli en överraskning.
Efter konfirmationen får ungdomarna
utvärdera sin konfirmationstid. Hur
brukar responsen vara? De flesta tycker
att det varit kul att få lära känna nya kompisar, att det varit en skön gemenskap, bra
sånger och kul att sjunga, det har uppskattat andakterna och lugnet som det ger och
en del tycker att de har fått lära sig en hel
del, vilket så klart är syftet.
		Annika Munther
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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
Jällbrink Carl Mikael Georg
Preinfalk Idelie Lovelia
Wieslander Floberg Signe Leonie Isabelle
släps församling
Hempel Felicia Adele
kullaviks församling
Sandberg Lily Emma
Wallman Carl Björn Leo
Wallman Sigrid Evelina Edith

Vigda till äktenskap
vallda församling
Schollin Jennie Ann
Zakrisson Joakim Stefan

Enskilt dop

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Foto: Kristin Lidell /Ikon
Illustration: Annakarin Jerndal

Vi erbjuder självklart enskilt dop. Just nu är det en maxgräns på 50 personer
i kyrkan exklusive präst och musiker. I alla våra kyrkor finns kamerastativ att
låna. Boka dop och vigsel hos Stefan på pastorsexpeditionen på
tel: 0300-32 35 50 eller e-post: saro.pastorat@svenskakyrkan.se

Vigda till sista vilan
vallda församling
Adolfsson, Margita
Alfredsson, Alf
Andersson, Börje
Andersson, Lennart
Clarin, Ingela
Engman, Gunnar
Hellgren, Jonas
Janson, Stig
Johansson, Stig
Koch, Dieter
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Larsson, Göran
Lemchen, Anna-Lisa
Locking, Rune
Nilsson, Evert
Pettersson, Elisabet
Terner, Ann
Torbjörnsson, Mona

släps församling
Agnetun, Torbjörn
Ehn, Hjördis
Fallenius, Monica
Hallberg, Tommy
Hansson, Gunhild
Jansson, Maud
Johansson, Gunnar
Källqvist, Kerstin
Larsson, Inger
Larsson, Johnny
Nantorp, Inga
Nilsson, Lars

kullaviks församling
Bendroth, Gunnel
Björk, Bengt-Göran
Björkman, Birgit
Breiter, Mattias
Norström, Elisabeth
Ragnebäck, Ingegerd
Rosén, Sten
Scherman, Eva
Schumacher, Carl-Erik
Skantz Jendhammar, Eva
Svensson, Inger
Tullsten, Marianne

Samtalsstöd

När livet är svårt kan du behöva samtala med någon.

Om du behöver samtala med någon
eller annat stöd så är du välkommen att höra av dig till våra präster,
diakoner eller samtalsterapeuter.
Samtalen kan ske över telefon.
I Särö pastorat möter vi människor
i enskilda samtal och i grupper.
Här arbetar flera präster, diakoner
och samtalsterapeuter, som finns
till för församlingarnas invånare;
oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning. Vi är vana
vid att möta människor i olika
situationer och har tystnadsplikt.

Ulla Jacobsson
VALLDA FÖRSAMLING
Diakon

Katarina Johansson
KULLAVIKS FÖRSAMLING
Präst / Komminister

Direkt: 0300-32 35 63
Mobil: 0760-02 31 63
ulla.jacobsson@svenskakyrkan.se

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

Annika Olsson
SÄRÖ PASTORAT
Präst / Komminister

Elisabeth Belgrano Laasanen
KULLAVIKS FÖRSAMLING
Diakoniassistent, Existentiell vägledare

Direkt: 031-93 50 80
Mobil: 0761-35 87 12
annika.olsson@svenskakyrkan.se

Direkt: 031-788 73 05
Mobil: 0760-02 31 05
elisabeth.belgrano@svenskakyrkan.se

Det är inget konstigt att söka hjälp
eller behöva prata. Du behöver inte
vara kristen eller medlem i Svenska
kyrkan och det kostar ingenting.

Eva Montelius
SLÄPS FÖRSAMLING
Diakon

Hör av dig till någon av oss eller
vår växel på tel: 0300-32 35 50,
saro.pastorat@svenskakyrkan.se

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

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

Jenny Magnusson
SLÄPS FÖRSAMLING
Präst / Komminister
Direkt: 031-93 50 80
Mobil: 0761-35 87 12
jenny.i.magnusson@svenskakyrkan.se

Anna Schweizer
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
KULLAVIKS FÖRSAMLING
Pedagog i barn och familjearbetet
Samtalsterapeut och KBTcoach
Direkt: 031-788 73 22
Mobil: 0760-02 31 22
sara.wickstrand@svenskakyrkan.se
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FICK
EN SALT
FRU

ELEFANTBETE

Korsord

DEN DANSAS DET
KRING
DANSSTÄLLE

BALE

Lös och skicka in senast
den 6/8, så har du chans
att vinna en kasse med
gott och blandat. Vinsten
hämtas på pastorsexpeditionen i Vallda.

FÖRVRÄNGT
VERK

VOJTYLAS VAR
LÅNG
LÄNGA

ÅNGARE
HOPPMÅTT

Grattis till
Gun Liljengren (Vallda)
och Mona Hammarstrand
som vann på förra
korsordet.

ETT AV
FN:S
FACKORGAN
ÄR VÄL
PLAGEN
VID
OVÄDER
HERREN
ÄR . . .
HERDE

VARA POSITIV
TILL

RADON

VÄGBOKSTAV
FLOTT

BAKDEL

FÅS

LÄNGDMÅTT

SPEL

MED
MED
BUMS

ARMHÅLA

PARTIBOKSTÄVER

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

KUNDE
KUNG DAVID VARA
MED
BESKED

FIRAS
I JULI

IDKA

KINGSLEY
I REOLEN

DEN GÖR
INGET
VÄSEN
AV SIG

HYLLA

SÄTTER
NER

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

TAS EKAN
TILL EN
SOMMARDAG

Glöm inte att fylla i namn!
Namn:

MELLANRUM

HYFS

BÄRS AV
JUDISK
MAN I
SYNAGOGA

HAR
FADDER
KILLEN I
SKOLAN

BACKE

"Din sol går opp för
ond och god,
för aaaa aaa aaa aaa ;
o, må jag så i tålamod
och kärlek likna dig."

KÄLLING
SMÄLTER
SOLEN

BESTÄMDE SIG
FÖR
KONFISKERA

Ort:
Tel:

HÖRDES

P SA L MEN
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DEN SES UPPSPOLAD PÅ STRANDEN
DIGIVTANTNING
FÄRG

KAN
MAN AV
GLÄDJE

NYCKELDEL

KRYDDÖRT
GODKÄNT
FÖR
FARMOR

GÅR DE
FLESTA
UT
MITT I
ARDENNERNA

BOK
2102

