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Önskar dig en fin
och glad sommar!

Sommarens
program i
Särö pastorat
2022
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välkommen till särö pastorat
Pastorsexpeditionen (vid Vallda kyrka)

Vilken trevlig begravning!
”Vilken trevlig begravning!” utbrast en
man. Alla visste vad han menade även
om det lät lite oprecist. Stunden berörde
livet på ytan och djupet, allt samtidigt.
En stund som blev till evighet.
Vad är egentligen djupt och vad är
ytligt? Man kan ibland undra vad som
döljer sig i det som sker. Vad kommer
man minnas i framtiden av den tid som
är nu? Kommer Ukrainakriget att finnas
med i historieböckerna eller kommer det
att vara en parentes? Det kanske händer
något annat som får mycket större
genomslag och inverkan på livet och
vardagen?
Ofta minns man kungar och framträdande personligheter, några läser vi om i det
här numret av kyrknyckeln i samband
med Särö kyrkas 100-årsjubileum.
Men ofta är det vardagen som tar mest
utrymme av vår tid. Där finns bakning,
webbsändningar, brudkronor, gravar
och hebreiska som vardagsexempel för
några av oss i pastoratet.
För andra är det annat som upptar tiden
just nu. Stunder som i sin enkelhet ändå
fylls med evighet. Ibland genom just

det som sker, men lika ofta genom
det outtalade, det som finns mellan
raderna. Det som påverkar oss i det
som händer. Det som gör att man känner att man trivs, blir berörd, lär känna
och vill dela.
Så naturligt då att anknyta till pastoratets vision: ”Vi vill att var och
en ska finna sin väg till Jesus och få
möjlighet att dela den upptäckten
med andra.” Är det djupt eller ytligt?
Viktigt eller bortglömt? Oavsett
vilken väg vi tar ut eller in i kyrkan är
målet att peka på Jesus, på kärlekens
möjligheter och livet som segrar över
döden. För en enskild individ kan det
vara livsavgörande, svårt att klä i ord.
Stunder som blir till evighet.
Låt oss dela och
önska varandra
många av dessa
stunder i sommar.
Välkommen till
din kyrka!
Tomas Philipson
kyrkoherde i
Särö pastorat

Mån-fre kl. 9.30-12			
saro.pastorat@svenskakyrkan.se
Stefan Henningsson kyrkoskrivare		
Tomas Philipson kyrkoherde		
Annika Olsson präst		
Ciccie Pernveden Malm 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
0300-370 40
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
Rosa Svanberg kyrkogårdsvaktmästare		

031-788 73 42
0300-32 35 57
0300-32 35 56
031-788 73 41
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/Sanja Magnfält pedagog
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:Magnus Aronson/ikon.
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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

Församlingsresa Dresden

24-25 september firar vår vänförsamling
i Dresden 40 år i sin kyrka - Zionskirche!
Det vill vi vara med och fira! Vi hoppas
att vi kan bli ett gott gäng som åker ner
från Särö pastorat/Kullaviks församling.
Frågor och intresseanmälan till:
Katarina Johansson, präst, 031-788 7303
katarina.johansson2@svenskakyrkan.se

gud, tack för sommaren.
låt den slå sitt ljusa valv över våra liv,
som en katedral som
påminner om dig,
som skapar och ger liv.
ur bön av kg hammar.

TAIZÉ 6-14 augusti

Johan Dahlman gästar
när Särö kyrka fyller 100

Vallda kyrkpark

Save the date

Nu är det dags igen! Efter två års
coronauppehåll åker vi till klostret Taizé
i östra Frankrike! Det är den nionde Taizéresan vi gör sedan ”premiären” 2010!
Hoppas du vill följa med! För dig som är
15-30 år och bor i Särö pastorat.

Kyrkparken är nu invigd av biskop
Susanne Rappman. Välkommen hit på
en liten promenad. Här är grönt och
skönt att vara även om allt inte är klart.

Detta firas sista helgen i augusti med
jubileumskonsert och festlig mässa.
Under helgen gästas vi av biskop
Johan Dahlman och Per Hovensjö
med bandet Catch 22.
konsert 27 augusti kl. 18.00
mässa 28 augusti kl. 11.00

Valldadagen är en härlig dag i och vid
Vallda kyrka och kyrkby.

söndag 18 september kl 12-15 i vallda.

Vardagsropodden fyller 5 år
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.

• Nytt avsnitt varje fredag • 52 000 lyssningar
• Musik & andakt med Tomas Philipson och Maria Blåberg
• 2386 lyssningar i april månad
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kultur & historia

Särö kyrka fyller 100 år!
Ett fint exempel på ideellt
engagemang med rötter i den
kungliga badorten.

H

ur är det med Särö kyrka? Så
frågar många och undrar hur vi
hör ihop, Vallda, Släp och
Kullaviks församlingar och så Särö
kyrka. Många har varit med om fina
dop, bröllop, musikgudstjänster och
begravningar i kyrkan. Byggnaden som
är en oisolerad sommarkyrka, unik i sitt
slag, drivs som enskild stiftelse med
intimt samarbete med Särö pastorat.
Allt omkring byggnaden sköts ideellt
och kyrkan drivs av frivilliga insatser där
intresserade bidrar med tid, engagemang
och ekonomiska bidrag.
Så här började det: Särö var ett danskt
kronohemman fram till freden i Brömsebro 1645 varpå säteriet tillföll Gåsevadholms slott. Genom åren skiftade Särö
ägare flera gånger. I mitten på 1830-talet
förvandlade dåvarande ägaren
Anders Helmich Åkerman
Särö till en bad- och kurort

som under 1840-talet inköptes av
Leopold Schmidt. Kurorten utvecklades då expansivt med badhus, restaurang och andra faciliteter. Ångbåtsförbindelse med Göteborg upprättades
och 1903 invigdes en järnvägsförbindelse mellan Särö och Göteborg som
idag är cykelbana, Säröbanan.
I mitten av juli 1857 kom kung Oscar I
för första gången till Särö för att
förbättra sin sviktande hälsa. Därefter
besökte Karl XV ön och Oscar II kom
så gott som varje år under en period.
Han bodde då på chefsfartyget Drott.
Redan som kronprins tillbringade kung
Gustaf V strängt taget alla sina somrar
på Särö fram till 1949.
Tillströmningen av sommarboende,
badgäster och kulturpersonligheter
medförde att man även firade gudstjänst varje söndag. Det ansågs för
långt och krångligt att ta sig till församlingskyrkan i Släp, så friluftsgudstjänster firades på Särö. Vid otjänlig
väderlek fick man utnyttja den s k societetssalongen på kurhotellet. Konung
Gustaf V var under hela sin tid på Särö
en mycket flitig gudstjänstbesökare
och behovet av en riktig kyrkobyggnad
växte sig allt starkare.
På privat initiativ bildades Särö
Kyrkostiftelse 1918 i syfte att samla
in pengar för uppförandet av en
kyrkobyggnad på Särö.
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Söndagen den 30 juli 1922 kunde kyrkan sedan invigas i närvaro av kungen
och andra personligheter.
År 2000 ingick Särö kyrka ett samarbetsavtal med Släps församling. Syftet
var, att skapa större samverkan mellan
kyrkorna i området samt att utvidga
gudstjänstlivet i Särö kyrka till glädje
för traktens kyrkobesökare. 2005
byggnadsminnesförklarades kyrkan av
Länsstyrelsen i Hallands län.
Samarbetet mellan Särö pastorat och
Särö kyrka fungerar idag väldigt fint
med bokning via pastorsexpeditionen
som bemannar med präst och musiker.
Gudstjänstvärdar bidrar ideellt med sin
tid vid alla typer av gudstjänster.
Sedan Särö kyrkas tillblivelse 1922
har hon varit helt beroende av människors välvilja att ekonomiskt,
eller genom andra gåvor, stödja dess
verksamhet. Lagom till 100-årsjubileet
har kyrkan med hjälp av generösa
bidrag utrustats med ny toalett. Du är
välkommen att bidra ekonomiskt eller
med tid och engagemang. Läs mer på
hemsidan sarokyrka.se
Den 27-28 augusti firar vi 100-årsjubileum med konsert med bl a Per
Hovensjö och gudstjänst som leds av
biskop Johan Dalman som har sina
rötter på Särö.
Tomas Philipson
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sommar 2022

Sommarlov

Här är du några tips på vad du kan göra hos oss i sommar.
Lyssna på en konsert, besök våra kyrkor och kyrkogårdar eller var
med på träffar för olika åldrar. Kalendarie finns på sidan 20-22.

Sommarkyrkor

Landets kyrkor är fulla av historia och berättelser, inte bara om kristen tro utan även
om platsens historia. Med hjälp av appen
Kyrkguiden kan du enkelt söka fram vilka
kyrkor som är öppna i sommar.

Grillkvällar i Släp
hela sommaren

Onsdagar kl. 18.00 ses vi i Släps lekpark
under veckorna 25-34. Efteråt maten firar
vi som vill en enkel kvällsmässa kl. 19.30.

Ladda ner appen Kyrkguiden.

Coola ekologiska
glassar i Kullavik
Sommarcafé i Vallda
Sommar på Café Bryggan

Några måndagskvällar ses vi på Kullavikskyrkans sköna innergård. äter en räkmacka
eller grillar något gott. I skön gemenskap
bjuds det på allsång, visafton och musikquiz.
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Välkommen på fika och god gemenskap
i vår vackra Örtagård, nedanför Prästgården i Vallda. I juli bjuder sommarteamet
på fika. Torsdagar kl. 14.00-15.30 med
början 2/6 och sista 25/8. Vid regn är vi i
församlingshemmet.

Nu finns Pipers Glace från Hamburgsund på Café Bryggan i Kullavik.
Glassen är ekologisk, rättvisemärkt
och tillverkad av svenska råvaror. Det
finns en blandning av strutar, sorbet
och pinnglassar. Välkommen in och
svalka dig i sommarvärmen.
Café Bryggan i Kullavik har öppet
hela sommaren förutom vecka 29.

A UGUSTI
Påskveckans alla
MUSIK

gudstjänster hittar
du på sidan 17
Läger för barn

Sommarkonsert x 8

10-12 augusti i kullavik. anmälan på
hemsidan. för barn födda 2010-2012.

kalendarium på sid 20-22.

Äntligen kan vi gå på konsert igen!
Åtta fina tillfällen att lyssna till sommarmusik i olika genrer i vackra Särö
kyrka eller Vallda kyrka.

Sommar, kompisar, lek, pyssel, bad och
god mat. Häng med på ett härligt dagläger med mycket utomhusvistelse.

Konst & historia

För barn 0-6 år i vuxens sällskap.
Sång, lek, pyssel och go fika.
Varmt välkomna!

Svalka dig en stund i våra vackra
kyrkorum. Här finns gott om konst,
historia och sevärda ting. Passa på att se
den kända Hjortbergstavlan, vår riktigt
gamla dopfunt och vackra glasfönster.
I juni och augusti kan du boka visning
av Hjortbergstavlan.

Vallda kyrka - på innergården:
Torsdagar kl. 9.30-12, v. 22-30.

Kyrkogårdsvandring

Släps kyrka - lekplatsen:
Tisdagar kl. 10-14, v 27-30.
Kullavikskyrkan - lekplatsen:
Måndagar kl. 9.30-12, v 22-26.
Fredagar kl. 9.30-12, v 22-30.

På våra kyrkogårdar i Vallda och Släp
kan du göra en vandring på egen hand
och upptäcka bygdens historia. Material
finns att hämta i kyrkan.

Sommarresa

Följ med på en spännande bussresa den
21 juni kl. 8.30-17.45 där vi tillsammans
med vår ciceron Charlotta Hanner
Nordstrand besöker tre kyrkor från olika
epoker, Svenneby (1100-tal), Kungälvs
(1600-tal) och Hunnebostrand (1900-tal).
350 kr inkl. fika & lunch. Anmälan till
christina.ingmyr@svenskakyrkan.se eller
031-788 73 05 senast 3/6. Hör av dig om
priset är en utmaning för dig.

Sommaröppet

Våra kyrkor och lekplatser är öppna
som vanligt under hela sommaren.
Pastorsexpeditionen har
öppet vardagar kl. 9.30-12.
De flesta grupper har
sommarlov och startar
igen vecka 36-37.
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särö kyrka 100 år

Isaac Béen
En av Särö kyrkas profiler genom tiderna är Isaac Béen,
som 1936 blev hovpredikant på Särö och predikade för
kung Gustav V. Isaac Béen är också mannen som startade Finlandshjälpen under andra världskriget och skötebarnet Stadsmissionen. Genom sina många insamlingar
kallades han”Göteborgs största tiggare”.

I

saac Béen föddes 1888 i Lysekil, men
flyttade snart till Sätila församling där
han växte upp tillsammans med mor, far,
fyra systrar och en bror. Han gifte sig med
Elsa och tillsammans fick de två barn, Leif
och Lilian.
Pappa Petter Béen var under Isaacs uppväxt
en förebild och Isaac var en god lärling.
Pappan var en populär präst och han var
känd för att ha ”tiggandets nådegåva”. Han
ställde gärna upp som talare i olika sammanhang och förbehöll sig alltid rätten att ta
upp en kollekt. Pengarna användes
bl a till att starta upp en jordbruksskola och
Sparbanken i Sätila. Hans riktiga stolthet
och hjärtesak var dock grundandet av prästgymnasiet i Göteborg. Isaacs pappa Petter
var en sträng men rättvis man, och han
ställde hårda krav på sina barn. Böckerna
Isaac läste kontrollerades noggrant av Petter
först. Helst såg Petter att Isaac läste Runebergs och Topelius skrifter. Topelius fick
också stor betydelse för Isaac under hans
ungdomsår och kärleken till Finland grodde
tidigt. Isaac Béen avlade folkskollärarexamen och teologie kandidat-examen 1911.
Samma år anställdes han som komminister i
Lindome. Han var komminister i Masthug-
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gets församling i Göteborg 1918-30 och
kyrkoherde i Göteborgs Kristine församling
1930-1957.
Isaac var en kontrasternas man. Han fann sig
lika väl till rätta i hovet och bland Göteborgs
grädda som bland ”kållar” och rännstensungar. Han var lika populär bland unga som
bland gamla. Isaac blev en legend redan
under sin livstid och han beskrevs som en
man med gott huvud, mycket humor och
en seg vilja. Isaac var känd för att nästan
på ett hänsynslöst sätt kunna utnyttja folk
för goda syften. och han kallades ibland
”Göteborgs störste tiggare”. Isaac var också
stans populäraste vigselpräst och innehar
rekordet av kyrkliga vigslar på en dag. Det
var den 7 oktober 1939. Andra världskriget
hade precis brutit ut och alla svenska män
i vapenför ålder blev inkallade. Många par
ville då skynda att gifta sig och på lördagen
genomfördes 225 vigslar i Göteborg, varav
Isaac vigde 14 par.
År 1936 fick Isaac Béen titeln hovpredikant
då han började predika för Gustav V på Särö.
På Särö tillbringade Isaac många och glada
somrar tillsammans med sin fru Elsa och deras hem stod oftast öppet för alla slags gäster.

Flera somrar hyrde han hus i Stallviken
och såg till att de sommarkonfirmander
som inte hade husrum fick någonstans att
bo och Isaac och hans fru Elsa var kända
för sina middagar och sin gästvänlighet.
Senare såg han också till att finska barn
fick komma ut till Särö för sol och bad.
Han var en populär konfirmationspräst
och många i trakterna kring Särö, Kullavik
och Göteborg har konfirmerats för honom.
Flera par önskade också honom som vigselpräst när det blev dags för giftermål och
han kallades ofta ”brudens konfirmationspräst”. Hans humor följde honom genom
livet och han drog sig inte för att skämta
med både överklass och Kung Gustav V.
Kungen var noga med att besöka kyrkan
på söndagarna och då skulle det dessutom
vara tyst och lugnt på tennisbanorna.
År 1939 var Finland i nöd och Isaac
hade svårt att släppa tankarna på att vårt
grannland led. Under en finare bröllopsfest
på Grand Hotell fick han ett infall och avslutade sitt tal till brudparet med att föreslå
en spontan pengainsamling till Finland.
Efter det överraskande förslaget uppstod
ett ögonblicks tystnad innan en av gästerna
tog en champagnekylare och skickade runt

Isaac Been

som håv. Insamlingen gav 150 kr och i och
med det startade Isaac upp Finlandshjälpen.
Under det närmaste året samlade Isaac in 1
214 159 kr varav 1908 kr gick bort till administrativa avgifter. För dessa pengar köptes
bl a sju ambulanser in och därefter samlades
ytterligare 7 miljoner kronor in som finansierade tre jaktplan som skulle skickas över till
Finland. Förutom alla pengar så samlades
mängder av mat, kläder och saker in. Under
sin livstid startade Isaac insamlingar som
gjorde honom både riksbekant och internationellt känd. Isaac benämndes efter detta lite
skämtsamt som ”håvpredikant”.

1. Karl Gerhard och
Isaac Béen efter en
föreställning.
2. Ambulanserna
som Isaac samlat in
pengar till innan de
körs till Finland.
3. Kung Gustav V
och Isaac Béen.

Vid 64 års ålder startade han
sitt livs stora diakoniföretag, Stadsmissionen. Detta
efter att ha publicerat en
debattartikel och ett upprop
i Göteborgs-Posten 22 februari 1952. Stadsmissionen
blev inte bara skötebarnet
som upptog det mesta av hans vakna tid,
det blev också ett glädjebarn. På rekordkort
tid övervann Isaac alla politiska, praktiska
och ekonomiska hinder som det innebar
för att starta upp en sådan rörelse. När han
dog 9 år efter starten så beskrevs Stadsmissionen som ett stabilt bestående livsverk.
Isaac och hans humoristiska sätt att få folk
att skänka pengar spred sig över landet. När
Karl Gerhard satte upp en av sina revyer
fanns en mycket bra parodi på Isaac Béen
med i ett av numren. Isaac fick höra talas
om detta och fick Karl Gerhard att ge en
specialföreställning för Finlandhjälpen.

Förutom biljettintäkterna togs en kollekt
upp i publiken av bara farten, dock av den
”falske” Isaac Béen.
Att Isaac Béen fortfarande lever kvar i
göteborgarnas hjärtan förstår man när man
ser spårvagnen Isaac Béen glida förbi på
Göteborgs gator. Kanske passerar man
Isaac Béens plats nedanför Stigbergsliden.
Då och då dyker det också upp små anekdoter som Isaac Béen på GP:s Världens
Gång. Isaac Béen dog 74 år gammal och
ligger idag begravd på Örgryte gamla
kyrkas kyrkogård. På gravvården kan man
läsa hans valspråk ”Låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är”.
Text: Annika Munther – Isaac Béen var min
farmors bror.
Bilder: Privata
Festskrift tillägnad Isaac Béen
Ur filmen Gustav V på Särö
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Pinocchiotårta
Ca 24 bitar
Kakbotten:
7 äggulor
150 g rumsvarmt smör
2,25 dl strösocker
1,25 dl mjölk
1 msk vaniljsocker
3 tsk bakpulver
3dl vetemjöl

Sommarlovsmat

Vår värdinna Moa bjuder på två goda och
somriga recept från lunchköket i Vallda.

Grillat laxpaket

4 portioner
500g lax, hel bit eller portionsbitar
1–2 citroner
1 gul lök
Ett knippe dill
Smör
Salt och peppar
Romsås:
3dl crème fraiche
3 msk majonnäs
1 vitlöksklyfta, pressad
½ burk stenbitsrom
Citron
Salt och peppar
Senapssås:
3 dl crème fraiche
1 burk hovmästarsås
Lite salt
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Gör så här:
Såser: Blanda ihop alla ingredienser till
romsåsen och smaka av med citron, salt
och peppar. Låt stå och dra en stund.
Blanda ingredienserna till senapssåsen.
Laxen: Använd en bit aluminiumfolie, så
pass stor att du kan nypa ihop den runt
laxen med lite luft på ovansidan. Används
portionsbitar gör fyra mindre paket. Lägg
den blanka sidan neråt och smöra ett tunt
lager i mitten där laxen ska ligga. Lägg
på laxen, pressa över citronsaft, salta och
peppra, skiva löken ganska tunt och strö
över fisken. Lägg till ett par bitar med
smör i paketet och några dillkvistar.
Grilla laxpaketen i ca 10-15 minuter eller
tills fisken har en innertemperatur på 55
grader. Vill man kan man även köra fisken
i ugnen, sätt då ugnen på 175 grader i ca
15 minuter eller tills innertemperaturen är
55 grader.
Servera med pressad potatis eller färskpotatis och en god sallad.

Maräng:
7 äggvitor
3,75 dl strösocker
Ca 1- 1 ½ dl mandelspån eller kokos
Fyllning:
5-6 dl Vispgrädde
1 ½ msk Vaniljsocker
Färska bär t.ex. jordgubbar, hallon, blåbär.
Gör så här:
Sätt ugnen på 150 grader och klä en långpanna med bakplåtspapper.
Vispa ihop smör och socker med elvisp.
Tillsätt sedan en äggula i taget. Spara
äggvitorna till marängen.
Tillsätt mjölk och vispa till en slät smet.
Sikta ner de torra ingredienserna och
vänd försiktigt ner med en slickepott.
Bred ut smeten i långpannan och ställ åt
sidan, medans du gör marängen.
Vispa äggvitor till ett hårt skum. Tillsätt lite
socker i taget under konstant vispning tills
du får en tjock, blank maräng.
Bred ut marängen i ett jämnt lager över
kaksmeten, strössla på mandelspån eller
kokos och grädda kakan i mitten av ungen
i 30–40 minuter. Låt kakan svalna helt
innan du delar den i två.
Vispa grädde och vaniljsocker, bred ut
hälften av vaniljgrädden på en av bottnarna. Skär eller skiva bären i mindre bitar
och fördela. Lägg på nästa kaklager. Bre
över resterande grädde och dekorera med
resten av bären.
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tro & tradition

Brudkrona

Symbol för status och kyskhet eller en
dekorativ accessoar? Brudkronans
betydelse har förändrats genom tiderna.

A

tt bära brudkrona är en gammal
kristen tradition som går tillbaka
till medeltiden. Kronan var en
symbol för kunglighet och högre stånd.
Jungfru Maria, kallades för ”himmelens
drottning” och avbildades ofta med en
krona som även kom att symbolisera
hennes kyskhet och oskuld.

Under medeltiden skaffade många kyrkor
värdefulla brudkronor som hyrdes ut.
Men bara om bruden var oskuld, så kal�lad ”kronbrud”. Om kronan bars ändå
innebar det ”kronobrott”, vilket bestraffades med böter.
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Foto: Magnus Aronson /Ikon

Utöver kyrkornas värdefulla kronor
fanns även enklare varianter för de som
inte hade råd eller fick lov att använda
kyrkans krona. Dessa kronor kunde vara
i alla möjliga material.
I början av 1800-talet blev metallkronan
omodern och ersattes i de högre stånden
av myrtenkronor. Kvistar bands och
flätades till en krona eller en krans.
”Att bära myrten på sin bröllopsdag är
en tradition i svenska kungahuset.
Prinsessan Margareta som 1905 gifte
sig med Gustaf (VI) Adolf i St George´s

kapell på Windsor Castle i England
medförde till Sverige en myrtenbuske.
Den växte och vårdades först på Sofiero
slott och finns numera på Ulriksdals slott.
En kvist från denna buske har sedan
1935 i en eller annan form förekommit i
de kungliga brudbuketterna eller i håret.
Prinsessan Ingrid som 1935 gifte sig med
den danske tronföljaren tog med sig ett
skott av plantan till sitt nya hemland.
Sedan dess upprätthåller den danska
kungafamiljen samma tradition som den
svenska kungafamiljen med myrten från
prinsessan Margaretas ursprungsplanta.”
Källa: kungahuset.se

Under 1900-talet och
särskilt 60-70-talet
var det populärt med
brudkronor i textila
material och tekniker,
såsom virkning, frivolitet och knyppling.
Under krigsåren 1943–1945 lät tidskriften Husmodern tillverka åtminstone
500 brudkronor i halm och skickade till
blivande brudar bland läsarna.
Under senare delen av 1980-talet började
intresset för att använda brudkrona och
tiara mattas av och under 1990-talet
försvann bruket nästan helt från modet.
Idag har modet delvis kommit tillbaka,
men brudkronor används inte så ofta
som förr och den symboliska innebörden
har försvunnit. Man föredrar också lite
mindre och enklare kronor än gamla
tiders tyngre.
		Elin Rytterqvist

Låna en brudkrona
Särö pastorat har två olika
brudkronor att låna ut. Kontakta
pastorsexpeditionen vid intresse.

Gravfrågor

Gravrättsinnehavare, vad är det?
Om du har en släkting som är begravd
på någon av våra kyrkogårdar så har du
kanske fått ett gravbrev eller en förfrågan om att bli gravrättsinnehavare. Detta
gäller kist-, urn- eller askgravar, inte
minneslund eller askgravlund.
Vad innebär det då att vara gravrättsinnehavare? Gravrättsinnehavaren är enkelt
uttryckt den som har ansvar för och
bestämmer över graven. Man ska se till
att graven och planteringen ser snygg ut,
och att eventuella skador på sten eller
ram tas om hand. Man har också rätt att
bestämma vilka som gravsätts i graven i
mån av plats. Det är vanligast att familjemedlemmar är gravrättsinnehavare men
det kan också vara en annan släkting eller
ibland en vän. Vi ser gärna att det är mer
än en person. Om en gravrättsinnehavare
avlider kontaktar vi dennes släktingar och
erbjuder dem att ta över gravrätten, eller
den avlidnes del av gravrätten.

Hur lång gravrätten är har varierat,
men sedan 2010 är den 25 år. När en
gravrätt är på väg att gå ut kontaktar
vi gravrättsinnehavaren som erbjuds
en förlängning. Man måste inte ha en
gravrättsinnehavare, men om ingen
vill vara det så vill vi att ni kontaktar
oss. Man har sex månader på sig efter
en gravsättning att meddela oss vem
som ska vara gravrättsinnehavare via
den blankett som skickas till den som
står som kontaktperson. När anmälan
kommit in skickar vi ett gravbrev som
bekräftelse. Om det gäller en grav som
redan har en gravrättsinnehavare skickar vi ett nytt gravbrev för att bekräfta
gravsättningen.
Kontakta gärna
mig vid frågor!
Carin Andersson,
begravningsadministratör
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gudstjänst

Webbsändarteamet
Varje vecka webbsänder vi en
av söndagens gudstjänster från
våra kyrkor. Kyrknyckeln har
träffat gänget som har koll på
tekniken.

D

enna aprilsöndag ansvarar Viggo,
Hugo och Ted för livesändningen.
Även John och Lina ingår i teamet
med Alexander som teamleader.
- Vi fixar ljud och bild så dom där hemma
kan se gudstjänsten på ett bra sätt. Kameror
och mikrofoner riggas. Det bästa är om man
är två som jobbar med bild och en som jobbar med ljud, berättar Viggo, Hugo och Ted.
En utmaning är att veta som händer härnäst
t.ex. vad prästen ska göra och åt vilket håll
den som ska filmas är vänd. Ibland kan inte
fler än en eller två personer jobba just den
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helgen och då är det svårt om man är ensam
och ska göra flera moment själv.
- Detta är ju vårt jobb och då vill man ju göra
så bra jobb man kan, beskriver de.
Även kabeldragning är en utmaning! Det är
en hel del kablar som är svåra att få snyggt
och inte vara i vägen.
Viggo, Hugo och Ted är överens om att det
roligaste med jobbet i webbsändarteamet är
tekniken.
- T.ex. speciella kameror som man inte
kommer i kontakt med annars. Det är också
roligt att få träffa alla människor i kyrkan,
gemenskapen är bra!
- Det är också skoj när vi gästas av musiker
som kommer utifrån med lite annan musik
som t.ex. Edo Bumba.
Däremot fokuserar man så mycket på jobbet
att man inte riktigt hinner lyssna och ta in vad
som sägs och sjungs, beskriver killarna.

- Man kan tro efter alla dessa gudstjänster att
man blir expert, men så är det inte riktigt.
Särö pastorat sänder löpande varje söndag
från var och en av våra tre kyrkor. Det är lite
skillnad på förutsättningarna berättar teamet.
- I Kullavik är allting fast så det tar inte lika
lång tid att preppa. Men kyrkan är liten så
det är svårt att filma, när alla ställer sig upp
så är de i vägen. Dessutom hörs församlingen mer för att det är litet.
- I Släp och Vallda är det lite mer kabeldragning. Vallda är lättast, den är lagom stor.
Släp har bäst akustik och ljudet blir bättre.
Dessutom har Släp en god kaffemaskin!
Webbsändningarna finns på: www.facebook.com/
SvenskaKyrkanValldaSlapKullavik/
Sidan är öppen för alla och du behöver inte ha ett
facebookkonto. (Får du frågan om du vill skapa ett
konto, klicka då på ”Inte nu” eller grå krysset)
Linda Carlsson / Elin Rytterqvist

Fritids i Vallda
Har ni barn som går på Toråsskolan i åk f-3?
Söker ni ett fritidshem som erbjuder en lugn och
trygg miljö med engagerade pedagoger? Vi har
några platser att erbjuda på Lyktans fritidshem.
Lyktan är ett fritidshem i Vallda som drivs av Särö Pastorat med
barn från förskoleklass 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 och Delaktighet. Verksamheten följer Skollag
och Läroplan (Lgr11).

Hallå där Stefan
och Emma!

s fritids.
Två föräldrar på Lyktan
skulle ni
h
Varför sökte ni hit? Oc
andra?
till
tan
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Mer information om verksamheten och ansökningsformulär finns
på vår hemsida: svenskakyrkan.se/saro/fritidshemmet-lyktan
Vid frågor: Lyktans fritidshem 0760-02 31 55
Rektor: 031-788 73 31

Emma Bergstrand

Vi som jobbar på Lyktans fritids är Linda, Jonatan och Anna.
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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.

Ciccie Pernveden Malm

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
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Annika Olsson

Präst / Komminister
SÄRÖ PASTORAT
Direkt: 0300-370 40
Mobil: 0760-02 31 64
ciccie.pernveden-malm@
svenskakyrkan.se

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

Lise-Lott Claesson

Christina Ingmyr

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

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

Robin Zieseniss

Katarina Johansson

Präst / Församlingsherde
VALLDA FÖRSAMLING
Direkt: 0300-32 35 62
Mobil: 0760-02 31 62
robin.zieseniss@svenskakyrkan.se

Präst / Församlingsherde
KULLAVIKS FÖRSAMLING
Direkt: 031-788 73 03
Mobil: 0760-02 31 03
katarina.johansson2@svenskakyrkan.se

Eva Montelius

Anna Schweizer

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

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

Jenny Magnusson

Sara Wickstrand

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

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

Alla människor är normala
- tills man lär känna dem

D

et är länge sen jag läste John
Ortberg ś underfundiga bok, men
titeln har jag burit med mej länge.
Den är härligt träffsäker, med mycket
humor, värme och självinsikt, och faktiskt
ganska realistisk. Med den i åtanke tänkte
jag presentera mej lite grann.
Efter 2 års studier i bibelhebreiska, av sammanlagt 6 års teologistuderande, benämner
jag mej stolt hebreiskanörd. Hebreiskan
har drastiskt förändrat min förståelse av
Bibeln, men jag hade aldrig kommit nån
vart om det inte varit för min första lärare.
Hon glädjestudsade in i klassrummet
med orden: ”Nu ska vi ha hebreiska!”
Vi såg storögt på denna uppenbarelse.
Den entusiasmen har jag inte sett varken
förr eller senare hos en lärare. Så började
hon inviga oss i lite av bibelhebreiskans
många hemligheter. ”När nämns Jesus
första gången i Bibeln”, frågade hon. Alla
gissade fel. ”I begynnelsen skapade Gud
himmel och jord,” fortsatte hon och vidare;
”Be är en preposition som betyder med, i,
genom, och ordet begynnelse betyder även
först, förstfödd och huvud” ”Man kan
alltså lika gärna översätta I begynnelsen
med ”Genom huvudet, den förstfödde...”
Det blev tyst. Kol 1:16 ”I honom skapades
allt i himlen och på jorden...” blev väldigt
konkreta ord, som syftar på Jesus i Bibelns
allra första ord! Heb 1:10, ”Du, Herre, har
i begynnelsen (Jesus, huvudet för församlingskroppen) lagt jordens grund.” Denna
entusiastiska lärare hjälpte mej en höstdag
2006 att ana en röda tråd som binder ihop
Bibeln till en helhet.

Jag tänkte att vi skulle nysta vidare i
den tråden tillsammans. Visst är det
spännande!
Musik har alltid legat mej varmt om
hjärtat och redan som 5-åring var jag
Beatlesnörd och sjöng Slafs jo jä, jä,
jä. Sen hittade jag en glömd gitarr i en
garderob och blev ofta sittande i timmar
och tragglade Beatles-låtar och i tonåren
blev det egna låtar. En tredje passion
jag har är att jag älskar grönt te (dock
inte kaffe) och drömmer ibland om ett
litet rogivande tehus där man kan slå sej
ned och prata med varandra, eller bara
avnjuta det goda teet (som ska vara utan
smaktillsatser!)
Luk 2:44 nämner ett ”resesällskap;” på
hemväg från Jerusalem. Efter 3 dagar
saknas Jesus. Vi kanske tycker att det
tog väl lång tid innan Jesus saknades,
men det berodde nog på att alla kände
trygghet hos varandra. Jag önskar att alla
i en församling ska känna sej inte bara
trygga, utan oxå sedda och behövda. Det
är lätt att tappa bort dom vi inte känner
så väl, de som inte syns och hörs så
mycket. En mycket viktig utmaning på
vår gemensamma pilgrimsresa är att så
långt som möjligt undvika det. Det får vi
hjälpas åt med!
Låt mej avsluta där jag började, med
hebreiskan. Närmare bestämt med orden
för gott och ont som faktiskt har med oss
att göra. Det handlar inte bara om det
gudomliga och det onda utan

även om blandningen vi alla har inom
oss. Vi har godhet i oss: det som är helt,
en enhet, harmoniskt, som fungerar
som det ska, är generöst och vackert.
Men vi har det goda uppblandat med
det som är ont: splittring, det trasiga,
disharmoni, det dysfunktionella, girighet och tomhet. Visst finns ondskan i
världen, ibland extra påtagligt, men den
kan aldrig segra slutgiltigt. Det kan inte
det trasiga, splittrade och tomma utan
bara det/den som är hel och fungerar
som det är tänkt.” Orden “I världen
lider ni betryck, men var vid gott mod,
för jag har övervunnit världen”,
Joh 16:33 kommer ofta för mej, för
livet är orättvist. Genom lidande, död
och uppståndelse segrar slutligen det
goda. Påsken, som vi nyss firat, eller
Pesash på hebreiska,”skona, gå förbi”
handlar om att vi har skonats, och att
livet, Jesus, segrat över ondskan, som
gick förbi oss.
Om det normala segrar är kanske mera
tveksamt. Det är nog lite som i låten
”kanske att det blir bättre, men bra lär
det aldrig bli.” Vi bär alla på vår egen
berättelse och när vi möts och delar
dessa med varandra bli det givande och
spännande!
Vi har gott om pratstunder att se fram emot.
Gärna över en kopp te!
Allt gott \0/
Ciccie Pernveden Malm
präst i Särö pastorat
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Varmt och gott i bakstugan

I

- Det är en fantastisk stämning när vi
bakar i bakstugan, berättar Birgitta.
- Vi har även bakat pizza och ätit
tillsammans.

- Till Valborg hade vi bakat ukrainska
bakverk och andra sötsaker. Detta
såldes tillsammans med korv och
bröd och annan fika till förmån för
boendet. Vi fick in nästan 10 000 kr.

Birgitta har under våren tillsammans
med kollegan och diakonen Lise-Lott
Claesson hoppats på att backa upp
Equmeniakyrkans och de många ideellas fantastiska arbete på Västkustgården i Lerkil. Bland annat genom
bakning, stödkonsert och aktiviteter
för barnen.

Vallda kyrkby ligger en gammal
bakstuga som församlingsbor kan
låna. Under våren har Birgitta
Henriksson, pedagog i Vallda församling, bakat bröd tillsammans med
några av de ukrainska flyktingar som
bor på Västkustgården i Lerkil.
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Birgitta Henriksson

ung i kyrkan

15 år i kyrkans tjänst
Inte trodde jag när jag satte min fot som
konfirmand den där regniga höstdagen 2007
att jag 15 år senare skulle tacka för min tid i
församlingen. Det var faktiskt inte tanken att
jag ens skulle konfirmera mig. Bortsett från
skolavslutningar och enstaka besök i församlingens verksamhet hade jag ingen relation
till kyrkan. Några kompisar i innebandylaget
tog med mig till konfirmandinskrivningen
trots visst motstånd. Kyrkan, Gud och Jesus
var inget för mig – jag som var så upplyst
och naturorienterad. Men ganska snabbt in i
konfirmandtiden insåg jag att vara i kyrkans värld var något annat än skolan och i
innebandyklubben. Jag blev sedd, bekräftad
och viktigast av allt – jag fick höra att jag blev
älskad.
Jag minns att vi konfirmander var tvungna
att gå på 10 gudstjänster men jag gick på 21
stycken. När det började närma sig konfirmationen fick vi höra att man kunde bli ung
ledare och jag och några kompisar hängde på.
Ett år blev till två som blev till fem. I församlingen hittade jag fantastiska vänner, otroliga
förebilder i alla ledare och självförtroende och
kärlek. Jag som kom från en liten familj hade
helt plötsligt världens största familj!
2013 blev jag uppmuntrad av ställa upp i kyrkovalet. Då var Vallda kyrka verkligen mitt
andra hem. Varje vecka gick jag till ungdomsgruppen, jag var ledare och spelade ofta på
musikaler, gudstjänster och andakter. Kanske
var det därför jag fick en plats i kyrkofullmäktige och fick förtroende och möjlighet att
starta upp ett ungdomsutskott som kom att bli
en viktig del av pastoratets ungdomsarbete
under hela mandatperioden. Det var under
den perioden jag tog steget att börja utbilda
mig till församlingspedagog i Svenska kyrkan. 2016 var jag färdigutbildad musik- och

fritidshemslärare och hade bara ett år kvar
till att bli församlingspedagog. Då valde
jag att ta ett sabbatsår och arbeta i Svenska
kyrkan i Sydney, Australien. Då kändes det
som att en lång era i Vallda församling var
över. I slutet av mitt Sydney-år fick jag höra
att församlingspedagogen i Vallda hade sagt
upp sig och jag kände en så stor uppmuntran
av församlingsbor, förtroendevalda och
anställda att söka tjänsten så att jag inte
kunde stå emot. 5 år senare som anställd är
det dags för nya äventyr. De senaste åren
har ungdomsarbetet
fullkomligt exploderat,
vi har tagit häftiga
steg i församlingens
utveckling och det
är underbart att se att
många hittar hem i
Särö pastorat, precis så
som jag gjorde. Vi har
startat upp en lokalavdelning inom Svenska
kyrkans unga med
hashtagen #alltidälskad
som de senaste åren har
varit den största i Göteborgs stift. Men med
hus i Trollhättan och
bebis på väg börjar ett
nytt kapitel i Ljungskile
församling till hösten
som församlingspedagog. Som jag ofta säger
kommer dock Vallda
församling fortfarande
vara min ”hem-församling”, det är här mitt
hjärta finns men allt
har sin tid som det står
i Predikaren 3:1. Tack
alla församlingsbor, an-

ställda, ideella
och förtroendevalda för de
här åren. Jag
hade inte varit
den jag är utan
er och Gud. På
återseende! /
Karl-Oskar
Löfgren

Foto: Alex Giacomini /Ikon

Jag har fått
många nya
vänner
Det roligaste
jag gjort i
mitt liv
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JUNI
vecka 22
torsdag 2 juni
kullavik/café bryggan 13.00 Lunchprogram:
Pojkbandet ”Inte Jussi Björling” med hemlig gäst!
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
söndag 5 juni - pingstdagen
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, mb)
släp 17.00 Mässa Insidan (jm, ln)
kullavik 11.00 Mässa (jm, ln)

vecka 23

Medarr Sensus

vecka 24
måndag 13 juni
kullavik 18-20
Sommar på
Café Bryggan
Visafton a la Taube
med Anna Schweizer
& Maria Blåberg.
Vi ses på innergården.
Foto: Wikipedia
Tillsammans sjunger och
spelar vi, äter en räkmacka eller grillar något gott.
tisdag 14 juni
vallda 19.00 Kvällsbön
torsdag 16 juni
kullavik/café bryggan 13 Lunchprogram:
Anna Schweizer o Maria Raffai sjunger och spelar.
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)

vecka 25
måndag 20 juni
kullavik 18-20
Sommar på
Café bryggan
Sari Abrinder och
Anders Brynolf med
Allsång a la Lasse Dahlqvist. Vi avtackar Sari Abrinder.
Vi ses på innergården. Tillsammans sjunger och
spelar vi, äter en räkmacka eller grillar något gott.
tisdag 21 juni
kullavik 8.30-17.45 ca. Följ med på vårens spännande bussresa där vi tillsammans med vår ciceron
Charlotta Hanner Nordstrand besöker tre kyrkor
från olika epoker, Svenneby (1100-tal), Kungälvs
(1600-tal) och Hunnebostrand (1900-tal). 350 kr
inkl. fika & lunch. Anmälan senast 3/6 till christina.
ingmyr@svenskakyrkan.se eller 031-788 7305.
Är priset en utmaning för dig kontakta Christina.
onsdag 22 juni
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (jm, kh)

måndag 6 juni - sveriges nationaldag
särö 18.00 Konsert: Kungsbacka Kammarkör
bjuder på somrigt program med klassiker som Sverige av både Stenhammar och Jocke Berg, Nationalsången, Bedårande sommarvals, sommarpsalm
mm. Lasse Nordung -körledare. Björn Johansson
-piano. Magnus Tjelle -sång. Samarr: Sensus
tisdag 7 juni
vallda 19.00 Kvällsbön
torsdag 9 juni
kullavik/café bryggan 13 Lunchprogram:
Fiskarn från Klädesholmen Bert Hillberg visar film
och berättar om Långafisket på Atlanten vid Rockall.
vallda 19.00 Mässa (cpm, rpa) Gloria.
söndag 12 juni - heliga trefaldighets dag
vallda 11.00 HögMässa (tp, mb)
släp 11.00 Mässa (kj, rpa)
kullavik 18.00 Hamngudstjänst (kj, rpa, mb)
Allsång.

torsdag 23 juni
kullavik/café bryggan 13 Lunchprogram:
Konfirmanderna m fl sjunger in sommaren med oss.

söndag 19 juni - 1 e trefaldighet
vallda sandö 16.00 Hamngudstjänst (rz, rpa)
med Kjell Bergén, Torbjörn Fransson, Björn
Hedén, Kalle Strid, Marcus Ericsson, Lovsångskören, Anne Grudeborn, Equmeniakyrkan i
Lerkil. Vid dåligt väder är vi i kyrkan.
släp 17.00 Mässa Insidan (ao, mb)
kullavik 11.00 Mässa (ao, rpa)

Gudstjänst i
Vallda Sandö
och Kullaviks
hamn

fredag 24 juni - midsommarafton
vallda 21.15 Folkdansuppvisning
och fackeldans i Vallda kyrkpark
med Vallda folkdanslag.
22.00 Gudstjänst (cpm, rpa)
Vallda Kyrkokör & Vallda spelmän.
lördag 25 juni midsommardagen
vallda ekåsbacken
18.00 FriluftsGudstjänst
(rz, kh) sammanlyst.

Spelmän, kör
och folkdans i
Vallda kyrka

söndag 26 juni - den helige Johannes döp dag
särö 18.00 Mässa sammanlyst (cpm, rpa)

vecka26
måndag 27 juni
kullavik 18-20
Sommar på Café Bryggan
Musikquiz. Vi ses på innergården.
Tillsammans sjunger och spelar vi,
äter en räkmacka eller grillar något gott.
onsdag 29 juni
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (jm, sj)

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

JULI
vecka 26

söndag 3 juli - 3 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (cpm, rpa) webb.
kullavik 11.00 Mässa (kj, sj)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (cpm)
”Än är inte alla sånger sjungna……..sa Esmeralda”
Åsa Winald -sång & Björn Johansson -piano

Medarr Sensus

vecka 28

vecka 29

onsdag 13 juli
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (cpm, ln)

onsdag 20 juli
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (cgw, ln)

söndag 17 juli - apostladagen
vallda 11.00 Gudstjänst (cgw, kh) webb.
kullavik 11.00 Mässa (cpm, ln)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (cpm, ln)
”En hymn går opp av fröjd och hopp”
Linnéa Andersson -sång/fiol
Andreas Hjalmarsson -orgel/piano
Klassisk kyrkomusik, med stänk av folkmusik och
folkliga koraler, samt lite annat smått och gott, där
vi tar sikte på hoppet om en ljusare tillvaro framöver i evighetens klara ljus! I programmen använder
vi förutom våra röster, även orgel, piano, dragspel,
fioler och kanske något mer.

söndag 24 juli - 6 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (cpm, kh)
kullavik 11.00 Gudstjänst (cgw, ln) webb.
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (cgw, ln)
Americana-bandet Just as Blue. En blandning av
gammal amerikansk folkmusik som oldtime, bluegrass, country och gospels på sång, gitarr, banjo,
fiol, kontrabas och mandolin.

vecka 27
onsdag 6 juli
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (kj, rpa)
söndag 10 juli - 4 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (rz, rpa)
kullavik 11.00 Gudstjänst (kj, sj) webb.
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (kj, ln)
Örongodis med Kjell Bergén som bjuder på ett
traditionellt och folkligt visprogram på dragspel
och sång.

vecka 30
onsdag 27 juli
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (cgw, ln)
söndag 31 juli - kristi förklarings dag
vallda 11.00 Gudstjänst (cgw, ln) webb.
kullavik 11.00 Mässa (tp, kh)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (tp, ln)
Sir Bourbon Dixieland. Tradjazz.

Sommarkvällarna i Särö kyrka
presenteras i samarbete med

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). 21

AUGUSTI

Medarr Sensus

vecka 31

vecka 33

vecka 34

onsdag 3 augusti
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (tp, mb)

onsdag 17 augusti
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (jm, ln)

onsdag 24 augusti
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (jm)

söndag 7 augusti - 8 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (Inghammar, Wågsjö)
kullavik 11.00 Gudstjänst (tp, mb) webb.
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (tp, mb)
Brasskvintetten Musica In Excelsis.

torsdag 18 augusti
vallda 19.00 Augustimusik
”Stunder som den här” med Josefine Fritsell -sång
och Daniel Jarl -Piano. Kvällen program består
av ord och toner skrivna av några av
vår samtids kända diktare och
musiker såsom Laleh, Cajsa-Stina
Åkerström och Bo Sundström.
AUGUSTI
En musikalisk timme om såväl
MUSIK
somrigt vemod som gränslös
kärlek: en stund om stunder
som den här.

torsdag 25 augusti
vallda 19.00 Augustimusik
Sång och musik med Emelie Sundborn,
Maria Blåberg & Rebecka Palmgren Ashour.

lördag 27 augusti
särö 18.00 Jubileumskonsert
Särö kyrka 100 år. Per Hovensjö och Catch 22.

vecka 32
onsdag 10 augusti
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (tp, kk)
torsdag 11 augusti
vallda 19.00 Augustimusik
Kim Kehlmeier med vänner med
ett varierat och somrigt program.

AUGUSTI
MUSIK

söndag 14 augusti - 9 e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (tp, rpa) webb
kullavik 11.00 Mässa (ao, mb)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (ao)
Emelie Sundborn -sång, Rikard Flink -sång och
Maria Blåberg -piano framför ”Songs from the
Movies - Andra Sommaren”. Vi bjuder återigen
på musik från oförglömliga scener på den vita
duken förevigade av de främsta kompositörerna.
Smäktande klassiska duetter blandas med humor
och glädje.

söndag 21 augusti - 10 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (jm, rpa)
släp 17.00 Mässa (jm, rpa)
kullavik 11.00 Gudstjänst (ao, sj) webb

söndag 28 augusti - 11 e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, sj) webb.
särö 11.00 Jubileumsmässa (tp, mb, ln)
Särö kyrka 100 år. Biskop Johan Dahlman,
Tomas Philipson, Per Hovensjö, Lasse Nordung
och Maria Blåberg.
kullavik 17.00 Mässa (kj, sj)

Per Hovensjö & Catch 22
27 augusti i Särö kyrka

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

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

FEBRUARI- APRIL 2022
Döpta
vallda församling
Andrén Elsa Therese
Bouvin Andersson Charlie Jacob Kenneth
Bouvin Andersson Lisa Linnéa Ellinor
Bouvin Andersson Oliver Johnny Cornelius
Candefjord Lias Emanuel
Carlsson Freja Marie Susanne
Englund Sigge Magnus Kalle
Karlsson Sigge Ebbe Jerry
Lagerqvist Lars Leon Obrad
Lidman Vilmer Lars Patric
Wennesjö Fredina Marita
Åkerblom Ella Margit
Östling Hjerpe Ida Belle Bianca
släps församling
Gasparini Diana Lovisa Nancy
Melin Grace
Nihlén Ellie Daniella
kullaviks församling
Banck Leon Evert
Bäckman Schlüter Elna Beata
Fägersten Oscar Jesper
Kjellander Inez Bianca Hjördis
Månsson Berglund Gabriel Henrik Tomas

Vigda till sista vilan
vallda församling
Andersson, Åke
Börjesson, Anna-Greta
Carlson, Sten-Arthur
Magnusson, Daniel
Nilsson, Brita
Nilsson, Sven
Nordenstein, Gull
Norén Bjurman, Majvor
Sandahl-Bäwer, Birgit
Svenningson, Anne-Marie
Svensson, Per

Ps. maila gärna in dop- eller vigselbilder, eller tagga oss
på Instagram, så publicerar vi dessa i Kyrknyckeln.

Vigda till äktenskap
vallda församling
Andersson Rebecka Catrin Elisabet
Karlsson Stefan Mathias
Jonasson Kjell Torbjörn Olof
Lindström Jesica Marie
Kellerman Jimmi Mikael
Gustafsson Elin Maria
Östling Johan Stefan
Hjerpe Veronica Emeli
släps församling
Fredrikson Malin Ellinor Linnéa
Ask Jonatan Per Håkan

släps församling
Andersson, Martin
Billger, Elisabet
Carlson, Ingegerd
Eriksson, Arne
Fallenius, Petter
Frisack, Margareta
Henérius, Rolf
Höglind, Jan
Johansson, Bengt
Jonasson, Inga-Lill
Leijon, Göran
Pettersson, Monika
Steij, Olof

Foton: Magnus Aronson/IKON

Dopfunt och altarduk i Vallda kyrka

kullaviks församling
Frånberg, Gunnar
Gustavsson, Sune
Lindström, Tage
Nilsson, Mari-Anne
Rudhede, Kerstin
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PASSAR FÖR DOPP
LUFTSPELAT
VÄGSIN
BESVÄR

VÄNDER
SIG TILL
GUD
DÖNAS

BEN
IBLAND

Korsord
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.

I KYRKA OCH
HAGE
INFALLER
ALLTID PÅ
SOMMAREN

SLASK
MUNDIARRÉ
BURGEN

SKRED

UNDERBEN

BLIR AVBILDAD

Grattis till
Ingemar Nordlund (Kullavik)
och Anita Lafqvist (Vallda)
som vann på förra korsordet.

GREKISK
BOKSTAV

ÄR
STRUTSLIK

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

ORÖRLIG

VET EN DEL OM
SAMSPELET MELLAN ORGANISMER
GÖRS
DET
IBLAND
BREDVID
MUN
FIRAS FRITZ I
RÖVARDOTTER

SKINN

KERUBEN
GOLA

HYFS

GÖRA
INGENTING

TV-KANAL
FÖR UNGA

TUSEN

MITT I
PANNAN

LIGGER
UNDERLÄGSEN
I

LITEN
GÖPA
ELLER
HOTELLHALL

MJÖLMAN

HOARE

Glöm inte att fylla i namn!

NUMERÄR

Namn:
DESS MOBILER ÄR
LEDER SPRIDDA
ÖVER
EN
EBBA VÄRLDEN

SPORRAR
APOSTLAHÄSTAR

JENNY
SOM
SJÖNG

Ort:
Tel:

TOKERI
TROSSATS
VÅGBRYTARE

ANNO
DOMINI

BESTÄMMER
EN BOK

VAR MED
PÅ ARKEN

P SA L MEN
" När j ag hö r t rast e ns k l ara sång ,
när l ärk an aaaaaa aaaaa l ång
hö g t o v an f äl t o c h bac k ar,
då k an j ag i c k e t i g a st i l l .
Mi n Gud, så l äng e j ag är t i l l
f ö r l i v e t j ag di g t ac k ar."
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Eller posta till:
Kyrknyckeln
Särö pastorat
Vallda Kyrkbyväg 8
434 90 VALLDA

GOJA
PÅ NYA
ZEELAND
TÅGA

SVULST

VAR
MED PÅ
FÖRKLARINGSBERGET

INFRARÖD

ÄR JU
MÅNGEN
ROLIG
HISTORIA

KADAVER

BOK
2202

