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Höstens
program i
Särö pastorat
2020

Vi hjälper dig i
karantän att handla
Ring vår expedition om du
är orolig för att gå ut
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kort & gott

välkommen till särö pastorat
Pastorsexpeditionen (vid Vallda kyrka)

Att bryta ensamheten
Det finns ett trots som inte vill finna
sig i att en pandemi kan lamslå en hel
värld. En vilja som vägrar att lägga sig
platt trots avstånd och karantän. I ett av
de första klippen i coronatid som jag
såg på nätet i vårvintern, stod människor på var sin balkong i Italien och
sjöng. De höll avstånd men var ändå
tillsammans. Man kunde se filmer med
små rutor där folk sjöng tillsammans
men varje inspelningsruta var från en
egen plats. Arbete hemifrån och möten
på webben blev vardag tillsammans
med direktsända gudstjänster och
arrangemang på skärmen. Idrott men
utan publik. En långtradare med ett
hårdrocksband rullade uppför Avenyn
i somras. De samlade inga människor
men spelade för många.
Exemplen är många på olika anpassningar och det kan vara viktigt att notera att det finns en inbyggd trotsighet
i anpassningen. Det SKA gå även om
det inte går att göra som vanligt. Där
är vi nu inför hösten. Vi försöker trotsa
alla hinder och svårigheter för att ändå
kunna mötas. Vi behöver det.

Vi behöver varandra och vi behöver
hjälpas åt att bryta ensamhet. Visst
kan ensamhet vara en konsekvens
av vilken generation eller riskgrupp
man tillhör. Men det är också så att
alla behöver konfrontera sin egen
känsla av ensamhet. Ibland väljer
man den men ofta finns den bara
där fastän man är tillsammans med
andra. Då är det skönt att få vara
någon som andra räknar med och
bryr sig om. Kanske behöver du och
jag tänka på någon/några lite extra?
Det är vår gemensamma uppgift
och utmaning denna höst, att trotsa
ensamheten trots fysiska avstånd.
Möjligheten till kontakt har kanske
aldrig varit större eller? Ett telefonnummer bort bara, här och nu.

Mån-fre kl. 9.30-12 och 13-16.		
saro.pastorat@svenskakyrkan.se
Stefan Henningsson kyrkoskrivare		
Tomas Philipson kyrkoherde		
Katarina Lampa ekonomi och gravfrågor
Annika Asker handläggare		
Elin Rytterqvist kommunikatör 		
Annika Munther kommunikatör
Maria Blåberg musiker			
Kristian Davidsson fastighetsansvarig vaktm.
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
0300-32 35 54
0300-32 35 52
0300-32 35 73
031-788 73 23
0708-78 47 87
031-788 73 42
031-80 06 50

vardagsropodden

Ny podandakt
varje fredag

Bebismys

Vaktmästeri
Madeleine Leandersson kyrkogårdsvaktmästare
Daniel Klippert kyrkogårdsvaktmästare
Jan Haugen kyrkogårdsvaktmästare
Anneli Ovring Axelsson kyrkogårdsvaktmästare
Rosa Svanberg kyrkogårdsvaktmästare		

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		
Lyktan fritids 			
Jonatan Lampa förskollärare		
Linda Carlsson fritidspedagog		
Anna Redig barnskötare			
Michaela Sjöberg församlingsassistent
Birgitta Henriksson assistent i församlingsarbete
Cecilia Ring assistent i församlingsarbete
Marie Sångberg värdinna			

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

Tjoho

Nu kör vi igång Messy igen.
Med kreativitet, mat, andakt, musik
och gemenskap! Två tisdagar kl.
17-19 under hösten. Vi träffas utomhus den 8 och den 22 september om
vädret tillåter (kolla hemsidan).

I höst erbjuds två nya kurser i Annas
populära spädbarnsmassage.
För: 1-6 mån. Max 5 barn så vi kan
hålla bra avstånd.
När: 5 torsdagar kl. 11.00-12.30
start torsdag 17/9 samt 5/11.
Var: Lekhallen, Släps församlingshem.
Hur: Massage 30 min, teori, prat, fika.
Ta med: Filt och handduk.
Kostnad: 100 kr för ekologisk
kallpressad olja från barnaliv.se

Lunchmusik

På tisdagar kl 12.00 ses vi i Släps
kyrka för en stunds musik. Vid varje
tillfälle finns plats för max 50 personer inkl. musiker. Därefter lunch i
församlingshemmet med 40 platser.
Lunchbiljetter fås vid lunchmusiken i
kyrkan. Program på sidorna 12-14.

Släps kyrka

Tomas Philipson
kyrkoherde i
Särö pastorat

Foto: Florence Sjöbom

Jenny Magnusson präst		
Eva Montelius diakon 			
Anna Almquist församlingspedagog		
Tara Ullaeus pedagog
		
Lars Nordung kantor			
Åsa Winald musikpedagog		
Förskolan Prästkragen 			
Ann-Kristin J Eriksson rektor		
Pia Svantesson förskollärare		
Annika Olsson barnskötare 		
Liselotte Karlsson förskollärare 		
Anna Vennerfors förskollärare 		
Gertrud Lönnberg värdinna		
Jenny Bergh värdinna			

031-93 50 80
031-788 73 04
031-788 73 21
031-788 73 47
031-788 73 11
031-788 73 13
0760-02 31 95
031-788 73 31
0300-32 30 71
0300-32 35 70
0300-32 35 74
0300-32 35 91
031-788 73 44
031-788 73 45

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, Tomas Philipson. omslagsbild: Anna Schweizer och Sari Abrinder,
foto: Annika Munther.
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”Jag ser mot din himmel”

Katarina Johansson präst			
Elisabeth Belgrano diakoniassistent
Sofia Johansson kyrkomusiker		
Maria Raffai musikpedagog		
Sari Abrinder församlingspedagog		
Anne-Sophie Magnusson barnledare		
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 33
031-788 73 24
031-788 73 22
031-93 52 80
031-788 73 46

Covid-19 anpassade
verksamheter
Inför hösten 2020 har vi försökt
tänka till, ändra, pausa och
Covid-19 anpassa samtliga
verksamheter på bästa vis.
Du ska kunna vara trygg i att vi
inte samlar mer än 50 deltagare
på våra arrangemang. På våra
öppna mötesplatser hjälps vi alla
åt att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Barnkör i Vallda

Vi träffas på onsdagar kl. 17.15-18 i
Vallda församlingshem och tillsammans lär vi oss glada, svängiga och
ösiga låtar. Vi arbetar också med rytmik
och dans. Ibland sjunger vi sångerna
vi har lärt oss i kyrkan, gör musikaler
och luciatåg. Framför allt har vi väldigt
roligt! Välkommen att testa du också!
Anmälan på hemsidan.
Rebecka Palmgren Ashour, musiker
Tel: 0300-32 35 71
rebecka.palmgren.ashour@svenskakyrkan.se

Luncher i Vallda

Nu har vi startat våra torsdagsluncher
igen, men på ett nytt sätt. Oavsett
om du är riskgrupp, sitter i karantän
eller bara vill träffa oss en stund, har
du möjlighet att köpa kökets matlåda
som du äter var du själv vill. Matlådan
beställs senast kl. 12 dagen innan på
tel: 0300-32 31 36 och hämtas i Vallda
församlingshem mellan kl. 11.30 och
13.00. 50 kr. Meny på hemsidan.
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sång & musik

Sommarminnen

Hallå där ...
Maria Raffai, i höst startar du ett nytt
sångprojekt, PITA, i Kullavik. Vad är det
för något?
Det är en sånggrupp för ungdomar. Både tjejer och killar, på högstadiet och gymnasiet.
Där kommer jag att jobba med dem både i
grupp och enskilt. Vi kommer att öva på att
sjunga inför andra och även jobba en hel del
med sångteknik på olika sätt.
Behöver man ha erfarenhet av någon kör
innan?
Nej det behöver man inte. Eftersom jag
även kommer coacha dem enskilt så spelar
nivån ingen roll. Antingen så får du tips på
att komma igång att sjunga eller så får du
chansen att utveckla dig vidare.
Vad står namnet PITA för?
Ja, skrattar Maria, det står faktiskt för Pang
I Taket Alltså. Det var några sånglada ungdomar som jag spånade tillsammans med i
våras som kläckte namnet PITA. PITA är ju
också ett bröd och brödet är en viktig del i
kyrkan.
Vad ska ni göra mer än att träna?
Tanken är att det ska leda till olika uppträdanden t. ex. i vårt nya café och i gudstjänster. Vi ska också göra sångprojekt och
konserter tillsammans med liknande sånggrupper i andra kyrkor.
Varför startar du ett sådant här projekt?
Som utbildad sångpedagog så lockade det
att få utveckla en grupp individer både enskilt och i grupp och se hur de kan växa.
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Mycket är annorlunda just nu, ändå har vi fina
sommarminnen att se tillbaks på med glädje.

”Sång på balkong” för boende på
Bukärrsgårdens äldreboende.

Sommarens alla konfirmationer delades
upp i flera mindre gruppper.

Promenadträffar med prat och
motion.

Coronadanshälsning på fotbollsläger.

Vi hjälper till att handla mat och annat till dig
som är i riskgrupp och orolig för att gå ut.

Sommarteamet har ordnat med pyssel
och fika på lekplatserna.

Eftersom årets ungdomsresa till Taizé
blev inställd hade vi istället...

...30 ungdomar på ett hemsnickrat Taizéläger
på Västkustgården med sol och bad!

Musik och gudstjänster i kyrkan
och på Facebook.

PITA

Sånggrupp för ungdomar. Från åk 7.
Torsdagar kl 16.30-17.45 i Kullavikskyrkan.
För dig som är intresserad av att utveckla din röst
och sjunga både enskilt och i grupp. Sånglektion.
Repertoaren bestämmer vi tillsammans.
Välkommen att prova på!
Maria Raffai , musikpedagog
maria.raffai@svenskakyrkan.se
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sånggudstjänst

Edo Bumba till Släps kyrka
på tacksägelsedagen
Sånggudstjänst i Släps kyrka
Söndag 11 oktober kl. 11 och kl. 14.
Med Edo Bumba, Maria Blåberg, Lasse
Nordung, Rebecka Palmgren Ashour,
Tomas Philipson, webbsänd.
Vi har 45 biljetter/gudstjänst som
hämtas på pastorsexpeditionen i Vallda,
tel: 0300-32 35 50. Fri entré.

Edo Bumba föddes i Kongo och
växte upp med många olika musikaliska influenser som kombinerar
rytm och dans. 1987 flyttade han
till Sverige. Edo tar ut sin musik till
folket, samtidigt som han visar sin
mångfald genom andra former av
uttrycksfull konst, som dans, musikproduktion och koral.
Han är känd och respekterad för
sin förståelse av både kristen och
afrikansk koralmusik. 1997 tilldelades Edo Bumba ”The Swedish Royal
Academy Teachers Musical Award”.

Dyröbröd
2,5 hg smör eller margarin
1 liter mjölk
1 liter vatten
4 paket jäst
1–1½ dl socker eller sirap
2 msk salt
3 kg vetemjöl (5-6 liter)
(varav ca 7 dl ett lite
grövre mjöl, typ graham)

Vi har längtat och förberett för
att bygga café i Kullavikskyrkan. Nu är bygget igång och
beräknas pågå under hösten.
Vi moderniserar köket och
matsalen till ett mysigt café.
Här ska våra grupper kunna fika
före körövningen, vi kommer
servera lunch och vill du bara
titta in på en kopp finkaffe före
jobbet går det bra. Vi hoppas att
det ska bli en härlig mötesplats
- både i kyrkan och i Kullavik.

Smält smör, häll på mjölk och
vatten och låt det bli ljummet.
Smula jästen i assistenten, häll
på vätskan och kör igång.
Tillsätt socker, salt, grahamsmjöl och vetemjöl till en lite
kladdig men ändå fast deg.
Kör degen i ca 10 minuter.

Bygget liksom pandemin påverkar förstås våra möjligheter
att bedriva verksamhet. Men
det viktigaste är att vi ändå kan
hitta möjligheter att mötas!
Vi kommer starta en del av
våra verksamheter i lite enklare
format och utomhus. Några
verksamheter sätts på paus
tills bygget är klart och vi kan
garantera säkra miljöer för våra
besökare. På vår Facebook sida
kan du följa bygget vecka för
vecka och på vår hemsida hittar
du all uppdaterad information
om våra verksamheter.
Katarina Johansson
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(ca 16 st brödkakor)

Äntligen bygger vi
café i Kullavik!

Jäsning: 45-60 min som
deg och ca 30 min som
utkavlade bröd

Prova
något nytt
i höst!

Baka i bakstugan
I Vallda kyrkby finns vår populära
bakstuga. Vill du prova på att baka
bröd på gammaldags vis? Kontakta
expeditionen för att boka tid och
introduktion.

Någon i sällskapet behöver ha
kunskap om hur man gör, annars
får ni boka in en kort intoduktion
av Birgitta Henriksson. Ugnen är
renoverad våren 2020.
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Kyrkogårdsutskottet
KBU (Kyrkogårds- och BegravningsUtskottet) bildades i början av året och
består dels av personal dels av medlemmar från Kyrkorådet.
En av dess uppgifter har varit att göra
en prognos hur många kist- och urngravar som återstår på Vallda resp Släps
kyrkogårdar. Utskottet har då bl a funnit
att antalet urngravar på Vallda kyrkogård
riskerar att ta slut inom en 5-årsperiod.
En genomgång har därefter gjorts av
41 återlämnade gravar med gravrätt på
Vallda kyrkogård. Flertalet av dessa har
då beslutats att användas till urn-/askgravar. En återlämnad grav kan i vissa fall ge
plats för upptill ca 10 urnor. Efter denna
genomgång kommer en ny prognos att
göras. Förmodligen kommer det att dröja
åtskilliga år innan urngravarna riskerar
att ta slut.

Hallå där...

De genomgångna gravvårdarna har
klassificerats enl följande:
-Stenar som kan tas bort och avnamnas eller destrueras.
-Framtida askgravlund
-Framtida askgravar
-Framtida urngravar
-Framtida urngravar/kistgravar s k
återgångsgrav
En av gravarna har ansetts som
kulturhistoriskt värdefull och försetts
med skylten kulturgrav.
På gravstenen står endast
”FAR” ”MOR”
		Ingemar Lönnberg

Christina Glemme Wannebo,
präst i Särö pastorat, som går i
pension efter sommaren.

Kyrkogårdsvandring
och Valldaboken
I Vallda kan du på egen hand följa en
spännande kyrkogårdsvandring med
gravstenar som berättar för oss om
svunna tider. Hämta Vallda hembygdsgilles broschyr att följa i kyrkan eller
ladda ner på vår hemsida.
Broschyren hänvisar då och då till
Valldaboken (VB)
och denna går att
köpa av Hembygdsgillet via pastorsexpeditionen för
400 kr.

Personalnytt

Kristian Davidsson är
ny arbetsledande vaktmästare i Särö pastorat.
Kristian har tidigare
arbetat med fastighetsansvar i pastoratet.
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Vad är ditt starkaste minne från dina
15 år som präst?
Det är verkligen svårt att välja ut ett specifikt minne, eftersom det finns så många
situationer och händelser som berört mig
på djupet. Men att få stå med ett litet barn
i sin famn i en dopgudstjänst och se in i
ett par leende ögon, eller att dela ut nattvarden till en människa i livets slutskede,
det är stort. Eller att, i en serie samtal, få
följa en kämpande medmänniska en liten
bit på vägen, och efter ett tag se en ljusning i blicken, det är fantastiskt.
Kanske finns de starkaste minnena
från situationer som varit sorgliga och
smärtsamma. För just när vi är som mest
sårbara är vi också som mest öppna, och
då kan livet komma väldigt nära.
Du läste till präst i mogen ålder, blev
prästyrket som du hade tänkt dig?
Eftersom jag är både prästbarn och har
varit prästfru så hade jag en ganska klar
bild av vad det innebär att vara präst.
Men självklart är det en stor skillnad mellan att stå bredvid eller själv ha fått det
uppdraget.
Det som blev tydligt var att jag bara kunde
vara präst på mitt eget sätt, utifrån de
gåvor Gud gett mig. Man kan aldrig vara
en kopia av någon annan. Men det har
varit en stor hjälp för mig att ha erfarenhet
av prästyrkets både lätta och svåra sidor.
Att vara präst blev bit för bit en del av min

identitet, och har inneburit att jag känt
ett stort ansvarsfullt förtroende i mötet
med människor i både glädje och sorg.
Vad är speciellt i Särö pastorat?
Särö pastorat är större, mer och fler än
där jag arbetat tidigare. Många engagerade personer, bland både anställda
och förtroendevalda. Liv och glädje,
nytänkande och öppenhet.
Vad längtar du mest efter att få göra
som pensionär?
Efter många år av planerande, ansvar
och omsorg skulle jag vilja få tid att ta
hand om mig själv, både till kropp och
själ. Men också tid att få vara tillsammans med mina nära och kära som

betyder så oändligt mycket för mig. Jag
hoppas också få tid att träffa alla mina
underbara vänner, som jag känner att jag
försummat under de senaste åren. Som
präst arbetar man ju ofta på helger och
kvällar, då familjen är ledig, men nu blir
det lättare att träffas.
Du bor i Vallda, kommer vi att få se
dig något framöver?
Eftersom Vallda är min hemkyrka
kommer vi säkert att träffas där på
olika gudstjänster. Kanske behövs en
vikarie ibland, och då kommer jag gärna
tillbaka. Min tanke är också att gå med i
Kyrkokören. Efter ett uppehåll på ca 15
år, ska det bli roligt att sjunga i kör igen.
		Annika Munther
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konfa 2021

Konfa och ung ledare

John, 16 år.

Här berättar våra unga ledare om varför de konfirmerade sig, om ledarutbildningen och att
vara ung ledare. Vi har några platser kvar om du vill konfirmera dig i Särö pastorat 2021.

Valdemar, 16 år

Varför valde du att bli konfirmand?
- För att alla i min släkt hade gjort det och
jag ville bli en del av Svenska kyrkan.
Skulle du rekommendera att konfirmera dig?
- Ja, det skulle jag göra för det är en
väldigt rolig tid och man lär sig delvis om
Gud men får också nya kompisar och en
väldigt bra tid ihop.
Rekommenderar du
ledarutbildningen?
- Ja! Det är som en
extra konfa och man
lär känna massa nya
kompisar och man får
en erfarenhet på sitt
CV i framtiden.

Edith, 16 år.

Thea, 16 år.

Varför valde du att konfirmera dig?
- Jag tyckte det verkade roligt, mina
kompisar valde också det så jag ville
hänga på.
Varför valde du
ledarutbildningen?
- Jag tyckte att de unga
ledarna bemötte mig så
bra och de var förebilder
för mig så jag ville också
utbilda mig.
Har du testat att vara
ledare i någon grupp?
- Ja i en barnkör.
Rekommenderar du
ledarutbildningen?
- Absolut, det är en
jätterolig erfarenhet.

Varför ville du konfirmera dig?
- Jag ville få nya vänner, det kändes som tradition och verkade kul. Jag
har varit engagerad i kyrkan tidigare i kör så det var ganska självklart.
Varför valde du att gå ledarutbildningen efter konfan?
- För jag tyckte konfirmationen var superkul och det var väldigt
trevliga människor och jag gillade gemenskapen och ledarna.
Vad har du lärt dig under ledarutbildningen?
- Jag har lärt mig massor – hur man tar hand om en grupp, hur man tar
itu med vissa dilemman och det är verkligen något man kan ha med
sig hela livet. Det är bra för vilket jobb som helst!
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Viggo, 16 år.

Varför valde du att konfirmera dig?
- För att jag tänkte att jag kunde hitta nya
vänner och att det skulle vara en kul grej.
Varför valde du att gå ledarutbildningen?
- Därför att jag fick många nya
vänner under konfirmationen och
jag tyckte att dem i kyrkan var
trevliga och roliga och personer jag
ville umgås med mer.
Vad tyckte du om utbildnigen?
- Den var rolig, det är alltid kul
med läger och
lära känna folk
mer på djupet
även om man
känner många
sedan innan.
Vad var det
bästa med
ledarutbildningen?
- Det var nog vårat
läger.

🙂

LITE FAKTA: 2019 konfirmerade
sig 50% av 14 åringarna i Särö
pastorat. Vi har 40 unga ledare.
2019 gick 15 stycken ledarutbildning. Äldst aktiv ung ledare
är född 1997 och yngst 2004.

😏

😇
😜

Varför valde du att bli aktiv i kyrkan?
- När jag konfirmerade mig verkade det
bra så jag stannade med några kompisar.
Vad tycker du om Svenska kyrkan?
- Vi gör mycket bra arbete så det är kul
att vara här.
Vad tycker du om ledarutbildningen?
- Den var rolig
och nyttig, man
lärde sig mycket,
Vilket är ditt
bästa minne
från ledarutbildningen?
- Det var när vi
var på läger, då
var det riktigt
kul.

Moa, 18 år.

Sigrid, 16 år.

Vad är ditt bästa
konfaminne?
- Det måste nog
vara lägret.
Varför skulle du rekommendera andra
att konfirmera sig?
- Det är väldigt kul
och bra gemenskap.
Vad har du lärt dig i
ledarutbildningen?
- Vi har gått igenom
hur man leder en grupp,
håller i lekar
och får med alla.
Skulle du rekommendera andra
att gå ledarutbildningen?
- Det är en bra erfarenhet även om man
inte vill bli ledare. Det är kul att ha gjort
det och man kanske ändras efteråt.

Varför rekommenderar du andra att konfirmera sig?
- Dels för att träffa nya vänner, men man får också en inblick
i den kristna tron och även hur kyrkan jobbar och allt bra
som kyrkan gör som man inte vet om annars. Det tycker jag
är väldigt bra och man blir av med sina fördomar. Allt är
positivt i kyrkan!
Har du varit ledare?
- Det har jag, två vintergrupper, tre sommargrupper och en
alpingrupp.
Varför har du valt att vara ledare?
- Därför att jag tycker det är roligt att träffa nya människor,
att lära mig om den kristna tron men också för att få en ny inblick i sig själv, och
lär känna sig själv på ett annat sätt. Det är en väldigt kul upplevelse!
Varför rekommenderar du andra att gå ledarutbildningen?
- Det är jättebra att ha på CV:t och du får med dig kunskaper som du också kan
använda utanför kyrkan, t.ex. hur man pratar inför grupp, vilka olika stadier grupper har och det är väldigt kul och man åker på läger och det är alltid kul. Det är
bara positivt helt enkelt!

Saga, 17 år.

Varför rekommenderar du
andra att konfirmera sig?
- Du får lära dig mycket om de
kristna värderingarna, om vilket
bra jobb Svenska kyrkan gör i
samhället men också nya kompisar, en härlig tid och roliga
upplevelser.
Varför ville du vara ledare?
- När jag själv konfirmerade
mig hade jag en jättehärlig
grupp men också många härliga ledare och jag ville själv
kunna vara så bra ledare som
de var för mig.
Har du varit ledare?
- Ja, jag har varit ledare för två vintergrupper och två sommargrupper.
Varför valde du att gå ledarutbildningen?
- För att det ger en kunskap som du kan
ha med dig hela livet och även om du inte
vill vara ledare
just nu har du
grunden och en
möjlighet att vara
ledare senare.
Varför rekommenderar du
att andra att
gå ledarutbildningen?
- Du får lära dig
jättemycket om
den kristna tron
och det skadar
ju aldrig och
det är en härlig
upplevelse.
Foto och intervjuer:
Karl-Oskar Löfgren
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SEPTEMBER

OKTOBER
vecka 39		

vecka 37
söndag 13 september - 14 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, rpa) webbsänd.
släp 14-16 Öppen kyrka (rz, ln) Vi firar en
kortare mässsa med nattvard kl. 15.30.
radio 95,2 mhz 17.00 Radiogudstjänst (kj, sj),
samarr Radio Pingst.

vecka 38

tisdag 22 september
släp 12.00
Lunchmusik:
Helena Ek -sång
Peter Jansson -bas
Webbsänd.
släp 12.30 Lunch
40 platser, biljett
hämtas kl.12.
vallda 17-19
Messy Church;
mat, musik, andakt,
gemenskap. Vi
träffas utomhus
om vädret
tillåter.

vecka 40		

vecka 40

vecka 42

tisdag 29 september
släp 12.00 Lunchmusik: Fyrhändigt till
lunch med far och son Wojciech Gluch och
Marcin D Gluch, webbsänd.
släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.
släp 18.30 Filmkväll: ”Heaven is for real”
Vi får följa den sanna berättelsen om en småstadspappa som måste hitta modet och övertygelsen
inom sig själv för att kunna dela sin sons häpnadsväckande och omvälvande upplevelse med resten av
världen, efter att sonen genomgått en kritisk operation, under vilken han bland annat träffat Jesus.

torsdag 1 oktober
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)

tisdag 13 oktober
släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch
med Lasse Nordung, webbsänd.
släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.

filmkväll

torsdag 24 september
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa)

Beethoven
250 år

söndag 27 september - 16 sönd e trefaldighet
kullavik 11.00 Mässa (tp, mb) webbsänd.
släp 14-16 Öppen kyrka (tp, mb) Vi firar en
kortare mässsa med nattvard kl. 15.30.
radio 95,2 mhz 17.00 Radiogudstjänst (tp, mb),
samarr Radio Pingst.

söndag 4 oktober - den helige mikaels dag
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, kk) webbsänd.
släp 11.00 Änglagudstjänst (jm, åw)
kullavik 14-16 Öppen kyrka (rz, kk) Vi firar
en kortare mässsa med nattvard kl. 15.30.
vallda 17.00 Dopfest (rz, kk)
Drop-in öppet för de som döpts under året.

torsdag 8 oktober
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa)

tisdag 15 september
släp 12.00 Lunchmusik: Henrik Kilhamn
-vid flygeln. Beethoven 250 år. Webbsänd.
släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.

söndag 20 september - 15 sönd e trefaldighet
släp 11.00 Mässa (kj, ln), webbsänd.
släp 15-17 Öppen lekpark (jm, åw)
Pyssel, fika, andakt, lek mm.
kullavik 14-16 Öppen kyrka (kj, ln) Mässsa kl. 15.30.
kullavik 17.00 Familjegudstjänst (kj, mr)
radio 95,2 mhz 17.00 Radiogudstjänst (jm, ln),
samarr Radio Pingst.
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tisdag 27 oktober
släp 12.00 Lunchmusik: Åsa Winald -sång och
Björn Johansson -piano. Webbsänd.
släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.
torsdag 29 oktober
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
lördag 17 oktober
släp 16.00 Konsert med Hans Pålsson, piano,
Göran Söllscher, gitarr. Bach, Beethoven,
Mendelsson mm. Entré 150 kr, Särö musiksällskap.
Med reserv för ändringar, se www.saromusik.se
söndag 18 oktober - 19 sönd e trefaldighet
kullavik 11.00 Gudstjänst (jm, ln) webbsänd.
vallda 14- 16 Öppen kyrka (jm, ln) Vi firar
en kortare mässsa med nattvard kl. 15.30.

fredag 30 oktober - alla helgons dag
släp Öppen kyrka
lördag 31 oktober
vallda 11.00 Mässa (jm, rpa) webb
släp 12.00-18.00 Öppen minnesgudstjänst
(kj/jm, ln)

vecka 43

torsdag 17 september
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)

ÖPPEN LEKPARK

torsdag 14 oktober
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)

vecka 41
tisdag 6 oktober
släp 12.00
Lunchmusik:
Orgel till lunch
med Lasse Nordung,
webbsänd.
släp 12.30 Lunch
40 platser, biljett hämtas kl.12.

vecka 44

♥ Vi firar nattvard på söndagar ♥

Vi firar en kortare mässa på söndagar
kl. 15.30 i en av våra tre kyrkor, som
avslutning på öppen kyrka. Vi sprider
ut oss och tar emot bröd och vin.
Oblaten placeras på ett eget litet fat
och vinet i en egen liten särkalk.
Du tar själv emot gåvorna.

Livesändningar

Våra livesända gudstjänster
och musikandakter hittar
du på:
www.facebook.com/
SvenskaKyrkanValldaSlapKullavik

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Christina Glemme Wannebo (cgw) Cathrine Fernlöf (cf), Jenny Magnusson (jm).
Musiker: Lasse Nordung (ln), Sofia Johansson (sj), Maria Blåberg (mb), Maria Raffai (mr), Åsa Winald (åw), Kim Kehlmeier (kk).

söndag 11 oktober - tacksägelsedagen
släp 11.00 och 14.00 Sånggudstjänst med
Edo Bumba (tp, ln, mb, rpa) webbsänd kl. 11.00.
Vi har 45 biljetter per gudstjänst som hämtas på
pastorsexpeditionen i Vallda.

tisdag 20 oktober
släp 12 Lunchmusik:
Marcin D Gluch på
piano spelar nordisk
musik, webbsänd.
släp 12.30 Lunch
40 platser, biljett
hämtas kl.12.
torsdag 22 oktober
vallda 19.00 Mässa (rpa, tp)
söndag 25 oktober - 20 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (kj, rpa), webbsänd.
släp 14-16 Öppen kyrka (kj, rpa) Vi firar
en kortare mässsa med nattvard kl. 15.30.

Allhelgona
Under allhelgonahelgen minns vi på
ett särskilt sätt våra döda. Vi smyckar
deras gravar med blommor och tänder
ljus som lyser upp i mörkret mellan
lördag och söndag.

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Cathrine Fernlöf (cf), Jenny Magnusson (jm).
Musiker: Lasse Nordung (ln), Sofia Johansson (sj), Rebecka Palmgren Ashour (rp), Maria Blåberg (mb), Maria Raffai (mr), Åsa Winald (åw), Kim Kehlmeier (kk). 13

NOVEMBER
vecka 44

fortsättning

söndag 1 november - sönd e alla helgons dag
vallda 16-19 Öppen minnesgudstjänst (rz, rpa)
kullavik 11.00 Himlasånger (tp, ln, mb) webbsänd.

vecka 45

tisdag 3 november
släp 12.00 Lunchmusik: Lars Storm -orgel, webb.
släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.
torsdag 5 november
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa)
söndag 8 november - 22 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, kk) webbsänd
släp 14-16 Öppen kyrka (rz, kk) Vi firar en
kortare mässsa med nattvard kl. 15.30.

vecka 47		

vecka 48

tisdag 17 november
släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med
Lars Nordung, webbsänd.
släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.
släp 18.30 Filmkväll: ”Min pappa Marianne”
Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder
Hanna, 28, till Alingsås för ett vikariat. När hennes
älskade pappa, prästen med det stora skägget,
avslöjar att han egentligen
vill vara Marianne vänds
Hannas värld upp och ner.
Men för pappa Marianne
finns ingen återvändo, hon
måste äntligen få vara den
hon är. Det blir en omtumlande resa för Hanna som
varken kände sig själv eller
sin pappa så väl som hon
trodde.

tisdag 24 november
släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med
Lars Nordung, webbsänd.
släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas
kl.12.00, 40 kr.
torsdag 26 november
vallda 19.00 Thank God it’s Advent (rz, mr, kk)
fredag 27 november
släp 18.00 Adventsvesper, Gubbröra (tp, ln, mb)
söndag 29 november - 1 sönd i advent
vallda 9.30 Familjegudstjänst (rz, kk, rpa)
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, rpa) Vallda kyrkokör.
webbsänd
släp 11.00 Gudstjänst (jm, ln)
kullavik 11.00 Gudstjänst (kj, sj) 		
särö 17.00 Gudstjänst (tp, mb)
		

torsdag 19 november
vallda 19.00 Mässa (rpa, tp)

vecka 46
tisdag 10 november
släp 12.00 Lunchmusik: Teresa Indebetou -sång
och Malin Ebbinghaus -flöjt, webbsänd.
släp 12.30 Lunch 40 platser, biljett hämtas kl.12.
torsdag 12 november
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
söndag 15 november - sönd f domsöndagen
släp 11.00 Gudstjänst (jm, sj), webbsänd.
kullavik 14-16 Öppen kyrka (jm, sj) Vi firar en
kortare mässsa med nattvard kl. 15.30.

lördag 21 november
släp 16 Konsert: Cornelia Beskow -sopran
och Magnus Svensson -piano. “Sånger vid havet”,
Nyström, Rangström mm. Entré 150 kr,
Särö musiksällskap. Med reservation för ändringar,
se www.saromusik.se
söndag 22 november - domsöndagen
kullavik 11.00 Gudstjänst (kj, rpa), webbsänd.
vallda 14-16 Öppen kyrka (kj, rpa) Vi firar en
kortare mässsa med nattvard kl. 15.30.

Covid-19 anpassade
verksamheter
Inför hösten 2020 har vi försökt
tänka till, ändra, pausa och Covid-19
anpassa samtliga verksamheter på
bästa vis.Du ska kunna vara trygg i
att vi inte samlar mer än 50 deltagare
på våra arrangemang. På våra öppna
mötesplatser hjälps vi alla åt att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Gud lånar mig sin blick
Jag har ögonblick ibland som fylls av
total klarhet. Det kan komma på morgonbussen när jag iakttar människor runtomkring mig. Den tjocka medelålders kvinnan som köpt mönstrade glasögon och
gjort en fräsig slinga i luggen. Det gamla
paret, som sitter bredvid varandra. Hon
skalar en apelsin och räcker ordlöst klyftorna till honom. Plockar upp en näsduk
ur den grå handväskan att lägga skalet i.
Den ensamma farbrorn med överkammad
flintfrisyr, som läser gratistidningen och
darrar med händerna och kisar bakom
glasögonen. Mamman med stökig halsduk och tom blick, som glömt att sätta
i det ena örhänget på morgonen. Den
fyraårige pojken på sätet bredvid, som
pressar pannan mot rutan och dinglar med
benen. Mannen med luvtröja som somnat
med hakan mot bröstkorgen. Som nästan
liknar ett barn. Stunder då jag övermannas av kärlek. Måste gömma ansiktet i
halsduken för att jag bara gråter. För att
människor är så fina. För att vi kämpar så
mycket. Är så ensamma och utelämnade,
ändå förenade i att vara människor.

Jag har förstått att det måste vara Gud som
lånar mig sina ögon. Som låter mig låna
hans blick en stund. Det är så här han ser på
oss barn. Som kämpar, och lider och försöker så gott de kan. Som är otillräckliga och
bräckliga och alldeles perfekta i hans ögon.
Älskade bortom allt förnuft.
Det är en nåd, dessa stunder av klarhet.
Jag önskar att de kom lite oftare.
Text: Clara Lidström,
bloggen underbaraclaras.se

När den där känslan kommer fylls jag av
ett ljus som fräter ut allt mörker och all
misstro mot andra människor. Det känns
som hjärtat ska gå sönder. Intensiteten
i känslorna skrämmer mig. Hur kan jag
känna kärlek till en buss full med främmande människor?

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Christina Glemme Wannebo (cgw) Cathrine Fernlöf (cf), Jenny Magnusson (jm).
14 Musiker: Lasse Nordung (ln), Sofia Johansson (sj), Rebecka Palmgren Ashour (rp), Maria Blåberg (mb), Maria Raffai (mr), Åsa Winald (åw), Kim Kehlmeier (kk).
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Höstterminen 2020

Höstterminen börjar vecka 36. Höstlov vecka 45.
Till en del grupper behövs anmälan: www.svenskakyrkan.se/saro

0-6 ÅR

VALLDA
Nynna, sjunga, gunga, 0-2 år
Tisdagar 9.30-11.30, 0-1 år
Onsdagar 14.00-16.00, 1-2 år.
Sång och rytmik för de allra yngsta.
Sjunga, hoppa, dansa, 2-4 år
Måndagar kl. 14.00-16.00.
Vi dansar, sjunger och tränar rytmik.
Öppen förskola, 0-6 år
Fredagar kl. 8.30-11.30.
Sångsamling, lek, fika mm.
Kyrkans barntimmar, 3-5 år
Fredagar kl. 8.30-11.30. Under hösten
tillsammans med öppna förskolan men
med egen samling och aktivitet.

SLÄP
Bebisrytmik, 0-24 månader
Torsdagar kl. 9.30 och 10.15.
Sång och rytmik för de allra yngsta
med förälder. Vi ses i kyrkan.
Spädbarnsmassage, 1-6 månader
5 torsdagar kl. 11-12.30. Fikastund.
Föranmälan. 100 kr, i Släps lekhall.
Skogsmulle, 0-6 år
Måndagar kl.10-11.30.
Utforska skogens värld med oss!
Förskolan Prästkragen
Glädje, trygghet och lärande.

KULLAVIK
Öppen förskola, 0-6 år, ute på lekplatsen.
Måndagar kl. 9.30-12.00.
Mötesplats för föräldrar och barn.
Barnvagnspromenad, 0-12 månader
Torsdagar kl. 9.30. Start utanför barnentrén. Mötesplats för föräldrar och barn.
Småbarnssång, 0-6 år, ute på lekplatsen.
Fredagar kl. 10.00-12.00.
För barn med förälder. Sång, rytmik
och
fika. Anmälan via hemsidan.
KÖR: Gnistan, 4-6 år
Tisdagar kl. 16.15-17.00.
Vi leker, sjunger och rör oss till musik.

KÖR: Sångligan, 4-6 år
Onsdagar jämna veckor kl. 16.30-17.15.
Sjung, lek och dansa med oss.

6-13 ÅR
VALLDA
Fritidshemmet Lyktan, åk F-3
Måndagar-fredagar. För inskrivna barn.
Kyrkans Qul, åk F-2
Tisdagar jämna veckor kl. 16.30-18.00.
Gemensam samling, grupper efter intresse.
KÖR: Happy Singers, åk 1-3
Onsdagar kl. 17.15-18.00.
Sång, rörelse och musik i en härlig blandning.
Källarn 4G, åk 3-7
Torsdagar kl. 13.00-18. 30, öppen verks.
Fika, workshops, plugghörna, biljard mm.
KÖR: Living Joy, åk 4-6
Onsdagar kl. 15.15-16.00.
Sång och teater. Kom och testa!
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SLÄP
Måndagsmys, åk F-2
Måndagar kl. 14.30-16.30.
Pyssel, lek, mellanmål och samling.
KÖR: SläpDraget, åk F-2
Måndagar kl.16.30-17.00.
Röst, rörelse och rytminstrument.
Torsdagshäng, åk 3-5
Torsdagar kl.14.45-17.00.
Pyssel, fika och byggprojekt.

KULLAVIK
Skapa loss, åk 1-3
Torsdagar kl. 14.30-16.00.
Kreativ verkstad med pyssel, dans,
musik och bakning. Vi pratar också
om livets stora och små frågor.
Gott & Blandat, 7-9 år
Tisdagar kl. 17.30-18.30.
Sång, musik och skapande i
en härlig blandning
KÖR: Pop till 13, åk 4-6
Onsdagar kl. 15.00-17.00.
Sång, teater och dans.
Musikalprojekt och kör.
Vinden, åk 4-6.
Måndagar kl 14.30-16.30 Mellanmål
till liten swish, pingis, pyssel, spel, lek,
utflykter och andakt. Paus t.o.m. v. 44.

UNGDOM

VUXEN

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

Leva vidare grupp
För dig som mist din livskamrat.

18+
En grupp för dig som är ung vuxen och
som vill fortsätta hänga med nya och
gamla vänner från kyrkan. Vi träffas
en gång i månaden
VALLDA
KÖR: Joyful Sound, från åk 7
Onsdagar kl. 17.30-18.30.
Vi sjunger pop, soul och gospel.
Kyrkans Unga, 13-20 år
Torsdagar kl. 19.00-21.30.
Drop-in 18.30. En öppen verksamhet
dit du alltid är välkommen. Lek, fika
och umgås med nya och gamla vänner.
KULLAVIK
Pannkakskyrkan, från åk 7.
Torsdagar kl. 15.00-18.00.
Träffa kompisar, spela brädspel.
Dela funderingar med oss, stort
som litet. Mys. Häng. Gör läxan.
Tar paus pga ombyggnation t.o.m.
v. 44 och startar efter höstlovet.
MUSIK: PITA, från 13 år
Torsdagar kl. 16.30-17.45.
Vi sjunger pop, gospel
och soul.

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

VALLDA
Messy Church Tisdagar ojämna veckor
kl 17-19. Kreativitet, mat, andakt, musik
och gemenskap. För alla åldrar.
Vallda örtagård Måndagar kl. 16.00.
Vi sköter om vår bibliska trädgård.
Lunch Torsdagar kl. 12.00. Endast förbeställning för avhämtning.
SLÄP
Lunchmusik med lunch efteråt
Tisdagar kl. 12.00 respektive 12.30. 40 kr.
Filmkväll
Tisdag 29/9 och 17/11 kl 18.30.
KULLAVIK
Bibelstudier och bibelmeditation
Torsdagar kl. 10.30-12.00,
Varannan vecka - mer studie betonat,
varannan vecka - mer meditation.
Livsstegen Vi startar ny grupp löpande.
Kullavikskyrkans bouleklubb
Måndagar och torsdagar kl. 13.30.
Stavgång Måndagar kl. 13.00.
Språkcafé Torsdagar kl. 16.30-18.
Zumba Onsdagar kl. 13-14. Ute på gården.
Dansglädje, enkel koreografi, alla kan hänga med.

Covid-19 anpassade verksamheter
Inför hösten 2020 har vi försökt tänka till, ändra, pausa och Covid-19
anpassa samtliga verksamheter på bästa vis.
Du ska kunna vara trygg i att vi inte samlar mer än 50 deltagare på våra
arrangemang. På våra öppna mötesplatser hjälps vi alla åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

VUXENKÖRER
VALLDA
Vallda kyrkokör
Måndagar kl. 19.00-21.00.
Tillsvidare inga vanliga körövningar. Hör
av dig till Rebecka Palmgren Ashour om
du är sugen på att sjunga.
Lovsångsgruppen
Varannan torsdag kl. 17.00-18.30.
För dig som vill sjunga lovsång.
SLÄP
Rejoice
Torsdagar kl. 19.00-21.00.
Blandad repertoar och röstvård.
Vi träffas i kyrkan utspridda med
säkerhetsavstånd.
Kungsbacka kammarkör
Tisdagar kl. 18.45-21.15.
Blandad repertoar och röstvård.
Du bör ha körvana. Vi träffas i kyrkan
utspridda med säkerhetsavstånd.
RÖSTEN
Vi engagerar oss i Hantverket, tekniken
28/9, Artisteriet 19/10 och Helheten,
magin och kroppsspråk 9/11. För vana/
ovana röstanvändare eller bara nyfikna.
VOX - sångteknik, från 13 år
Onsdagar kl. 18.00-19.30
Instruktioner via länk jämna veckor och
enskilda lektioner ojämna veckor.
KULLAVIK
Projektkören
För dig som vill sjunga i kör men
känner att tiden inte räcker till.
Aktuella projekt finns på hemsidan.
Körskôj & Gubbröra
Vill du vara med och sjunga på mycket
uppskattade ”Sång på balkong” på våra
äldreboenden så kontakta Maria Blåberg.
Så möts vi tills vi återigen kan samlas
inomhus.
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Ps. maila gärna in dop- eller vigselbilder, eller tagga oss
på instagram, så publicerar vi dessa i Kyrknyckeln.

Personalnytt

Döpta
särö pastorat
Karl Jarmo Adolfsson
Andersson, Olivia Della
Björkman, Elin Klara Marianne
Blaxland, Ella Joan
Carlsson Lundén, Josefin Kristina
Christell, Agnes Jennie Linnea
Coder Skarph, Thage Wilhelm
Colliander, Elvira Hilma Rut
Drake, Niccolas Valdemar
Eldh, Alice Maria Hanna
Frankeståhl, Ronja Emmy
Lindqvist, Vega Karin Kristina
Ljungberg, Nova Karin
Lundmark, Sam Håkan
Källgren, Ralph Nicholas
Munteanu, Flora-Mali Annika
Munteanu, Rio-Maëlle Ninna
Mörling, Walter Carl Olle
Nellbeck Hertzman, Douglas David Leopold
Nerfeldt, Melker Ove Johan
Nilsson, Elin Karolina Linnéa
Ontero, Alice Emelie
Paijkull, Julius Ted Peter
Rohlén, Signe Liv Maria
Sjödin, Vince Malte Hardy
Widén, Olivia
Youngström, Tuva

Foto: Kristin Lidell /Ikon

Många dopbokningar

Just nu är det extra många som
bokar dop. Vi erbjuder enskilt dop i
kyrkan eller hemma. Både präst och
musiker kan följa med på hemdopet.
Boka dop och vigsel hos Stefan
eller Jenny på pastorsexpeditionen
på tel: 0300-32 35 50 eller e-post:
saro.pastorat@svenskakyrkan.se
Kristin & Michael Kristiansson 2020-08-08

Även vår fina dopklänning lånas ut
mer än vanligt just nu. Jätteroligt
tycker vi att den kan komma till
användning.

Vigda till äktenskap
särö pastorat
Michael Kristiansson
och Kristin Bykander
Andreas Källgren
och Josefine Rosdahl
Alexandra Holmberg Karlsson
och Jesper Magnusson
Joakim Samuelsson
och Josefine Wetterlundh
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Vigda till sista vilan
vallda församling
Kerstin Andersson
Jan Axelsson
Claes-Göran Dahlhielm
Bonja Enslöw
Barbro Forsell
Lars-Erik Jönsson
Ann-Christine Kling
Leena Sandberg
Stig Erik Gösta Thelin

släps församling
Per Atterbom
Odd Jerndal
Göta Lembing
Ing-Marie Olsen
Ann-Sofie Runmalm Lind
Gun Östensson

kullaviks församling
Kent Adolfsson
Jan af Ekenstam
Magnus Ergel
Gabriella Haag
Lilli Höglind
Johan Janson
Inger Ottosson
Björn Skvagerson
Britt Louise Sköld
Monica Wirebratt

Bokmässan och
Se människan
Varje år medverkar Svenska kyrkan
på Bokmässan i Göteborg med programmet Se människan. Årets bokmässa som äger rum 24-27 september
2020 blir digital och Svenska kyrkan
medverkar i Bokmässans Litteraturfestival. Vi erbjuder ett digert program
med existentiellt perspektiv under tre
dagar som filmas och kan ses av alla
via vår webb och Bokmässan Play.

Kulturminister Amanda Lind och
ärkebiskop Antje Jackelén kommer att
samtala om det samhällsekonomiska
värdet av Svenska kyrkans bidrag
till Sveriges kultur och kulturarv och
förbundskapten Janne Andersson
delar med sig av sina erfarenheter av
hur man bygger ett lag. Varje morgon
inleds med en meditation av Mark
Levengood.

De existentiella och djuplodande
samtal som är Se människans signum
kan du i år höra hemifrån soffan eller
där du själv väljer att lyssna. Några
av författarna du kan lyssna till är;
Betlehem Isaak, Karin Smirnoff, Patrik Lundberg och Martin Hägglund.

Se människan sänder från Gamla stans
bokhandel fredag, lördag och söndag
25–27 september från kl 09.15.
www.svenskakyrkan.se

Välkommen Elisabeth Belgrano
ny diakoniassistent i Kullavikskyrkan!
”Jag heter Elisabeth Belgrano och
kommer från Öckeröarna. I min
’livsryggsäck’ finns studier inom
konst och musik, en kantorsutbildning, massor av resor och möten
med människor från runt om i
världen. Antogs som diakonkandidat 2018 i Göteborgs stift och
har sedan dess utbildat mig inom
existentiell hälsa och vägledning.
Kommer under de närmaste två
åren avsluta mina diakonstudier
medan jag arbetar i Kullaviks
församling. Jag älskar att sjunga
och att vandra.
För mig är det viktigt att vara
närvarande. Att känna ett näravarande i relation till skapelsen
genom Gud. Gillar ordet
NÄRA-VARANDE.”
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Korsord

Lös och skicka in senast
6/11, så har du chans
att vinna en kasse med
gott och blandat.
Grattis till
Elisabeth Lyckevall (Vallda)
och Birgit Berglund Idéhn
(Vallda) som vann på förra
korsordet.
Vinsterna finns att hämta
på pastorsexpeditionen
i Vallda.
Kyrknyckeln
Särö pastorat
Vallda Kyrkbyväg 8
434 90 VALLDA
Eller fota av och maila till:
saro.kyrknyckeln@
svenskakyrkan.se
Namn:

Ort:
Tel:
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