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Läs också om: Hjälp till i din församling!
Lyktans fritids miljöarbete, Kyrkoval 2021

Höstens
program i
Särö pastorat
2021

Café Bryggan
Kullavikskyrkans nya
mötesplats har öppnat!
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kort & gott

välkommen till särö pastorat
Pastorsexpeditionen (vid Vallda kyrka)

Stödja ”de minsta”
”Jag inte vill låsa mig vid några trossatser eller den konformativa trosbekännelsen som jag ser som en mörk del
av kyrkans arv. Kyrkan gör så mycket
bra för de minsta i samhället vilket jag
vill vara med att stötta.” Så uttryckte
sig en nybliven medlem häromdagen.
Det är med stor respekt vi står inför de
stora frågorna om livet, Gud, tro. Det
är så lätt att det blir fel. Människan är
bra på att stänga in och att dra gränser.
I skrivande stund är det exakt 60 år
sen Berlinmuren började byggas. Man
stängde bryskt av gränserna under en
natt med uppgrävda gator, taggtråd
och vakter. Järnridån skulle etableras
på allvar. Muren, minfält och jakt på
oliktänkande blev vardag. Ett exempel
på människans förmåga att stänga in.
Vem vill leva instängd?
Kyrkan har under historien begått
många misstag. Ofta har kyrka och
makt gått hand i hand och det finns
många exempel på hur det kristna kärleksbudskapet har urartat fullständigt,
inte minst i strider om tro och bekännelser. Det som skulle varit så bra blev
så fel. Ungefär som när släkten ska

börja dela upp smultronstället man
samlats på om sommaren där alla har
starka känslor och djupa rötter. Det
blir inte heller alltid så bra. Det finns
väl något djupt mänskligt i den där
oförmågan?
Men om vi koncentrerar oss på
uppdraget, den himmelska gåvan vi
har att förvalta, kärleken till varandra
och möjligheterna, då kan vad som
helst hända. Det går att göra med
respekt. Kanske kan det få börja med
att vi vill stödja ”de minsta” precis
som den nyblivna medlemmen uttryckte. Det är i alla fall vad Jesus
själv sa, ”allt vad ni gjort mot en av
mina minsta, det har ni gjort mot
mig.” Jag önskar
er, liten som stor,
allt gott inför
hösten och Guds
rika välsignelse.
Tomas Philipson
kyrkoherde i
Särö pastorat
Foto: Florence Sjöbom

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

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

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

031-788 73 42
0300-32 35 57
0300-32 35 56
031-788 73 41
0300-32 35 76
0300-32 35 75
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Anno 2021

Söndagen den 19 september 2021
är det val i Svenska kyrkan. Alla
medlemmar som är 16 år och äldre
kan rösta om hur de vill att Svenska
kyrkan ska styras.
valspecial på sid 19-23

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

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

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

031-788 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

Katarina Johansson präst			
Diakon diakon			
Sofia Johansson kyrkomusiker		
Maria Raffai musikpedagog		
Annika Munther kommunikatör
Sari Abrinder församlingspedagog		
Anne-Sophie Magnusson barnledare		
Sara Wickstrand pedagog, barn och familj
Anna Schweizer församlingspedagog, ungd.
Elisabeth Lanner verksamhetsledare kök

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

Höstlovskul v 44

Var med på ett härligt dagläger med
kompisar, lek, sång, pyssel, god mat
och utomhusvistelse i Vallda kyrka.
anmälan på hemsidan
för barn födda 2009-2011

Vallda kyrka

Kullavikskyrkan

kyrknyckeln ges ut av Särö pastorat och delas ut gratis till alla hushåll i Vallda, Släp och Kullavik.
Tidningen utkommer i 8 500 ex. Fyra nummer per år. ansvarig utgivare: Tomas Philipson kyrkoherde,
tomas.philipson@svenskakyrkan.se redaktör & grafisk form: Elin Rytterqvist kommunikatör,
elin.rytterqvist@svenskakyrkan.se redaktion: Annika Munther, Lars Nordung, Katarina Lampa,
Katarina Johansson, Karl-Oskar Löfgren, Linda Carlsson, Tomas Philipson. omslagsbild: Annika Munther.

Cafe
Bryggan
Kullavikskyrkan

Verksamhetsstart vecka 36
se sid 12

Musik i augustikvällen

På Bryggan

Vi har ett nytt café i Kullavikskyrkan.
Läs om det på nästa uppslag. Under
namnet ”På Bryggan” presenteras
Café iBryggan
programpunkter
kalendariet. Det blir
Kullavikskyrkan
t.ex. kvällar med föreläsningar: 15/9,
13/10 och 17/11.
Anno 2021
kalendarium på sid 14-16.

han ger mig ny kraft och
leder mig på rätta vägar
ps 23:3

Söndag 29 augusti kl. 18.00 är ett
tillfälle att lyssna till fin musik i Vallda
kyrka. ”Till din blomstrande äng”,
sånger, visor och en och annan jazzlåt
med Rebecka Palmgren Ashour.

Café Bryggan
Kullavikskyrkan
Anno 2021

Aktuellt om covid-19

Vi hoppas kunna genomföra planerad
verksamhet under hösten. Men kolla
alltid på vår hemsida för aktuellt läge!
Flera grupper startar terminen utomhus.
Vi fortsätter även webbsända gudstjänster. Nattvard tillämpas med särkalkar
och portionerade oblater.

I våra lokaler är det begränsat antal
platser beroende på sammanhang
och lokalens storlek. Besökare
sitter på anvisade platser. Är ni
från samma familj
kan ni sitta bredvid
varandra. Annars
sitter vi åtskilda i
kyrkbänkarna.

Audition till musikal

Onsdagar under hösten kl. 18-21 i Släp
börjar vi repetera ”Maria Magdalena”
av Åsa Winald. Nypremiär i mars 2022.
Inga förkunskaper krävs till kören, men
vill man ha en solistroll blir det audition
6/9 kl 18.00. Anmälan till Åsa Winald.
3

kullavikskyrkan

Café Bryggan
Kullavikskyrkan har under året
byggt café i kyrkan och vecka 35
bjuder vi in till en festlig invigningsvecka där man kan komma
förbi och prova nya caféet.

D
Cafe
Bryggan
Kullavikskyrkan
Anno 2021

Invigning
hela vecka
35

Föreläsningskvällar på Café Bryggan
FÖRELÄSNING KL. 19 (ANDAKT KL. 18, FIKA KL. 18.30)

Café Bryggan

15/9 Karin Holtsung-Samsonowitz – Bokdebutant, kyrkomusiker
Kullavikskyrkan
och tandläkare.
Berättar om drömmen att skriva en bok.
Anno
2021
13/10 Betlehem Isaak
17/11 Ulrik Munther – Visning av kortfilmen Put Your Self Out There
och samtal med Ulrik om identitet och relationen till sig själv.
4

et är en av de första dagarna i juli
och sommaren har kommit med
besked. Flaggorna utanför kyrkan
fladdrar i den ljumma vinden och inne i caféet hörs joller och prat. Tre barnvagnar står
parkerade vid fönstret och Klara, Mathilda
och Matilda som är föräldralediga står med
var sitt barn på armen vid cafédisken.
De sätter sig ner och berättar att de längtat
efter att kyrkan ska öppna igen efter den
långa pandemitiden. När de var hemma
med sina första barn brukade de hänga på
kyrkans barnverksamheter, fika och sjunga
med barnen. Under pandemin då deras
andra barn fötts har de startat en fb-grupp
för att kunna mötas, ses på lekplatsen eller
ta en promenad ihop. Nu är de större barnen
på förskola en stund och tjejerna passar på
att ta en fika innan någon ska iväg till BVC
för vaccination. Kanske ses de på lekplatsen
bakom kyrkan under eftermiddagen när de
större barnen fortfarande har energi och behöver leka av sig. De berättar att det ryktas
att det kanske ska byggas ett utegym bredvid
lekplatsen och prästen Katarina medger att
det finns förhoppningar om ett sådant. Alla
tre är träningsintresserade och ser framför
sig hur de kan träna medan barnen leker på
lekplatsen. De passar också på att berömma
hur fräscht caféet är inrett och längtar nu till
att verksamheterna ska komma igång i höst.

En stund senare höjs ljudnivån i caféet
när de fem väninnorna Gunnel, Birgitta,
Gun-Britt, Berit och Anita göra entré. De är
vanligtvis med i kören Körskôj och har nu
varit och sjungit i kyrkans regi under balkongerna på Sandlyckans äldreboende och
bestämt sig för att fortsätta dagen med en
lunch på caféet. De tycker att Café Bryggan
är det bästa som hänt på länge. De kan inte
nog betona hur fint och smakfullt caféet är
och att det har saknats en sådan mötesplats i
Kullavik. De fortsätter prata och skratta men
Gun-Britt hejdar sig plötsligt och säger att
känslan att få komma till caféet efter 1,5 års
pandemi är som att få livet tillbaka och de
andra väninnorna håller med.
Vid tvåtiden på eftermiddagen dyker två av
caféets stamgäster upp och sätter sig tillrätta
i sina favoritfåtöljer. Weiron och Rune har
under pandemiåret träffats var och varannan
dag i kyrkan och är överlyckliga nu när
caféet är klart och de dessutom kan beställa
kaffe och någon godsak. De ses nästan varje
dag i caféet och har lite extra koll på varann.
De tycker att det är dagens höjdpunkt att
komma hit och få prata med varandra, personalen och andra gäster till en god kaffe latte.
Förutom att caféet och personalen är trevliga
så gillar de också att det är låga trösklar in i
kyrkan. ”Skriv det”, säger Weiron och Rune
håller med. Sedan fortsätter de att diskutera
vem som de tror ska vinna fotbolls-EM.
		

Annika Munther

En brygga mellan
människor
Det är både gott och roligt att ha ett café
mitt i kyrkan! Det kunde förstås varit
anledning nog att dra igång hela bygget
- men det finns en större vision bakom.
Vi vill att Kullavikskyrkan ska vara en
självklar mötesplats i Kullavik. Där
alla som bor här känner sig välkomna.
Att kunna komma hit med vänner för
en lunch och se kyrkan som ett extra
vardagsrum – det blir en brygga mellan
människor i Kullavik och mellan människor och kyrkan mitt på torget.
Vi är jätteglada för att vi har så mycket
verksamheter - allt mellan zumba och
bibelstudier, mellan babycafé och kören
Gubbröra. Vi hoppas att Caféet också
ska bli en mötesplats – en brygga –
mellan olika grupper. Där olika åldrar,
verksamheter skratt och allvar får mötas
och blandas på ett härligt sätt!
Nytt för i höst är att vi kommer fira
gudstjänster på vardagar. Morgonbön
och lunchbön varje vardag och kvällsandakt ett par gånger i veckan. Ibland
en enkel bön, eller stilla musik och
ibland stort pådrag med dragspel och
önskepsalmer!
Men – hur vi än försöker beskriva stämningen, gemenskapen och värmen med
ord – så blir det aldrig riktigt lika bra
som att uppleva det. Kom hit och testa
själv! Då får du känna doften av kaffe
och nybakat, smaka vår nya lunchbowl
och skratta och prata tillsammans med
oss. Vi tror att du kommer gilla det!
Välkommen till oss!
Katarina Johansson
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ideell

Kom som du är, för att du
saknas när du inte är här

Hjälp till i din församling
Det finns alltid något att
göra i Svenska kyrkan.
Eftersom vi har en bred
verksamhet inom många
olika områden finns det något
att göra för alla. Du behövs!
Vår vision är att det ska vara enkelt
att hitta en meningsfull uppgift för
den som vill engagera sig och att
fler ska bli ideella medarbetare i
våra församlingar. Alla våra ideella
får handledning och stöd.
Det är bara fantasin som sätter gränser för vilka ideella uppdrag som kan
blomma i en församling.

Och det finns många sätt
att engagera sig! Du kan
till exempel:

• delta i en besöksgrupp

• vara gudstjänstvärd

• engagera dig i ett språkkafé

• bli ung ledare i en konfirmandgrupp
• sjunga i kören
• delta i det internationella arbetet.
Tillsammans är vi alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen.
Som ideellt engagerad får du bidra med
meningsfulla uppgifter som en del i
ett större sammanhang. Du får också
mycket tillbaka, såsom till exempel
social gemenskap och utlopp för dina
intressen.

Här hittar du några
saker vi behöver
hjälp med just nu

Lunchträffar i Släp

Har du lite tid över som du vill fylla
med något meningsfullt?Just nu
behöver vi i Släps församling hjälp
med detta:
- läsa en text i gudstjänsten.
- vara med i diakonigruppen.
- hälsa på nyinflyttade.
- vara samtalspartner vid boulebana.
- sticka en ängel till nydöpta barn.
- hjälpa till vid lunchträffar.
Välkommen att höra av dig till vår
diakon Eva Montelius så berättar
hon mer. Tel: 031-788 73 04
evelyne.montelius@svenskakyrkan.se

Vill du engagera dig
i Kullavikskyrkan?

Vi behöver hjälp av dig som har
några timmar över och som kan
tänka dig att engagera dig hos oss i
Kullavikskyrkan. Just nu behöver vi hjälp
till Café Bryggan.
För mer information kontakta
Sari på tel: 031-788 73 33 eller
sari.abrinder@svenskakyrkan.se

Är du en fena på
stickning?

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

Engagera dig i Vallda!

Just nu behöver vi hjälp med soppluncher
och Messy Church. Vi har även behov
av annan hjälp, välkommen att kontakta
diakon Lise-Lott på tel: 0300-32 35 63,
lise-lott.claesson@svenskakyrkan.se
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3 kvällar om sorg

Välkommen till temakvällar där vi lyssnar på olika
personer som berättar om det vi helst inte vill tänka
på men ändå finns så nära oss. ”Döden”.
Vi träffas i Vallda församlingshem
tre måndagar i höst kl. 18-21.

18 oktober kl. 18-21
När sorgen drabbar oss
Annika Olsson, präst och samtalsledare i sorgebearbetning, föreläser.

Nu erbjuder vi
drop-in-dop

Vallda
Kyrkpark

Boka gärna ert drop-in-dop. Det går också bra
att droppa in samma dag, men det kan bli kö.
Lördag 28/8 kl. 10-14 i Kullavikskyrkan.
Lördag 16/10 kl 10-14 i Vallda kyrka. 28 a

ugus
16 oktob ti
er

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

Den 4 juli 2018 samlade Tomas Philipson
en projektgrupp med uppgift att planera
för en kyrkpark i Vallda. Anledningen
var att Vallda församlings fastighetsområde väster om församlingshemmet och
nedanför Fritidslokaler i Klippan, var
mycket vattensjukt och därmed oanvändbart. Målsättningen var att skapa ett
rekreationsområde för allmänheten och
en plats som kyrkan kunde använda för
utomhusgudstjänster och andra aktiviteter. Området inkluderade fyra mer eller
mindre igenväxta dammar och flera diken
som inte blivit rensade på länge.

Om begravning, Magnus Gunnarsson,
Kungsbacka Begravningsbyrå berättar.

1 november kl. 18-21
Sorgen, en del av livet,
Om hoppet.

Om du har några frågor kontakta diakon
Eva Montelius, tel: 031-788 73 04
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Illustration: Kajsa Nordenstorm /Ikon

Ingvar Bengtsson, präst och
leg. terapeut föreläser och leder
samtal.

Mycket välkommen!

Glömda dammen

Stora dammen

Södra dammen

en blivande oas

25 oktober kl. 18-21
Om något händer
vad kan jag göra själv?

Vi bjuder på kaffe/te, kaka och frukt.

Pölen

Vallda kyrkpark ligger mitt i Vallda
kyrkby, som är av riksintresse för kulturmiljövård, och alla fyra dammarna är
registrerade som fornlämningar. Under år
2019 togs kontakt med Länsstyrelsen för
att söka LONA-bidrag (Lokal Naturvårds
satsning) med avsikt att restaurera området
till ursprungligt skick och den 1 april 2020
fick vi beviljat LONA-bidrag från Länsstyrelsen. Samma år fick vi även tillstånd
om ”ingrepp i fornlämning”. På en karta
från 1843 upptäcktes att det tidigare även
funnits en liten damm strax intill den
sydliga dammen i hästhagen, som vi också
fick tillstånd att gräva ut.

Lilla dammen

Foto från drönare av Alexander Mayer

”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt”.

I februari, när det var som kallast, kunde
entreprenören röja buskar och sly och såga
ner ett antal träd och i maj började man
gräva ur dammar och diken samt restaurera dräneringar. För att få vattnet att cirkulera mellan de olika dammarna har pumpar
installerats, så nu har vi ett flöde mellan de
olika dammarna. Cirkulationen av vattnet
kommer att innebära ökad syresättning
och på sikt bör det innebära ökad biologisk
mångfald i området.

I månadsskiftet aug/sept i år kommer
entreprenören att anlägga ca 750 m hårt
packade grusade gångar genom området
och den 31 december 2022 måste vi vara
klara enligt Länsstyrelsens direktiv. I
sommar har en grupp frivilliga träffats
varje måndagseftermiddag och arbetat
med allt från att rensa bort sten och
grenar och skapa små vattenfall, till att
tillverka insektshotell av trädstubbar till
framtida gäster.

Under sommaren har även en slåtteräng
anlagts. Stängsel för att skydda barn från
att ramla ner i dammarna har monterats
och en bro över ett brett dike till vad som
skall bli kyrkans samlingsplats har byggts.

På dagen för kyrkovalet den 19
september kommer det att anordnas
guidad visning av Vallda Kyrkpark
		

Lennart Janson
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särö pastorats miljövision
I tacksamhet och respekt för Guds
skapelse ska Särö pastorat ta aktivt
ansvar, förmedla hopp och vara en
förebild vad gäller miljöarbete och
hållbar utveckling, för såväl levande
som kommande generationer.
Särö pastorat är miljödiplomerade enligt
Svenska kyrkans ledningssystem
”Miljödiplomering för hållbar utveckling”.

Lyktans fritids jobbar
med hållbar utveckling
Pedagogerna berättar:
Enligt skollagen är vår verksamhet
skyldig att bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete. Syftet är att säkerställa
verksamhetens kvalitet och likvärdighet
med utgångspunkt i skollag, läroplan
och andra skolförfattningar. Vi har
tidigare haft genus och nätetik – värdegrund på nätet som fokusområde i vårt
systematiska kvalitetsarbete.
När det nu var dags att välja ett nytt
fokusområde så föll valet på hållbar
utveckling. Det första vi gjorde var
att inhämta kunskap kring området.
Vi insåg väldigt snabbt att detta är ett
jätteområde som behandlar så mycket
mer än det som man kanske först tänker
på i hållbar utveckling, det ekologiska
perspektivet. I hållbar utveckling ingår
även social hållbarhet och ekonomisk
hållbarhet.

Lyktan är ett fritidshem i Vallda som drivs av
Särö Pastorat med barn från f-klass t.o.m. åk
3. Varje dag hämtar vi barnen på Toråsskolan
och promenerar till fritids.
Mer information om verksamheten och
ansökningsformulär finns på:
svenskakyrkan.se/saro/fritidshemmet-lyktan
Lyktans fritidshem: 0760-02 31 55.
Rektor: 031-788 73 31.
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Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Social
hållbarhet sätter människan i fokus och
handlar om våra mänskliga rättigheter. På Lyktan har vi i flera år arbetat
väldigt mycket med värdegrund, vi
har tillsammans med barn och vårdnadshavare bestämt våra gemensamma
värdegrundsord – Empati – Respekt –

Trygghet – Glädje. Dessa ord genomsyrar
hela vår verksamhet och hur vi arbetar.
Vi bestämde oss för att fokusera på att
utveckla det ekologiska perspektivet.
Barnen önskade odla och med hjälp av
våra vaktmästare utvecklade vi ett område
på gården till detta. Barnen fick vara med
och odla bland annat majs, pumpa, ärtor,
morot och sallat. Vi sköter om vår odling
tillsammans och vattnar och rensar. Dessutom byggde vi en pilkoja som barnen
kunde leka i. Vi har pratat med barnen
kring de globala målen som FN tagit fram,
de finns på globalamålen.se
Barnen har fått vara veckans skräphjälte
och har varit med och sorterat skräp i återvinningen. Vi har sedan flera år deltagit i
Håll Sverige rent kampanjen och plockat
skräp tillsammans på våren. Som tradition
har vi naturvandring på höstlovet då vi
fokuserar mycket på naturen och allemansrätten.
Det har varit ett spännande arbete som
barnen till stora delar har varit med och
drivit. Genom att arbeta situationsstyrt och
upplevelsebaserat tar man till vara barnets
egen nyfikenhet och lust till lärande.

Intervju med barnen
Vad var roligast med att odla?
Det var roligt att så frön och se hur de
växer, särskilt solrosorna. Det kommer
bli roligt att karva i pumporna till Halloween. Vi har odlat olikfärgade morötter
och det ska bli spännande att prova dom.
En sak vi inte visste var att det finns
olika sorters jord och att man har kobajs
i jorden för att det ska växa. Det behövs
också väldigt mycket vatten!
Hanna, Alexandra och Ellen.
Har du lärt dig något om att återvinna skräp?
Att man återvinner saker, t.ex. plast. Det
finns väldigt mycket plast, vi använder
plast ganska ofta. Vi har lärt oss att det
finns olika tunnor för färgat glas och
ofärgat glas, det visste vi inte innan.
Varför är det viktigt att vi återvinner
skräp?
För att skräp inte ska hamna i naturen.
Miljön blir bättre för djur och växter att
leva och hela vår planet mår bättre.
Viggo och Malte.
		
Linda Carlsson
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Höstterminen 2021

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

Höstterminen börjar vecka 36. Höstlov vecka 44.
Till en del grupper behövs anmälan: www.svenskakyrkan.se/saro

0-6 ÅR

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

KÖR: Sångligan, 4-6 år.
Onsdagar varannan vecka kl. 16.15-17.
Sjung, lek och dansa med oss. Start 8/9.
SLÄP
Bebisrytmik, 0-24 månader.
Torsdagsförmiddagar.
Sång och rytmik för de allra yngsta
tillsammans med förälder. Ca 30 min.
Skogsmulle, 0-6 år.
Måndagar kl.10.00-11.30.
Tisdagar kl. 14.30 -16.00.
Utforska skogens värld med oss!
För barn med förälder.
Förskolan Prästkragen
Glädje, trygghet och lärande.

6-13 ÅR
VALLDA
Fritidshemmet Lyktan, åk F-3.
Måndagar-fredagar. För inskrivna barn.
KÖR: Happy Singers, åk 1-3.
Onsdagar kl. 16.15-17.00.
Glada och svängiga låtar, rytmik och dans.
Källarn 4G, åk 3-7.
Torsdagar kl. 13.30-18. 00.
Mellanmål, workshops, plugghörna,
biljard mm. Öppen verksamhet.
KÖR: Living Joy, åk 4-6.
Onsdagar kl. 15.15-16.00.
Vi sjunger både lugna och mer popiga
låtar, gör musikaler mm. Kom och prova!
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SLÄP
Måndagsmys, åk F-2.
Måndagar kl. 14.45-16.30.
Pyssel, lek, mellanmål och samling.
KÖR: SläpDraget, åk F-2.
Måndagar kl.16.30-17.15.
Röst, rörelse och rytminstrument.
Torsdagshäng, åk 3-5.
Torsdagar kl.14.30-17.00.
Hit kan du komma efter skolan
och vara med en stund eller hela
tiden. Här spelar vi spel, bakar,
pratar, leker, fikar och vid önskemål provar vi på olika roliga
aktiviteter som exempelvis
Bounce, minigolf och bowling.

KULLAVIK
Öppen förskola, 0-6 år.
Måndagar kl. 9.30-12.00.
Mötesplats för föräldrar och barn. Vi börjar
terminen med att ses ute på lekplatsen.
Babycafé, 0-12 månader.
Torsdagar kl. 9.30-12.00.
Mötesplats för föräldrar och barn.
Småbarnssång, 0-6 år.
Fredagar kl. 10.00-12.00.
Öppen verksamhet för barn med
förälder. Sång, rytmik och fika.Vi börjar
terminen med att ses ute på lekplatsen.
KÖR: Gnistan, 4-6 år.
Tisdagar kl. 16.15-17.00.
Vi leker, sjunger och rör oss till musik.

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, musikal, teater och dans.
Vinden, åk 4-6.
Måndagar kl. 14.00-16.00.
Olika gemensamma aktiviteter som
pingis, pyssel, spel, lek, utflykter och
andakt. Mellanmål för liten swish.

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.
Torsdagar kl. 20.00-21.00.
Vi sjunger pop, soul och gospel. En del
av Kyrkans unga, men man kan självklart också bara vara med i kören.
Kyrkans Unga, 13-20 år.
Torsdagar kl. 19.00-21.30.
Drop-in från 18.30. Öppen verksamhet
dit du alltid är välkommen. Lek, fika
och umgås med nya och gamla vänner.
SLÄP
Musikalensemblen, från 13 år.
Onsdagar kl. 18.00-21.00.
Ny musikal i höst.
KULLAVIK
Pannkakskyrkan, från åk 7.
Torsdagar kl. 18.30-21.00.
Vi gräddar pannkakor i alla former, smaker och färger. Träffa kompisar, prata
med oss om stort som smått, spela
spel, gör dina läxor eller bara häng...
Vi ses efter torsdagens kvällsmässa
som är kl. 18.00:
Kvällsmässa
Torsdagar kl. 18.00.
Sånggrupp: PITA, från åk 7.
Torsdagar kl. 18.30-20.00.
Sånggrupp för ungdomar. Från åk 7.
För dig som är intresserad av att utveckla din röst och sjunga både enskilt
och i grupp. Repertoaren bestämmer vi
tillsammans.

VUXEN

Alphakurs Introduktionskurs i kristen
tro. Anmäl ditt intresse på hemsidan.
Leva vidare grupp
För dig som mist din livskamrat.
VALLDA
Messy Church Onsdagar kl. 17-19,
ojämna veckor med start v. 37.
Kreativitet, mat, andakt, musik och
gemenskap. För alla åldrar.
Trivselgruppen
Välgörenhet, umgänge, fika. Se hemsidan!
Kvällsbön Tisdagar kl. 19.00.
Öppen för alla. Vi ber gemensamt.
Vallda örtagård Måndagar kl. 14.00.
Vi sköter om vår bibliska trädgård. Fika.
Sopplunch Torsdagar kl. 12.00. 40kr.
Matgubbarna Se hemsidan!
SLÄP
Släps kyrkliga arbetskrets
Varannan måndag kl. 12.00-14.30. Ojämna v.
Lunchmusik med lunch efteråt
Tisdagar kl. 12.00 respektive 12.30. 50 kr.
Mötesplats för anhörigvårdare
Start torsdag 9/9 kl. 14.30-16.30 träffas vi
i Släps kyrkcafé. Fika. Föranmälan.
Kvinnofrukost Nya datum till våren.
KULLAVIK
Bibelstudier
Torsdagar kl. 10.30-12.00,
Samling i Caféet. Ta gärna med en bibel.
Lunch På Café Bryggan kan du äta lunch alla
vardagar kl. 12-14. Välj mellan veckans soppa,
bowl eller sallad. På tisdag och torsdag serveras Brygglunch, efter lunchandakten.
Livsstegen Vi startar ny grupp löpande.
Kullavikskyrkans bouleklubb
Måndagar och torsdagar kl. 13.30.
Stavgång Måndagar kl. 13.00.
Zumba Onsdagar kl. 13-14. Dansglädje,
enkel koreografi, alla kan hänga med.

Fortsättning Kullavik

Yoga Fredagar kl. 12-13. Fysisk.
Medicinsk Yoga Tisdagar kl. 13-14.
Andning, meditation, lätta rörelser.

VUXENKÖRER
VALLDA
Vallda kyrkokör
Måndagar kl. 19.00-21.00.
Traditionell och nyare kyrkomusik.
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.
Kungsbacka kammarkör
Tisdagar kl. 18.45-21.15.
Blandad repertoar och röstvård.
Du bör ha körvana. Just nu behöver
vi herrar och främst tenorer.
Musikalensemblen, från 13 år
Onsdagar kl. 18.00-21.00.
Sångteknik: VOX
Måndagar kl. 18.00-21.00.
Lär känna din röst genom solosång i
grupp, teknik för alla genrer.
Inga förkunskaper behövs.
KULLAVIK
Projektkören
För dig som vill sjunga i kör men
känner att tiden inte räcker till.
Läs mer på hemsidan.
Körskôj
Tisdagar kl. 18.30-20.00.
Fokus på gemenskap och sångglädje.
Gubbröra
Varannan måndag kl. 16.00-18.30.
Sång, musik, mat och gemenskap.
Fler framträdanden än övningar...
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Med reservation för ändringar

SEPTEMBER

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. Därför kan
vi komma att förändra och ställa in verksamheter med kort varsel. Kolla alltid på vår hemsida för aktuell information!

vecka 38

vecka 37

vecka 35

Med reservation för ändringar

OKTOBER
vecka 39

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. Därför kan
vi komma att förändra och ställa in verksamheter med kort varsel. Kolla alltid på vår hemsida för aktuell information!

vecka 41

vecka 42
måndag 18 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
vallda 18.00 Föreläsning: När sorgen drabbar oss,
Annika Olsson, se sid 8.

onsdag 1 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön

måndag 13 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön

måndag 20 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön

fredag 1 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön

måndag 11 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön

torsdag 2 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa)

tisdag 14 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik 4-Händigt till lunch med
Wojchiech & Marcin D Gluch vid flygeln.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön

tisdag 21 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik Rebecka Palmgren Ashour.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön

lördag 2 oktober
släp 10.00-14.30 Pilgrimsvandring Vi avslutar
med mässa i kyrkan.

tisdag 12 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik Åsa Winald, Björn Johansson.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön

fredag 3 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
söndag 5 september - 14 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (tp, rpa) webbsänd.
Avtackning av vår diakon Ulla som går i pension.
släp 11.00 Barnvänlig gudstjänst (jm, åw)
För stora och små. Ängelutdelning till de som döpts
under året. Fika efteråt.
kullavik 11.00 Mässa (ao, ln)
släp 17.00 Mässa Insidan (jm, ln)

vecka 36
måndag 6 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
tisdag 7 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik: Orgel - Lasse Nordung.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön
		
onsdag 8 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
torsdag 9 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (ao, kk)

onsdag 15 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
vallda 17-19 Messy Church
på bryggan 19.00 Föreläsning Karin HoltsungSamsonowitz gästar oss. Se sidan 4.
				
torsdag 16 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
vallda 12.00 Sopplunch Möt vår nya diakon
Lise-Lott Claesson.
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa)			
fredag 17 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
söndag 19 september - 16 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (jm, rpa)
släp 15.00 Lekparksgudstjänst (jm, åw)
kullavik 11.00 Mässa (ao, ln) webbsänd.
särö pastorat Kyrkoval Denna dag är det kyrkoval och vi har aktiviteter i våra kyrkor. Se hemsidan
för aktuell info och röstningsställen. Det blir bl.a. en
mini-Valldadag kl. 12-17 med sång, fika, guidning
av kyrka, Örtagården som fyller 50 år samt Vallda
kyrkpark.

Släp 25/9

fredag 10 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
söndag 12 september - 15 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (rz, kh)
Vi välkomnar vår nya diakon Lise-Lott.
släp 11.00 Gudstjänst (kj, mb) webbsänd.
kullavik 17.00 Gudstjänst (kj, mb)

Havet, med dess krafter och skiftningar, har
på olika vis varit en ständig inspirationskälla för
såväl konstnärer som poeter och tonsättare.

onsdag 22 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
torsdag 23 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
vallda 12.00 Sopplunch Vad händer i Vallda Kyrkpark? Lennart Janson berättar.
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (ao, kk)
fredag 24 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
lördag 25 september
släp 16.00 Konsert Sopranen Cornelia Beskow
med pianisten Magnus Svensson. Sånger vid havet.
Entré 150 kr. Arr: Särö musiksällskap.
söndag 26 september - 17 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (kj, mb) Webbsänd.
släp 11.00 Gudstjänst (ao, ln) Rejoice.
kullavik 17.00 Gudstjänst (kj, mb)

vecka 39

söndag 3 oktober - den helige Mikaels dag
vallda 11.00 Mässa (rz, kk)
kullavik 11.00 Gudstjänst (ao, ln)
släp 17.00 Mässa Insidan (ao, ln)
vallda 17.00 Dopfest (rz, kk, rpa)

vecka 40
måndag 4 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
tisdag 5 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik Vardagsropodden.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 6 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
torsdag 7 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
vallda 12.00 Sopplunch Annika, ny präst i
pastoratet berättar: Vad hantverk betyder för mig!
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (ao, kk)

måndag 27 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön

fredag 8 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön

tisdag 28 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik: Hällesåkers spelmanslag.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Gudstjänst för små och stora
vallda 19.00 Kvällsbön

söndag 10 oktober
- tacksägelsedagen
släp 11.00 Festmässa
(jm, ln, mb, rpa)
Sammanlyst.
Vuxenkörerna, Edo Bumba,
kyrklunch, skördeauktion.
släp 17.00 Konsert
Jessica Zandén berättar om
sin morfar och kompositör
Gösta Nystroem.
Åsa Winald sjunger
hans tonsättningar.
Björn Johansson
vid flygeln.

onsdag 29 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
vallda 17-19 Messy Church
torsdag 30 september
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 18.00 Mässa vallda 19.00 Mässa (tp, rpa)

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

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

onsdag 13 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
vallda 17-19 Messy Church
på bryggan 19.00 Föreläsning Betlehem Isaak.
torsdag 14 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa)
fredag 15 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön

tisdag 19 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik Orgel med Lasse Nordung.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 20 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
torsdag 21 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
vallda 12.00 Sopplunch Möt vår kantor Rebecka.
kullavik 18.00 Mässa vallda 19.00 Mässa (ao, kk)
fredag 22 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön

lördag 23 oktober
släp 16.00 Konsert Stenhammar Quartet har lovordats för sitt varma och tekniskt raffinerade spel. Peter
Olofsson och Per Öman, violin, Tony Bauer, viola, Mats
söndag 17 oktober - 20 sönd e trefaldighet
Olofsson, cello Entré 150 kr. Arr: Särö musiksällskap.
0
3/1 vallda 18.00 Hela kyrkan sjunger Kjell Bergén mfl.
vallda 11.00
Släp 2
Mässa (ao, mb)
kullavik 11.00
söndag 24 oktober - 21 sönd e trefaldighet
Gudstjänst för små o
vallda 11.00 Mässa (tp, rpa)
stora (kj, ln, mr) Webbs.
släp 11.00 Miljögudstjänst (jm, åw) Barnkör, VOX.
släp 17.00
kullavik 17.00 Gudstjänst (tp, rpa)
Mässa Insidan (kj, ln)

lördag 16 oktober
vallda 10-14 Drop-in-dop (ao, kj, mb) Se sid 8.

vecka 43
måndag 25 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
vallda 18.00 Föreläsning: Om något händer
vad kan jag göra själv? Om begravning, Magnus
Gunnarsson, Kungsbacka Begravningsbyrå, se sid 8.
tisdag 26 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik Duo Salamander med
Marita Johansson och Jonas Liljeström.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön
släp 18.30 Filmkväll ”Mn pappa Marianne”
onsdag 27 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
vallda 17-19 Messy Church

torsdag 28 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa)
fredag 29 oktober
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
söndag 31 oktober - 22 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, rpa) Webbsänd.
kullavik 11.00 Mässa (kj, kh)
släp 17.00 Mässa Insidan (kj, kh)

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Jenny Magnusson (jm), Annika Olsson (ao).
Musiker: Lasse Nordung (ln), Kenneth Hildor (kh), Rebecka Palmgren Ashour (rpa), Maria Blåberg (mb), Maria Raffai (mr), Åsa Winald (åw), Kim Kehlmeier (kk). 15

Med reservation för ändringar

NOVEMBER

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. Därför kan
vi komma att förändra och ställa in verksamheter med kort varsel. Kolla alltid på vår hemsida för aktuell information!

vecka 44

vecka 46

vecka 47

måndag 1 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
vallda 18.00 Föreläsning: Sorgen, en del av livet,
Om hoppet. Ingvar Bengtsson, präst och leg. terapeut.

måndag 15 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön

måndag 22 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön

tisdag 16 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik Orgel med Lasse Nordung.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön

tisdag 23 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik Orgel med Berit Larsson.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön
släp 18.30 Filmkväll ”Catwalk”.

tisdag 2 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik Orgel till lunch med Lasse
Nordung. 12.30 Lunch
kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 3 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
torsdag 4 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 18.00 Mässa vallda 19.00 Mässa (ao, kk)
fredag 5 november
släp 12.00- Öppen kyrka
vallda 13.00-18.00 Öppen kyrka
lördag 6 november - alla helgons dag
vallda 11.00 Mässa (rz, ln) Sammanlyst.
vallda 12.00-18.00 Öppen kyrka
släp 12.00-18.00 Öppen kyrka
släp 18.00 Minnesgudstjänst (kj, ln, mb) Rejoice.
söndag 7 november - sönd e alla helgons dag
kullavik 11.00 Gudstjänst (ao, mb, ln)
Himlasånger. Även webbsänd.
vallda 18.00 Minnesgudstjänst (ao, rpa)

onsdag 17 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
på bryggan 19.00 Föreläsning Ulrik Munther
gästar oss. Se sidan 4.
torsdag 18 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 18.00 Mässa
vallda 19.00 Mässa (ao, kk)
fredag 19 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
lördag 20 november
släp 16.00 Konsert Trio Nastela med bl.a.
Sebastian Stevensson, fagott. Entré 150 kr.
Arr: Särö musiksällskap.
söndag 21 november - domsöndagen
vallda 11.00 Gudstjänst (ao, kh) Webbsänd.
kullavik 11.00 Mässa (kj, mb)
släp 17.00 Mässa Insidan (ao, mb)
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onsdag 24 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
vallda 17-19 Messy Church
torsdag 25 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa) Thank God it’s
Advent, avslutning för ungdomsgrupperna efteråt.
fredag 26 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 18.00 Adventskväll Gubbröra (tp, mb, ln)
söndag 28 november - 1 sönd i advent
vallda 9.30 Familjegudstjänst (tp, kk,rpa)
vallda 11.00 Gudstjänst (tp, kk,rpa)
släp 11.00 Adventsgudstjänst (jm, ln) Kungsbacka kammarkör, Rejoice, brasskvintett, webbsänd.
kullavik 11.00 Gudstjänst (kj, kh) Projektkören.
kullavik 11.00-15.00 Jul i Kullavik
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måndag 8 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
tisdag 9 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik Sång & Cello till lunch
med Elisabeth Belgrano & Anna Schweizer.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 10 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
vallda 17-19 Messy Church
torsdag 11 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
kullavik 12.15 Brygglunch

vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa)
fredag 12 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
lördag 13 november
släp 10-16 Retreatdag med Eva Montelius, Jenny
Magnusson och Lasse Nordung.

måndag 29 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
tisdag 30 november
kullavik 8.45 Morgonbön 12.00 Middagsbön
släp 12.00 Lunchmusik Julbrass till lunch med
brasskvintetten Musica In Excelsis.
släp 12.30 Lunch kullavik 12.15 Brygglunch
kullavik 18.00 Andakt vallda 19.00 Kvällsbön

söndag 14 november - sönd f domsöndagen
vallda 11.00 Mässa (jm, rpa)
släp 11.00 Gudstjänst (tp, mb) Även webbsänd.
kullavik 17.00 Gudstjänst (tp, mb)

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

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

MAJ - JULI 2021

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

Döpta
vallda församling
Dahlgren Hjalmar Willy Roos
Dahlin Regnér Maximilian Benjamin
Edelberg Lovisa Sonia Ingmarie
Edelberg Ylva Margot Elisabeth
Flisberg Albin Peter
Frost Brännén Maj Ingrid Tora
Hugosson Alfred Daniel
Jungmark Stella Sofie
Kroon Magnusson Juni Sophie
Lorentsen Hugo Bror Christian
Ludvigsson Lars Lukas
Magnusson Neo Victor Jonas
Tommelstad Lagerström Agnes Vera
Villalba Törn Nora Valentina
släps församling
Blåberg Ella Maria Linnéa
Eriksson Folke
Granmo Hans Staffan Åke
Hammar Svensson Charles Erik
Hedengran Davidsson Ludwig Rolf
Johansson Ebba Anna Isabella
Ramstedt Elsa
Westman Einar Johan Marius
kullaviks församling
Bräck Claesson Agnes Ingrid
Lilja Astrid Doris Elsa
Löfstrand Elsie Anna Justina
Palmér Sjöblom Erik Mikael
Sternbåge Celine Gill
Wadell Fanny Tyra Margareta

Vigda till äktenskap
släps församling
Andersson Åke Lennart
Jovanovic Jovana
Säre Per Fredrik
Hellström Maria Elisabeth Ulfsdotter

Foto: Kristin Lidell /Ikon

Enskilt dop

Vi erbjuder självklart enskilt dop. I alla våra kyrkor finns kamerastativ
att låna. Boka dop och vigsel hos Stefan på pastorsexpeditionen på
tel: 0300-32 35 50 eller e-post: saro.pastorat@svenskakyrkan.se

Vigda till sista vilan
vallda församling
Svensson Nils Anders Göran
Fransson Tamo Denize
Virolainen Victor Matti Christoffer
Schönning Sara Mikaela
kullaviks församling
Björnefors Berndt Mikael
Leander Ulrikz Susanne Birgitta

vallda församling
Adamsson, Arne
Andersson, Göte
Augustsson, Bengt
Bergström, Lennart
Brouzell, Gunnel
Börjesson, Tage
Granath, Gudrun
Hallgren, Helge
Hansen, Åge
Johansson, Linnea
Karlsson, Stig
Person, Astrid

släps församling
Bergenlind, Siv-Britt
Börjesson, Jenny
Gustafsson, Elsie
Löfberg, Birgit
Styrén, Staffan
Söderström Janson, Gigi
Åman, Ralph
kullaviks församling
Hansson, Gunborg
Johansson, Per Åke
Kihlberg, Lilian
Larsson, Berit
Olsson, Mona
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Samtalsstöd

VALBILAGA 9 SIDOR

Bra att veta inför kyrkovalet

När livet är svårt kan du behöva samtala med någon.

Vart fjärde år hålls det kyrkoval och förtroendeuppdrag fördelas. I kyrkovalet 2021 är det 5 miljoner
personer som har rösträtt. Det är medlemmar som är minst 16 år gamla på valdagen den 19 september.
Om du behöver samtala med någon
eller annat stöd så är du välkommen att höra av dig till våra präster,
diakoner eller samtalsterapeuter.
Samtalen kan ske över telefon.
I Särö pastorat möter vi människor
i enskilda samtal och i grupper.
Här arbetar flera präster, diakoner
och samtalsterapeuter, som finns
till för församlingarnas invånare;
oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning. Vi är vana
vid att möta människor i olika
situationer och har tystnadsplikt.
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Lise-Lott Claesson
VALLDA FÖRSAMLING
Diakon

Katarina Johansson
KULLAVIKS FÖRSAMLING
Präst / Församlingsherde

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

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

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

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

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

Eva Montelius
SLÄPS FÖRSAMLING
Diakon

Sara Wickstrand
KULLAVIKS FÖRSAMLING
Pedagog i barn och familjearbetet
Samtalsterapeut och KBTcoach

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

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

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

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

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

Annika Olsson
SÄRÖ PASTORAT
Präst / Komminister

Svenska kyrkan är Sveriges största
trossamfund med 5,8 miljoner
medlemmar. Den kristna grunden
innebär ett engagemang för alla
människors värde och värdighet och
för ett aktivt miljö- och klimatarbete.
Som medlem bidrar du till gemenskap,
glädje, fördjupning och sammanhang
för dig själv och andra, till exempel
genom dop, bröllop, andra gudstjänster,
öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Val till stiftsfullmäktige, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift.
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta
beslutande organ. Stiftens främsta
uppgift är att stödja församlingarna i
deras verksamhet och förvaltning
genom expertis inom flera områden.
De kan till exempel bidra med kunskap
i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka
i stiftet behöver renoveras.

Du bidrar också till att bevara vårt
gemensamma kulturarv, i form av
byggnader och traditioner och du är med
och stödjer kyrkans sociala arbete för
människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

RÖSTA I KYRKOVALET

SÅ HÄR RÖSTAR DU

Val till kyrkofullmäktige, lokalt

Du väljer till kyrkofullmäktige i den
församling eller det pastorat där du bor.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna
för den verksamhet som finns nära dig,
till exempel vad församlingen ska
erbjuda för barn, unga och äldre och
hur musiklivet ska se ut.

Förtidsröstning innebär att du röstar
någon annanstans än i din vallokal.
Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen. Du måste ha med dig ditt röstkort
och din legitimation.
Mer information hittar du på:
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkans
högsta beslutande organ med 251
ledamöter. Det beslutar om kyrkans
gemensamma och övergripande frågor, allt från hur kyrkan ska arbeta
med klimatfrågan till vilka psalmer
som ska finnas i psalmboken.

Svenska kyrkan är demokratiskt
uppbyggd och genom att rösta i
kyrkovalet påverkar du vad kyrkan
ska göra. I kyrkovalet görs val till
tre olika nivåer:

Förtidsrösta

På valdagen röstar du i den vallokal
som står på ditt röstkort. Du får hem
röstkortet i brevlådan några veckor
före valet. Det är viktigt att du tar
med dig din legitimation för att
kunna bevisa att du är du. Det finns
också möjlighet att brevrösta och
budrösta. Brevröstningspaket finns
att hämta i kyrkorna, församlingshemmen och på expeditionen. Om
man vill ha ett brevröstningspaket
hemskickat så kan man ringa till
pastorsexpeditionen i Vallda på
tel: 0300-32 35 50.

Var och när kan jag rösta?

Förtidsröstning:
Mån 6/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Tis 7/9, 9.00-17.00 Släp församlingshem
Tis 7/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Ons 8/9, 9.00-12,00, 13.00-20.00 expeditionen*
Tors 9/9, 9.00-20.00 Kullavikskyrkan
Tor 9/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Fre 10/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Lör 11/9, 11.00-15.00 Kullavikskyrkan
Mån 13/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Tis 14/9, 9.00-17.00 Släp församlingshem
Tis 14/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Ons 15/9, 9.00-12,00, 13.00-20.00 expeditionen*
Tors 16/9, 9.00-20.00 Kullavikskyrkan
Tors 16/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Fre 17/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Lör 18/9, 11.00-15.00 expeditionen*
Sön 19/9, 12.00-20.00 expeditionen*

*Pastorsexpeditionen, Vallda kyrkbyväg 8, 434 90 Vallda
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Kyrkovalet 19 september 2021
Varför vill du engagera
dig för
Levande Kyrka
i Särö pastorat?
LEVANDE
KYRKA

I SÄRÖ PASTORAT
VALLDA - SLÄP - KULLAVIK

9 Rune Bergenwall
62 år, Vallda Backa

13 Eva Nikell
76 år, Palta

10 Yvonne Ericsson
75 år, Heberg

14 Jennfier Mattsson
19 år, Hagryd Kullavik

11 Lennart Janson
77 år, Lerkil

15 Inger Norin
73 år, Lunna

12 Brita Sahlin
77 år, Palta

16 Ann Jansson
71 år, Lerkil

Ann-Charlotte Ekensten, Vallda

Ge din röst till Levande kyrka
Vi i Levande kyrka vill:
Ha en öppen kyrka där alla är välkomna

- Jag engagerar mig i Levande kyrka
för att bevara och stärka pastoratets
fantastiska barn- och ungdomsverksamhet. För mig är det viktigt att ”kyrkan mitt i byn” är en trygg samlingsplats där alla får möjlighet att växa.

1. Ingvar Henriksson, 68 år Palta
2. Ulla Strid, 81 år Palta
3. Alexander Mayer, 19 år Råhagen
4. Karin Thulin, 65 år Södergården
5. Marianne Samuelsson, 78 år Bröndome
6. Christer Carlsson, 69 år Råhagen
17 Peter Wesley
18 Birgitta
Siebrands
19 Leif49
Samuelsson
20 Erik Siebrands
7. Maria
Lafquist Ackeborn,
år Vallda Backa
56 år, Tomtebacka Särö
75 år, Vallda
Sandö
8. Ann-Charlotte
Ekensten,
51Bröndome
år Vallda Sandö
81 år,
75 år, Vallda Sandö
9. Rune Bergenwall, 62 år Vallda Backa
10. Yvonne Ericsson, 75 år Heberg
11. Lennart Janson, 77 år Lerkil
12. Brita Sahlin, 77 år Palta
13. Eva Nikell, 76 år Palta
14. Jennifer Mattsson, 19 år Hagryd Kullavik
15. Inger Norin, 73 år Lunna
16. Ann Janson, 71 år Lerkil
17. Peter Wesley, 56 år Tomtebacka Särö
18. Birgitta Siebrands, 75 år Vallda Sandö
19. Leif Samuelsson, 81 år Bröndome
20. Erik Siebrands, 75 år Vallda Sandö
21 Lars B Ericsson
22 Solweig Smedberg
Ingela Börjesson
25 Kjell Bergén
21. Lars 23
B Ericsson,
77 år Heberg 24 Alexandra Ruane
77 år, Heberg
82 år, Lunnahögen
74 år, Lerkil 82 år Lunnahögen
41 år, Halla
60 år, Vallda Sandö
22. Solweig Smedberg,
23. Ingela Börjesson, 74 år Lerkil
24. Alexandra Ruane, 41 år Halla
25. Kjell Bergén, 60 år Vallda Sandö

Skapa mötesplatser för samhörighet i livets alla skeden.

Ge ungdomar en god grund som bygger på kristna värderingar

Att kyrkan skall hjälpa, stödja och underlätta för människor som
råkat i svårigheter.
Ge musik och sång en framträdande roll i gudstjänster

Att miljöarbetet i pastoratet ska präglas av varsamhet om både
människor och natur.
20

Kandidater

Jennifer Mattsson, Kullavik

Ingvar Henriksson, Vallda

- Levande kyrka vill se en öppen kyrka
- Kyrkan har blivit ett andra hem för
där alla kan känna sig hemma. En
mig, jag stormtrivdes som barn och
kyrka som värnar om det goda samtrivs fortfarande lika bra som ung
talet kring frågor som vår hälsa och
vuxen. Nu vill jag ge tillbaka allt som
välbefinnande eller diskutera stress i
kyrkan gett mig och brinner särskilt
vardagslivet. Det är också viktigt att
för att kyrkan ska fortsätta nå ut till
Rösta på
kyrka! vi alla hjälper till och är delaktiga i
ungdomarna.
LikaLevande
viktigt är det att
kyrkans olika verksamheter.
ungdomarnas röst kommer fram när
är
en
partipolitisk
obunden
nomineringsgrupp
det rör sig om beslut i pastoratet.

Levande kyrka
bestående av engagerade församlingsbor som vill att kyrkan ska
vara en naturlig och integrerad del av livet. Församlingarna ska
Levande kyrka i Särö pastorat är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som består
mötesplatser
alla ska känna brinner
sig sedda
ochutveckla
bekräftade.
av engageradevara
församlingsbor
som där
via kyrkofullmäktige
för att
verksamheten i våra kyrkor;
Vallda
kyrka,
Släps
kyrka
och
Kullavikskyrkan.
Det är viktigt för oss att fler kommer i kontakt med kyrkan på
olika
sätt.
Mer information hittar du på vår webbsida. Där
kan
du också ställa frågor till oss om
det är något du vill veta mer om.

www.levandekyrkasäröpastorat.se
www.levandekyrkasäröpastorat.se
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Kyrkan i centrum
Kyrkan i centrum är en
politiskt obunden grupp som
vill engagera boende i Särö
pastorat till ett aktivt församlingsliv och deltagande i
pastoratets verksamheter. Vi
tycker att kyrkans medmänskliga budskap gör den till
en viktig mötesplats och ett
naturligt nav i vårt samhälle.
Med ditt stöd vill vi utveckla
detta vidare.
Vi verkar för:
- En församlingsgemenskap som känns aktuell, självklar och öppen för alla.
VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Kyrkan i Centrum i Särö pastorat
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1.

Pia Jirander, Kullavik

6.

Gunilla Skogsberg, Särö

2.

Charlotta Hanner Nordstrand, Kullavik

7.

Ola Manhed, Sandlyckan

3.

Per Ynnerman, Kullavik

8.

Kerstin Lager, Kullavik

4.

Ingemar Lönnberg, Släp

9.

Lena Jonsson, Kullavik

5.

Eva Johansson, Särö

- Ett rikt utbud av aktiviteter för barn, ungdomar och
vuxna, exempelvis, aktivt
sång- och musikliv, dialoggrupper, lunch- och caféverksamhet, matlagningsgrupper
samt utegym vid lekplatserna.

- Att skapa gemenskap
genom att engagera frivilliga
medarbetare i församlingens
arbete och i församlingsrådet.
- Att inspirera församlingen
till nya vägar att mötas och ett
gudstjänstliv som bidrar till
hopp, mening, glädje och tro.
- Ett aktivt och långsiktigt
hållbart miljöarbete inom pastoratet, som värnar kommande
generationer.
- Att bevara och synliggöra
det kulturarv som våra kyrkor
och kyrkoplatser utgör, exempelvis få till stånd en arkeologisk undersökning av Släps
gamla kyrka och kyrkogård.
- Att göra kyrkan till en självklar plats i livets alla skeden.
Din röst är varmt välkommen!

23

Rösta på Borgerligt
Rösta på Borgerligt
Rösta påalternativ
Borgerligt–alternativ
– för en
för en
å Borgerligt
– för en folk(ligare)
kyrka
kyrka
tiv –alternativ
för en folk(ligare)
Svenska
kyrkans
folk(ligare)
kyrka
are)
kyrka
arbete
utgår
från
Svenska
kyrkans
arbete utgår från
församlingarna
församlingarna
Borgerligt alternativs budskap

Borgerligt alternativs budskap
• Det kristna budskapet – vår värdegrund
• Öppenhet och tolerans

• Det•kristna
budskapet
– vår värdegrund
Gemenskap
över gränser
• Alla människors
lika värde
• Öppenhet
och tolerans
• Barn och ungdomar är vår framtid

Anders Brynolf
Bankkamrer, Kullavik

Lena Svenstedt-Hampf
Purser, Budskär

Ulf Persson
Lantmästare, Vallda

Thure Sandén
Bankdirektör, Särö

Christer Ring
Herr, Hamra

Mårten Carlquist
Rederitjänsteman, Särö

Mats Brorström
Egenföretagare, Torred

Ingrid Johansson
Redaktör, Vallda

Marita Arvidsson
Företagare, Vallda

Bo Hammarstrand
Managementkonsult, Malevik

Sång och musik skapar glädje och samhörighet
• Alla•människors
lika värde

Borgerligt alternativ

är en nomineringsgrupp som
ställer upp i kyrkovalet i Svenska kyrkan. Vi vill se en öppen och
närvarande kyrka med församlingarna i centrum. Vi har en kristen
och allmänborgerlig värdegrund, men är partipolitiskt obundna.

Våra fyra prioriterade områden
som vi värnar om:

Församlingarna
och gudstjänstlivet

Kunskap om kristen tro
genom satsningar på barnoch ungdomsverksamheten

För oss är församlingarna
Svenska kyrkans främsta
närvaro i samhället. Det är
här gudstjänstlivet äger rum
och en stor del av kyrkans och
Sveriges kulturarv förvaltas.
Och det är till församlingarna
som människor kommer i livets
alla skeden för att få stöd och
finna styrka. Därför anser vi att
huvuddelen av Svenska kyrkans
ekonomiska resurser ska finnas
i församlingarna.

Volontärer och
diakoniverksamheten

Franklin Eck
Herr, Brandshult

• Gemenskap
över
• Aktivt arbeta
medgränser
barn och ungdom

kyrkoval 2021

• En god ekonomi skapar grund för framtiden

• Barn
är vårförframtid
• och
Värnaungdomar
kulturarvet. Ett avtryck
framtiden

KYRKOVAL

• Vi värnar vår kristna tradition
• Aktivt
arbeta med barn och ungdom
• Friare församlingstillhörighet

• Sång
skapar glädje och samhörighet
• och
Tak förmusik
kyrkoavgiften

KYRKOVAL

• En god ekonomi skapar grund för framtiden
• Värna kulturarvet. Ett avtryck för framtiden

19 SEP

• Vi värnar vår kristna tradition
• Friare församlingstillhörighet

KYRKOVAL

19 SEP

SÄRÖ PASTORAT

19 SEP

KYRKOVAL

19 SEP

Rösta på oss
i kyrkovalet den
19 september!

Kyrkomusiken
och kulturarvet

SÄRÖ PASTORAT

• Tak för kyrkoavgiften

SÄRÖ PASTORAT

SÄRÖ PASTORAT

www.borgerligtalternativ.nu/saropastorat
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finns en plats för alla.
Svenska kyrkan är en fantastisk organisation med bred verksamhet som vi vill ska vara synlig
så
kyrkoval
2021
att fler människor känner sig välkomna och inkluderande.
Vi vill att den ideella kultur- och musikverksamheten stimuleras och att kulturarvet värnas så att
kyrkans roll i civilsamhällets stärks.
Barn – och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri och göras tillgänglig för alla.
Det diakonala arbetet ska stärkas och utvecklas för att bryta människors ensamhet och isolering.

Ett föredöme som arbetsgivare

Svenska kyrkan – en öppen kyrka för alla – en viktig del av samhället
Den röda tråden i den socialdemokratiska kyrkopolitiken är att Svenska kyrkan ska värna om alla
människors lika värde, lika rätt och att ingen ska diskrimineras eller särbehandlas.
Alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska
kyrkans verksamhet.
Vi har ett gemenast ansvar i kyrkans organisation att sprida budskapet och kunskapen om vad
kyrkans olika verksamheter gör, för möjligheten till gemenskap och glädje.

En nära och öppen folkkyrka
Vi vill att svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka där det
finns en plats för alla.
Svenska kyrkan är en fantastisk organisation med bred verksamhet som vi vill ska vara synlig så
att fler människor känner sig välkomna och inkluderande.
Vi vill att den ideella kultur- och musikverksamheten stimuleras och att kulturarvet värnas så att
kyrkans roll i civilsamhällets stärks.
Barn – och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri och göras tillgänglig för alla.
Det diakonala arbetet ska stärkas och utvecklas för att bryta människors ensamhet och isolering.

Anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en bra arbetsmiljö, något annat kan vi socialdemokrater
aldrig acceptera. Vi vill arbeta för att kyrkan ska stärka sin kompetens som arbetsgivare och
utveckla ett demokratiskt ledarskap vilket förutsätter jämställdhet och de anställdas delaktighet.
Kyrkan ska vara ett föredöme i arbetet med energieffektiva och klimatsmarta lösningar och vara
ledande inom grön omställning.

En röst på Socialdemokraterna i Särö Pastorat
Vi är stolta över att ingå i just det här pastoratet. Med alla sina fina aktiviteter, i stor gemenskap
och öppenhet. Det arbetet vill vi gärna fortsätta stödja och utveckla.
Kyrkan ska finnas där i tider av oro, sorg och rädsla men också i glädje och skratt. I tider av oro
behövs ett hoppfullt budskap om medmänsklighet och solidaritet. Det är så vi vill bemöta de
krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp.
Marie Bovin, Särö

Per Gunnarsson, Vallda

Åsa Andersson, Vallda

Ett föredöme som arbetsgivare
Anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en bra arbetsmiljö, något annat kan vi socialdemokrater
aldrig acceptera. Vi vill arbeta för att kyrkan ska stärka sin kompetens som arbetsgivare och
utveckla ett demokratiskt ledarskap vilket förutsätter jämställdhet och de anställdas delaktighet.
Kyrkan ska vara ett föredöme i arbetet med energieffektiva och klimatsmarta lösningar och vara
ledande inom grön omställning.

En röst på Socialdemokraterna i Särö Pastorat
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Vi är stolta över att ingå i just det här pastoratet. Med alla sina fina aktiviteter, i stor gemenskap
och öppenhet. Det arbetet vill vi gärna fortsätta stödja och utveckla.
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HANS
BOK
HITTAR
DU I GT

FIRAS
MÅNGA
ANDRA
I BISÖNDAGEN
BELN
I OKTOBER

RENGÖRINGSMEDEL

VÄNLIGA SOM
OVANLIGA

Lös och skicka in senast
den 8/11, så har du chans
att vinna en kasse med
gott och blandat. Vinsten
hämtas på pastorsexpeditionen i Vallda.

SÄNDER I
ROM
HÅLLER
PRATMAKARE

HEM
FÖR
HAM

Grattis till
Elisabeth Lyckevall (Vallda)
och Bo Hansson (Särö)
som vann på förra
korsordet.

VÅTMARK
SIDENLJUD

SJUDA I
VÄTSKA

BLEV
SVENSKA
MOR PÅ FÖR IN-

KAN
ÅLDERNS
HÖST
TÅRTAN
I BITAR

JOULE

VANDRARE

RISKERAR HÄLGE
OM
HÖSTEN
FRID

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

HITTAS
I NYA
TESTAMENTET

ÄR ÖVERTYGADE
I TRON
ARBETARPARTI
SLÅS
MED

ANDLIG
LEDARE
INOM
ISLAM

R
I
S
K

Korsord

BERG I
DEN LILGALILEÉN LA SJÖJUNGHELGEFRUN
DOM

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

PENNSYLVANIA
DEL TVÅ

Glöm inte att fylla i namn!
BLEV
HÅRT
PRÖVAD
SLOTT
I
SKÅNE

RINGLA

UTOMJORDING

SLÄPAT

SES MED
STOL OCH
BÄLTE

EN BIT
TILL

MISSNÖJESYTTRING
SLÅR
HÅRT
VIKTIG
FÖR
VIKING

MALÖMÖ

SAKNAR
SLUT

AVISA
PÅ
KRISTEN
GRUND

TUSEN

FIRAS
I NOVEMBER

INBRINGA

Ort:
Tel:

HAN
BLEV
GAMMAL

P
O
L
K
A

VILAR
VILLEBRÅD I

Namn:

RAKEL
VAR
HENNES
SYSTER
LÖVTRÄD

P SA L MEN
"Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer,
aaaaa aaa , aaa barn, väl ängslas då."
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YVIGA
AV
IVRIGA

BOK
2103

FRU PÅ
SPANSKA

MIRIAMS
BROR

