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kort & gott

välkommen till särö pastorat
Pastorsexpeditionen (vid Vallda kyrka)

Ett leende som bekräftar
Jag får lyfta barnet högt där framme
i kyrkan så att alla ser, likt lyftet i
filmen Lejonkungen. Våra vita kläder
lyser i ljuset från kyrkfönstret. Barnet
ser ner och ler mot församlingen och
mig. Ler så att alla smälter. Det går
ett sus av glädje och förundran bland
dopgästerna. Där och då behövs inga
frågor eller förklaringar. Barnets leende
säger allt. Livet, gåvan som vi får att
förvalta, samhörigheten till varandra.
Det vanliga vattnet som får förmedla
helighet. Kyrkorummet, de anhöriga,
så vackert, nära och kärleksfullt.

Nu tvingas alla backa hem igen,
striktare än tidigare. Advent och jul
står för dörren och det blir helt annorlunda i år, alla gudstjänster sänds
på nätet. Många gudstjänster och
tillfällen att dela, men inte fysiskt.
Så är det och så får det bli, ett tag.
Vi försöker hålla kyrkorna så öppna
vi kan för enskild bön och ljuständning. Vi kämpar på, tillsammans men
fysiskt på olika platser. Tack för att
du är med på ditt sätt! Tiden kommer
då vi kan fylla våra kyrkor igen.
Vi håller ut!

Det var många dop som blev uppskjutna i våras. Många av dem har vi
fått genomföra i höst. Vilken glädje!
När man inte fått vara med på dop på
länge är det fantastiskt när det sker
på nytt. Leenden finns det gott om.
Leenden som bekräftar att något mött
min längtan. Det heliga, gemenskapen,
delandet, den gemensamma bönen. Vi
bär varandra genom krisen.

Med önskan om
Guds välsignelse
Tomas Philipson
kyrkoherde i
Särö pastorat

Mån-fre kl. 9.30-12 och 13-16.		
saro.pastorat@svenskakyrkan.se
Stefan Henningsson kyrkoskrivare		
Tomas Philipson kyrkoherde		
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

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

Särö pastorat pausar alla verksamheter
både inomhus och utomhus från och
med 17/11 till den 31/1 2021. Det betyder att vi inte samlar några grupper av
människor oavsett ålder. Förskola och
fritids är undantaget och följer skolans
regler och förhållningssätt.

Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!
sv. ps 116

Följande kommer att finnas:
• Gudstjänster på webben.
• Dop och vigsel med max 8 personer
inkl medverkande. Begravning max 20.
• Kyrkorna kommer att hållas öppna så
mycket det går för enskilda besök.
• Våra luncher fortgår men maten delas
ut i dörren.
• Öppen kyrka med möjlighet till nattvard på söndagar i en av våra kyrkor.
• Möjlighet till samtal och
stöd även per telefon.
Ta hand om dig och
visa omsorg om andra!

Nattvard

Kontakta oss om du önskar nattvard.

Kyrkans barntimmar

Nu startar vi igen för barn som är 3-5
år. På fredagar kl. 8.30-11.30 i Vallda
fritidslokal får barnen möjlighet att
uppleva den kristna tron genom bl.a.
bibelberättelser, andakt, sång och lek.
Kostnad 250 kr/termin. Föranmälan.
Vår målsättning är:
- att tillgodose barnens behov utifrån
social, emotionell, motorisk, intellektuell och språklig synvinkel.
- att uppmuntra och stimulera varje
barns utveckling utifrån dess individuella behov.
- att ge barnen vidgade kunskaper om
sig själva och deras omvärld.
- att ge barnen trygg och kärleksfull
omsorg och gemenskap.

Släps kyrka

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, Linda Carlsson, Tomas Philipson. omslagsbild: Arvingarna och barnkörerna,
foto: Linda Carlsson.
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Aktuellt om covid-19

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

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

Ställ upp i kyrkovalet

Söndag 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan.
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och beroende av människors engagemang.
I kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka. Ansök om att bilda en nomineringsgrupp och kandidera, själv
eller i en befintlig grupp, i kyrkovalet senast 15 april 2021.

Lyktan fritids i Vallda

F-klass till åk 3. Varje dag hämtar vi barnen på Toråsskolan och
promenerar till fritids. Våra ledord är: Värdegrund, lärande genom lek,
delaktighet. Vi bedriver verksamheten på kristen grund och följer självklart Skollag och Läroplan (Lgr11). För oss är det viktigt att barn och
föräldrar känner gemenskap och delaktighet i Svenska Kyrkan. Ansök
inför ht -21 fr.o.m. 1/2 på svenskakyrkan.se/saro/fritidshemmet-lyktan.
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Arvingarnas nya julskiva
med Särö pastorats barnkörer
Arvingarna släpper
en ny julskiva och
på två av låtarna
är Särö pastorats
barnkörer med
och sjunger.

julen 2020

Kyrknyckeln var med på
första inspelningsdagen
och har fått en pratstund
med Arvingarnas Tommy
Carlsson.

B

erätta om er nya julskiva?
- Det är en EP, vilket innebär
att det är totalt 7 låtar. Det är
5 nyinspelade låtar och 2 äldre låtar.
”När snön faller ner” är en helt nyskriven jullåt.
Hur kommer det sig att Särö pastorats barnkörer är med och sjunger
på en av låtarna?
- Producenten och skivbolaget önskade
en barnkör på ”Juletid”. Vi ville gärna
ha en lokal barnkör och då föll det
sig naturligt att fråga Särö Pastorat
då mina (Tommys) barn deltar i olika

verksamheter där, bland annat kören
i Vallda församling, dessutom jobbar
min fru där. När ”Juletid” var inspelad
tyckte producenten Lasse Andersson
att det var så bra att han ville ha barnkör med även på sin nyskrivna låt ”När
snön faller ner”.
Hur gick det till när körerna
spelades in?
- På ”Juletid” var det barnkörer från
Vallda, Släp och Kullavik som fick
komma till vår inspelningsstudio och
spela in. Vi delade upp barnen som
sjöng i mindre grupper. Det var ca 40
barn som deltog! Jättekul! Andra låten
”När snön faller ner” var det bara Valldas barnkörer som spelade in. Det var
lite bråttom och det var mer lättroddat
med lite färre barn. Vi har haft kontakt
med Kim Kehlmeier, musikpedagog
i Vallda, och han har varit fantastisk

Gott & Blandat
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på att organisera upp det hela. Självklart
har de andra körledarna också gjort ett
fantastiskt jobb och framförallt barnen
har ju varit helt otroligt duktiga!
När, var och hur kan vi höra
resultatet?
I slutet av november räknar vi med att
alla låtar är släppta på Spotify. Ni kan
även kika på tv 7 den 15:e december då vi
sänder en julspecial från Lassemans altan.
Då kommer Valldas barnkörer, Happy
Singers och Living Joy att medverka.
Foto och intervju: Linda Carlsson

På nästa sida kan du se
vad ett par av körsångarna
tyckte om att sjunga i studio.

SläpDraget
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Stinas julfavoriter

Hanna och Samantha
sjunger i Happy Singers
och är med på Arvingarnas
nya jullåtar.
Hur var det att sjunga i studio?
Hanna: Bra, fast det blev jättevarmt
inne i inspelningsrummet.
Samantha: Det var kul att sjunga och
träffa Arvingarna.
Hanna: Det var roligt att fika också!

Portioner: 8 stycken | Tid: 15 min

Living Joy

Vad var roligast?
Hanna/Samantha: Att träffa Arvingarna!
Vad tycker ni om låtarna?
Hanna/Samantha: Jättebra! Båda
låtarna är bra!
Hur var det att träffa Arvingarna?
Samantha: Ganska pirrigt men dom
var snälla.
Hanna: Casper var rolig! För han
skojade med oss!
Hur känns det att ni ska vara med
i TV på Lassemans altan?
Samantha: Jag längtar efter det! Det är
roligt att vara med Arvingarna!

Gott & Blandat

Foto och intervju: Linda Carlsson

Lyssna på ”Juletid” och
”När snön faller ner”
med Arvingarna och
Särö pastorats barnkörer!
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Portioner: 20-25 bitar | Tid: 15 min

Julig dadelboll

Joyful Sound

INGREDIENSER
2 dl ekologiska havregryn
7 färska dadlar
3 msk kallpressad, rå kokosolja (smält)
1/2 dl kokosflingor
1 krm vaniljpulver (eller en vaniljstång)
3 krm salt
1 msk raw kakao
kokosflingor (att rulla i)
Saft från ½ apelsin
1 tsk kanel
3 msk starkt kaffe

Fikonbars med
mörk choklad

GÖR SÅ HÄR
1. Mixa allt till en stor boll.
2. Går inte smeten ihop späd med lite
kaffe eller vatten. Börja med 1 tsk.
Vill inte att smeten ska bli lös.
3. Ta upp och rulla valnötsstora bollar.
Rulla i kokos och ställ kallt. Håller
upp till 1 vecka i kylen.

INGREDIENSER
1,5 dl Pumpafrön
1,5 dl Solrosfrön
2 msk Psylliumfrön
1 dl Kokosflingor
0,5 tsk Vaniljpulver
1 st Lime
14 st (ca 2 dl) Torkade fikon
14 st (ca 2dl) Torkade aprikoser
4 msk Kokosolja efter smak
Oraffinerat havssalt
2-3 tsk kardemumma
2-3 tsk kanel
200 gram mörk choklad
Flingsalt
GÖR SÅ HÄR
1. Mixa frön, kokosflingor och vaniljpulver
i en matberedare lite snabbt. Det ska blanda
sig, inte bli ett mjöl. Häll över i en skål.
2. Mixa torkad frukt med skal och saft från
en lime, kokosolja, kardemumma, kanel
och salt i matberedaren till en kletig massa.
Tillsätt därefter fröblandningen och mixa
till en jämn men kladdig smet. Stina mixar i
princip tills det inte går att mixa den längre
utan den bildar en ”klump”.
3. Tryck ut smeten på ett bakplåtspapper
och tryck till med pappret så du formar
det till en avlång ”kaka”. Vik in kanterna
på pappret, vänd upp och ner och kavla
ut. Detta är det minst kladdiga sättet att få
jämnstora bitar.
4. Lägg in i kylen i ca 30 minuter innan du
skär upp i bitar för att kokosoljan ska stelna.
5. Smält den mörka chokladen försiktigt
över ett vattenbad. Doppa dina fikonbars i
chokladen och strö lite flingsalt på.
Recept från Stina Åstrand
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Julen är bäst i kyrkan

Samtalsstöd

I kyrkan är det lätt att komma i julstämning och ta en paus. Men i år får vi göra
en hel del annorlunda på grund av coronaviruset. Tyvärr kan du inte besöka oss
fysiskt för traditionella gudstjänster och julkonserter, men vi webbsänder och
kyrkorna är öppna för enskilda besök. Kalendarie finns på sidan 14.

När livet är svårt kan du behöva samtala med någon.

Om du behöver samtala med någon
eller annat stöd så är du välkommen att höra av dig till våra präster,
diakoner eller samtalsterapeuter.
Samtalen kan ske över telefon.
I Särö pastorat möter vi människor
i enskilda samtal och i grupper.
Här arbetar flera präster, diakoner
och samtalsterapeuter, som finns
till för församlingarnas invånare;
oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning. Vi är vana
vid att möta människor i olika
situationer och har tystnadsplikt.
Det är inget konstigt att söka hjälp
eller behöva prata. Du behöver inte
vara kristen eller medlem i Svenska
kyrkan och det kostar ingenting.
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Julen
i din kyrka

Ulla Jacobsson
VALLDA FÖRSAMLING
Diakon
Direkt: 0300-32 35 63
Mobil: 0760-02 31 63
ulla.jacobsson@svenskakyrkan.se

Robin Zieseniss
VALLDA FÖRSAMLING
Präst / Komminister

Elisabeth Belgrano Laasanen
KULLAVIKS FÖRSAMLING
Diakoniassistent

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

Direkt: 031-7887305
Mobil: 0760 023105
elisabeth.belgrano @svenskakyrkan.se

Eva Montelius
SLÄPS FÖRSAMLING
Diakon

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

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

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

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

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

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

Lene Skomedal medverkar i webbsändningen från Kullavikskyrkans
julkrubba den 24 december kl. 11.00

Öppna kyrkor
Våra kyrkor är öppna så mycket det går
i juletid! Max 8 personer samtidigt.

Välkommen in i värmen, tänd ett ljus
och titta på kyrkans julkrubba. Alla tre
kyrkor har varsin i olika stil.

Önska julmusik
Annies julfönster
Kom och hälsa på mig och mina
vänner i Kullavikskyrkans barnfönster. Ni hittar mig från 1:a
advent hela vägen fram till jul.
/Hoppas vi ses! Kram Annie

Söndag den 20 december
kl. 14-17 livesänder vi tre
timmars härlig julmusik från
Släps kyrka. Du kan önska
sånger i förväg eller direkt på
Facebook. Titta in i sändningen
en stund och sjung med oss!

Annie kommer berätta om olika
saker och t.ex. dela sina bästa
julpyssel och julbakstips.
Lämna gärna teckningar i vår
brevlåda, vid stora entrén, så
hänger hon upp dem i fönstret.
Och om du har någon fråga så
svarar hon gärna på samma vis!
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tro & tradition

Hallå där ...

Kyrknyckeln har träffat Olaus Manherde, en av herdarna
som var på plats den där speciella natten för över 2000 år
sedan, och bett honom återberätta sina minnen.

-J

a, det här är en natt som jag
aldrig kommer att glömma. Det
var ruggigt och kallt på ängarna. Jag och mina två herdekollegor
satt tätt ihop och vaktade djuren.
Det är ett farofyllt jobb och det kan
dyka upp vilddjur när som helst.
Vi hade precis lugnat ner djuren
och oss själva efter att ha jagat bort
en ulv som var i närheten. Plötsligt
lystes himlen upp, mitt i mörka
natten, och vi blev rädda och kastade oss till marken. Då hörde vi en
röst som sa: ”Var inte rädda” och vi
såg en ängel som stod framför oss.
Ängeln berättade att ett litet barn
fötts i Betlehem, ett stenkast bort,
en kung. Ängeln berättade också
för oss hur vi skulle ta oss till platsen där den nya lille kungen fötts.
Vi skulle finna honom i ett stall
vilket vi tyckte var konstigt för ett
sådant speciellt barn. Vi var alla
tre helt mållösa och märkte att en
änglakör stämt upp i den vackraste
glädjesång man kan tänka sig….
”Ära vare Gud i höjden…”. Jag ler
när jag tänker tillbaka. Plötsligt var
ängeln och kören borta och vi stod
kvar uppfyllda av det som hänt. Då
såg vi något vi inte lagt märke till
tidigare, en klart lysande stjärna,
precis ovanför platsen som ängeln
pekat ut.
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Levande
julkrubba är
tyvärr inställt
i år

Genast packade vi våra saker och
begav oss till Betlehem med vår
fårahjord. Precis som ängeln sagt
fann vi ett par med en liten nyfödd
baby i ett stall. Pappan, Josef,
berättade om hur fullt det varit på
alla värdshus kvällen innan och
att de därför var tacksamma för
stallet de fått låna. Barnet, som
fick namnet Jesus, var så vackert
och vi föll ner på knä och bad för
honom. Vi valde också ut det finaste lilla lammskinnet vi hade och
överlämnade det till Maria som
genast svepte in Jesus i det. Sedan
lämnade vi den lilla familjen,
alldeles varma i våra hjärtan och
begav oss tillbaka till ängen där vi
brukar hålla till. Och det som är
så spännande är att vi, några enkla
fåraherdar, var de första som fick
hälsa på Jesus. Faktiskt långt innan
de vise männen kom fram. Det är
vi lite extra glada och stolta över.
Till sist så vill jag säga att jag är så
glad att historien om Jesu födelse
upprepar sig varje jul och ni är
alla välkomna till Vallda och träffa
mig och mina herdekollegor och
förhoppningsvis också hitta stallet
där Jesus finns. OBS Levande
julkrubba är tyvärr inställt i år.
Annika Munther

Sång på balkong

U

nder coronapandemin har många körer pausat sin
verksamhet men vi har också funnit nya sätt att
sjunga tillsammans. T.ex. har vi erbjudit digitala
körövningar och delat upp körerna i mindre grupper för att
kuna hålla avstånd. Sång på balkong är ett annat initiativ
som fallit väl ut för både deltagare och åhörare.
Varje vecka under sommaren och hösten, och om vädret
tillåtit, så har personal från kyrkan och frivilliga körsångare
träffats och sjungit för våra äldre. Publiken har lyssnat från
balkong och uteplats och sjungit med i folkkära psalmer.

Margareta Wall, Ingrid Eixmann och Eva Jendhammar från Körskôj.
Rose Augutsson och Per Andersson från Vallda kyrkokör.

- Jag har flera vänner som nu bor här på Blåvingens äldreboende, säger Per Andersson som sjunger i Vallda kyrkokör.
- Det känns fint att kunna glädja dem, särskilt nu när det
varit besöksförbud på alla äldreboenden.
Vanligtvis besöker vi från kyrkan tillsammans med ideella
medarbetare, våra äldreboenden varje vecka året runt.
- Sång och gemenskap under pandemin är viktigt även för
oss körsångare, säger körledare Maria Blåberg som längtar
efter att få träffa sina körer som vanligt igen.
- Därför är ”Sång på balkong” ett jättebra sätt att ses på.
			

Elin Rytterqvist
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Tre olika andakter

Här följer förslag på några dagliga andakter att hålla.
Du behöver inte förbereda din stund med Gud. Ni kan mötas
mitt i vardagens kaos, eller på en lugn plats, i en bra stol,
med ett tänt ljus. Gud kommer dig till mötes, oavsett.
Här är tre olika former för din andakt.
Du kan välja en av dem, eller alla tre.

DAGENS BIBELORD

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Fira gudstjänst hemma
Du kan be och hålla din egen
andakt eller meditation där du
är. Eller fira en enkel gudstjänst
hemma, själv eller via webben.

Jag tycker att de varit i framkant med
att fira gudstjänst på webben.
Kyrkan har varit tydliga med att man
inte ställt in, utan man har ställt om.

När vi inte kan mötas som vanligt, kan
vi fira gudstjänst hemma istället. Det blir
inte samma sak, men det blir bra ändå.
Via pastoratets facebooksida kan du varje
söndag se en webbsänd gudstjänst från
en av våra kyrkor. Sidan är öppen för alla
och du behöver inte ha ett facebookkonto.
(Får du frågan om du vill skapa ett konto,
klicka då på ”Inte nu” eller grå krysset).
https://www.facebook.com/SvenskaKyrkanValldaSlapKullavik/

- Även om jag delar vardagen med min
make tycker jag att man blir lite skör av
att behöva isolera sig, särskilt när man
inte vet hur länge.
I annorlunda tider kan tro och religion
vara viktiga bidrag till att vi känner oss
trygga, tror Florence. Hon beskriver
den fina och välkomnande atmosfär
som mötte henne som nyinflyttad i
Kullavikskyrkan. Vanligtvis sjunger
hon i kören Körskôj och som kyrkvärd
får hon möjlighet att pyssla om vissa
gudstjänstbeökare lite extra. Allt detta
saknar hon såklart.
- Men det är väldigt fint med livesändningarna. Även om man missar gemen-

Florence Sjöbom är engagerad i Kullavikskyrkan sedan många år.
- Nu under corona har jag varit tacksam
och stolt över kyrkan där jag bor.
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Varje dag visas ett nytt bibelord på
svenskakyrkan.se. Vi utgår från det.
Från min födelsestund är mitt liv i din
hand, alltsedan jag blev till har du varit
min Gud. Ps 22:11

MORGONSTUND
skapen och kyrkkaffet efteråt så tycker
jag att man kan känna
en delaktighet.
- Gudstjänsten börjar
med att prästen säger
”låt oss fira gudsFlorence Sjöbom
tjänst tillsammans”,
och då känner jag att vi hör ihop.
- Min man har lyckats få upp livesändningen av gudstjänsterna på tv-skärmen
hemma, jag tänder ett ljus och tar ibland
fram psalmpoken och sjunger med. I
annorlunda tider har många ett behov
av att stilla sig en stund, tror Florence.
- Våra präster och musiker i församlingen är helt fantastiska. De framför
sitt budskap på ett vis som tilltalar.
Det känns äkta.
		

Elin Rytterqvist

Läs bibelordet 2–3 gånger på morgonen.
Låt det tala till dig. Inspirerar det dig att
göra eller tänka på något, speciellt idag?
Är det svårt att hitta inspiration i bibelordet? Du kan googla på det. Kanske har
någon annan tänkt kring just det som du
stannar upp inför. Ta med dig Guds ord i
din vardag.

MIDDAGSSTUND

KVÄLLSSTUND

Bön

Bön

Läs bibelordet tyst en gång vid ett tillfälle
under dagen, och sedan högt (om du vill
och kan). Vill du dela texten med någon
idag? Be för den personen och skicka
sedan texten i ett sms eller mejl.
Eller är det här ett bibelord som du verkligen inte vill dela med någon annan? En
del texter i Bibeln är svåra att ta till sig.
Ta tillfället i akt att be till Gud. Kanske
kommer bibelordet att överraska dig
nästa gång du läser det.

Herre hjälp mig att rätt bruka
den dag du nu ger mig.
Välsigna alla dess timmar.
välsigna dess plikter och arbete,
dess vila och glädje.
Välsigna mina händers arbete,
mina läppars tal
och mitt hjärtas tankar.
Låt mig få leva denna dag
inför ditt ansikte
och till din ära.

Gud, öppna mina ögon,
så att jag ser människors
allra djupaste nöd;
rör vid mina händer,
så att jag kan ge mat åt de hungriga:
rör vid mitt hjärta;
så att det kan värma de förtvivlade;
ge mig ett öppet sinnelag,
så att jag kan välkomna främlingar;
lär mig att dela mina ägodelar,
så att jag kan klä de nakna;
ge mig ömhetens
och medlidandets gåva,
så att jag kan känna omsorg
om den sjuke.
Hjälp oss förstå,
att när vi delar oro och kärlek,
vår fattigdom och vårt överflöd
tar vi del i din gudomliga närvaro
ibland oss.

Av Bo Giertz, bearbetad. Ur En liten bönbok,
i Den svenska psalmboken.

Från Zimbabwe. Ur En liten bönbok,
i Den svenska psalmboken.

Bön

Låt bibelordet vara en överlämning över
dagen. Tänk igenom din dag, allt som
har hänt. Läs bibelordet för dig själv då
och då. Vila i att allting är i Guds hand.
Men vissa bibelord är inget vi vilar i.
Dem kan vi lämna därhän. Som Luther
sade: ”lyfta på hatten och gå vidare”.
Någon annan gång i ditt liv kan det tala
till dig. Vila trygg i förvissningen att
Guds kärlek gäller oss även när vi inte
förstår Bibelns ord.
Vaka över oss, Herre,
himmelske Fader,
och bevara oss för allt ont,
både till kropp och själ.
Ge oss nåd att i denna natt
tryggt vila under ditt beskydd.
Och när en gång
vår sista afton kommer,
låt oss då få somna i din frid,
att vi må vakna i din härlighet.
Genom din Son, Jesus Kristus,
vår Herre.
Medeltida bön. Ur En liten bönbok,
i Den svenska psalmboken.

Drick en kopp kyrkkaffe, om du har
lust till det och känn att du är en del av
ett stort sammanhang, mycket större än
vad du kanske kan känna just nu!
Från www.svenskakyrkan.se
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DECEMBER
vecka 50

Webbsändningar

tisdag 22 december
släp 12.30-14.00 Lunch
30 lunchlådor finns att köpa
för 40 kr i Släps församlingshem.

Vi webbsänder gudstjänst, musikandakt
och lunchmusik. De är stängda för besök
och kan endast ses på: www.facebook.
com/SvenskaKyrkanValldaSlapKullavik

Öppen kyrka

Hit kan du komma fysiskt.
Max 8 personer samtidigt.

OBS

vecka 48
söndag 29 november - 1 sönd i advent
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, kk, rpa)
Patrik Finn -trumpet. Webbsänd.
släp 11.00 Gudstjänst (jm, ln) Brasskvintett
Musica In Excelsis, sång. Webbsänd.
kullavik 11.00 Gudstjänst (tp, sj, mr) Sång av
PITA. Inka Glänneskog -trumpet. Webbsänd.
särö 17.00 Gudstjänst (tp, mb, ln) Brasstrio med
Kjell Munther, Maria och Jonas Blåberg. Webbsänd.

vecka 49

tisdag 8 december
släp 12.00 Lunchmusik: Julsånger med Åsa Winald
och Björn Johansson vid flygeln. Webbsänd.
släp 12.30-14.00 Jullunchlåda 30 lunchlådor för
avhämtning, 80 kr. Förbeställs tel: 031-788 73 04.
torsdag 10 december
vallda 19.00 Musikandakt (kk, rz) Webbsänd.
söndag 13 december
- 3 sönd i advent
kullavik 11.00 Gudstjänst
(jm, ln, mb) Webbsänd.
kullavik 13-15 Öppen kyrka
Luciamusik, ljuständning,
möjlighet till samtal (jm, ln, mb).

vecka 51

torsdag 17 december
vallda 19.00 Musikandakt (tp, rpa) Webbsänd.

torsdag 3 december
vallda 19.00 Musikandakt (tp, rpa) webbsänd.
söndag 6 december - 2 sönd i advent
vallda 11.00 Gudstjänst (jm, mb) webbsänd.
släp 14.00-16.00 Öppen kyrka (tp, mb)
Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.

Julen webbsänds från
din kyrka

Fira jul med oss

tisdag 15 december
släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor
att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.

tisdag 1 december
släp 12.00 Lunchmusik:
Julbrass med Musica In Excelsis, webbsänd.

vecka 52

söndag 20 december - 4 sönd i advent
släp 11.00 Gudstjänst (tp, mb, ln, rpa)
släp 14.00-17.00 Julens sånger (tp, mb, ln, rpa)
Livesändning från Släps kyrka. Välkommen att
sjunga med oss via Facebook! Önska gärna jullåtar
i förväg eller under tiden. Webbsänd.

torsdag 24 december - julafton
kullavik 11.00 Sång och musik
vid julkrubban (tp, sj) Medverkande:
Familjen Skomedal, webbsänd.
vallda 12.00 Samling vid julkrubban
(rz, rpa), webbsänd.
släp 17.00 Julbön (tp, ln, mb), webbsänd.
vallda 23.30 Midnattsgudstjänst (rz, kk)
Kim med vänner sjunger. Webbsänd.

JANUARI

vecka 1

Webbsändningar

Hit kan du komma fysiskt.
Max 8 personer samtidigt.

OBS

vecka 53

fredag 25 december - juldagen
släp 7.00 Julotta (tp, ln, rpa, mb) Kurt Levinsson
-trumpet. Webbsänd.
kullavik 11.00 Gudstjänst (tp, mb) Webbsänd.
kullavik 13.00-15.00 Öppen kyrka Musik, ljuständning, möjlighet till samtal och nattvard (tp, mb).
lördag 26 december - annandag jul		
släp 11.00 Gudstjänst (jm, ln) Webbsänd.
släp 13.00-15.00 Öppen kyrka (jm, ln)
Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.
söndag 27 december - sönd e jul
vallda 11.00 Gudstjänst (cgw, ln) Webbsänd.
vallda 13.00-15.00 Öppen kyrka (cgw, ln)
Musik, ljuständning,
möjlighet till samtal.

vecka 53
torsdag 31 december - nyårsafton
släp 15.00 Nyårsbön (tp, mb) Därefter öppen
kyrka till kl. 17.00 med musik, ljuständning,
möjlighet till samtal.

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).

tisdag 19 januari
släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med
Lars Nordung, webbsänd.
släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor
att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.

Vi webbsänder gudstjänst, musikandakt
och lunchmusik. De är stängda för besök
och kan endast ses på: www.facebook.
com/SvenskaKyrkanValldaSlapKullavik

Öppen kyrka

onsdag 6 januari -trettondedag jul
vallda 11.00 Gudstjänst (jm, ln) webbsänd.
vallda 13.00-15.00 Öppen kyrka Musik, ljuständning, möjlighet till samtal och nattvard (jm, ln).
söndag 10 januari - 1 sönd e trettondedagen
kullavik 11.00 Gudstjänst (kj, mb) webbsänd.
kullavik 13.00-15.00 Öppen kyrka (kj, mb)
Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.

vecka 2
tisdag 12 januari
släp 12.00 Lunchmusik: Lars Nordung, webbsänd.
släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor
att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.

fredag 1 januari - nyårsdagen
vallda 18.00 Nyårskonsert: Trion Från Stan
Spännande musik i en sällsamt känslig tappning.
Melankolisk pop och oförfalskad folkmusik. Man
anar storstadens puls trots att man trampar längs
med urskogens stigar. Det doftar fuktig myr
och nylagd asfalt. Mjuka harmonier blandas med
mäktig stämsång. Som att få andas ut och känna
värmen sprida sig och omfamna dig.
Karin Lindqvist -sång. Lisa Jacobsson -sång.
Marcus Eklund -gitarr och sång.
Trion från Stan hör hemma i Göteborg.
(rz, rpa) Endast webbsänd.
söndag 3 januari - söndagen efter nyår
släp 11.00 Gudstjänst (rz, rpa) webbsänd.
släp 13.00-15.00 Öppen kyrka (rz, rpa)
Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.

vecka 3

söndag 17 januari - 2 sönd e trettondedagen
släp 11.00 Gudstjänst (jm, ln) webbsänd.
släp 13.00-15.00 Öppen kyrka (jm, ln)
Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.

torsdag 21 januari
vallda 19.00 Musikandakt (tp, rpa) Webbsänd.
söndag 24 januari - 3 sönd e trettondedagen
vallda 11.00 Gudstjänst (jm, rpa) webbsänd.
vallda 13.00-15.00 Öppen kyrka (jm, ln)
Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.

vecka 4
tisdag 26 januari
släp 12.00 Lunchmusik: Piano till lunch med
Carl Christiansson, webbsänd.
släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor
att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.
torsdag 28 januari
vallda 19.00 Musikandakt (rz, kk) Webbsänd.
söndag 31 januari - septuagesima
kullavik 11.00 Gudstjänst (tp, mb) webbsänd.
kullavik 13.00-15.00 Öppen kyrka (tp, mb)
Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.

Matlåda i Vallda start v 2

På torsdagar kan du köpa kökets matlåda som du äter var du
själv vill. Beställs senast kl. 12 dagen innan på tel: 031-93 52
70 (lämna namn, telefonnummer, antal) och hämtas i Vallda
församlingshem mellan kl. 11.30 och 12.30. Matlådan kostar
50 kr och vi kan laga max 50 portioner. Meny på hemsidan.

Med reservation för ändringar

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!

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). 15

FEBRUARI

vecka 6		

tisdag 23 februari
släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med
Berit Larsson, webbsänd.
släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor
att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.

Webbsändningar

Vi webbsänder gudstjänst, musikandakt
och lunchmusik. De är stängda för besök
och kan endast ses på: www.facebook.
com/SvenskaKyrkanValldaSlapKullavik

Öppen kyrka

Hit kan du komma fysiskt.
Max 8 personer samtidigt.

OBS

vecka 5		
tisdag 2 februari
släp 12.00 Lunchmusik: Orgel till lunch med
Lars Nordung, webbsänd.
släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor
att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.
torsdag 4 februari
vallda 19.00 Musikandakt (tp, rpa) Webbsänd.
söndag 7 februari - kyndelsmässodagen
släp 11.00 Gudstjänst (cf, ln) webbsänd.
släp 13.00-15.00 Öppen kyrka (cf, ln)
Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.
släp 15.00 SöndagsDraget (cf) Barnens bibel
till dig som fyller fyra under året.

torsdag 25 februari
vallda 19.00 Musikandakt (rz, kk) Webbsänd.
tisdag 9 februari
släp 12.00 Lunchmusik: Podd till lunch med sång
av Maria Blåberg & Tomas Philipson, webbsänd.
släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor
att köpa för 40 kr i Släps församlingshem.
torsdag 11 februari
vallda 19.00 Musikandakt (rz, kk) Webbsänd.
lördag 13 februari
släp 9.00-17.00 Retreat
Detta är en dag bara för dig. Du
inbjuds till en tyst retreat i fastans
tid där du kan få vila både kropp
och själ och söka Guds närvaro
i ditt liv. 100 kr inkl. frukost, lunch, fika. Anmälan
senast 8/2: evelyn.montelius@svenskakyrkan.se
söndag 14 februari - fastlagssöndagen
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, rpa) webbsänd.
vallda 13.00-15.00 Öppen kyrka (rz,rpa)
Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.

vecka 7		

Bibel till
alla barn

Alla barn i pastoratet
erbjuds att få en
Barnens bibel det år
man fyller fyra. Har
du inte fått någon så
hör av dig!

vecka 8		

tisdag 16 februari
släp 12.00 Lunchmusik: L Nordung -orgel, webb.
släp 12.30-14.00 Lunch Det finns 30 lunchlådor
att köpa för 40 kr i Släps församlingshem
onsdag 17 februari
släp 19.00 Askonsdagsmässa (ln) Webbsänd.

lördag 27 februari
släp 16.00 Konsert: Trio Skandinavia har på kort tid
etablerat sig som en av Sveriges mest lovande kammarmusikensembler. Trions medlemmar representerar
alla de skandinaviska länderna; Kern Westerberg från
Danmark, Daniel Hormazábal från Sverige och Amalie
Stalheim är från Norge. Program: Andrea Tarrodi,
Amanda Maier, Wolfgang Rihm och Robert Schumann.
Med reservation för ändringar, se www.saromusik.se
Arr: Särö musiksällskap, entré 150 kr.
söndag 28 februari - 2 sönd i fastan
släp 11.00 Gudstjänst (kj, ln, rpa, mb) webbsänd.
släp 13.00-15.00 Öppen kyrka (kj, ln, rpa, mb)
Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.
vallda 15.00 Barnens söndag (rz, rpa)
Happy Singers.

torsdag 18 februari
vallda 19.00 Musikandakt (tp, rpa) Webbsänd.
söndag 21 februari - 2 sönd i fastan
kullavik 11.00 Gudstjänst (jm, sj) webbsänd.
kullavik 13.00-15.00 Öppen kyrka (jm, sj)
Musik, ljuständning, möjlighet till samtal.
släp 15.00 Afternoon Tea Jessica Zandén berättar och visar
bilder av sin morfar Gösta Nystroem. Åsa Winald sjunger bla
”Sånger vid havet” av Gösta Nystroem, Björn Johansson vid flygeln.

En
framtid I
och ett
hopp

alla tider har människors liv innehållit glädje och sorg, medgång och motgång. Även om det skiljer flera tusen år och
yttre omständigheter skiftar, så är vi människor ganska lika.
Vi skrattar, gråter, hjälper varandra, säger och gör saker vi inte
är så stolta över, oroar oss för framtiden och ser framåt.
Så här i Advents- och jultid möter vi Maria, Josef och den
nyfödde Jesus. Hur såg livet ut för dem? Uppbrott från sitt hem,
en lång resa, Maria var höggravid. Ingen som tog emot dem i
Betlehem, inget bokat hotellrum. Mitt i allt detta kan vi ändå
ana ett lugn, en förvissning om att Gud var med dem. Både
Maria och Josef hade fått besök av en ängel. De hade fått ett
uppdrag. Händelserna runt födelsen bekräftade det de fått veta:
Jesus var den Messias de väntat på.
Vi lever i en pandemi, alla är påverkade av den. Hur ska det bli?
Har vi en framtid? Finns det något hopp?
I Kyrkan har vi en trosbekännelse, vi säger Vi tror. Vi är en
gemenskap, vi får bära varandra. Vi tror tillsammans och vi
får hoppas tillsammans. Ena dagen tappar jag sugen och då får
någon annan uppmuntra mig. En annan dag är det jag som kan
uppmuntra någon; ringa ett telefonsamtal eller skicka en hälsning.
Vi får påminna varandra om Julens Glada budskap: Gud blev
människa för att rädda oss, för att vi ska få vara Guds barn. Gud
blev människa för att ge oss ett hopp!
Profeten Jeremia levde i en svår tid, Gud fick använda honom
som profet. I Jeremia 29:11 står det: Gud säger: ”Jag ska ge er
en framtid och ett hopp”
		Ulla Jacobsson, diakon i Vallda församling

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Cathrine Fernlöf (cf), Jenny Magnusson (jm).
16 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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Ps. maila gärna in dop- eller vigselbilder, eller tagga oss
på instagram, så publicerar vi dessa i Kyrknyckeln.

Döpta

34 år mellan
bilderna

vallda församling
Andersson Tilde Evelina
Bay Lindmark Charles Emanuel John
Brundin Olle Herbert Zackarias
Espling-Ek Ebba Linnea
Heidenborg Aidesjö Viggo
Hult Elis Göran
Jerkfelt Cajsa Maria Christina
Johansson Ellen Sara Louise
Lignell Esther Louise Blanche
Ljungberg Ebba Jannike
Lund Karin Wilma Linnea
Ohlsson Starke Julia Emilia

Hallå där Philip Jegermalm,
dopbarn på första bilden och
pappa på den andra.

Alvin döptes den 6 september i Släps kyrka.
Thea döptes den 3 oktober i Släps kyrka.

släps församling
Eklund Dante
Fahlvik Elsa Kristin
Hertinge Maja Cornelia
Jarkvist August Ernst C-J
Magnusson Belle Veronica
Nagel Leonora Anna Viktoria
Tham Dagmar Maria Herta
kullaviks församling
Hansen Clara Charlotta Alice
Jegermalm Carl Albert Vincent
Lindgren Saga Heng Syun Naemi
Malmros Portillo Tilde Amelia
Rudbo Levi Oskar Stefanus
Thysenius Alvin Olof Lars

Enskilt dop

Vi erbjuder självklart enskilt dop. Just nu är det en maxgräns på 8 personer
i kyrkan inklusive präst och musiker. I alla våra kyrkor finns kamerastativ.
Boka dop och vigsel hos Stefan eller Jenny på pastorsexpeditionen på
tel: 0300-32 35 50 eller e-post: saro.pastorat@svenskakyrkan.se

Vigda till äktenskap
vallda församling
Bolin Magnus
Ohlson Therese
Goldsmith Mikael
Crona Maria
kullaviks församling
Eking Stefan
Bergdahl Sjölin Lisa
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tro & tradition

Vigda till sista vilan
vallda församling
Arnesson, Jan
Asklund, Ulf
Axell, Marie
Bergman, Nadja
Fredriksson, Birgit
Idermark, Lars

Jansson, Doris
Malm, Rolf
Medin, Maj-Britt
Rosseland, Kjell
Setterbom, Jan
Åkermo, Ulla

släps församling
Abrahamsson, Maj
Heidar, Joanna
kullaviks församling
Högberg Klas
Johannesson, Marianne
Lehn, Hans

Det är 34 år mellan dopbilderna, och du
och din son bär samma dopklänning,
hur känns det?
Det känns fantastiskt fint, tycker jag. På
min frus sida finns en dopklänning i släkten
som hon själv haft och också Vincents
syster Nike döpts i, och vi ville från början
gärna att den skulle användas även till
lillebror. Av olika anledningar fick vi dock
vänta med Vincents dop och den klänningen
blev för liten för honom. Vi hörde av oss
till församlingen och det fanns möjlighet att
låna denna dopklänning och den passade
bra. I den lilla bok som medföljer klänningen upptäckte vi sedan att även jag burit
den 1986. Och det kändes såklart lite extra
speciellt.
Fick ni coronaanpassa dopet?
Ja. Vi hade tänkt döpa Vincent betydligt
tidigare men på grund av pandemiutbrottet
fick vi flytta fram det två gånger och också
ställa in på grund av sjukdomssymptom
vid ett tillfälle. Under dopet konstaterade
prästen Katarina att det var fjärde gången
gillt för Vincent att verkligen bli döpt. Vi
fick också skala ner och bjöd betydligt färre
än tänkt från början, samt fick tänka till lite
extra gällande servering av mat och fika
efter dopceremonin.

1986
2020

Bästa minnet från dopdagen?
Vincent var på strålande humör under
sitt dop och bjöd oss alla på leenden och
skratt. Bästa minnet är när han under
dopakten valde att plaska ordentligt i
dopfunten, det var verkligen han som
stod i centrum denna dag.
		

Elin Rytterqvist
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Vårterminen 2021

Vårterminen börjar förhoppningsvis vecka 5. Sportlov vecka 7 och påsklov vecka 15.
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. .
KÖR: Sångligan, 4-6 år
Onsdagar jämna veckor kl. 16.30-17.15.
Sjung, lek och dansa med oss.

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
Måndagar kl. 9.30-12.00.
Mötesplats för föräldrar och barn.
Babycafé, 0-12 månader
Torsdagar kl. 9.30-12.00. Start under våren.
Mötesplats för föräldrar och barn.
Småbarnssång, 0-6 år
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.

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.
Samling och kreativa aktiviteter.
KÖR: Happy Singers, åk 1-3
Onsdagar kl. 17.15-18.00.
Sång, rörelse och musik i en härlig blandning.
4G, åk 3-7
Torsdagar kl. 13.00-18. 00, 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, andakt. Startar under VT21.

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.
Startar under VT21.
Träffa kompisar, spela brädspel.
Dela funderingar med oss, stort
som litet. Mys. Häng. Gör läxan.
MUSIK: PITA, från 13 år
Torsdagar kl. 16.30-17.45
En sånggrupp där du får möjlighet till
coachning både enskilt och i grupp.

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

VALLDA
Vallda örtagård Måndagar kl. 16.00.
Vi sköter om vår bibliska trädgård.

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.

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
Startar under VT21.
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.
Lunch Torsdagar kl. 12.00 start under VT21.
Yoga Fredagar kl. 12.00 och
Medicinsk yoga kl. 13.00 startar VT21.
Zumba Onsdagar kl. 13-14. Ute på gården.
Dansglädje, enkel koreografi, alla kan hänga med.

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.
VOX - sångteknik, från 13 år
Måndagar, onsdagar kl. 18.00-21.00.
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
Ordinarie tider: Gubbröra
Varannan måndag kl. 16 – 17.30.
Körskoj Tisdagar kl. 18.30-20.00.
Under pandemin övar körerna lite
annorlunda. Hör av er till Maria Blåberg
för att få reda på vad som gäller.

Med reservation för ändringar

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!
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Det finns många traditioner som
skadar människor, exempelvis
sedvänjan att gifta bort unga
flickor och att svärfamiljen har
rätt att straffa och fostra henne.
För att bryta traditioner är det
viktigt att människor får ny kunskap och nya förebilder. Gruppen ”Kvinnor mot våld mot kvinnor” som Act Svenska kyrkan
stödjer i staden Bhubaneswar
i Indien, är ett exempel på hur
starka förebilder kan förändra
sina samhällen inifrån.
I pjäsen som utspelas framför mig sitter
hon på knä, kvinnan i den rosa sarin.
Ovanför henne står två andra kvinnor. De
skriker hårda ord till henne, knuffar och
slår henne så fort hon försöker resa sig
upp. Pjäsen handlar om hur svärföräldrar och andra släktingar försöker tvinga
gravida kvinnor att göra abort om fostret
som växer i magen är en flicka.

tion efter att hon gift sig, hem till sina
svärföräldrar, sin man och alla hans
syskon. De bor nu i ett av Bhubaneswars slumområden. I pjäsen spelar hon
kvinnan som ska tvingas göra abort.
– Jag giftes bort när jag var 16 år,
berättar Joshna. Jag känner igen mig
i pjäsen vi spelar eftersom mina svärföräldrar har misshandlat mig mycket,
mest genom att vara elaka mot mig och
säga fruktansvärda saker. De fick mig
att tappa allt mitt självförtroende.
Joshna fick gå i skolan till årskurs 7,
sen var det giftermål, moderskap och
att stanna i hemmet som hushållerska

åt sina svärföräldrar som blev hennes liv. De avskydde henne eftersom
hennes föräldrar inte haft råd med
någon hemgift, en summa pengar
som brudens föräldrar enligt tradition
betalar till mannens familj för att de
ska ta över förmyndarskapet över deras
dotter.

Rätten att inte bli misshandlad

– Jag gick med i självhjälpsgruppen
för kvinnor i mitt område som LWSIT
hjälpt oss att organisera. Vi har fått lära
oss att vi inte ska behöva bli slagna av
våra män, eller svärföräldrar, eller av
främlingar på gatan. Vi har rättigheter
och vi kan förändra våra liv.

Nu är Joshna
utvald av sin
grupp till att
vara deras
representant
i WAVAW.
De träffas regelbundet i en möteslokal
som Act Svenska kyrkan finansierat.
Tillsammans har de en stark röst och nu
kan de äntligen få gehör från polis och
myndigheter när övergrepp inträffar, vilket var helt omöjligt för några år sedan.
– Vi är starka tillsammans och känner
stolthet över det vi gör. Ser vi att någon
far illa eller kommer någon till oss och
ber om hjälp anmäler vi det till LWSIT
och Kvinnorådgivningen hos polisen.
Vi går också hem till paret och samtalar
med mannen om det är han som slår. Vi
har också rätt att utfärda böter i de fall
då polisen inte agerar.

Goda förebilder leder vägen framåt

När kvinnor anmäls försvunna, misshandlade eller våldtagna, läggs utredningen ofta ner eller påbörjas aldrig
med argument att det saknas bevis eller
att det rör sig om privata angelägenheter
mellan en man och hans fru. Polisen
saknar också resurser att handlägga alla
fall av våld mot kvinnor eftersom de
är så många. I ett land som Indien,
där lagstiftningen gjort framsteg för
jämställdheten men där implementeringenav lagen och människors värderingar
i övriga samhället inte har hängt med,
ökar våldet. Särskilt i slummen.

Scenen spelas av kvinnor som alla är en
del i WAVAW (Women Agains Violence
Against Women) i delstaten Orissa,
Indien. De bildades 2009 med stöd av
Act Svenska kyrkans partner LWSIT,
Lutheran World Service India Trust, och
består av 30 kvinnor från 30 slumområden i staden Bhubaneswar.

Bortgift som 16-åring

Joshna Nayak i den rosa sarin kommer
från ett mycket fattigt område långt
utanför staden. Hon flyttade, enligt tradi-

BRYT EN
TRADITION

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

För alla flickors rätt till ett värdigt liv
Foto: Magnus Aronson /IKON

Därför är det så viktigt, det arbete som WAVAW-kvinnorna
gör tillsammans. Det handlar
om att utbilda, om att rädda liv
och om att ge flickor hopp och
goda förebilder som står för
styrka, kunskap och frihet.

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA
SKADLIGA TRADITIONER.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning
och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel.
Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv.

– Jag har lärt mig så mycket.
Mitt självförtroende har
verkligen stärkts. Jag kan
mina rättigheter, gruppen har
bra kontakter om vi behöver
hjälp och jag får dessutom lära
andra det jag själv vet. Som
jag sa så misshandlade mina
svärföräldrar mig mycket förut. Det
gör de inte längre, säger Joshna och
ler med en skarp glimt i ögonen.
Var med i Act Svenska kyrkans
julinsamling för alla flickors rätt till
ett värdigt liv! Swisha din gåva till
9001223. Tack!

SWISHA DIN GÅVA
TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

Text: Sanna Bülow,
Kommunikatör Act Svenska kyrkan

Foto: Magnus Aronson /IKON
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SNED- KRISTEN
VRIDEN SYMBOL
PÅ ANBÖNHUS KARABIL

RYDBERG
SOM
SKREV
"TOMTEN"

GÖRS DET
OFTA PÅ
KLAPPEN

Lös och skicka in senast
den 5/2, så har du chans
att vinna en kasse med
gott och blandat. Vinsten
hämtas på pastorsexpeditionen i Vallda.

KAN MAN
GIFTA
SIG PÅ
BLÄDDRAR
UNGA I
ARM

FÖR
VÅR
ELIT

JESU
FÖDELSESTAD
HAR EN DEL
PÅ LOFTET

SOM
MEST

PUNGDJUR

HYSSPYS

Grattis till
Bo Lissbrant (Kullavik) och
Bo Hanson (Särö) som vann
på förra korsordet.

SLÅ
AV

FÅGELBO

SLINGRAT

BILLQUIST
SOM
SJÖNG

ÖGLOR

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

KATEDRAL
GETT
NÄRING
FIOLBYGGARFAMILJ

KOORDINATIONSRUBBNING

MUHAMHÖGLJUDD MAD SOM
KLAGAN BOXADES
SKINNLAPP
SLOGS
SAMMAN
MED SAS
ALLA KÄNNER DEN
MEN DEN
KÄNNER
INGEN

Glöm inte att fylla i namn!

OUTSIDER

BLIR KLÄDD
EN GÅNG OM
ÅRET

TEN
LÄSES
SUROR
I

MER
FREKVENT

Ort:

GNAGARE
ÄR INTE
VAPENFÖR

"Gamla och unga,
låtom oss sjunga:
Ära åt Herren Gud!
aaaa aaaa aaaaaa
ljuder de orden,
änglarnas glädjebud."
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Namn:

TAR DEN
SOM GÅR
STORMAKT

FEM

P SA L MEN

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

MJUK
OCH BEHAGLIG

KAN
SÅDAN
FÅNGAS
I

HANDIKAPPAD

KOM
ABRAHAM
FRÅN

Tel:

ALLS INGET LOV
OSTMASSA

STYRMEDEL
HÅL I
ISEN

HITTAR
DU MALAKI I
KRUCIFIXTEXT

KAN
RÄDDA
LIV
FALLER
IHOP

Korsord

FEMHUNDRA

ANNO
DOMINI

BOK
2004

