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Vinterns
program i
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2021/22

Nya Prästgården

Invigning och julgransplundring i Släp
Läs också om: Örtagården 20 år. Vårens projektkörer.
Våra handarbetande änglar. Julen är bäst i kyrkan.
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välkommen till särö pastorat
Pastorsexpeditionen (vid Vallda kyrka)

Ära åt Gud i höjden och frid på jorden
Vi känner igen hälsningen från julnatten. Änglarna, den himmelska hären,
som sjunger när herdarna just fått reda
på att Frälsaren är född. Det gamla
budskapet som möter den nya tiden.
Julen är härlig på så vis att alla gamla
traditioner blir viktiga samtidigt som
man får fundera på var man står just
nu. Ska dom gamla julgranskulorna
upp eller ska vi köpa nya? Vad har hänt
sen förra året? Vilka är med i år och
vilka saknar vi? Förväntningar på att
det ska få bli fint och stämningsfullt?
Eller kraven på att just motsvara förväntningarna? Tid att betala tillbaks för
dåligt samvete kanske eller bara lämna
allt och resa någon annanstans när man
äntligen kan det igen? Klimatångest
inför julklappar, konsumtion och pynt?
Ändå finns nattens änglasång med
genom julen oavsett hur den blir. På
samma sätt som psalmbokens 297,
härlig är jorden, med orden om änglasången i vers tre. ”Änglar de sjöngo…”
Året runt sjunger vi orden i så många
begravningsgudstjänster. I söndagsgudstjänsternas liturgiska moment följer de också i det som kallar laudamus,
lovsången. Laudamus, så vackert och

ändå otidsenligt ord kanske? Typiskt
kyrkord, lite fint men på många
sätt obegripligt. Kanske för att just
änglasången är obegriplig. Hur kan
det finnas himmelska toner mitt i
världens mörker? Ändå upplevs
det när man minst anar det. Guds
närvaro trots allt det svåra och tunga.
Änglasången kulminerar kanske på
julnatten men följer oss ändå ständigt
under året. Dag efter dag, stund efter
stund, i medgång och motgång, en
påminnelse om Guds nåd, Guds gåva
till oss. Frid på jorden trots allt, både
före, under och efter jul.
Tomas Philipson
kyrkoherde i
Särö pastorat

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

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

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

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

Vallda kyrka
Robin Zieseniss präst 		
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
Moa Lundin värdinna			
Lyktans fritids 			
Jonatan Lampa förskollärare		
Linda Carlsson fritidspedagog		
Anna Redig barnskötare			

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

Släps kyrka

Foto: Florence Sjöbom

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

031-788 73 01
031-788 73 04
031-788 73 32
031-788 73 47
031-788 73 11
031-788 73 13
031-788 73 44
031-788 73 45
0760-02 31 95
031-788 73 31
0300-32 30 71
0300-32 35 70
0300-32 35 91
0300-32 35 74

Kullavikskyrkan

kyrknyckeln ges ut av Särö pastorat och delas ut gratis till alla hushåll i Vallda, Släp och Kullavik.
Tidningen utkommer i 8 500 ex. Fyra nummer per år. ansvarig utgivare: Tomas Philipson kyrkoherde,
tomas.philipson@svenskakyrkan.se redaktör & grafisk form: Elin Rytterqvist kommunikatör,
elin.rytterqvist@svenskakyrkan.se redaktion: Annika Munther, Lars Nordung, Katarina Lampa,
Karl-Oskar Löfgren, Linda Carlsson, Tomas Philipson. omslagsbild: Elin Rytterqvist.
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Katarina Johansson präst			
Christina Ingmyr diakon			
Sofia Johansson kyrkomusiker		
Maria Raffai musikpedagog		
Annika Munther kommunikatör
Sari Abrinder församlingspedagog		
Anne-Sophie Magnusson församlingsassistent
Sara Wickstrand pedagog, barn och familj
Anna Schweizer församlingspedagog, ungd.
Elisabeth Lanner verksamhetsledare kök

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

kort & gott

Tillsammans i jul
Luciamanifest

för alla flickors rätt till ett värdigt liv

Legenden om Lucia berättar om en flicka
från Syrakusa på Sicilien. Hon levde på
300-talet och hon protesterade mot att bli
bortgift. Hon hävdade rätten till sin egen
kropp, sin tro och sina egna val. Lucia
bröt mot förväntningarna att hon skulle
lyda och underkasta sig. Idag minns vi
den kraft som Lucialegenden manifesterar och tänker på alla dem som fortfarande kämpar för sina rättigheter.
Alla människor är olika men har ett lika
okränkbart värde. Inom varje enskild individ finns ett ljus. Vi tror på dess värme
och på att låta ljuset fortsätta stråla,
starkare för varje dag. Var med i kampen
för varje flickas rätt till ett värdigt liv.
Läs mer på sidan 12-13 och swisha din
gåva till julinsamlingen: 900 1223.

Herrens nåd är
var morgon ny

Ingen ska behöva vara ensam i jul.
Den 24 december kl. 16.30 firar vi jul
i Vallda församlingshem med julbord,
julsånger, lek och dans kring granen.
Tomten kommer med julklappar till
barnen.

Sportlovskul v 7

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

Anmälan senast 20/12 till
Lennart på tel: 0707-50 80 82 eller
lennartjanson1@gmail.com alt.
expeditionen: 0300-32 35 50.

Sjung gospel med
Malin Abrahamsson!

Café Bryggan

Vårt nya café i Kullavikskyrkan har
vanligtvis öppet måndag, tisdag,
torsdag kl. 10-16, onsdag kl. 13-16
och fredag kl. 10-13. Här kan du ta en
kopp gott kaffe, en fika eller en lunch.
Ibland gästas vi av någon föreläsare
eller så bjuds det på musik.

Vill du sjunga gospel med denna stjärna har du nu chansen i Kullavikskyrkan projektkör. Malin Abrahamsson
leder oss i projektet och övar med oss
samtliga gånger! Malin har varit ledare
för Solid Gospel och Java Gospel.

start 15 januari. föranmälan.
läs mer på sidan 15.

kalendarie på sid 20-23.

morgonpsalm av Lina Sandell

sg
Våren

rupper startar vecka 2-3 se sidan 24-25.
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ideell

Örtagården i Vallda 20 år
D

et blommar från tidig vår till sen
höst i Örtagården i Vallda. Nedanför prästgården mot ängarna
och fläderträden hittar du denna väldoftande plats. Ibland hålls det dop ute i det
fria här, ibland sitter några ner en stund
med en kopp kaffe och då och då kommer en pensionärsgrupp på besök.

Ett gäng entusiaster gör det här möjligt år
efter år. På måndagar träffas de i Örtagården och arbetar med de gröna händerna.
De planerar och planterar, rensar ogräs,
vattnar och fikar i en härlig gemenskap.
Just denna måndag i sena september
delas perenner.
- Det är bra att göra på hösten, säger
Birgitta Siebrands. Och Ann Janson visar
inramningen mot den nya grusgången
som anlagts mellan kyrkan och det som
ska komma att bli Vallda kyrkpark.
- Här ska vi sätta massor av kantnepeta.
Doften är ljuvlig.
- För mig är det här paradiset, säger
Charlotta Hanner Nordstrand som varit
med sedan 2019.
Här finns mångas favoritblommor
representerade och Britta Johansson
berättar om sin förgätmigejtatuering som
symboliserar barn och barnbarn.
I somras hölls ett tillbakablickande möte
eftersom det i år är 20 år sedan grundandet av Örtagården.

- Vi satt i pergolan utanför fritids och
försökte sammanställa bakgrunden till
verksamheten och hur den utvecklats
under åren, berättar Ann Janson.
Lillan Wallén började som diakoniassistent i Vallda 1998 på uppmaning av
diakon Solveig Smedberg. Lillan hade
då en idé om att skapa en örtagård med
bibliska växter som knöt an till Vallda
medeltida kyrka. Kyrkoherde Göran
Lehnberg var positiv till idéen och
2001 startade en grupp på 8 personer
med arbetet att för hand gräva upp
och rensa bort ogräs från det område
där Örtagården idag ligger. Varje träff
avslutades med en liten andakt som
Lillan höll i.
Man började planera och skissa på
trädgården och delade in den i fyra
olika avdelningar. Ett kvarter för
bibliska örter varav en odlingsruta för
den så kallade kyrkobuketten. Boken
”Plantera din trädgård med inspiration
från Bibeln” av F. Nigel Hopper utgiven av förlaget Cordia 1997 användes
som inspiration.
Idag finns över 100 olika arter i
Örtagården. Tanken är att 1/3 av alla
växterna ska härröra från Bibeln och
1/3 vara perenner. Årets perenn planteras varje år och resterande tredjedel
består av grönsaksland samt ettåriga
och tvååriga växter.

Kyrkobuketten
Förr i tiden var det vanligt att kvinnor
hade med sig en liten bukett till kyrkan
med väldoftande växter. Man plockade
vad som fanns runt stugknuten, längs
med vägen eller vid kyrkan. Stjälkarna
bands ihop med en tygbit och lades
ovanpå psalmboken.
Troligtvis användes kyrkobuketten för
att dölja dålig lukt, men kanske också för
att gömma sig bakom om man ville viska
med grannen eller som hjälp att hålla sig
vaken under en lång predikan så man
slapp bli väckt av ”kyrkstöten”.
Den fina skylten som informerar om
kyrkobuketten skapades av konstnären
Lasse Härngren från Släp och kom upp
2018.
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Foto: Magnus Aronson /Ikon

ideell

På bilden från vänster Lotta Hanner
Nordstrand, Ingeborg Hagman,
Britta Johansson, Margit Sjöbäck,
Birgitta Siebrands, Lillan Wallén,
Maila Caldeborn, Anita Börjesson och
Ann Jansson.
Övriga deltagare genom åren har
bl.a. varit: Sonja Jönsson, IngaLisa Hansson, Elizabeth Atterbom,
Margareta Stiernstedt och Marie
Amberntsson.

Grusgångarna inramar planteringssängarna. Kantstenar hämtades från Margit
Werners och hennes makes stenbrott i
Fjärås.
- Vi la upp dem på en släpkärra som
Lillan körde tillbaka till Vallda, berättar
de som var med.
Utanför den röda arbetsboden sitter
gruppen och fikar en stund varje träff.
Idag finns el i boden och vatten strax
utanför. Här förvaras redskap, verktyg,
böcker, dynor och bord i god ordning.
En brevlåda är uppsatt på utsidan.
Med bidrag från Särö pastorat och Sensus studieförbund görs inköp av växter
och redskap och även inspirerande
dagsutflykter någon gång per år.

I april 2008 byggde Bengt Sjö åtta
nya örtesängar i trä till Örtagården och
dessa underlättade både planterandet
och skötseln. En portal byggdes i ett
tidigt skede av James Wallén. När
denna portal murknade tillverkade
Lennart Janson tre nya till den södra,
västra och östra sidan av Örtagården
som restes 2018 med hjälp av Erik
Siebrands. Erik och Lennart målade
även om redskapsboden. 2019 restes
den fjärde och norra portalen.
Under några år odlade fritidsbarnen grönsaker i fyra odlingslådor i
Örtagården. Nu har de fått ett eget
odlingsområde precis intill fritids.
Lådorna i Örtagården används numera
till potatisodling.

Ingvar Henriksson placerade två bikupor i Örtagården 2018 och förhoppningsvis arbetar dessa flitiga insekter
också med att pollinera våra växter.
Örtagården är ett populärt utflyktsmål
under den ljusa delen av året och på
Valldadagen i september brukar gruppen bjuda på lavendelkakor, lavendelskorpor och flädersaft från de egna
odlingarna. I samband med domsöndagens gudstjänst säljs adventskransar
som Örtagårdens medlemmar bundit.
Detta är en fin tradition som var igång
redan 2006 till arbetskretsens julbasar.
Tack till Ann Janson och Lotta Hanner
Nordstrand för era anteckningar.
		Elin Rytterqvist

7

god jul

Julen är bäst i kyrkan
I kyrkan är det lätt att komma i julstämning och ta en paus från allt jäktande.
Här är några av våra highlights. Kalendarie hittar du på sidan 20-21.

För dig som vill lyssna
på härlig julmusik
Första advent

Varmt välkommen till din kyrka.
Fredag 26 november
Kullavik kl. 18.00 Gubbröras adventskväll.
Söndag 28 november
Vallda kl. 9.30 Familjegudstjänst
Släp kl. 11.00 Gudstjänst
Kungsbacka kammarkör, Rejoice, Brasskvintett.

Kullavik kl. 11.00 Gudstjänst Adventskören.
Kullavik kl. 12-15 Jul i Kullavik
Öppet på Café Bryggan. Julmys i kyrkan och på torget.

Vallda kl. 11.00 Gudstjänst
Vallda kyrkokör. Patrik Finn -trumpet.

Allsång i kyrkan

Kammarkörens julkonsert
Här njuter vi av körsång på
hög nivå. På programmet står
carols, svenska julklassiker
och en och annan ny julsång,
som krydda på konserten.

För dig som vill höra
julens glada bud
Levande julkrubba

En utomhusvandring
för alla åldrar. Här
möter du glada skådespelare, skönsjungande änglakör, några
kameler, en åsna,
tre vise män och ett
nyfött Jesusbarn.
Korv med bröd, varm
dryck. ca 40 minuter.

Lördag december kl. 15.00
och 18.00 i Släps kyrka.

Luciakonsert
Klassiskt luciafirande

Vacker sång och tända ljus. Ta en paus
från vardagen och kom i fridfull helgstämning. Damkör under ledning av
Sofia Johansson, Maja Molander -cello.
Lördag 11 december kl. 18.00
i Släps kyrka. Webbsänd.

Onsdag 1 december drop-in mellan
kl. 16.00-18.00 i Vallda kyrkby

Julens Sånger Nonstop

Allsång varvat med körsång,
solosång och julmys tillsammans
med Gubbröra, Vallda kyrkokör,
Rejoice och Körskôj med orkester.
Söndag 19 december drop-in och
drop-ut mellan kl. 15-19 i Släps kyrka.

Julspel

Julen från ovan

I himlen pågår stora förberdelser. Gud
har en plan och den är något utöver det
vanliga. Änglarna övar och stjärnan
blinkar. Snart är det jul för allra första
gången. Fri entré.
Onsdag 15 december kl 18.30
i Kullavikskyrkan.
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För dig som är
morgonpigg
Julotta Kom in i värmen när
juldagsmorgon glimmar. Vi minns
Jesu födelse, och delar en stund i
gemenskap. Förr firades julotta oftast
redan kl. 4.00 på morgonen.

Julpyssel
& marknad
Under fyra kreativa timmar öppnar
vi upp för julpyssel i Släp. I år kryddar vi dessutom extra med julmarknad vid grillstugan. Gröt, skinksmörgås och varm dryck finns att köpa.
Tisdag 7 december kl. 15-19 i Släp.

För dig med barn

Lördag 25 december kl. 7.00 i Vallda och
Släps kyrkor och kl. 8.15 i Särö kyrka.

För dig som vill gå
i kyrkan på julafton
Julbön

Magnus Tjelle sång
Kurt Levinsson trumpet
Lasse Nordung orgel

Luciakväll

Fredag 24 december
kl. 17.00 i Släps kyrka

Tisdag 7 december
i Kullavik.
Söndag 12 december
i Vallda och Släp.

Ljusen glittrar stämningsfullt. Välkommen till en
traditionell midnattsmässa
med vår präst Robin
Zieseniss och sång av
Åsa och Ulf Nomark.

Vid julkrubban

Fredag 24 december
kl. 23.30 i Vallda kyrka

Barnkörerna m.fl.
sjunger för oss på
härligt glittriga
luciafiranden.

På själva julafton är du
välkommen till kyrkan
i Vallda och Kullavik.
Hör om natten då Jesus
föddes. Ett mysigt sätt
att lära sig om grunden
till varför vi firar jul.
Fredag 24 december
Kullavikskyrkan kl. 11.00
Vallda kyrka kl. 12.00

Midnattsmässa

För dig som vill ha mer jul

Musik i julnatten
Avrunda julafton
med ljuv musik.
Anna Redvik sång
Maria Raffai piano.
Präst: Katarina
Johansson.

Fredag 24 december
kl. 23.30 i Kullavikskyrkan

Trettondedag jul Trettondagen

är den allra äldsta kristna högtiden.
Tretton dagar efter jul, den 6 januari,
firar vi att österländska stjärntydare
hittade vägen till Jesus i Betlehem.

Torsdag 6 januari kl 11.00 i Vallda kyrka
Foto: Marika
Hofvenschiöld
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föreläsningar

Marika Lang om konsten att
njuta av livet
Onsdag den 23 februari kl. 19.00 kommer Marika Lang till Café Bryggan
och pratar om: Konsten att njuta av
livet!
Måndag, tisdag, torsdag kl. 10-16
Onsdag kl. 13-16 Fredag kl. 10-13
På Café Bryggan i Kullavikskyrkan kan du ta en
kopp gott kaffe, fika eller äta lunch. Ibland gästas
vi av föreläsare eller så bjuds det på musik.

Konstnären Marika Lang är född 1961
i Göteborg och bor idag i Kullavik.
Hon arbetar som konstnär och hennes
varma och naivistiska motiv utstrålar
ofta glada vardagssituationer.

Franco Pinzani berättar om
Italiens konst och historia

H
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allå där Franco Pinzani, som i vinter
och vår håller föredrag om Italien på
torsdagarnas bryggluncher i Kullavikskyrkan.

2 december kl. 12.00 Rom under renässansen. Vi möter dåtidens stora bl a Michelangelo, Raffael. Vi beundrar Sixtinska kapellet
och möter påvarna Alexander den XI och
Leo den X.

Varifrån kommer din kärlek till Italien och
dess konst? Jag är italienare, född utanför
Verona. Som ung fick jag plats som lärling
hos en bildhuggare. Min mamma var mycket
konstintresserad och tog med mig på alla
möjliga konstutställningar. Jag utbildade mig
till designer och har byggt många modeller
av bilar, hus och detaljer till bilar. 1971 fick
kärleken till min fru, men också till Sverige,
mig att flytta hit. 1982 skolade jag om mig till
slöjdlärare, bildlärare och sedan språklärare.
Franco har bl. a. tillverkat julkrubban i Kullavikskyrkan och påskgraven i Vallda kyrka.

10 februari kl. 12.00 Michelangelo.
Vi bekantar oss ännu mer med Michelngelo
och hans storverk.
10 mars kl. 12.00 Verona. Vi promenerar
i romantiken och musikens stad och möter
Romeo och Julias balkong. Den fina arenan
och spåren från antiken.
21 april kl. 12.00
Venedig Vi tar en båttur i Adriatiska havet
pärla med hundratals broar och kanaler. Vi
beundrar verk av Bellini, Giorgione och Tiziano
och suckar sedan under en välkänd bro…

Tack alla ni fantastiska
församlingsbor som
stickar och virkar åt
oss i Vallda, Släp
& Kullavik!

Inga-Lill är en av våra
handarbetande änglar
I
våras såg Inga-Lill Andersson en efterlysning på Facebook där Kullavikskyrkan
sökte folk som ville hjälpa till att sticka
fodral till de lite tråkiga sittdynorna. Några
dagar senare hade hon vägarna förbi kyrkan
och fick med sig ett gäng garnnystan och en
instruktion. 70x70 maskor och att man skulle
hålla sig till färgskalan av inköpta garner
sa den. Mönster och teknik var fritt. Det
gick inte många dagar innan Inga-Lill kom
tillbaka med ett par kreativt, mönsterstickade
kuddfodral. Några månader senare har det
blivit ett helt gäng stickade kuddfodral och
Inga-Lill Andersson är nu också en av pastoratets fantastiska stickerskor av dopänglar.

Vi träffar Inga-Lill i Kullavikskyrkan när
hon tittar förbi för att hämta små träpärlor
att ha som huvuden till dopänglarna och får
höra lite mer om hennes passion till garn.

Som liten tillbringade Inga-Lill mycket tid
med sina morföräldrar i Kullavik. Mormor
arbetade som sömmerska och morfar som
trädgårdsmästare. Inga-Lill snappade upp
kunskaper från båda två och har än idag ett
stort intresse för både sömnad och trädgård.
När hon skulle utbilda sig på 60-talet föll valet på sömnad och hon utbildade sig först till
ateljésömmerska och sedan inom konfektion
till både tillskärare och skräddare.

Efter många år som anställd på några av de
stora konfektionsfabrikerna i Göteborg fick
hon möjlighet att ta över en sybehörsaffär i
Linnéstaden där Inga-Lill hade tyg och garn
på nedervåningen och syateljé på ovanvåningen. Där höll hon också under många år
sömnadskurser. Någon gång under 90-talet
ebbade intresset för sömnadskurser ut och
internet tog till viss del över och Inga-Lill la
ner de kurserna.
Inga-Lill bor idag på morföräldrarnas tomt i
Kullavik i ett hus som hon och hennes man
byggde i början på 2000-talet. För Inga-Lill
är virkning och stickning en meditativ
avkoppling och det blir ett par timmars
handarbete både morgon och kväll framför
tv:n. Barn och barnbarn har fått mycket fint
stickat under åren men just nu finns inget
behov och därför tycker Inga-Lill att det är
perfekt att förena nytta med nöje och sticka
och virka till kyrkan.
		Annika Munther
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MUSIKAL OM DEN FRÄMSTA AV JESUS KVINNLIGA
LÄRJUNGAR. INSPIRERAD AV MARIANNE
FREDRIKSSONS BOK ”ENLIGT MARIA MAGDALENA”.
MANUS OCH MUSIK AV ÅSA WINALD.
12

musikal

Maria Magdalena Musikalen
Fredag 4 mars 2022 är det
nypremiär på musikalen
”Maria Magdalena” av Åsa
Winald. 2014 spelade Minna
Sanderoth den lilla Maria
Magdalena. Nu sju år senare
spelar hon den vuxna.

M

usikalen har hämtat sin
inspiration i Marianne
Fredrikssons bok ”Enligt
Maria Magdalena”, som är en fiktiv
historia om ”Jesus närmaste lärjunge”.
Boken berättar om en stark kvinna, som
vågade trotsa patriarkatet och gå sin
egen väg.
Släps Musikalensemble består av ca 25
sångare, under ledning av Åsa Winald,
regissör Sten Dereman och repetitör
Anita Milding.
Minna Sanderoth var med i uruppförandet av musikalen ”Maria Magdalena”
2014 och då spelade hon lilla Maria
Magdalena. Nu har hon vuxit upp och
spelar den vuxna Maria Magdalena.
Hur känns det? - Det känns som att
cirkeln är sluten. Det känns tryggt, för
att jag har gjort det förut, men ändå
spännande, för det blir inte samma igen,
utan något nytt.
Biljetter 150 kr:
Maila namn, antal biljetter och datum
till mariamagdalena.biljett@gmail.com
Vid biljettfrågor, kontakta Minna på sms
till tel: 0727-20 55 19.

Vad är utmaningarna med denna produktion, jämfört med när du var 12 år?
- Det svåraste för mig är att tänka bort
hur den vuxna MM gjorde sceniskt då,
men nu har vi en bra regissör och det
kommer därför att bli annorlunda. Jag
behöver spegla något djupare än jag
gjorde då. Då spelade jag ett barn. Nu
spelar jag en vuxen oberoende kvinna,
som tror på sig själv och sin uppgift i livet.
Hur var det att spela lilla Maria Magdalena? - Det var så längesen. Jag var
bara 12 år och det var den första produktionen jag var med i. Det var där jag fastnade för musikteater. Gemenskapen man
får i ensemblen, utmaningen i uppgiften
som rollgestaltare. Nu har jag mer erfarenhet. Jag har gått på musikgymnasium och
där satte vi upp både musikaler, teaterföreställningar och gjorde många konserter.
Ser du ett annat djup i Maria Magdalena nu? - Ja, verkligen. Nu förstår
jag det feministiska djupet bättre och
jag tänker också på hur musikalen har
en koppling till vår nutid. Många av de
problem som speglas i musikalen, såsom
krig, utanförskap, samhällsproblem,
kvinnoförtryck är något vi alla känner
igen. Det är en speciell känsla att se musikalen med ”nya” ögon, med ett bredare
perspektiv.
Premiär fredag 4 mars kl 19.00
Förest. lördag 5 mars kl 19.00
Förest. söndag 6 mars kl 19.00
Förest. fredag 11 mars kl 19.00
Förest. lördag 12 mars kl 19.00
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Lyktans fritids

Sorgbearbetning

Söker ni ett fritidshem som
erbjuder en lugn och trygg miljö
med engagerade pedagoger?

Skilsmässor, sjukdom, arbetslöshet och relationer som inte fungerar. Var med och prova en metod
för att lära sig läka ditt brustna
hjärta.

Lyktan är ett fritidshem i Vallda som drivs
av Särö Pastorat med barn från förskoleklass till åk 3. Varje dag hämtar vi barnen
på Toråsskolan och promenerar till fritids.
Vi arbetar utifrån våra ledord:
• Värdegrund:
Empati – Respekt – Trygghet - Glädje
• Lärande genom lek
• Delaktighet
Vi bedriver fritidshemsverksamhet på
kristen grund.
För oss är det viktigt att barn och föräldrar
känner gemenskap och delaktighet i
Svenska Kyrkan.
Vi arbetar utifrån kristen tro och tradition och deltar ibland i församlingens
gudstjänster och aktiviteter. Verksamheten
följer Skollag och Läroplan (Lgr11).
Mer information om verksamheten och
ansökningsformulär finns på svenskakyrkan.se/saro/fritidshemmet-lyktan
Ansökan inför hösten 2022 tas emot
fr.o.m. 1 februari.
Vid frågor:
Lyktan: 0760-02 31 55.
Rektor: 031-788 73 31.
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Sorger eller förluster handlar mycket om
brustna hjärtan. Känslor som vi har av misslyckanden, sådant vi önskar varit annorlunda, det vi önskar att vi gjort bättre eller
något vi gjort mer av. Förluster och sorg är
så mycket mer än dödsfall, det är skilsmässor, relationer som inte fungerar i privatlivet
eller på arbetet. Sorg kan vara sjukdom
och arbetslöshet. Många gånger stoppar vi
dessa känslor och sorg djupt i vårt inre och
hoppas på att tiden skall läka våra sår. Men
tiden läker inte våra brustna hjärtan!
Jag inbjuder dig som har sorg eller förluster
i ditt liv att vara med på kursen Sorgbearbetning™. Det är en metod där du får lära
dig hur du kan läka ditt brustna hjärta genom att hitta det som är oförlöst. Olöst sorg
eller förluster beror nästan alltid på något
okommunicerat av känslomässig natur.
Kursen innehåller 8 kursträffar följande
söndagar:13/2; 20/2; 27/2; 6/3; 13/3; 20/3;
27/3 och 3/4.
Kl. 19-21 i
Kullavikskyrkan.
Mer information eller
anmälan sker till
annika.olsson@svenskakyrkan.se

körsång

Nya körprojekt
Körsång i projekt passar t.ex. dig som
inte hinner vara med i en kör varje vecka
hela terminen, eller för dig som vill
prova sjunga på ett särskilt tema.

Sjung gospel med
Malin Abrahamsson!

Kullavikskyrkans projektkör startar upp våren med att
sjunga Gospel! Malin Abrahamsson leder oss i projektet
och övar med oss samtliga gånger.
Efter succén ”Prova sjung GOSPEL” kör
vi nu ”Prova sjung ROCK” med körledare
Kim Kehlmeier. Vi lär oss 6 rocklåtar på 6 veckor
och avslutar med en konsert i Vallda kyrka.
”Prova sjung” är en kör i projektform där alla, oavsett sångvana, är välkomna att sjunga tillsammans.
Kören är kostnadsfri att delta i. Sång och musik är en
kraftkälla och en hälsoboost, och att få sjunga i kör
är något av det roligaste man kan göra!
Vi övar i Vallda kyrka på onsdagar kl 19-21, vecka
3-9 med uppehåll vecka 7. Vi avslutar projektet med
en kördag som mynnar ut i en konsert på kvällen den
6 mars. Medverkar på konserten gör ett liveband.
I samband med starten får du tillgång till inspelning
med din stämma, så du kan öva hemma. Du får
också texterna till de sånger vi ska sjunga.
Frågor? Hör av dig till musikpedagog
Kim Kehlmeier på tel: 0300-32 35 72 eller
e-post: kim.kehlmeier@svenskakyrkan.se
Begränsat antal platser och föranmälan sker på:
www.svenskakyrkan.se/saro/prova-sjung-rock

Malin Abrahamsson är sångpedagog och körledare med
stor erfarenhet av att leda gospelkörer. Hon har genom
åren varit ledare för bl a Solid Gospel och Java Gospel
som båda är kända gospelkörer. Sedan några år tillbaka
driver hon också företaget School of Gospel som erbjuder
kurser och samordnar gospelprojekt runt om i Göteborg.
Att vara med är gratis! Men du måste anmäla dig senast
10 januari till: maria.raffai@svenskakyrkan.se
Dessa datum träffas vi och sjunger i Kullavikskyrkan:
Lördag 15/1 kl. 15-18. Måndag 17/1 kl. 18.30-20.
Måndag 24/1 kl. 18.30-20. Måndag 31/1 kl. 18.30-20.
Söndag 6/2 rep från ca kl. 14. Kl. 17 medverkar vi i
musikgudstjänsten i Kullavikskyrkan.

Julkören

Vi övar i Kullavikskyrkan:
Torsdag den 16 dec kl 18.30-20.00.
Tisdag den 21 dec kl 18.30-20.00.
Vi sjunger på Julafton kl 11.00 i Kullavikskyrkan.
Ingen föranmälan. Varmt välkommen!
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kyrkoval 2021

VALRESULTAT

Hur gick det i kyrkovalet?
Den 19 september 2021 hölls kyrkoval i Svenska kyrkan. Här hittar du valresultat och lite statistik
från valet. Mer information hittar du på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/valresultat
I kyrkovalet 2021 var valdeltagandet i
Särö pastorat 16,96 %. En minskning med
0,66 % jämfört med föregående val, men
ändå det högsta valdeltagandet i Kungsbacka kontrakt.
Med anledning av pandemin utökade
Valnämnden i Särö pastorat öppettiderna
för förtidsröstning. Man gjorde det även
möjligt att förtidsrösta i Släps församlingshem och i Kullavikskyrkan. Under
2 veckor var det öppet för förtidsröstning
i Särö pastorat i 130 timmar (57 timmar
2017) och vi tog emot 602 förtidsröster
(240 förtidsröster 2017).

Fördelning av röstande 2021
Antal röstberättigade: 11521 st
Antal röstande: 2021 st
Andel röstande: 17,54 %
Avgivna röster: 2 021 st
Giltiga röster: 1 872 st
Ogiltiga röster: 149 st

Kyrkofullmäktiges
första möte med nyvalda ledamöter hålls
onsdag 1 december
kl. 19-21 i Vallda
församlingshem.
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Kyrkofullmäktige
Slutgiltigt valresultat
Fördelning av mandat

Nomineringsgrupp - Antal mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 3
Borgerligt alternativ 8
Kyrkan i Centrum i Särö pastorat 5
Levande kyrka i Särö pastorat 9

Fördelning av ledamöter

Totalt antal ledamöter: 25
därav antal kvinnliga ledamöter: 11
därav andel kvinnliga ledamöter: 44 %

Valda ledamöter valområdesvis
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Marie Bovin
Per Gunnarsson
Åsa Andersson
Borgerligt alternativ
Anders Brynolf
Lena Svenstedt Hampf
Mats Brorström
Christer Ring
Ulf Persson
Ture Sandén
Ingrid Johansson
Mårten Carlquist
Marita Arvidsson ersättare
Bo Hammarstrand ersättare
Franklin Eck ersättare
Kyrkan i Centrum i Särö pastorat
Lena Jonsson
Ola Manhed
Ingemar Lönnberg
Gunilla Skogsberg
Per Ynnerman
Charlotta Hanner Nordstrand ersättare
Pia Jirander ersättare
Eva Johansson ersättare
Levande kyrka i Särö pastorat
Peter Wesley
Ann-Charlotte Ekensten
Ingvar Henriksson
Ulla Strid
Alexander Mayer
Karin Thulin
Marianne Samuelsson
Christer Carlsson
Maria Lafquist Ackeborn
Rune Bergenwall ersättare
Yvonne Ericsson ersättare
Lennart Janson ersättare
Brita Sahlin ersättare
Eva Nikell ersättare

Bibeläventyret
Nu är vi igång igen och gör
Bibeläventyr!!! Men vad är
egentligen ett Bibeläventyr?

B

ibeläventyret är framtaget för att
passa skolans miljö och önskemål
och riktar sig främst till årskurs 4 och
5. Det är såklart godkänt enligt läroplanen.
Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord,
trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så
att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta
och funderingar. Bland annat så rappar vi tio
Guds bud och den gyllene regeln. Vi följer
en röd tråd genom Bibeln och går igenom
flera av Bibelns berättelser och hur de hänger
ihop ur ett historiskt perspektiv.

I årskurs 4 går vi igenom Gamla testamentet
med bl a skapelsen, Noa, Sara och Abraham,
Mose, Rut och kung David. I årskurs 5 lär
vi känna Nya testamentet som handlar om
Jesus, liknelserna och undren, Paulus spännande liv, de kristna högtiderna mm.
Hur går det till?
Vi kommer till klassrummet och har med oss
dator, rekvisita mm. Alla elever får ett häfte
att skriva och hänga med i. Vi behöver ca 6
timmar per testamente som vi delar upp på
två besök.
Så här tyckte några av eleverna i åk 4, Kollaskolan i Kungsbacka om Bibeläventyret.

Lisa i 4B: Roligt att vi fick vara med och
göra drama. ”Rapen” var också väldigt kul.
Emilia 4B: Kul att vi fick lära oss mer om
Noa och så.
Elthon i 4C: Gillade framförallt berättelsen
om David och Goliat. Spelet som vi fick på
slutet var kul, och Jona i den stora fisken.
Alicia 4B: Jag tyckte ”Rapen” var häftig,
kan vi inte köra den en gång till? Och russinaskarna som vi fick.
Alaya 4B: Kul att vi fick lära oss mer om
bibelberättelserna.
Vill du boka eller veta mer?
För skolor i Vallda och Kolla
kontakta Birgitta Henriksson på
birgitta.henriksson@svenskakyrkan.se
För skolor i Särö, Malevik och Kullavik
kontakta Annika Munther på
annika.munther@svenskakyrkan.se
		

Annika Munther
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JULINSAMLINGEN 2021

BRYT EN TRADITION

EN AV TRE FLICKOR
UTSÄTTS FÖR VÅLD
UNDER SITT LIV.

FLER ÄN 30.000
FLICKOR GIFTS BORT
VARJE DAG.

#BRYTENTRADITION

FLER ÄN 10.000
FLICKOR KÖNSSTYMPAS
VARJE DAG

:  /

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter
men verkligheten ser olika ut. Tillsammans kan vi stoppa
tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor.

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt!

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

svenskakyrkan.se/act

Vår julkalender

nt och
Delas ut i adve
swisha
man får gärna
årets julen summa till
till någon
kampanj. Kom
av våra
gudstjänster
för liten
och stor.
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En gåva som betyder något
Rehab för jorden, Mammakrafter, En ny man och
Nystart är några av alla gåvopaket från 50 kr som finns
i gåvoshopen: https://gavoshop.svenskakyrkan.se/

Bryt en tradition!
Act Svenska kyrkans julinsamling 2021
Vi lever alla under samma
himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi
föds, eller vilket kön vi har, ser
verkligheten olika ut. Mellan
första advent och trettondag jul
pågår Act Svenska kyrkans julinsamling - för allas rätt till ett
värdigt liv. Tillsammans kan vi
bryta skadliga traditioner som
tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor.
Traditioner är invanda seder och bruk,
språk och värderingar som förs vidare
från generation till generation. De skapar
ofta en trygg ram runt våra liv, vilket blir
extra tydligt i samband med advent, jul
och lucia. Men det finns också traditioner som är skadliga. Varje dag gifts fler
än 30 000 flickor bort och fler än 10 000
flickor könsstympas. Var tredje flicka
utsätts för våld under sitt liv – bara för
att hon är flicka. Dessa traditioner måste
brytas!

Traditioner och våld

Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade, men
djupt rotade åsikter och normer kring
kvinnors och flickors roll i samhället är
ett av grundproblemen. Våldet förkommer i alla länder, inom alla religioner
och i alla samhällsklasser.

Den globala ekonomiska krisen i
coronapandemins spår har skapat allt
större påfrestningar på samhällen och
individer. Ekonomisk stress kopplad
till patriarkala strukturer är starkt
bidragande orsaker till att våldet mot
kvinnor och flickor ökat lavinartat
under de det senaste året.

Religiösa aktörer har ett
särskilt ansvar

I många länder har människor större
förtroende för religiösa ledare än för
politiker och myndigheter. Därför är
det avgörande att religiösa företrädare
tar avstånd från orättvisa normer, värderingar och traditioner. Act Svenska
kyrkan har en unik möjlighet att
samarbeta med andra religiösa aktörer
och förändra förtryckande strukturer,
oavsett om de finns inom kyrkan eller
i övriga delar av samhället.
Tillsammans med andra kyrkor,
organisationer och tusentals frivilliga
arbetar Act Svenska kyrkan för mer
rättvisa samhällen, där flickor och
kvinnor kan göra sina egna val i livet.
Tillsammans kan vi göra skillnad. Din
gåva gör det möjligt!
Swisha din gåva till julinsamlingen:
900 1223
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DECEMBER

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!

vecka 48

vecka 49
tisdag 7 december
kullavik 12.15 Brygglunch
13.00 Vardagsropodden
släp 15.00-19.00
Julpyssel och julmarknad
Glögg, skinksmörgås och
julgröt finns att köpa.
Julmarknad med hantverk.
kullavik 17.30 Gudstjänst för små o stora
barnkörer (kj, mr) Luciatåg.
vallda 19.00 Kvällsbön

onsdag 1 december
vallda 16.00-18.00 Levande julkrubba
En utomhusvandring för alla åldrar på 40 minuter.
Änglakör, kamel, åsna, vise män och Jesusbarn.
Drop-in mellan kl. 16.00-18.00 i Vallda kyrkby.
Servering med korv med bröd och varm dryck.		
torsdag 2 december
kullavik På Bryggan 13.00 Föreläsning Franco
Pinzani - Rom under renässansen. Vi möter dåtidens
stora, bl.a. Michelangelo.
kullavik 18.00 Mässa
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
lördag 4 december
släp 15.00 och 18.00 Julkonsert Kungsbacka
kammarkör under ledning av Lasse Nordung.
söndag 5 december - 2 sönd i advent
vallda 11.00 Gudstjänst (ao, mb) webbsänd
släp 11.00 Mässa (tp, ln)
kullavik 17.00 Gudstjänst (ao, mb)

torsdag 9 december
vallda 12.00 Torsdagslunch Vi sjunger julsånger.
kullavik På Bryggan 13.00 Sciffle´n Such
kullavik 18.00 Mässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa) Lovsångsgruppen.

Lucia
konsert
lördag 11 december
släp 18.00 Luciakonsert (kj) Projektkör med
Sofia Johansson, Maja Molander -cello. Webbsänd.
söndag 12 december - 3 sönd i advent
vallda 11.00 Mässa (rz, kk, rpa)
släp 17.00 Luciakväll (jm, åw) Barnkörer.
kullavik 11.00 Gudstjänst (kj, mb) webbsänd.
vallda 16.00 & 17.30 Luciafest Barnkörer. (rz,
kk, rpa). Plats bokas på svenskakyrkan.se/saro		

vecka 51

Fira jul
med oss

fredag 24 december
- julafton
kullavik 11.00
Samling vid julkrubban
(ao, mr) Julkören.
vallda 12.00
Samling vid julkrubban (rz, rpa)
Lisa Forsman -sång.
vallda 16.30 Fira jul med oss!
Vi hälsar alla i Särö Pastorat som vill fira jul i Vallda
församlingshem välkomna. Vi njuter av julbordet,
sjunger julsånger, leker, dansar kring granen och så
kommer tomten med julklappar till barnen.
Max antal: 50 pers. Deltagaravgift: Frivillig. Anmälan
senast 20/12: saro.pastorat@svenskakyrkan.se
släp 17.00 Julbön (jm, ln) Magnus Tjelle -sång,
Kurt Levinsson -trumpet och Lasse Nordung -orgel.
Webbsänd.
vallda 23.30 Midnattsmässa (rz)
Sång av Åsa och Ulf Nomark
kullavik 23.30 Musik i Julnatten (kj, mr)
Sång av Anna Redvik.
lördag 25 december - juldagen
vallda 7.00 Julotta (ao, rpa) Vallda kyrkokör.
släp 7.00 Julotta (jm, ln) Rejoice
särö 8.15 Julotta (ao, rpa) Rebecka Palmgren
Ashour - sång.
söndag 26 december - annandag jul
släp 11.00 Mässa (kj, ln) webbsänd, sammanlyst.

vecka 50

Julens Sånger Nonstop
Släps kyrka 19 december

tisdag 14 december vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 15 december kullavik 18.30 Julspel
torsdag 16 december
kullavik På Bryggan 13.00 Personalkören
kullavik 18.00 vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
söndag 19 december - 4 sönd i advent
släp 15-19 Julens Sånger Nonstop Allsång
varvat med körsång, solo, julmys tillsammans med
Gubbröra, Vallda kyrkokör, Rejoice och Körskôj med
orkester. Rebecka, Maria B, Lasse och Jenny.

vecka 52
fredag 31 december - nyårsafton
kullavik 15.00 Nyårsbön (ao, rpa)
släp 16.00 Nyårsbön (ao, rpa)
vallda 17.00 Nyårsbön (ao, rpa)

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

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

Med reservation för ändringar

JANUARI
vecka 52

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 2

vecka 3

tisdag 11 januari
släp 12.00 Lunchmusik Orgel med Lo Bringeland.
släp 12.30 Lunch
kullavik 18.00 Kvällsandakt
vallda 19.00 Kvällsbön

tisdag 18 januari
släp 12.00
Lunchmusik
Emelie Sundborn &
Rikard Flink -sång,
Maria Blåberg -flygel,
Lasse Nordung -orgel.
släp 12.30 Lunch
kullavik 18.00 Kvällsandakt
släp 18.30 Filmkväll: Min pappa Marianne.
vallda 19.00 Kvällsbön

Julgransplundring i nya

Glittrande nyårskonsert i Vallda kyrka

lördag 1 januari - nyårsdagen
vallda 18.00 Nyårskonsert (rz, rpa)
Vallda kyrkokör. Rebecka Palmgren Ashour
-körledare, Karin Lindqvist -sång och piano,
Lisa Jacobsson -sång, Elisabeth Nilsson -cello.		
söndag 2 januari - sönd e nyår
kullavik 11.00 Gudstjänst (cgw, rpa) webbsänd.

PRÄSTGÅRDEN

torsdag 13 januari
släp 13.00 Välkommen till nyinvigning av Prästgården i Släp. Kolla in våra nya lokaler samtidigt
som vi dansar ut julen med julgransplundring och
annat skoj för alla åldrar.
kullavik 18.00 Mässa
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
söndag 16 januari - 2 e trettondedagen
vallda 11.00 Gudstjänst (kj, rpa)
släp 11.00 Mässa (tp, ln)
kullavik 17.00 Gudstjänst (kj, mb)

vecka 1

torsdag 20 januari
vallda 12.00 Torsdagslunch ”Hunehals borg och
norra Halland under tidig medeltid” med Berit Hall.
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa) Lovsångsgruppen.

lördag 22 januari
släp 16.00 Konsert: Liederkvartetten med bl.a.
Anna Sundborg, fiol, och med Martin Strid, baryton.
Arr: Särö muiksällskap, entré 150 kr.
söndag 23 januari - 3 e trettondedagen
vallda 11.00 Mässa (rpa)
kullavik 11.00 Mässa (jm, ln)

torsdag 6 januari - trettondedag jul
vallda 11.00 Gudstjänst (cgw, ln) webbsänd,
sammanlyst.
söndag 9 januari - 1 e trettondedagen
vallda 11.00 Mässa (cgw, mb)
släp 17.00 Mässa (jm, ln)
kullavik 11.00 Gudstjänst (jm, ln) webbsänd.

vecka 4
tisdag 25 januari
släp 12.00 Lunchmusik Orgel med Lasse Nordung.
släp 12.30 Lunch
kullavik 18.00 Kvällsandakt
vallda 19.00 Kvällsbön
torsdag 27 januari
vallda 12.00 Torsdagslunch
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)

av
igning
v
n
I
1
en
13/
stgård
ä
r
P
a
ny
Under hösten har Prästgården i Släp totalrenoverats.
Välkommen till våra nya fräscha lokaler!

söndag 30 januari - 4 e trettondedagen
vallda 11.00 Gudstjänst (tp)
släp 11.00 Mässa (kj, mb)
kullavik 17.00 Gudstjänst (kj, mb)

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). 21

Med reservation för ändringar

FEBRUARI

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 8

vecka 7

vecka 5

tisdag 22 februari
släp 12.00 Lunchmusik Manskören Gubbröra
och Maria Blåberg. släp 12.30 Lunch
kullavik 18.00 Kvällsandakt
vallda 19.00 Kvällsbön

tisdag 1 februari
släp 12.00
Lunchmusik
Jazz och visa med
Dina Grundberg trio.
släp 12.30 Lunch
kullavik 18.00 Kvällsandakt
vallda 19.00 Kvällsbön
torsdag 3 februari
vallda 12.00 Torsdagslunch ”Läsglädje för alla”
med Ann-Charlotte Ekensten.
kullavik 13.00 På bryggan Lunchbandet med
Anders Brynolf, Christer Svensson m.fl.
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa) Lovsångsgruppen.
lördag 5 februari
särö pastorat Konfafestival (rz, jm, kj)
söndag 6 februari - kyndelsmässodagen
vallda 11.00 Mässa (tp, mb)
släp 11.00 Mässa (jm, ln)
kullavik 17.00 Gospelgudstjänst (kj, mr)
Projektkören under ledning av Malin Abrahamsson.

GOSPEL
KONSERT

vecka 6
tisdag 8 februari
släp 12.00 Lunchmusik Orgel med Lasse Nordung.
släp 12.30 Lunch
kullavik 17.30 Familjegudstjänst (kj, mr)
vallda 19.00 Kvällsbön
torsdag 10 februari
vallda 12.00 Torsdagslunch
kullavik På Bryggan 13.00 Föreläsning
Franco Pinzani berättar om Michelangelo.
kullavik 18.00 Mässa vallda 19.00 Mässa (rz, kk)
söndag 13 februari - septuagesima
vallda 11.00 Gudstjänst (tp, rpa)
släp 11.00 Gudstjänst (kj, ln)
kullavik 17.00 Mässa (kj, ln)

onsdag 23 februari
kullavik På Bryggan 18.00 Föreläsning
Konstnären Marika Lang kommer till Café Bryggan
och pratar om: Konsten att njuta av livet!
måndag 14 och tisdag 15 februari
släp Sportlovskul Var med på ett roligt dagläger.
För barn födda 2009-2011. OBS: Föranmälan.
tisdag 15 februari
släp 12.00 Lunchmusik Trumpet till lunch med
Kurt Levinsson & Lasse Nordung.
släp 12.30 Lunch
kullavik 18.00 Kvällsandakt
vallda 19.00 Kvällsbön

torsdag 24 februari
vallda 12.00 Torsdagslunch
kullavik 13.00 På Bryggan Anna Schweizer &
Maria Blåberg spelar och sjunger.
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)			

torsdag 17 februari
vallda 12.00 Torsdagslunch ”Några favoriter ur
svensk kvinnohistoria” med Linnéa Åshede.
kullavik 18.00 Kvällsmässa
vallda 19.00 Mässa (tp, rpa) Lovsångsgruppen.
söndag 20 februari - sexagesima
vallda 11.00 Mässa (rz, rpa)
släp 17.00 Mässa (ao, rpa)
kullavik 11.00 Gudstjänst (ao)

lördag 26 februari
släp 9-12 Kvinnofrukost Samtal, gemenskap
och en god frukost. Gäst: Brittmo Bernhardsson.
släp 16.00 Konsert: Trio Scandinavia med
bl.a. Anne Stahlheim, cello.
Arr: Särö muiksällskap, entré 150 kr.
söndag 27 februari - fastlagssöndagen
vallda 11.00 Gudstjänst (tp, rpa)
släp 11.00 Mässa (jm, )
kullavik 17.00 Gudstjänst (tp, rpa)

Lördag 26/2
Brittmo Bernhardsson, landshövdingefru boende på
Residenset 1998-2007 berättar om sina föregångare.
Många av fruarna är bortglömda men en av dem har satt
sina tydliga spår i historien, Emma Jacobson. Hon bodde
på Residenset 1934-50 och bildade Bohus Stickning.
Det började som ett nödhjälpsarbete, men de vackra,
stickade tröjorna kom att bli en världssuccé.

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

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

Livskraft till vår inre människa
N
är jag skriver detta håller
trädens löv på att skifta färg
från grönt till gult och lite rött.
Det är vackert. En del löv har redan
fallit av. Vi har fått lära oss att träden
fäller sina löv som en förberedelse för
vintern. Under de kalla månaderna har
träden inte längre möjlighet att suga
upp tillräckligt med vatten. Vintern
blir som en torrperiod för dem. Lövträd i varmare klimat kan också fälla
sina löv inför en torrperiod.
I Bibeln liknas människan ibland vid
träd. I profeten Jeremias bok kan vi
läsa:
”Men välsignad är den som litar till
Herren och har Herren till sin trygghet.
Han är som ett träd planterat vid vatten
som sträcker sina rötter till bäcken.
Den fruktar inte om hetta kommer,
dess löv är alltid gröna. Det oroas inte
under torra år, och det slutar aldrig
att bära frukt”. Att lita till Herren ger
livskraft till vår inre människa.

Fler och fler verkar se att vi människor inte bara är en fysisk kropp. Vi
är också en inre människa som precis som kroppen behöver näring. Vår
inre törst släcks inte av det ytliga
och materiella, inte i längden. Jakten
på det ytliga och materiella kan, som
vi vet, istället göra oss stressade och
ännu mer trötta. Bibeltexten ovan
visar att våra rötter behöver nå en
källa med levande och friskt vatten
som gör att vi inte vissnar utan att vi
mår bra även på längre sikt.
Biologen och författaren Stefan Edman skriver i sin bok ”förundran”:
”De flesta av oss fläktar runt i turbosamhället. Snabba ryck, tvära kast.
Att hinna med så mycket som möjligt på kortast möjliga tid…” Känner
du igen dig? Det gör jag.
Han skriver sedan:
”Rota dig, människa, leta upp de
friska källsprången. Lyssna till din
inre rytm, följ den, vad andra än
tycker. Växt och mognad kräver tid,
går inte ostraffat att forcera.”

När jag fick frågan om att skriva
en text här hade jag läst i Johannes
evangelium om att Jesus blev trött:
”Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid källan”. Jag blev
glad när jag läste detta.
Jesus som är både sann Gud och
sann människa kan känna med oss.
Han vet hur det är att vara människa. När han blev trött satte han sig
ned vid källan. Det får vi också göra
när vi blir trötta av vår livsvandring.
Vi får sätta oss ned hos Jesus och
ta emot det levande vattnet från
honom. Jesus säger till och med att
det vatten han ger oss blir en källa i
oss som flödar fram till evigt liv!
Herre ge oss alltid det vattnet!
Bibeltexter från:
Jer 17:7,8 Joh 4:6

Joh 4:14

Lise-Lott Claesson
Diakon i Vallda församling
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Vårterminen 2022

Vårterminen börjar vecka 2-3. Sportlov vecka 7. Påsklov vecka 15.
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.
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.

KÖR: Happy Singers, åk 1-3.
Onsdagar kl. 16.15-17.00.
Glada och svängiga låtar, rytmik och dans.
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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Babycafé, 0-12 månader.
Torsdagar kl. 9.30-12.00.
Med sång och rytmik.
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.

Förskolan Prästkragen
Glädje, trygghet och lärande.

KÖR: Gnistan, 4-6 år.
Tisdagar kl. 16.15-17.00.
Vi leker, sjunger och rör oss till musik.

SLÄP
Måndagsmys, åk F-2.
Måndagar kl. 14.45-16.30.
Pyssel, lek, mellanmål och samling.

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.

6-13 ÅR
VALLDA
Fritidshemmet Lyktan, åk F-3.
Måndagar-fredagar. För inskrivna barn.

KULLAVIK
Öppen förskola, 0-6 år.
Måndagar kl. 9.30-12.00.
Med sång, pyssel och lek.
Mötesplats för föräldrar och barn.

KÖR: SläpDraget, åk F-2.
Måndagar kl.16.30-17.00.
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.

Gott & Blandat, åk 1-3.
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.
Efterskolanhäng med bl.a: mellanmål,
biljard, pingis, pyssel, spel, lek, bakning,
och andakt.

UNGDOM
Ledarutbildning
Engagera dig som ledare
i våra grupper, tillsammans med
ungdomar från hela pastoratet.
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
Sånggrupp: Joyful Sound, från åk 7.
Varannan torsdag 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.

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
Varannan onsdag kl. 17-19, med start i mars.
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.
Torsdagslunch Torsdagar kl. 12.00. 50kr.
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 26 februari, 21 maj.
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. Start 24/1.
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. Start 20/1.
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. Start 25/1.
Fokus på gemenskap och sångglädje.
Gubbröra
Varannan måndag kl. 16.00-18.30. Start
24/1. Sång, musik, mat och gemenskap.
Fler framträdanden än övningar...
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Ps. maila gärna in dop- eller vigselbilder, eller tagga oss
på instagram, så publicerar vi dessa i Kyrknyckeln.

Döpta
vallda församling
Askviken Elmer Arvid
Bergroth Tore Edvard Henning
Böregård Lilly Ingrid Axie Delåres
Claesson Saga Agneta Inger
Ekblom Arvid Gustav
Eriksson Axlund John Malve
Gustafsson Alma Lotta Hwa Jin
Hansen Molly Marit
Holmström Liam Lex
Johansson Victor Sture
Malmström Leonel Viggo
Mohammadi Jamshed
Näslund Freja Lo Maria
Ogenhag Lasse Stefan
Rahm Alva Astrid
Rudevärn Luna Norma Sophia
Rudevärn Nova Felicia Sophia
Sverneborn Nora Lilly Kristin
Thunholm Vincent Per Valentin
Örngård Ashton Michael Henric
släps församling
Ademius Lindberg Amelia Diana Julia
Andersch Marika Louise Gustavsdotter
Billson Gole Lo Lykke Helmi
Boon Henry Nicholas Lennart
Ehn Nissling Vidar Eje Bertil
Larsson Carl Fredrik
Runmalm Emilia Elin Inez
Stjernling Noelle Helena
kullaviks församling
Arosenius Solum Linus Erik Gabriel
Brander Felix Hugo Martin
Conradsson Liam Astor Birk
Efraimsson Emmylou Evalis
Eriksson Christopher Sheldon
Fagher Thea Emma Gertrud
Falk Ella Elise Natalie
Gröné Quinn Ella Brita
Hamp Emma Katrin
Karlberg Miriam Birgit
Lells Love Carl Vilhelm
Lindberg Schoultz John Malte
Märkel Gunnar Erik
Rosang Laura Sophia Svea
Samuelsson Ella Juni
Söderberg Iris Levida
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Vigda till äktenskap
vallda församling
Börjesson Carl Patrik
Sellman Annika Christina
Gustavsson Henrik Emanuel
Huggare Anna Evelina
släps församling
Larsson Martin Fredrik
Fransson Emma Josefina
kullaviks församling
Antonson Henrik Lars Magnus
Pleijel Jessica Linnéa
Efraimsson Göran Fredrik
Orell Philippa Margaretha
Jirander Mats Peter
Nordvall Ann Elisabeth
Lindberg John Erik
Schoultz Marie Gabriella

Vigda till sista vilan
vallda församling
Almse, Bo
Andersson, Odd
Henkel, Arno
Johansson, Robert
Kantagård, Mikael
Lindholm, Evonne
Malmentun, Gurlie
Stridh, Gunvor
Åhrman, Jan

Boka dop och vigsel

Boka dop och vigsel hos Stefan på pastorsexpeditionen på tel: 0300-32 35 50 eller
e-post: saro.pastorat@svenskakyrkan.se

släps församling
Axelsson, Licette
Berg, Magdalena
Ekström, Alf
Karlsson, Kerstin
Lidholm, Ulla
Lumsden, Tomas
Lundin, Inger
Nyström, Eivor
Olausson, Jarl
Skarland, Kerstin
Thelander, Inger
Wiklund, Ingvar
Wolke, Göran
Zelander, Hans
Zielfelt, Rolf

kullaviks församling
Brytmark, Eva
Erlandsson, Inga-Britt
Johansson, Tage
Lundberg, Ibbi
Marciasini, Cristina
Nebe, Lilly
Norberg, Sture
Persson, Leif

Samtalsstöd

Om du behöver samtala med någon eller få annat stöd så är
du välkommen att höra av dig till våra präster, diakoner eller
samtalsterapeuter eller vår växel på tel: 0300-32 35 50,
saro.pastorat@svenskakyrkan.se. Samtalen kan ske över telefon.

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

Lise-Lott Claesson

Annika Olsson

VALLDA FÖRSAMLING
Diakon

SÄRÖ PASTORAT
Präst / Komminister

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

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

Robin Zieseniss

Katarina Johansson

VALLDA FÖRSAMLING
Präst / Församlingsherde

KULLAVIKS FÖRSAMLING
Präst / Församlingsherde

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

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

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

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

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

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

1000
500
HC
ANDERSENS
FÖDELSESTAD
HUNDDJUR

Lös och skicka in senast
den 7/2, så har du chans
att vinna en kasse med
gott och blandat. Vinsten
hämtas på pastorsexpeditionen i Vallda.

ÅRHUNDRADE
SYNAGOGFÖRESTÅNDARE

GER
SKYDD
GJORDE
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SÅSSTAT
STYRS
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FÖRST
I
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SALOMO
DET

KÄNDE
JUDAS

HÄR
FÖDDES
JESUS

GULLSPIRA
BLODSTOCKNING

ÖPPNAR
DRIFTIG

Eller posta till:
Kyrknyckeln
Särö pastorat
Vallda Kyrkbyväg 8
434 90 VALLDA
Glöm inte att fylla i namn!

LYX
PÅ
VÄG

Namn:
KOMMER
IVRIG
MED

HURSA?

Grattis till
Hans-Erik Sahlin (Vallda)
och Britt-Marie Jacobson
(Kullavik) som vann på
förra korsordet.
Fota av denna sida när du
löst korsordet och maila till:
saro.kyrknyckeln@
svenskakyrkan.se
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SNITS

NAMN
SOM
KOMMER
FRÅN
DET
FRANSKA
ORDET
FÖR JUL

GALLSKRIKA
SYMBOL
EN AV TOMTAR
FÖR
JAKOBS
KÄRLEK
KÄKAR
SÖNER

Korsord

LÄTT
BETT

BLEV
STEFANOS

Ort:
Tel:

HÄR
STRANDADE
ARKEN

KAN MAN
LÅNGA
INFÖR
HELGEN

P SA L MEN
"Du barn som låg i krubban
vill aaaa aaaaaaaa aaa .
Vem följer nu din stjärna?
Vem öppnar sina kistor
i ljus av stjärnans glöd?"
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GIBBONAPA

KRUBB
LIRAREN EDSTRÖM
SPÖDAMEN
ÖNSKAR
MÅNGA
TILL JUL
TVUNGEN

NIMBUS

NÄTKANT

I HERRENS
ÅR

BOK
2104

