SVENSKA KYRKAN TJÖRN

26 juni - 31 juli 2020

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/TJORN

för alla gudstjänster gäller: max 50 personer. vi håller avstånd och är försiktiga. stanna hemma för egen och andras skull vid
minsta tecken på sjukdom, och om du tillhör någon av riskgrupperna. ta gärna med något att sitta på till friluftsgudstjänsterna
och en kaffekorg. friluftsgudstjänsterna ställs in vid regn.
söndag

28 juni

11.00 vid klövedals kyrka
Friluftsgudstjänst. Håkan Burman

18.00 vid rönnängs kyrka

Friluftsgudstjänst. Håkan Burman

Friluftsgudstjänst. Malin Ringfelter

12 juli

söndag

11.00 vid rönnängs kyrka

Friluftsgudstjänst. Janåke Hansson

11.00 stenkyrka kyrka
19.00 valla kyrka

Friluftsgudstjänst. Johan Ernstson

Friluftsgudstjänst. Jaana Pollari Lindström

söndag

Gudstjänst. Malin Ringfelter

Friluftsgudstjänst. Malin Ringfelter

Friluftsgudstjänst. Jaana Pollari Lindström

Gudstjänst. Janåke Larsson

Gudstjänst. Malin Ringfelter. Musik: Dina och Hans
Grundberg

Friluftsgudstjänst. Janåke Larsson

18.00 vid rönnängs kyrka

Gudstjänst. Malin Ringfelter. Sång: Bo Svensson

19.00 valla kyrka

5 juli

11.00 vid klädesholmens kyrka
Friluftsgudstjänst. Jaana Pollari Lindström

11.00 vid skärhamns kyrka

11.00 lilla askerön

11.00 valla kyrka

Friluftsgudstjänst. Malin Ringfelter. Musik: Valla spelmän.

Gudstjänst. Malin Ringfelter. Musik: Erik Wiskari

26 juli

11.00 vid klövedals kyrka
11.00 stenkyrka kyrka

18.00 vid klädesholmens kyrka
19.00 valla kyrka

Gudstjänst. Malin Ringfelter. Musik: Tove Bagge och
Adam Granman

19 juli

söndag

Friluftsgudstjänst. Håkan Burman

19.00 vid klövedals kyrka

11.00 vid klövedals kyrka
11.00 stenkyrka kyrka

Gudstjänst. Jaana Pollari Lindström

söndag

19.00 vid klövedals kyrka

11.00 stenkyrka kyrka

Gudstjänst. Johan Ernstson

Reservation för ändringar och felskrivningar.
Se kalender för aktuell information.

på grund av rådande läge kan det bli förändringar i programmet. håll därför gärna också koll på vår hemsida eller ring vår växel
0304-66 00 55. folkhälsomyndighetens regler gäller. max 50 personer om inte annat anges.
tisdag

öppna kyrkor på tjörn
måndag till fredag 10.00-16.00

Låt våra kyrkor bli en plats för vila och eftertanke. Kom
in och tänd ljus eller sitt en stund i egna tankar, bön
och stillhet.

30 juni

Vi spelar brädspel tillsammans. Passar alla åldrar.
onsdag

1 juli

utställning "de vanliga"

musik i vägkyrkan

Öppet vardagar 8.00-16.00. 20 personporträtt av
människor som levt och verkat på Tjörn.

sommarmusik

torsdag

Andakt 15.00. Daglig guidning i Huitfeldska gravkoret
och av Rune Ekres "Johannespassionen" 15.30.
Våffelcafé i församlingshemmet. Fotoutställning
"Längtan" av Maria Seibt från 3 juli. Musikprogram
onsdagar och fredagar, se respektive datum.

sommarkyrka i skärhamn
tisdagar och onsdagar fram till 8 juli
12.00-16.00

19.00 skärhamns kyrka

2 juli

Lek, skapande och våfflor.
sommarmusik

19.00 rönnängs kyrka

"Tro, hopp och kärlek". Jasmine Sjöstedt och Camilla
Severinsson. Max 30 personer.
fredag

3 juli

fredagsmusik

15.00 valla kyrka

"God blessed the broken road". Anders Johansson och
Nicole Eklöf.

16.00 valla församlingshem.

vernissage

kyrkorna i rönnäng och på
klädesholmen
29 juni till 11 juli 12.00-17.00

musik i vägkyrkan

barn i kustkyrkan
6 till 10 juli 11.00-13.00

Vid Linnevikens badplats i Kyrkesund, i anslutning
till simskolan. Pyssel och utlåning av strandleksaker,
kostnadsfritt.

Fotoutställning "Längtan" av Maria Seibt. Pågår fram
till 24 juli. Öppet vardagar 13.00-18.00.
onsdag

8 juli

15.30 valla kyrka

"Sånger längs vägen". Ett visprogram med Axel Falk.
sommarmusik

19.00 stenkyrka kyrka

Blå dager, folkmusik från Bohuslän. Patrik Wingård,
Sunniva Brynnel, Henrik Mossberg, Marcus Utbult.
torsdag

9 juli

barnens dag i klövedal

17.00-19.00

sommarmusik

19.00 rönnängs kyrka

19.00 skärhamns kyrka

"Ögon känsliga för grönt". Karin Frölén och Ulf Esborn.
Max 30 personer.
torsdag

16 juli

sommarmusik

19.00 rönnängs församlingshem

Kungligt, månsken och drömmeri med Rönnängs kammartrio.

17 juli

fredagsmusik

15.00 valla kyrka

Fredagsmusik med Kristina Lian och Barbro Wiskari.
måndag

20 juli

margaretadagen i valla kyrka

13.00

Orgelbrus med Barbro Wiskari och guidning av Huitfeldska gravkoret.
tisdag

21 juli

pilgrimsvandring

18.00-20.30 sundsbyleden

Vi samlas vid parkeringen innan Sundsby. Delvis kuperad mark, så vandringsvana krävs. Medtag fika.
onsdag

22 juli

musik i vägkyrkan

15.30 valla kyrka

"Kvillra tar ton - folkmusik i all ära." Fredrika Borglund,
Knut Johannessen och Toivo Wiskari.
sommarmusik

19.00 stenkyrka kyrka

Orgelschlagers från fyra sekler med organist Tommy
Jonsson.
fredag

24 juli

fredagsmusik

Ansiktsmålning, dekorera cupcakes, kyrkdetektiven
med andakt m.m. Fika - gratis för barn, 40 kr för vuxen.
I kyrkan och i församlingshemmet.

15.30 valla kyrka

"Jag tror på sommaren" med Ingmari Dahlin och Susanne Pettersson.

fredag

barn i vägkyrkan
15.30-17.30 valla församlingshem

Café och loppis i Församlingsgården.
Onsdagar även andakt i kyrkan 12.00
Sommarmusik på onsdagar i Skärhamn eller Stenkyrka,
se respektive datum.

Öppet måndag till lördag. Möljighet till guidning.

15.30 valla kyrka

County House Jazzband, kapellmästare Bengt Redig.
Max 30 personer.

vägkyrka valla kyrka
29 juni till 24 juli
öppet måndag till fredag 13.00-18.00

musik i vägkyrkan

sommarmusik

"Gamla älskade barn". Eva Erlandsson och Håkan Hägg
framför Barbro Hörbergs texter och sånger.

pågår i stenkyrka kyrka

15 juli

onsdag

barn i vägkyrkan
15.30-17.30 valla församlingsgård

15.00 valla kyrka

"Välkommen hem" med Per-Ivar Östmann.
onsdag

29 juli

sommarmusik

19.00 skärhamns kyrka

"Sankt Olof och kappseglingen". Helena Ek och Peter
Janson. Max 30 personer.

"Sol, vind och vatten" med Helen Lansenfeldt och
Johan Windelstrand. Max 30 personer.
fredag

10 juli

fredagsmusik

0304-66 00 55
www.svenskakyrkan.se/tjorn

15.00 valla kyrka

Svensk folkmusik möter klassiska pärlor. Mariella Karle
och Henrik Löwenmark.

telefon

Vi samverkar med
2020

AnnonsNytt

TJÖRN

