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Landa i livet

Hello Gods partner!
”Visa mig Herre din väg, och gör mig villig att gå den”
(Ur heliga Birgittas bön)
Söndagen den 26 augusti är temat ”Medmänniskan”.
Ibland kallas också den söndagen för diakonins söndag, då
den handlar om kristen tro i praktisk handling. Diakoni är en
självklar del att vara kyrka. Varje döpt människa är kallad till
diakoni! Vad är då diakoni, och hur gör man?
Jesus själv ger ett exempel på att vara medmänniska. Han
berättar om den barmhärtige samariern som hjälper en misshandlad man efter att två andra personer bara gått förbi.
Den tyske prästen Dietrich Bonhoeffer säger: ”Kyrkan är
bara kyrka när den existerar för andra… hon dominerar inte,
utan hjälper och tjänar. Att leva för Kristus, är att existera för
andra”. Den sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu säger:
”You are Jesus arms, you are Jesus legs. Hello, Gods partner!”
Att leva i Jesu efterföljd och att vara en medmänniska är alltså
att flytta fokus från sig själv till Jesus Kristus och det sätt Han
vill att vi ska leva.
Genom att läsa Bibeln, be, fira gudstjänst och lyssna med ett
öppet hjärta kommer medmänsklighetens väg breda ut sig
framför oss. Vi får bara försöka se till att vandra på den.
		
					Diakon Helena Pihl
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FÖRSAMLINGENS VISION
ur måldokumentet antaget av kyrkofullmäktige:

* att göra Jesus Kristus känd och älskad
* att inspirera människor att vandra tillsammans
med församlingen mot Jesus Kristus, Kyrkans centrum
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Retreatdag ”Jag är hos dig”
Liksom flyttfåglarna bryter upp varje vår och höst och följer sin längtan så har vi
människor också en inre kompass med riktning mot Gud och hans kallelse för våra
liv. Något som lockar oss hemåt, dit vi hör hemma. (Peter Halldorf)
En möjlighet att följa denna längtan är att dra sig undan i stillhet och tystnad.
Under en retreatdag i Skrea församlingshem får du möjlighet att lägga vardagens
alla intryck och uppgifter åt sidan. Inga krav. Ingen mobil. Bara vara. Stanna upp och
ge dig en chans att höra dina egna tankar och Guds viskningar till dig.
Dagen följer en klassisk retreatrytm med morgon-, middags- och aftonbön, kristen
meditation, möjlighet till taktil massage och enskilt samtal.
Kostnad 300 kr
Lördag 27 oktober kl. 8.30-18.00 i Hertings församlingshem.
Ledare: Anita Palmblad och Susanne Ottosson.
Anmälan senast 22 oktober. För mer information och anmälan kontakta:
anita.palmbald@svenskakyrkan.se, 0346-55216
susanne.ottosson@svenskakyrkan.se, 0346-55253

Resa till Israel våren 2019

Följ med på en resa till det heliga landet. Vi besöker många bibliska platser, bl a
Jerusalem och Betlehem, Gallileen, Genesarets sjö, Jordanfloden, Jeriko och
Döda havet. Det blir en resa in i bibelns värld med oförglömliga minnen.
Tid: 19-26 maj 2019
Pris: ca 16000 kr, i priset ingår
reguljärflyg från Köpenhamn, del i
dubbelrum inkl. halvpension.
Alla transporter i Israel, inträden,
sightseeing enl. program. En lunch med
Petrusfisk. Svensktalande guide.
Informationsträff:
Söndagen 7 oktober kl. 10.00-13.00 (börjar med mässa i Falkenbergs kyrka. Själva
informationsmötet börjar ca 11.30 i Kyrkans Hus). Under våren kommer vi att
erbjuda några föreläsningar om landet och de platser vi ska besöka för att du ska få
ut så mycket som möjligt av resan.
Reseledare: Elisabet Dahlberg
Kaplan: Markus Leandersson
Anmälan elisabet.dahlberg@svenskakyrkan.se eller 0346-55223
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Unna dig tid till inre växt- 		
många kurser att välja på

Hösten är tid för nystart och fördjupning.
Ta chansen och anmäl dig till en kurs om livet och tron

Falkenbergs församling
ALPHA
Alpha är en populär grundkurs i kristen tro för vuxna och ett möjlighet att
mitt i livet tillsammans med andra få
diskutera livsfrågor. Mening, längtan,
otillräcklighet, relationer, gudstro,
hopp, livsval, svårigheter och möjligheter. Efter ett inledande föredrag blir
det tid för samtal i mindre grupper.
Kvällen inleds med en enkel måltid
tillsammans. Alpha är ett välkänt koncept. Bara i Sverige har över 100 000
människor gått en Alpha-kurs.
Läs mer på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/falkenberg

BETA
Beta är fristående fortsättningskurser efter Alpha med fördjupning och samtal.
Intresset är stort och I år finns hela fem intressanta kurser att välja mellan. Läs mer
om de olika kurserna på vår hemsidan www.svenskakyrkan.se/falkenberg
1.
2.
3.
4.
5.

Bibelstudium Apostlagärningarna
Kvinnor i bibeln 			
Bönen – en källa till liv		
Växa i tro – om lärjungaskap
Yttersta tiden och evigheten

Ledare Henrik Lindman
Ledare Mona Nilsson
Ledare Elisabeth Dahlberg
Ledare Jan Lundahl
Ledare Alfons Lindholm

Alpha och Beta kurser startar 26 september 18.30-21.00, därefter varannan onsdag i Församlingsgården, Nygatan 41 Kurserna är gratis. Maten till
självkostnadspris (30 kr) Anmälan senast 10 september till
markus.leandersson@svenskakyrkan.se eller 076-7984013
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Skrea församling
1 The Big Five – Bibelsafari

På vilket sätt är förlåtelse en väg till inre hälsa? Hur ber man och varför är Jesus
så viktig för kristendomen? Under fem kvällar lär vi känna några av kristendomens
viktigaste ämnen för att upptäcka livet och kraften i Bibelns värld. Inga förkunskaper krävs. Ledare Bengt Svensson, Thomas Bodiroza Lindh.

2 ”Studieresa” till Efesos och Korint

Vilka frågor brottades de första kristna med? Hur såg livet ut för dem? Vad är likt
och olikt vår tid? Vi gör en resa i tiden och besöker församlingarna i Korinth och
Efesos i Grekland 20-50 år efter Jesus uppståndelse för att förstå mer om oss själv
och kyrkan idag. Ledare Anders Björnberg.

3 På väg, en grupp för kvinnor

Vill du ha mer av glädje och frid i ditt liv? I kvinnogruppen På väg samtalar vi med
utgångspunkt från bibelmeditationer och våra erfarenheter om hur vi kan stärka
relationen till våra medmänniskor, Gud och oss själva.
Ledare Cecilia Engström, Elisabet Svensson
Kurserna startar 27 september, därefter varannan torsdag 18.30-20.45 i
Skrea församlingshem. Vi inleder med att äta en bit mat tillsammans. Kurserna
är gratis. Maten till självkostnadspris (30 kr) Anmälan senast
12 september till thomas.lindh@svenskakyrkan.se

Musikgudstjänst
Du är aldrig ensam
Falkenbergs kyrka
2 september kl. 18.00

Insamling till förmån för
Familjediakonin i Falkenberg

Sång och musik: MMM

Barn och ungdom
Vilken grupp passar för dig och ditt barn? Välkommen!
Grupperna startar vecka 36

Falkenbergs församling
Öppen förskola

Torsdagshäng

Hertings kyrka
måndagar kl. 13.30-16.30
tisdagar kl. 9.00 – 11.30
onsdagar kl. 13.30 -16.30
Kyrkans hus Falkenberg
fredagar kl. 9.00 -11.30

För dig som går i 4:an, 5:an eller 6:an.
Du kommer när skolan slutat. Lek pyssel mellanmål och andakt tillsammans
Hertings kyrka
Torsdagar kl. 14:00 -16.30
Anmälan till Kerstin 0346-552 25
kerstin.hellstrom@svenskakyrkan.se

Miniorer

Junior +

För dig som går i 1:an, 2:an eller 3:an.
Du kommer när skolan slutat. Lek pyssel
mellanmål och andakt tillsammans. Barnen hämtas på de närmaste skolorna.
Tisdagskul i Herting
Tisdagar kl. 13.30 -16.30
Anmälan till Kerstin 0346-552 25
kerstin.hellstrom@svenskakyrkan.se
Onsdagskul i Kyrkans hus
Onsdagar 14.00 -16.30
Anmälan till Elisabet 0346-552 23
elisabet.dahlberg@svenskakyrkan.se

Söndagsklubben
Söndagar kl. 9.50 - 11.00 läs mer sid 9
Anmälan till Elisabet 0346-552 23

För dig som går i 6:an eller 7:an. Du
kommer när skolan slutat. Du kommer
när skolan slutat. Lek pyssel mellanmål
och andakt tillsammans
Kyrkans hus Falkenberg
Torsdagar 15.00 -17.30
Anmälan till Elisabet 0346-552 23
elisabet.dahlberg@svenskakyrkan.se

CRUX

En ungdomsgrupp från konfirmandåldern och uppåt, söndagar
kl.17.30-21.00 Information kontakta
Magnus.gransmark@svenskakyrkan.se
0346-552 26
Gilla CRUX på Facebook.

Skrea församling

Tisdagsklubben

Öppet hus

Från förskoleklass – åk 2. Lekar, pyssel
och samtal om allt som ingår i livet.
Tisdagar kl. 15.00-16.30
Anmälan till Karin 0346-552 56
karin.persson@svenskakyrkan.se
eller Helen 0346-552 55
helen.wallen@svenskakyrkan.se

En plats att träffas på för barn och
vuxna. Sång lek och pyssel
Onsdagar kl. 9.00-11.30

Rytmik
För barn 0-1 år med förälder.
Sång och ramsor anpassade utifrån de
små barnen.
Måndagar kl. 9.30-11.30 eller
Fredagar kl. 9.30-11.30
Anmälan till Karin 0346-552 56
karin.persson@svenskakyrkan.se

Torsdagsklubben
För dig som går i åk 3-5. Vi börjar med
att äta mellanmål. Lekar, pyssel och
samtal om allt som ingår i livet
Torsdagar 14.30-16.30
Anmälan till Karin 0346-552 56
karin.persson@svenskakyrkan.se
eller Helen 0346-552 55
helen.wallen@svenskakyrkan.se

Allt fler hittar till gudstjänsterna
Gudstjänsten är centrum i församlingens liv en samlingsplats för alla sorters
människor.
Falkenberg och Skrea kyrkor finns
gudstjänstgrupper. Grupperna träffas
och samtalar kring söndagens tema
och planerar gudstjänsterna. Alla har
något att bidra med och det blir tydligt
att gudstjänsten är något som görs
tillsammans.
Sedan gudstjänstgrupperna startade
har många upptäckt att det är lättare
att hitta in i kyrkan och känna sig delaktig. De senaste åren märks stigande
besökssiffror. Gemenskapen, glädjen
och tydligheten i budskapet är några
av faktorerna som gör att människor
söker sig till gudstjänsten.
-Jag känner mig hemma här, säger
Benny Johnsson. Gudstjänstrummet
lyfter och återspeglar Guds
härlighet.
Liturgin och gemenskapen betyder
mycket för mig.

-Jag går på gudstjänst för att få en
stund med Gud och samla energi inför
kommande vecka, förklarar
Erica Hallbäck som oftast firar
gudstjänst i Falkenbergs kyrka.
Per Bernhard kommer gärna till Skrea
kyrka - Här är glädje, musik och sång,
högtidlighet och
samtidigt enkelt
med en god
gemenskap.

Erica Hallbäck
Benny Johnsson och
Zara Wikström trivs i
Falkenbergs kyrka
7

Gudstjänster

19 augusti
12.e. trefaldighet
9.30 Mässa Hertings kyrka Göranzon
					
10.00 Mässa Falkenbergs kyrka Bodiroza Lindh
					11.00 Gudstjänst Skrea kyrka Göranzon		
				
26 augusti
13. e. trefaldighet		
9.30 Mässa Hertings kyrka Göranzon
			
		
10.00 Gudstjänst Falkenbergs kyrka Bäck
			
		
11.00 Mässa Skrea kyrka Bodiroza Lindh
2 september
14. e. trefaldighet		
			
		
				

9.30 Mässa Hertings kyrka Bäck
10.00 Gudstjänst Falkenbergs kyrka Leandersson
11.00 Mässa Skrea kyrka Bäck

9 september
15. e. trefaldighet		
			
		
			
		

9.30 Mässa Hertings kyrka Göranzon
10.00 Mässa Falkenbergs kyrka Leandersson
11.00 Gudstjänst Skrea kyrka Bodiroza Lindh

16 september
16.e. trefaldighet		
9.30 Mässa Hertings kyrka Bodiroza Lindh
					10.00 Gudstjänst Falkenbergs kyrka Bäck
					11.00 Mässa Skrea kyrka Bodiroza Lindh
23 september
17. e. trefaldighet		
9.30 Mässa Hertings kyrka Göranzon
					10.00 Mässa Falkenbergs kyrka Bäck		
					11.00 Gudstjänst Skrea kyrka Göranzon
30 september
Den helige Mikaels dag
9.30 Mässa Hertings kyrka Bäck		
			
		
10.00 Mässa Falkenbergs kyrka Leandersson
			
		
11.00 Mässa Skrea kyrka Bodiroza Lindh
					18.00 Lovsångsmässa Falkenbergs kyrka
					
7 oktober
19. e. trefaldighet		
9.30 Mässa Hertings kyrka Göranzon
					10.00 Mässa Falkenbergs kyrka Leandersson
					11.00 Gudstjänst Skrea kyrka Bodiroza Lind		
14 oktober
Tacksägelsedagen
9.30 Mässa Hertings kyrka Bodiroza Lindh
					10.00 Gudstjänst Falkenbergs kyrka Bäck
					11.00 Mässa Skrea kyrka Bodiroza Lindh
					18.00 Motettgudstjänst Falkenbergs kyrka
					Bäck
				
21 oktober
21.e. trefaldighet		
9.30 Mässa Hertings kyrka Göranzon
					10.00 Mässa Falkenbergs kyrka Bäck		
					11.00 Gudstjänst Skrea kyrka Göranzon
					18.00 Lovsångsmässa Falkenbergs kyrka Bäck
			
28 oktober
22. e. trefaldighet		
			
		
			
		

9.30 Mässa Hertings kyrka Bäck
10.00 Mässa Falkenbergs kyrka Leandersson		
11.00 Mässa Skrea kyrka Bodiroza Lindh

3 november
Alla helgons dag 		
9.30 Mässa Hertings kyrka Göranzon
					10.00 Mässa Falkenbergs kyrka Bäck
					11.00 Mässa Skrea kyrka Göranzon
					16.00 Hoppets gudstjänst
					Falkenbergs kyrka Bäck
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4 november
Sönd. e alla helgons dag
9.30 Mässa Hertings kyrka Bodiroza Lindh
					10.00 Gudstjänst Falkenbergs kyrka
					Leandersson
					16.00 Minnesgudstjänst Skrea kyrka Leandersson
					18.00 Minnesgudstjänst Falkenbergs kyrka
					Leandersson
11 november
24 e.e trefaldighet		
					

9.30 Mässa Hertings kyrka Göranzon
17.00 Mässa Skrea kyrka Bodiroza Lindh

18 november
Sönd. f. domsöndagen
9.30 Mässa Hertings kyrka Göranzon
					10.00 Gudstjänst Falkenbergs kyrka Bäck
					
11.00 Gudstjänst Skrea kyrka Bodiroza Lindh
25 november
Domsöndagen		
9.30 Mässa Hertings kyrka Göranzon
					10.00 Mässa Falkenbergs kyrka Leandersson
					11.00 Mässa Skrea kyrka Bäck
					18.00 Lovsångsmässa Falkenbergs kyrka
					Leandersson

Veckomässa Hertings kyrka torsdagar udda veckor kl.18.00
Morgonmässorna i Falkenbergs kyrka startar igen 5 september kl. 8.00

Söndagsskola

Firar du gudstjänst i Falkenbergs kyrka
kl. 10.00 så har barnen en egen samling
sakristian. Alla barn är välkomna med.
De yngsta baren 0-3 år behöver ha en
vuxen med sig.

Söndagsklubben

För dig mellan 7-12 år. Söndagar kl
9.50 - 11.00 i Falkenbergs kyrka.
Det är klubben för dig som vill delta
ochmha uppgifter i gudstjänsten, och
vara medi söndagskolans egen samling.
Anmälan till Elisabet.dahlberg@
svenskakyrkan.se 0346-55223

Barnens stund i kyrkan
En minigudstjänst på barnens villkor

Hertings kyrka

onsdag 12 september 14.45
tisdag 9 oktober 9.45
onsdag 7 november 14.45

Falkenbergs kyrka

fredag 28 september 9.45
fredag 26 oktober 9.45
fredag 23 november 9.45

Vardagsgudstjänst

Välkommen att fira en enkel gudstjänst
mitt i veckan. Gudstjänsten förbereds
av en barngrupp tillsammans med präst
och musiker. Efter gudstjänsten bjuder
församlingen på kvällsmat.

Skrea församlingshem
Torsdagen den 18 oktober kl.16.30
Torsdagen den 15 november kl.16.30

Hertings kyrka
Tisdag oktoberg kl.16.30
Tisdag 3 novemberkl.16.30

Falkenbergs kyrka
Onsdag 3 oktober kl.16.30
Onsdag 14november kl.16.30

Onsdagsträffen

Körer
Falkenbergs församling
Cantica Nova

Startar 5 september med en
församlingsresa till Skåne, se separat annons. därefter i
Skrea församlingshem varannan
onsdag jämna veckor
kl. 14.00-16.00

(damkör) tisdagar kl. 18.30-20.15
Notläsning och körvana behövs för
att vara med här. Körstart v 34

Nikolaikretsen

Falkenbergs Motettkör

Startar 12 september.
Skrea församlingshem onsdagar
(udda veckor) kl. 14.00-15.30.

(blandad kör)
onsdagar 19.00 – 21.00
Du bör ha körvana för att sjunga i
Motettkören. Körstart v 34

Våffel- och stickcafé

Serveringen startar måndagen
10 september 13.30-15.30
i Församlingsgården

Praise

(kör för alla)
onsdagar 17.30 – 18.30
Här kan alla vara med som gillar att
sjunga.Körstart v 35

Sopplunch

inledande med middagsbön
torsdagen 13 september kl. 12.00
i Församlingsgården

Allt i körsalen på våning 3
i Församlingsgården.

Diakonioch Laurentiikretsen

Körledare Maria Löfberg
maria.lofberg@svenskakyrkan.se

Startar tisdagen 18 september
kl. 14.00 i Församlingsgården

Hertingkretsen

Startar onsdagen 19 september
kl. 14.00 i Hertings kyrka

Församlingsresa till Skåne 5 september
Besök på Skånska stearinljusfabriken, Brunnby kyrka och Bjärnums museum
Förmiddagsfika hos Flickorna Lundgren på Skäret Lunch på
Tunneberga Gästgifvaregård
Avresa från Församlingsgården Nygatan 41 kl. 8.00 och Skrea kyrka 8.15
Beräknad hemkomst ca. 19.00
Kostnad 350 kr
Välkommen att följa med!
Anmälan senast 29 augusti susanne.ottosson@svenskakyrkan.se 0346-55253
eller anita.palmblad@svenskakyrkan.se 0346-55216 Meddela också eventuella
speciellmatkost och var du går på bussen.
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Tacksägelsedag på nytt

Alla helgons helg

En helg full av minnen

Falkenbergs kyrka
14 oktober kl. 10.00
Lovsång

Fredagen den 2 november brukar vara
en dag då många för i ordning gravara
inför helgen. En dag av minnen och
längtan
Skogskyrkogården Församlingen
bjuder på kaffe diakoner finns på plats
på eftermiddagen

Tack Gud för allt det goda du ger!
En tradition är att smycka kyrkan med
årets skörd. I år får Falkenbergs kyrka
smyckas med kultur. Istället för svamp,
zuccini och potatis lyfts den skaparkraft fram som finns i församlingen i
texter, bilder och musik.
På Tacksägelsedagens kväll, kl .18.00
fortsätter Falkenbergs Motettkör sitt
50 års jubileum med en konsert på
temat ”Motettkören sjunger motetter”

Skrea kyrka är öppen 10.00-18.00
med möjlighet att tända ljus lyssna på
musik eller ta en kopp kaffe. Det finns
även gravljus och gravlykta att köpa

Hoppets gudstjänst

Falkenbergs kyrka 3 november kl. 16.00
En ljushögtid på barnens villkor
Alla helgons helg handlar både
om glädje och sorg. Hoppets
gudstjänst vill förmedla trygghet
och livsglädje.

Falkenberg Skrea församlingar
Besöks adress: Nygatan 41, 311 31 Falkenberg
e-post: falkenbergs.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/falkenbergskrea
Jourhavande vaktmästare

552 27

Anki Lidén Områdeschef
552 52
Bertil L Göranzon Präst
552 14
Markus Leandersson Präst
552 13
Reine Bäck Präst
552 09
Thomas Bodiroza Lindh Präst 552 51
Anita Palmblad Diakon
552 16
Eva Ånhammar Familjediakon 552 17
Susanne Ottosson Diakon
552 53
Helena Pihl Diakon
552 18
e-post:
namn.efternamn@svenskakyrkan.se

Mån-tors. 7.00-19.00
Fred. 7.00-18.00 Lörd. 10.30-17.00
Sönd 8.00-12.30

Expeditionens öppettider

Mån-tors. 8.30-9.30, 10.00-12.00,
13.00-14.30 Fred. 8.30-9.30, 10.00-12.00

Expeditionen
Jourhavande präst
Jourvaktmästare
Skogskyrkogården
Barnens Ark
Senapskornet

552 00
552 11
552 27
552 70
552 80
552 60
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Sista sidan

Det viktiga valet
Jag brukar ha förmånen att föreläsa för konfirmanderna. Jag föreläser om hur de val
man gör genom livet påverkar en. Vilka konsekvenser fel vägval kan leda till.
Jag pratar om droger, kriminalitet och missbruk. Själv valde jag att inte konfirmera
mig när jag var 14-15 år.
Ungdomar och tonåringar idag har otroligt många valmöjligheter. Jag brukar avsluta
min föreläsning med att säga till dem att ”ni kommer att göra många misstag i era
liv och välja fel många gånger, men ska ni ta med er något från det jag har sagt så är
det att ni ska göra ett aktivt val att inte börja ta droger”.
Jag valde fel i 17-18 års ålder. Jag fick ta konsekvenserna av de felvalen.
Men femton år senare valde jag också då genom ett aktivt val, att tro på Jesus.
Jag valde också att gå Alfakursen i kyrkan med min fru och därefter konfirmerade
jag mig. Det var fantastiskt. För mig är det inte ett enklare liv att följa Jesus, men
det är tryggare. Jag får möta mig själv och med Guds hjälp får jag förmånen att
arbeta med de brister jag har som människa. När jag skriver detta har jag precis
avslutat mitt första år på högskolan i Halmstad där jag och min fru pluggar sociologi
och socialpsykologi. Det hade aldrig gått om jag inte hade gjort det där valet för
några år sen, tagit ett aktivt beslut och gått Alphakursen. Då fick jag en tro som
bär. Vi människor kan inte alltid välja omständigheterna i livet, men vi har alltid ett
val att göra. Val som kan förändra livet.”

Henrik Åback
Studerande

