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Tack för solens morgonstrålar
som torkar dagg ur bladens skålar.
Tack för regn och vattenlek
och för vindens ljumma smek.
Tack för magplask och lyckade hopp.
Tack för min varma solbruna kropp.
Tack för trädens klättergrenar
och för lek med sand och stenar.
Tack för gräset mellan mina tår,
för jordgubbsplantor och hallonsnår.
Tack för alla vackra och märkliga djur
som vi får se i vår natur.
Allt har Du skapat, både stort och smått,
tack för allt det goda som vi har fått!
Amen
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Augusti
v 31

onsdag 3 augusti
bukärrsgården 11.00 Mässa (bi, jm)
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (bi, jk)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (bi, jk)		
torsdag 4 augusti
kullavik 12.00 Sommarcafé
söndag 7 augusti – 11 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (kj, jm)
kullavik 9.30 Gudstjänst (kj, jk)
särö 18.00 Musik i sommarkvällen: Musica In Excelsis
- en Göteborgsbaserad brasskvintett med bred och
omfångsrik repertoar, där musiken spänner över
drygt fyra sekler. Kurt Levinsson, Roy Ljungqvist
trumpet/flygelhorn, Barbro Forsgren valthorn,
Henrik Andersson trombon och
Lennart Larsson tuba. (kj, jm).

En sommarbön
2-2016

Av Eva-Stina Sjöberg ur ”Barnens stora bönbok”

v 33
onsdag 17 augusti
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (cf, mb)
vallda 12.00 Lunchbön
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, sj)
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (tp, mb)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (cf, ln)

Vägkyrkor i Sverige
Många församlingar har vägkyrka och
håller dörrarna öppna under sommaren.
Titta efter den gul-gröna vägkyrkoskylten och ta en annorlunda paus.
Njut av friden, det vackra och heliga
en stund innan du fortsätter resan.

torsdag 18 augusti
kullavik 12.00 Sommarcafé
söndag 21 augusti – 13 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (tp, mb)
släp kyrkoby dalav. 175 15.00 Friluftsgudstjänst hos Maiwie
Jansson. (rb, ln)
kullavik 10.00 Gudstjänst (rb, ln)
vallda 18.00 Sommarmusik-vindar Musikgudstjänst med
Jakob Mårdbrink och Julia Karlsson som bjuder på en blandad kompott.

Café i Kullavik
Varje torsdag under hela sommaren
är du välkommen till Kullavikskyrkan.
Kl. 12.00 dukar vi upp med matiga
smörgåsar och god fika för 40 kr.

Sommaröppet
v 32
onsdag 10 augusti
vallda 12.00 Lunchbön
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (cf, jm)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (cf, jm)
torsdag 11 augusti
kullavik 12.00 Sommarcafé
söndag 14 augusti – 12 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (tp, jm)
kullavik 10.00 Mässa (cf, jk)
särö 18.00 Musik i sommarkvällen (cf, jm)
Himmel, jord & hav - Sång och musik med Familjen Fridolfsson:
Sven Fridolfsson sax och piano,
Johanna Fridolfsson viola och gitarr,
Edvin Fridolfsson trummor och gitarr,
Alma Fridolfsson sång och flöjt,
Elias Fridolfsson trombon och bas.

Våra kyrkor och lekplatser är öppna
som vanligt under hela sommaren.

v 34
onsdag 24 augusti
vallda 12.00 Lunchbön

I Kullavik är kyrkan öppen vardagar
kl. 11-14 med personal på plats.
Kom in på en kopp med dopp.

torsdag 25 augusti
kullavik 12.00 Sommarcafé
söndag 28 augusti – 14 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (cf, sj)
släp 17.00 Mässa (cf, sj)
kullavik 10.00 Mässa (rb, jk)

v 35

De flesta grupper har sommarlov
och startar igen vecka 36-37.

Valldadagen
Lördag 10 september är det dags
för Valldadagen - en festdag för
alla åldrar. Nytt för i år är bl.a. en
antikexpert på plats för att värdera
dina gamla klenoder.

Musikaliskt fyrverkeri

På möjliga och omöjliga instrument
med familjen Hellgren den 3 juli.

Nästa nummer
Kyrknyckeln nr 3 2016 kommer
ut i slutet av augusti.

onsdag 31 augusti
vallda 12.00 Lunchbön
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (rz, mb)
bukärrsgården 11.00 Mässa (cf, mb)
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (ln)

Präster: Tomas Philipson (tp), Robin Zieseniss (rz), Cathrine Fernlöf (cf) Rigmor Borg (rb), Katarina Johansson (kj).
Musiker: Lasse Nordung (ln), Sofia Johansson (sj), Magdalena Ahlberg (ma), Maria Blåberg (mb), Ulrika Lindh (ul), Åsa Winald (åw), Jakob Mårdbrink (jm), Julia Karlsson (jk).

besöksadress: Vallda kyrkbyväg 8, 434 90 Vallda.
tel: 0300-32 35 50. fax: 0300-204 25.
sommarens öppettider exp: Mån-fre kl 9.30-12.00.
e-post: saro.pastorat@svenskakyrkan.se
Medarr:
www.svenskakyrkan.se/saro

www.svenskakyrkan.se/saro

Juni
v 22

forts v 26

onsdag 1 juni
vallda 12.00 Lunchbön

onsdag 20 juli
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (bi, jm)
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (bi, jk)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (bi, jk)

fredag 1 juli
kullavik 11.00-15.00 Parklek Ute på lekplatsen. Sångstund kl 11.00.

torsdag 2 juni
kullavik 12.00 Sommarcafé
vallda 19.00 Mässa (rz, ul)

Enklare lunch och fika finns att köpa.

söndag 5 juni – 2 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (rz, ln)
släp 17.00 Mässa (rz, ln)
kullaviks hamn 18.00 Hamngudstjänst (rb) Schiffle ’n such.
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söndag 3 juli – 6 sönd e trefaldighet
kullavik 10.00 Mässa (rb, sj) Sång av Lars Antborg.
vallda 11.00 Mässa (rz, wågsjö)
särö 18.00 Musik i sommarkvällen: Musikaliskt fyrverkeri - På möjliga
och omöjliga instrument med familjen Hellgren. Glatt humör, stämning, allvar,
spex och finstämd klassisk musik. (rb, sj) 			

sommarkonsert 6 juni
Kungsbacka Kammarkör

v 23

Spelmän och kyrkokör på midsommarafton 24/6

Vart är vi på väg? 9/6

måndag 6 juni – sveriges nationaldag
särö 19.00 Sommarkonsert Kungsbacka Kammarkör (ln, åw)

Hamngudstjänst
12/6

onsdag 8 juni
bukärrsgården 11.00 Mässa (cf, mb)
vallda 12.00 Lunchbön
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, sj)
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (rz, mb)

v 27
onsdag 6 juli
bukärrsgården 11.00 Mässa (bi, jm)
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, sj)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (bi, sj)

söndag 12 juni – 3 sönd i trefaldighet
kullavik 10.00 Mässa (rz, jm)
släp 17.00 Mässa (ic, sj)
vallda sandö hamn 18.00 Hamngudstjänst (rz) Kjell Bergén,
Per Hovensiö, Torbjörn Fransson, Björn Hedén, Kalle Strid, Maria Blåberg.
Lovsångskören, Anne Grudeborn och Equmeniakyrkan. Korv med bröd.

v 24

Bergén sång och dragspel.

onsdag 22 juni
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (cf, jm)
vallda 12.00 Lunchbön
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, sj)
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (rz, jm)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (cf, jm)

onsdag 15 juni
vallda 12.00 Lunchbön

torsdag 23 juni
kullavik 12.00 Torsdagslunch Midsommarbuffé.

torsdag 16 juni
kullavik 12.00 Sopplunch Poetry-slam-mästaren Svenn Eriksen.
vallda 19.00 Mässa (rb, jm)

fredag 24 juni – midsommarafton
vallda 22.00 Gudstjänst (bi, ks) Vallda kyrkokör sjunger somrig musik

söndag 19 juni – 4 sönd i trefaldighet
kullavik 10.00 Gudstjänst (rb, sj)
vallda 11.00 Mässa (cf, jm)
släp 17.00 Mässa (cf, jm)

lördag 25 juni – midsommardagen
vallda ekåsbacken 18.00 Gudstjänst (rz, ks) Sammanlyst.

tillsammans med spelmän och folkdanslag som dansar i kyrkgången.

v 28

Sommarjazz med sköna spirituals och klassisk jazz. Inspirationskällorna
är King Oliver, Jelly Roll Morton och Clarence Williams. Bandet består av:
Anders Linde (co), Klas Nilsson (tp), Johnny Korner (cl, ss, as),
Peter Trägårdh (tb), Olle Wassén (bj), Hans Brodén (p),
Per Sörner (sous), Tomas Hård (dr).

torsdag 28 juli
kullavik 12.00 Sommarcafé
släp 17.00 Kyrkogårdsvandring Ingemar Lönnberg. Släps hembygdsgille.
söndag 31 juli – 10 sönd e trefaldighet
kullavik 9.30 Gudstjänst (bi, jk)
vallda 11 Mässa (bi, jk)
särö 18.00 Musik i sommarkvällen: Tanja Soininen sång,
Nigar Dadascheva piano. Program med sånger av tonsättaren Gösta Nystroem som levde på Särö och musik av Lars-Erik Larsson. (jk)

onsdag 13 juli
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (ic, jm)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (ic, jm)		

grillkvällar
& mässa i släp

torsdag 14 juli
kullavik 12.00 Sommarcafé
söndag 17 juli – 8 sönd e trefaldighet
kullavik 9.30 Gudstjänst (ic, jk)
vallda 11.00 Mässa (ic, jm)
särö 18.00 Musik i sommarkvällen: Så skimrande var aldrig havet.
Sommarkonsert med Åsa & Ulf Nomark. Egna sånger blandas med
sommarens favoriter av Taube, Mando Diao, Darin m.fl. Välkomna till
en sommarkväll som doftar havsbris, sol, värme och hopp. (ic, jm)
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söndag 24 juli – 9 sönd e trefaldighet
kullavik 9.30 Gudstjänst (gl, jk)
vallda 11.00 Gudstjänst (gl, jk)
särö 18.00 Musik i sommarkvällen: (jk) Foggy Bottom Jazzband.

v 30

söndag 10 juli – kristi förklarings dag
kullavik 9.30 Gudstjänst (ic, jk)
vallda 11.00 Gudstjänst (ic, jm)
släp dalslyckestugan 17.00 Friluftsgudstjänst (ic, jm) Kjell

v 25

torsdag 21 juli
kullavik 12.00 Sommarcafé

onsdag 27 juli
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (bi, jk)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (bi, jk)

torsdag 7 juli
kullavik 12.00 Sommarcafé

torsdag 9 juni
kullavik 12.00 Sopplunch ”På spåret”-frågesport med Charlotte.
vallda 19.00 Mässa (tp, mb)

na!
Aktiviteter på lekplatser

Juli

v 29
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24/7

På onsdagar kl. 18.00
är du välkommen till
grillkväll i Släps lekpark.
Det finns enklare
mat att köpa.
Vi avrundar med
en kvällsmässa
i kyrkan.
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söndag 26 juni – den helige Johannes döp dag
särö 18.00 Sommarmässa (cf, jm) Sammanlyst.

parklek i kullavik
och släp i juni
kullavik Måndagar, onsdagar
och fredagar kl. 11-15 har vi
aktiviteter ute på lekplatsen.
Enklare lunch & fika att köpa.
Sångstund på fredagar kl. 11.

v 26
onsdag 29 juni
vallda 12.00 Lunchbön (sedan sommaruppehåll, start igen 10/8).
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (rz, jm)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (cf, jm)

släp Tisdagar och torsdagar

kl. 13-16 har vi aktiviteter ute på
lekplatsen. Fika finns att köpa.
Sångstund på torsdagar kl. 14.

torsdag 30 juni
kullavik 12.00 Sommarcafé

(Obs ej helgdagar och ej 14/6)

Präster: Tomas Philipson (tp), Robin Zieseniss (rz), Cathrine Fernlöf (cf) Rigmor Borg (rb), Bengt Inghammar (bi), Ingvar Carlsson (ic), Gunnar Lindskog (gl).
Musiker: Lasse Nordung (ln), Sofia Johansson (sj), Magdalena Ahlberg (ma), Maria Blåberg (mb), Ulrika Lindh (ul), Åsa Winald (åw), Jakob Mårdbrink (jm), Julia Karlsson (jk).

Präster: Tomas Philipson (tp), Robin Zieseniss (rz), Cathrine Fernlöf (cf) Rigmor Borg (rb), Bengt Inghammar (bi), Ingvar Carlsson (ic), Gunnar Lindskog (gl).
Musiker: Lasse Nordung (ln), Sofia Johansson (sj), Magdalena Ahlberg (ma), Maria Blåberg (mb), Ulrika Lindh (ul), Åsa Winald (åw), Jakob Mårdbrink (jm), Julia Karlsson (jk).

