Augusti
forts v 30

Sommartider

v33

onsdag 2 augusti
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (kj, jmn, jm)
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (kj, ln)		

onsdag 23 augusti
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (rz, mb)
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (cf, ln)

torsdag 3 augusti
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (kj, jm)
kullavik 12.00 Sommarcafé

torsdag 24 augusti
kullavik 12.00 Sommarcafé		

söndag 6 augusti - 8 sönd e trefaldighet
kullavik 9.30 Mässa (kj, jmn, ln)
vallda 11.00 Mässa (kj, ln)
särö 18.00 Sommarkväll (kj, ln)

Vallda 27/8

Göteborgsbaserade brasskvintetten
Musica In Excelsis på trumpet, flygelhorn,
valthorn, trombon och tuba.

v 31

onsdag 9 augusti
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (kj, jm)
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (kj, jm)
torsdag 10 augusti
kullavik 12.00 Sommarcafé

Augusti är
populäraste
månaden för
bröllop.

söndag 13 augusti - 9 sönd e trefaldighet
kullavik 9.30 Gudstjänst (jmn, mb)
vallda 11.00 Gudstjänst (tp, mb)
särö 18.00 Sommarkväll

söndag 27 augusti - 11 sönd e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (rz)
särö 11.00 Jubileumsgudstjänst (mb)
Särö kyrka fyller 95 år och vi firar gudstjänst ledd
av biskop Johan Dalman och Tomas Philipson.
kullavik 11.00 Gudstjänst (rb, ln)
vallda 18.00 Augustimusik (rz, ks)
”I will bring you flowers”
Tätt, intensivt och innerligt. En ”crossover”
mellan visa, engelsk folksong och instrumentala höjdare med musikerna Greger Siljebo
och Anders Ådin.

v 34

onsdag 30 augusti
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (tp)
torsdag 31 augusti
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (kj)
kullavik 12.00 Sommarcafé		
vallda 19.00 Mässa (kj)

”Kanske var det för en stund som denna”
Tomas Philipson sjunger sina egna
sånger tillsammans med Maria Blåberg.

Semesterdagar hemma?
Kanske har vi något för just dig!

Sommar 2017

Gemenskap: Sommarcafé på torsdagar kl 12.
Öppen sommarkyrka i Kullavik
v 28-33 kl 11-14. Kopp med dopp.
Svalka och lugn och ro:
Välkommen in i kyrkan och tänd ett ljus.
Kultur: Se Hjortbergstavlan i Släps kyrka
och läs om huvudpersonen.
Lokal historia: Känn historiens vingslag
på en Kyrkogårdsvandring i Släp.
Musik: Lyssna till Sommarmusik
i Särö och Augustimusik i Vallda.
Bön och andakt: Varje söndag mm.
Lek och grill: Lekplatserna i Släp,
Kullavik och Vallda är alltid öppna.

Vallda och
Släps kyrkor är
öppna vardagar
kl 8-16.

Foto: Stefan Jannesson

Särö kyrka
fyller 95 år
Särö 6/8

v 32		

onsdag 16 augusti
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (kj, sj)
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (kj, sj)
torsdag 17 augusti
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (kj, mb)
kullavik 12.00 Sommarcafé
söndag 20 augusti - 10 sönd e trefaldighet
kullavik 9.30 Mässa (kj, sj)
Maria Kristiansson violin.
vallda 11.00 Mässa (rz, ks)
släp 15.00 Friluftsgudstjänst (kj, sj)
vallda 18.00 Augustimusik (rz, ks)
”Strandhugg” - En odyssé i toner och öden
längs hela Sveriges kust. Lisa Fröberg sång,
Karin Wiberg violin och Ulrich Staerk piano.

”Strandhugg är en resa både i tid och geografi, från
Norrbotten till västkusten, under vilken publiken får
möta många olika livsöden.
Fokus riktas mot relativt
okänd musik av främst
kvinnliga tonsättare,
vilkas levnadsbana
klargörs under
konserten, via brev,
citat och historiska
fakta.”

Sommarens
program från
Särö pastorat

Särö kyrka ligger mitt i Särö
och byggdes 1922. En ofta
återkommande besökare
under flera decennier var
kung Gustav V. I år fyller
kyrkan 95 år och vi firar
med en gudstjänst ledd av
biskop Johan Dalman och
Tomas Philipson.
27 augusti kl 11.00

Höstterminen
startar
vecka 36

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Cathrine Fernlöf (cf) Rigmor Borg (rb), Jenny Magnusson (jmn).
Musiker: Lasse Nordung (ln), Sofia Johansson (sj), Maria Raffai (mr), Maria Blåberg (mb), Ulrika Lindh (ul), Åsa Winald (åw), Jakob Mårdbrink (jm).

Hjortberg light
Du som missade vår utställning
om Gustaf Fredrik Hjortberg
tidigare i vår, kan se en mindre
version under hela sommaren
i Släps kyrka.
kyrkan är vanligtvis öppen
vardagar mellan kl 8-16.

Sånger från hjärtat
i Särö kyrka 30 juli

I huvudet på
en tonåring
Föreälsare Mia Börjesson som är
bl.a. socionom, coach, handledare
och inspiratör gästar oss och pratar
om tonårspsykologi och utveckling.
Läs mer i höstens Kyrknyckeln.
kullavikskyrkan 4 september

besöksadress: Vallda kyrkbyväg 8, 434 90 Vallda.
tel: 0300-32 35 50. fax: 0300-204 25.
sommarens öppettider exp: Vardagar kl 9.30-12.
e-post: saro.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/saro

Parklek i juni
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www.svenskakyrkan.se/saro

Juni
v 22

v 24		

torsdag 1 juni
kullavik 12.00 Sopplunch

tisdag 13 juni
vallda 19.00 Kvällsbön

”I denna ljuva blomstertid” - Akvarellgruppens
vernissage och musik med Sofia Johansson,
Anna Schweizer och Maria Raffai.
vallda 19.00 Mässa (rz, mf)

onsdag 14 juni
vallda 12.45 Lunchbön
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (rz, mb)
torsdag 15 juni
kullavik 12.00 Sopplunch Ge inte upp.

fredag 2 juni
kullavik 19.00 TGIS - Thank God Its Summer
Konsert med ungdomskörerna och musiker.
Efteråt ungdomsavslutning med grill.

söndag 4 juni - pingstdagen
vallda 11.00 Mässa (cf, jm) Vallda kyrkokör.
kullavik 11.00 Gårdsgudstjänst Körsköj (rb, mb)
släp 17.00 Taizémässa (cf, ln) Rejoice.		
kullavik 17.00 Barnens söndagskväll (rb, mr)

Spelmän, kör
och folkdans i
Vallda kyrka

tisdag 6 juni - sveriges nationaldag
vallda 19.00 Kvällsbön
särö 19.00 Sommarkonsert med
Kungsbacka Kammarkör (ln, åw)

onsdag 7 juni
vallda 12.45 Lunchbön
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, sj, cc)

v 25

tisdag 20 juni
vallda 19.00 Kvällsbön

torsdag 8 juni
bukärrsgården 11.00 Mässa (cf, mb)
kullavik 12.00 Sopplunch Musik och

onsdag 21 juni
vallda 12.45 Lunchbön
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (tp, sj)
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (cf, sj)

allsång med Anders Brynolf, Christer Svensson
och Göran Stråhle.
vallda 19.00 Mässa (kj, mb)

torsdag 22 juni
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (tp, sj)
kyvikshus 12.00 Midsommarlunch. Silltallrik

lördag 10 juni
kullavik 18.00 Konsert ”Våra kända körpärlor
i nationaldagsanda” Magnus Wassenius vokalensemble med repertoar av Stenhammar, S-E
Johansson, Hugo Alvén, Adolf Fredrik Lindblad,
Bellman med flera.

och tårta. Anne-Sophie och Sofia sjunger sommarsånger. OBS! Matsalen på Kyvikshus. Anmälan
till Göran Stenberg på tel: 0760-023147 eller
e-post: goran.stenberg@svenskakyrkan.se

söndag 11 juni - heliga trefaldighets dag
vallda 11.00 Gudstjänst (tp, mb)
släp 11.00 Mässa (kj, ln)
kullaviks hamn 18.00 Hamngudstjänst

Parklek
vallda 1, 8 och 15 juni kl. 10-14.
För barn 0-6. Vi bjuder på kaffe.
Ta gärna med matsäck.
släp Tisdagar och torsdagar 8-29 juni
kl. 10-16. Fika och glass finns att köpa.
kullavik Måndagar, onsdagar
och fredagar i juni kl. 11-15.
Fika och lättare lunch finns att köpa.
På fredagar är det sångstund kl 11.

rna!
Aktiviteter på lekplatse

söndag 18 juni - 1 sönd e trefaldighet
kullavik 11.00 Mässa (tp, sj) Göran Stråhle sång.
släp 17.00 Mässa Insidan (tp, sj)
vallda sandö
18.00 Hamngudstjänst
(rz, mb) med Kjell Bergén,
Torbjörn Fransson, Björn
Hedén, Kalle Strid, Marcus
Ericsson, Lovsångskören,
Anne Grudeborn, Equmeniakyrkan i Lerkil. Vid dåligt
väder är vi i kyrkan.

v 23

Schiffle ’n Such (rb, sj)

Föredrag med Sven Ludwig
vallda 19.00 Mässa (rz, ul) Sedan sommaruppehåll.

fredag 23 juni - midsommarafton
vallda 22.00 Musikgudstjänst (tp, un)

Gudstjänst i
Vallda Sandö
och Kullaviks
hamn

Vallda Kyrkokör och Vallda spelmän sjunger
och spelar tillsammans. Vallda folkdanslag
dansar i kyrkgången.		

lördag 24 juni - midsommardagen
vallda 18 Friluftsgudstjänst på Ekåsbacken

Juli
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forts v 26

v 29

söndag 2 juli -3 sönd e trefaldighet
kullavik 9.30 Gudstjänst (tp, jmn, sj)
vallda 11.00 Mässa (tp, jmn, sj)		
särö 18.00 Sommarmusik (tp, sj)

onsdag 19 juli
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (bi, ln)
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (bi, jm)

”Den lustige tid nu är” Helena och Peter är känd
för sina tolkningar av tidig musik och folkmusik.
Ikväll utgår dom från Maria, Martin Luther, samt
visor ur den medeltida samlingen Pie Cantiones
Helena Ek sång & Peter Johansson bas.

v 27

onsdag 5 juli
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, jm)
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (cf, sj)		

torsdag 20 juli
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (bi, ln)
kullavik 12.00 Sommarcafé
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söndag 23 juli - 6 sönd e trefaldighet
kullavik 9.30 Mässa (bi, ln)
vallda 11.00 Gudstjänst (bi, ln)
särö 18.00 Sommarmusik (kj, ln)

2/7

”Til dawn comes” Americana-bandet Just as Blue
med en blandning av oldtime, bluegrass, country
och gospels. Med sång, gitarr, banjo, fiol, kontrabas och mandolin berättas historier om längtan
bort och längtan hem.

torsdag 6 juli
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (cf, jm)
kullavik 12.00 Sommarcafé
söndag 9 juli - 4 sönd e trefaldighet
kullavik 9.30 Mässa (rb, sj)
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, sj)
dalslyckestugan i särö
17.00 Friluftsgudstjänst (cf, jm)
Kjell Bergén sång och dragspel.

v 28		

onsdag 12 juli
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (rb, jm)
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (rb, sj)		

v 30

Öppen
sommarkyrka
i Kullavik
v 28-33 kl 11-14
Kopp med dopp
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onsdag 26 juli
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (kj, ln)
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (kj, jm)
torsdag 28 juli
kullavik 12.00 Sommarcafé
släp 18.00 Kyrkogårdsvandring
Ta del av spännande livsöden och känn historiens
vingslag med vår guide Ingemar Lönnberg.
Kaffeservering.

söndag 30 juli - kristi förklarings dag
kullavik 9.30 Gudstjänst (Hans-Evert Renerius, jm)
vallda 11.00 Mässa (kj, jm)
särö 18.00 Sommarmusik (kj, jm)

torsdag 13 juli
kullavik 12.00 Sommarcafé

”Sånger från hjärtat”. Musik om livets storhet och

söndag 16 juli - apostladagen
kullavik 9.30 Gudstjänst (bi, jm)
vallda 11.00 Mässa (bi, jm)
särö 18.00 Sommarmusik (ic, jm)

		

”Du är vinden” med Alma Fridolfsson Kvartett.
Finstämda sommarsånger med spännande
tolkningar av kända psalmer. Med rötterna
i såväl jazz som den svenska vistraditionen
spelar de vacker och melodiös musik.
Alma Fridolfsson sång, David Eckerstein piano, Jon
Henriksson kontrabas, Edvin Fridolfsson trummor.

skörhet med Duo Quimbra med Margareta Rosberg sång, recitation & Leif Lundberg klaviaturer.
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Sommarcafé
med smörgås
ar
& fika för 40
kr
Varje torsdag
kl 12
i Kullavikskyrk
an

med fioler och flöjt. (rz, un)

söndag 25 juni - hel johannes döparens dag
särö 18.00 Mässa (tp, sj) Sammanlyst.

v 26

onsdag 28 juni
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (tp, sj)
släp 18.00 Grillkväll
släp 19.30 Mässa (cf, sj)

Grillkvällar
i Släp på
onsdagar
Mässa i kyrkan
efteråt

Spännande
livsöden och
lokal historia
Kyrkogårdsvandring
i Släp 28 juli

torsdag 29 juni
kullavik 12.00 Sommarcafé

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Cathrine Fernlöf (cf) Rigmor Borg (rb). Musiker: Lasse Nordung (ln),
Sofia Johansson (sj), Maria Raffai (mr), Maria Blåberg (mb), Ulrika Lindh (ul), Matilda Fredriksson (mf), Ulf Nomark (un), Jakob Mårdbrink (jm).

Präster: Tomas Philipson (tp), Katarina Johansson (kj), Robin Zieseniss (rz), Cathrine Fernlöf (cf) Rigmor Borg (rb), Ingvar Carlsson (ic), Bengt Inghammar (bi).
Musiker: Lasse Nordung (ln), Sofia Johansson (sj), Maria Raffai (mr), Maria Blåberg (mb), Ulrika Lindh (ul), Åsa Winald (åw), Jakob Mårdbrink (jm).

