AUGUSTI
v 31
onsdag 1 augusti
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (kj, kh)
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (kj, kh)
torsdag 2 augusti
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (kj, kh)
kullavik 12.00 Sommarcafé		
fredag 3 augusti
kullavik 10-12 Småbarnssång på lekplatsen.
söndag 5 augusti - 10 e trefaldighet
kullavik 9.30 Gudstjänst (kj, kh)
vallda 11 Gudstjänst (kj, kh)			
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka
- DUO GENTLE RAIN - Simon Westman på
piano och Martin Sundström på kontrabas.
Båda etablerade namn på den svenska jazzscenen. Duon spelar jazz med rötterna i den
svenska folksjälen. Alster från psalmboken och
den svenska visskatten blandas med folklåtar
och jazz. Det bjuds på gränsöverskridande,
melodiskt samspel, improvisationer och fyndiga
arrangemang på välkänd musik. (kj, kh)

Sommar 2018

Sommarkyrka
i Kullavik
V. 28-30 och 32-33
kl 11-14 är du varmt
välkommen in på en
kopp med dopp. Tid
för pratstund och
gemenskap.

v 32
onsdag 8 augusti
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (kj, kh)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (kj, kh)

onsdag 15 augusti
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (kj, kh)
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (tp, mb)
torsdag 16 augusti
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (tp, mb)
kullavik 12.00 Sommarcafé		
fredag 17 augusti
kullavik 10-12 Småbarnssång på lekplatsen.

(Vecka 31 är kyrkan
stängd för städning.)

söndag 19 augusti - 12 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (tp, mb)
kullavik 11.00 Gudstjänst (kj, sj)
Sång av Fredrik Gustafsson.
släp 15.00
Friluftsgudstjänst (kj, sj)
I lekparken. Vid dåligt
väder är vi i kyrkan.

Svalka dig en stund i detta vackra rum.
Här finns gott om historia och sevärda ting.
Passa på att se den kända Hjortbergstavlan.

Här finns en riktigt
gammal dopfunt i täljsten från1200-talet.
Under den nyare metallskål som används idag
finns en större urgröpning vari man förr
doppade hela barnet.
Det heliga vattnet lär ha
bytts en gång om året.
Foto: Stefan Jannesson

Retreat med reflektion,
meditation och yoga
Välkommen att följa med på en retreat för kvinnor mitt i livet. Under
en helg erbjuder vi en lugn oas, avslappning, vila, god mat, påfyllnad
av energi genom meditation och
yoga samt reflektion och fördjupning kring självkänsla, prioriteringar
och att duga som man är.
Datum: 21-23/9
Plats: Lilleskog retreatgård.
Ledare: Katarina Johansson, präst.
Yoga och meditation: Sari Abrinder.
Kostnad: 1800:- inkl mat och logi.
Anmälan senast 5 september till:
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onsdag 22 augusti
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (rz, hw)
torsdag 23 augusti
kullavik 12.00 Sommarcafé
vallda 19.00 Mässa (rz, mb)
söndag 26 augusti – 13 e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (cf, hw)
släp 17.00 Mässa InSidan (cf, ln)
kullavik 11.00 Mässa (rb, ln)

Om gården Lilleskog
Lilleskog ligger strax utanför
Alingsås och innefattar flera
byggnader för olika ändamål.
Här finns bl.a. kapell, bibliotek
och konstateljé dit boende har
fri tillgång. Gårdens vackra miljö
inbjuder till stillhet och fördjupning.

onsdag 29 augusti
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, sj)
torsdag 30 augusti
vallda 19.00 Mässa (kj, hw)
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (cf, mb)

Gud, tack för sommaren.
Låt den slå sitt ljusa valv över våra liv,
som en katedral som
påminner om dig,
som skapar och ger liv.

fredag 31 augusti
kullavik 10-12 Småbarnssång på lekplatsen.

Ur bön av KG Hammar

torsdag 9 augusti
kullavik 12.00 Sommarcafé
fredag 10 augusti
kullavik 10-12 Småbarnssång på lekplatsen.

Sommarens
program från
Särö pastorat

katarina.x.johansson@svenskakyrkan.se

Sommarkyrka i Släp

Sommarkyrka
i Vallda

Jazzduon Gentle rain

v 33

Några höjdpunkter i höst

söndag 12 augusti - 11 e trefaldighet
kullavik 9.30 Gudstjänst (tp, mb)
vallda 11.00 Gudstjänst (tp, mb)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (tp, mb)
Max Lagers New Orleans Stompers är göteborgsbandet som inspireras av storheter
som Bunk Johnson och George Lewis (1940
och 50-tal) och tolkar jazzen på eget sätt.
Lättillgänglig och mycket svängig gladjazz!

Valldadagen - Lördag 8 september
Änglagudstjänst - Söndag 30 september
Förklädd Gud - Söndag 28 oktober
Café Nyfiket - En höst med Jesus 1 oktober, 5 november och 26 november.
Kväll om mäns hälsa - Måndag 22 oktober.

Konfirmera dig hos oss!
Vi erbjuder sex olika konfirmationsupplevelser
och du kan välja fritt mellan våra tre kyrkor.
svenskakyrkan.se/saro/konfirmation

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), Helena Wik (hw).

Höstterminen
startar
vecka 36

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

Konserter i
samarbete med

Omslagsbilder: Evelyn Jons, Gentle Rain, Kungsbacka Kammarkör, Hjortbergstavlan, Maria
Blåberg & Tomas Philipson, Per Hovensjö, Kjell Bergén, Johnny Cash, Sommarteamet, Körskôj.

Musik

Kultur

Kristen tro

Café

Familj

Möten

JUNI
v 22
söndag 3 juni - 1 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (cf, ln)
kullavik 11.00 Gudstjänst
(jmn, rb, tp, mb) Körskôj.
släp 17.00 Mässa Insidan
(cf, ln)

Har du själv hand om en
grav men behöver hjälp
att vattna vecka 20-36.
Då kan du teckna ett
vattningsavtal på
16 veckor för 550 kr/år.
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måndag 4 juni släp 14.00 Sommarcafé
tisdag 5 juni vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 6 juni särö 19.00 Sommarkonsert
torsdag 7 juni
vallda 10-14 Parklek Kaffe och lek på gården.
bukärrsgården 11.00 Mässa (cf, mb)
kullavik 12.00 Sopplunch Akvarellgruppens
vernissage ”Blommor & hav” Musik: Sofia och Maria.
vallda 14.00 Sommarcafé Fika i Örtagården.
vallda 19.00 Mässa (kj, ul)

Sommarkonsert
på nationaldagen
Kungsbacka Kammarkör bjuder på ett
somrigt program med klassiker som Sverige
av både Stenhammar och Kent (J Berg),
Nationalsången, Bedårande sommarvals,
sommarpsalm och lite till…..

söndag 10 juni - 2 e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (kj, mb, hw)
släp 11.00 Mässa (tp, ln)
kullavik 18.00 (tp) Hamngudstjänst

v 24
måndag 11 juni
släp 14.00 Sommarcafé
tisdag 12 juni
vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 13 juni
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (rz, mb)
torsdag 14 juni
vallda 10-14 Parklek Kaffe och lek på gården.
kullavik 12.00 Sopplunch Sommarbuffé och
skivor till kaffet med dj Bengt Victorsson.
vallda 14.00 Sommarcafé Fika i Örtagården.
vallda 19.00 Mässa (rz, ul)
söndag 17 juni - 3 e trefaldighet
kullavik 11.00 Mässa (kj, ln, hw)
släp 17.00 Mässa Insidan (kj, ln, hw)
vallda sandö
18.00 Hamngudstjänst
Kjell Bergén, Torbjörn Fransson,
Björn Hedén, Kalle Strid,
Per Hovensjö, Maria Blåberg.
Lovsångskören, Robin Zieseniss,
Anne Grudeborn, Equmeniakyrkans konfirmander. Vid dåligt
väder är vi i Vallda kyrka.
Samarr med Equmeniakyrkan/Sandö Hamn.
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tisdag 19 juni
vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 20 juni
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (cf, sj)		
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, sj)
torsdag 21 juni
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (cf, ln)
kullavik 12.00 Sommarcafé med smörgåsar
och fika för 40 kr, varje torsdag kl.12.00.
vallda 14.00 Sommarcafé Fika i Örtagården.

Örtagården i Vallda

Under sommarmånaderna är det som vackrast i Vallda örtagård, vid ängarna nedanför
Prästgården. Har du inte besökt
denna plats så passa på nu!
På måndagar kl 16 kan
du få guidning och
tips. På torsdagar
har vi sommarcafé
kl 14. (Se nedan)

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

Sång av körkvartett:
Emelie Sundborn,
Åsa Winald, Rikard Flink
och Lasse Nordung.
söndag 24 juni - d hel johannes döp dag
särö 18.00 Mässa (rz, sj) Sammanlyst.

v 26
onsdag 27 juni
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (uj, hw)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (cf, ln)
torsdag 28 juni
kullavik 12.00 Sommarcafé
vallda 14.00 Sommarcafé Fika i Örtagården.
fredag 29 juni
kullavik 10-14 Småbarnssång och Parklek

Vallda Örtagård

Torsdagar kl 14.00, vecka 21-27.
Gemenskap, kaffe och kaka. Vid regn är vi i
barnlokalen på nedre plan i församlingshemmet.

Släps församlingshem
Måndagar kl 14.00, v. 23-27.
Vi träffas och pratar.
Vi bjuder på kaffe och kaka.

Kullavikskyrkan
Torsdagar kl 12.00,
hela sommaren.
Smörgåsar, kaffe, kaka.

söndag 1 juli - apostladagen
kullavik 9.30 Mässa (sj, jm)
vallda 11.00 Mässa (sj, cf)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (cf, sj)
Playin’ Prayers - Johnny Cash’s liv från födelse
till grav. Musiken och tron som formade honom.
Den enorma framgången men också det personliga mörkret med droger, omvändelse och stark
Gudstro. Medverkande: Andreas Thalenius, Michael Ardenheim, Olof Andersson, Gugge Hultman.

v 29

måndag 9 juli
släp 19.00 Konsert Frankfurts barn- och ungdomskör. Cantaten ”alles, was ihr tut” av Dietrich
Buxtehude, motetter av Heinrich Kaminski, Volker
Bräutigam och Allesandro Scarlatti samt gospel
och jazzmotetter av Johannes Matthias Michel.

Småbarnssång i Kullavik
Fredag 8 juni är vårens sista ordinarie
småbarnssång. Men vi drar igång igen
redan den 29 juni fast i lite
enklare form. Då är vi ute
på lekplatsen och man
tar med sig eget fika!
Denna form av småbarnssång pågår varje
fredag hela sommaren.
7 september tar den vanliga
Småbarnssången vid igen.

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), Helena Wik (hw).

tisdag 17 juli
släp 10-14 Lekparkskul Kom och lek på
lekplatsen, fika, apan hälsar på.
onsdag 18 juli
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (tp, hw)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (tp, hw)
torsdag 19 juli
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (tp, ln)
kullavik 12.00 Sommarcafé
vallda 14.00 Sommarcafé Fika i Örtagården.
fredag 20 juli
kullavik 10-14 Småbarnssång och Parklek

tisdag 10 juli
släp 10-14 Lekparkskul Kom och lek på
lekplatsen, fika, apan hälsar på.

fredag 22 juni - midsommarafton
vallda 22.00 (kj, hw)
Musikgudstjänst

Vid regn är vi i barnlokalen nedre plan.

Sommarcafé

v 28

v 26

Vid regn är vi i barnlokalen nedre plan.

lördag 23 juni midsommardagen
ekåsbacken 18.00
Friluftsgudstjänst (rz, ln)

fredag 8 juni
kullavik 10.00 Småbarnssång

Schiffle ’n Such, Maria Blåberg, Tomas Philipson.

JULI

Hinner du inte vattna?

Johnny Cash
v 27

onsdag 11 juli
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (jm, hw)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (jm, hw)		

tisdag 3 juli
släp 10-14 Lekparkskul Kom och lek på
lekplatsen, fika, apan hälsar på.

torsdag 12 juli				
kullavik 12.00 Sommarcafé
vallda 14.00 Sommarcafé Fika i Örtagården.

onsdag 4 juli
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, sj)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (cf, sj)		

fredag 6 juli
kullavik 10-14 Småbarnssång och Parklek

torsdag 5 juli
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (cf, ln)
kullavik 12.00 Sommarcafé
vallda 14.00 Sommarcafé Fika i Örtagården.
släp 18.00 Kyrkogårdsvandring
Hör vår guide Ingemar Lönnberg berätta
om spännande livsöden och lokal historia.
fredag 6 juli
kullavik 10-14 Småbarnssång och Parklek
söndag 8 juli - 6 e trefaldighet
kullavik 9.30 Gudstjänst (sj, rb)
vallda 11.00 Mässa (sj, rz)
dalslyckestugan 17.00
Friluftsgudstjänst (ln, cf)
Kjell Bergén - dragspel och sång.
Lasse Nordung - sång.
Hembygdsföreningen bjuder på kyrkkaffe.
Vid dåligt väder är vi i Särö kyrka.

söndag 15 juli - kristi förklarings dag
kullavik 9.30 Mässa (jm, hw)
vallda 11.00 Gudstjänst (ln, jm, hw)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (jm, ln)

söndag 22 juli - 8 e trefaldighet
kullavik 9.30 Gudstjänst (tp, mb)
vallda 11.00 Mässa (tp, mb)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (tp, mb)
Äntligen ger Särös egne gitarrvirtuos Per
Hovensjö en solokonsert i vår kyrka! Med sig
har han sångerskan Evelyn Jons. Båda har ett
framgångsrikt musikerliv bakom sig, och på
repertoaren står allt från Broadway till Beatles.
Vi får bl.a. höra Blackbird, Bernstein, Jag diggar
dig, Memory och Så länge skutan kan gå. Det
här är en konsert som ger krydda åt sommaren!

Evelyn Jons
Per Hovensjö

Sånger som
borde sjungas

Svensk känd och okänd
sånglyrik i en salig blandning
med Rikard Flink (tenor),
Åsa Winald (sopran) och
Björn Johansson (piano)

Grillkvällar i Släp

Onsdagar kl 18.00 ses vi
i Släps lekpark. Det serveras
minst korv med bröd för liten
peng. Efteråt firar vi en enkel
kvällsmässa tillsammans.

Sommarteamet 2018

Under hela juli månad kommer William,
Ellen och Carolina att medverka eller hålla i
flera olika verksamheter i pastoratet. Både
för vuxna, äldre och barn. Uppdraget är att
erbjuda fler mötesplatser i semestertider.
På programmet står bl.a. grillkvällar i Släp
med underhållning som musik och quiz,
småbarnssången i Kullavik, lekparksteater
i Släp och Sommarcafé i Vallda.
Följ oss här: facebook.com/
SvenskaKyrkanValldaSlapKullavik/
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tisdag 24 juli
släp 10-14 Lekparkskul Kom och lek på
lekplatsen, fika, apan hälsar på.
onsdag 25 juli
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (tp, hw)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (tp, hw)		
torsdag 26 juli
kullavik 12.00 Sommarcafé
vallda 14.00 Sommarcafé Fika i Örtagården.
fredag 20 juli
kullavik 10-14 Småbarnssång och Parklek
söndag 29 juli - 9 e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (kj, hw)
kullavik 9.30 Mässa (kj, hw)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (kj, hw)
Saliga väntan - I jazz och folkton med texter
av Per Lagerkvist. Med Lovisa Westbacke sång/piano, Erik Larsson - gitarr/munspel/sång

Sommarteamet medverkar

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), Helena Wik (hw).

