AUGUSTI

v 33
onsdag 14 augusti
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (kj, hw)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (jm, hw)

v 31

torsdag 1 augusti
bukärrsgården 11.00 Mässa (kj, kh)
kullavik 12.00 Sommarcafé Smörgås, fika, 40 kr.
vallda 14.00 Sommarcafé i Örtagården.

torsdag 15 augusti
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (jm, hw)
kullavik 12.00 Sommarcafé Smörgås, fika, 40 kr.
vallda 14.00 Sommarcafé i Örtagården.

söndag 4 augusti - Kristi förklarings dag
vallda 11.00 Gudstjänst (cg, kh)
kullavik 11.00 Mässa (kj, Agrell)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (kj, kh)
Heinavanker är en estnisk vokalensemble som
inriktar sig på tidig kyrkomusik och den anda
ur vilken den uppkommit.
Konserten börjar med förkristen regilaul, ett
av den estniska kulturens äldsta och mest
egendomliga uttryck. I mässans ordinära del
hör vi stilexempel från olika epoker, Kyrie,
Sanctus och Agnus Dei.
Heinavanker har turnerat i Europa, Sydamerika
och Nordamerika.
Konstnärlig ledare: Margo Kõlar. 		

söndag 18 augusti - 9 e trefaldighet
vallda 11.00 Gudstjänst (tp, hw)
släp 15.00 Friluftsgudstjänst Vi ses på
gamla kyrktomten. (jm, mb)
kullavik 11.00 Mässa (jm, mb)
vallda 18.00 Musik i augustikvällen (tp, hw)
”I ljuv och djärv folkton”. Violinisterna Annie
Gunnarsson och Amelie Evmark bjuder på
karameller ur sin favoritrepertoar. Med djärva
klanger från öst till nordiskt vemod väver de
samman folktoner i ett spänningsfyllt program
med harmoniska, rytmiska och eldiga överraskningar! Henry Purcell, Grazyna Bacewicz,
Sergei Prokofiev, I denna ljuva sommartid, Bulgarisk
folksång, Bela Bartok, Helmut Lipsky.

Konfirmera dig hos oss!

Resa till Anafora
och Egypten

Sommarens
program från
Särö pastorat
2019

Ta chansen att få uppleva den världsvida
kyrkan. Vi bor på retreatgården Anafora i
Egypten. Detta är en fantastisk plats att vara
på och njuta av för vila och återhämtning.
Vi erbjuder:
Volontärresa för ungdomar.
Retreat eller volontärresa för vuxna.
Vi flyger den 26/10 från Kastrup.
Vi landar den 2/11 i Kastrup. Vi tar tåg
tillsammans från Kungsbacka till Kastrup och
tillbaka. Vi återkommer med exakta flyg och
tågtider.
Pris: 11 500 kr för församlingsbor.
2 500 kr för unga vuxna 18-30 år.

Läs mer och anmäl dig
på hemsidan:
svenskakyrkan.se/saro/egypten

NYHET: Skogsmulle

svenskakyrkan.se/saro/konfirmation

Till hösten drar vi igång Skogsmulle i Släp.
Häng med och utforska skogens värld med oss!

En unik musikupplevelse utlovas
v 32
onsdag 7 augusti
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (jm, kh)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (jm, kh)		
torsdag 8 augusti
kullavik 12.00 Sommarcafé Smörgås, fika, 40 kr.
vallda 14.00 Sommarcafé i Örtagården.
sandlyckan 14.30 Gudstjänst (kj, kh)
söndag 11 augusti - 8 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (kj, mb)
kullavik 11.00 Gudstjänst (jm, kh)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (kj, kh)
Jazzkväll med Sir Bourbon Dixieland Band. Bandet startade i början av 80-talet och har sedan
dess deltagit i flera stora jazzfestivaler i Sverige,
bl.a. Askersund, Årjäng, Kungsbacka, Kungshamn, Ronneby och förstås Göteborg.
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v 34
onsdag 21 augusti
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (jm, hw)

Avrunda sommarlovet med ett härligt dagläger
med kompisar, bad, lek, sång, pyssel mm.

Nar: 13-15 augusti kl. 8-17.
(drop-in kl. 8-9.30. Frukost serveras kl. 8-9).
Övernattning 14-15 augusti om man vill.

Var: Kullavikskyrkan.
For vem: Barn födda 2007-2009.
Kostnad: 300 kr.
Anmalan: Via vår hemsida. (25 platser).
Ledare: Birgitta, Kristina, Maria, Sara, Jenny
och Anne-Sophie.

Kontakt: Kristina Hansson, tel; 0300-32 35 92,
e-post: kristina.hansson@svenskakyrkan.se
ANMAL DIG HAR

www.svenskakyrkan.se/saro

torsdag 22 augusti
kullavik 12.00 Sommarcafé Smörgås, fika, 40 kr.
vallda 14.00 Sommarcafé i Örtagården.
sandlyckan 14.30 Gudstjänst (kj, mb)
vallda 19.00 Mässa (tp, kk)
söndag 25 augusti - 10 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (kj, hw)
släp 17.00 Mässa (tp, mb)
kullavik 11.00 Gudstjänst (tp, mb)
vallda 18.00 Musik i augustikvällen (kj, hw)
”Sommaren med
familjen Wik” Vi
sjunger och spelar
våra favoriter tillsammans. Med
Tommy, Helena,
Fredrik, Johanna
och Rebecka Wik.

För: Barn 0-6 år med föräldrar.
När: Måndagar kl. 10-12 (start 2/9).
Var och hur: Vi möts på lekplatsen utanför
Släps församlingshem och går tillsammans för
att leka och lära i skogens fantastiska värld.
Vi arbetar utifrån friluftsfrämjandets koncept
Skogsmulle där vi genom ett utomhusäventyr
utforskar, upptäcker och upplever tillsammans
med barnen. Vi har en sångsamling innan vi går
tillbaka till Släp där vi fikar och kan leka fritt
på vår härliga lekplats! Med bra kläder och ett
härligt humör blir detta ett toppentillfälle för
dig som vill vara ute i naturens härliga lekplats
tillsammans med ditt barn.
Anmälan: Via Särö pastorats hemsida eller på
e-post till sara.jertborn@svenskakyrkan.se

Ledare: Sara Jertborn
och Anna Hansson.

Frida, Amalia och Alexander dyker upp i juli.

Provsjungning
Livsöden med avstamp ur Bibeln.
Provsjungning till nästa musikal i Släp sker
torsdag 12 september kl 18.00 i Släps kyrka.
Läs mer i nästa Kyrknyckeln och på hemsidan.
Vid frågor kontakta: Åsa Winald 0760-02 31 13.

v 35
onsdag 28 augusti
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (kj, mb)

Jazzkväll med
Sir Bourbon Dixieland Band

torsdag 29 augusti
bukärrsgården 11.00 Mässa (jm, ln)
vallda 19.00 Mässa (jm, hw)

Präster: Tomas Philipson (tp) Katarina Johansson (kj) Robin Zieseniss (rz) Cathrine Fernlöf (cf) Rigmor Borg (rb) Jenny Magnusson (jm) Christina Glemme (cg)
Musiker: Helena Wik (hw) Lasse Nordung (ln) Kenneth Hilldor (kh) Maria Blåberg (mb) Maria Raffai (mr) Kim Kehlmeier (kk) Åsa Winald (åw)

Årets sommarteam

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

JUNI
v 22

v 25

söndag 2 juni - söndagen f pingst
vallda 11.00 Mässa (rz, hw)
släp 17.00 Mässa Insidan (jm, mb)
kullavik 11.00 Mässa (jm, mb) Körskôj

måndag 17 juni släp 14.00 Sommarcafé
tisdag 18 juni vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 19 juni
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, ln)

sommarcafé
vallda örtagård

Torsdagar kl 14, v. 24-35. Gemenskap, kaffe, kaka.
(Vid regn i församlingshemmet) Alla åldrar!

v 23
tisdag 4 juni vallda 19.00 Kvällsbön

släps församlingshem

onsdag 5 juni
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, mb)

Måndagar kl 14, v. 24-28. Gemenskap, kaffe, kaka.

torsdag 6 juni - sveriges nationaldag
särö 19.00 Konsert: Kungsbacka Kammarkör

Torsdagar kl 12, juni-augusti. Smörgås, kaffe, kaka.
(Sopplunch t.o.m. 20 juni).

bjuder på ett somrigt program med klassiker
som Sverige av både Stenhammar och Kent (J
Berg), Nationalsången, Bedårande sommarvals,
sommarpsalm och lite till... (ln, åw)

Sommarkonsert

kullavikskyrkan

Vi ses på lekplatsen!
#fika #mellis #hinderbana #tipspromenad #sång
#bollkul #sandlåda #vattenlek #sommar
Vallda: Måndag, v. 23-26 kl. 10-14.
Släp: Tisdag, v. 28-31 kl. 10-14.
Kullavik: Månd, tisd, onsd, v. 23-27 kl. 10-14.
Månd, fred, v. 28-31 kl. 10-14.

Redo för
parklek?

söndag 9 juni - pingstdagen
vallda 11.00 Högmässa (tp, mb)
släp 11.00 Mässa (cf, ln, åw) Sång av Vox.
kullavik 17.00 Hamngudstjänst (tp, mb)

tisdag 11 juni vallda 19.00 Kvällsbön

söndag 16 juni - heliga trefaldighets dag
kullavik 11.00 Mässa (rb, mb)
släp 17.00 Mässa Insidan (rb, mb)
vallda sandö 18.00 Hamngudstjänst
Kjell Bergén, Torbjörn Fransson, Björn Hedén, Kalle
Strid, Helena Wik. Lovsångskören, Robin Zieseniss,
Kaisa Svennberg. Vid dåligt väder i Vallda kyrka.
Samarr. med Equmeniakyrkan och Sandö Hamn.

och Vallda spelmän sjunger
och spelar tillsammans.
Vallda folkdanslag dansar
i kyrkgången. Fackeltåg
från Ekåsbacken kl. 21.
lördag 22 juni
- midsommardagen
ekåsbacken (rz, ln)
18.00 Friluftsgudstjänst
Sång av KÅLA-kvartetten.
söndag 23 juni - d hel johannes döp dag
särö 18.00 Mässa (cg, ln) Sammanlyst.

v 26

onsdag 26 juni
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (cg, hw)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (tp, ln)		

v 24

torsdag 13 juni
kullavik 12.00 Sopplunch Kerstin Rosén från
Open doors berättar om sin tid i Laos ”Att arbeta i
ett land med stängda dörrar”.
vallda 14.00 Sommarcafé i Örtagården.
sandlyckan 14.30 Gudstjänst (kj, mb)
vallda 19.00 Mässa (rz, kk)

fredag 21 juni - midsommarafton
vallda 22.00 (rz, hw)
Musikgudstjänst Vallda Kyrkokör

måndag 24 juni
släp 14.00 Sommarcafé

måndag 10 juni släp 14.00 Sommarcafé

onsdag 12 juni
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (hw, rz)

torsdag 20 juni
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (rb, ln)
kullavik 12.00 Midsommarlunch
Firande med Hällesåkers spelmanslag
vallda 14.00 Sommarcafé i Örtagården.
vallda 19.00 Mässa (kj, hw)

NYHET: Kyrkdetektiverna
Gå på upptäcktsfärd med Mia & Sam och
hitta alla gömda ord. När det är öppet och
ledigt i kyrkan kan
du göra denna
lekfulla utmaning
tillsammans med
ditt barn.
vallda 8-15
släp 8-15
(öppettider vardagar med
reservation för begravning)

Sol, vind och vatten

Närheten till hav och natur i vårt
vackra pastorat ger oss möjlighet
att fira gudstjänster utomhus.
9 juni, 16 juni, 8 juli, 18 augusti.

torsdag 27 juni
kullavik 12.00 Sommarcafé med smörgåsar
och fika för 40 kr, varje torsdag kl.12.00.
vallda 14.00 Sommarcafé i Örtagården.
sandlyckan 14.30 Gudstjänst (rb, ln)
söndag 30 juni - 2 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (jm, hw)
kullavik 11.00 Mässa (rb, ln)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (rb, ln)
Lund & Levi, Andreas Lund på Hammondorgel och
Carolina Levinsson på trummor. Instrumentalmusik
med tydliga
kopplingar till
jazz och 60-tals
pop med inspirerande toner
från hammondorgeln och
spännande
rytmer från
trumsetet.

Jazz och 60-tals poppiga
toner från Lund & Levi

Präster: Tomas Philipson (tp) Katarina Johansson (kj) Robin Zieseniss (rz) Cathrine Fernlöf (cf) Rigmor Borg (rb) Jenny Magnusson (jm) Christina Glemme (cg)
Musiker: Helena Wik (hw) Lasse Nordung (ln) Kenneth Hilldor (kh) Maria Blåberg (mb) Maria Raffai (mr) Kim Kehlmeier (kk) Åsa Winald (åw)

JULI
v 27

måndag 1 juli
släp 14.00 Sommarcafé

Konst & historia

Svalka dig en stund i våra vackra kyrkorum.
Här finns gott om konst, historia och sevärda ting.
Passa på att se den kända Hjortbergstavlan, vår
riktigt gamla dopfunt och vackra glasfönster.

onsdag 3 juli
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (rb, ln)		
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, ln) 		
torsdag 4 juli
bukärrsgården 11.00 Mässa (rb, hw)
kullavik 12.00 Sommarcafé Smörgås, fika, 40 kr.
vallda 14.00 Sommarcafé i Örtagården.
söndag 7 juli - 3 e trefaldighet
vallda 11.00 Gudtjänst (rz, ln)
kullavik 11.00 Mässa (tp, mb) 			
dalslyckestugan
17.00 Friluftsgudstjänst (tp)
Kjell Bergén - dragspel och sång.
Lasse Nordung - sång.
Hembygdsföreningen bjuder på
Kjell Bergén på
kyrkkaffe. Vid dåligt väder är vi
dragspel och sång
i Särö kyrka.

v 28
måndag 8 juli släp 14.00 Sommarcafé
onsdag 10 juli
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (cg, ln)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (rb, ln)
torsdag 11 juli
kullavik 12.00 Sommarcafé Smörgås, fika, 40 kr.
vallda 14.00 Sommarcafé i Örtagården.
sandlyckan 14.30 Gudstjänst (rb, ln)
söndag 14 juli - 4 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (cg, wågsjö)
kullavik 11.00 Gudstjänst (rb, ln)
särö 18.00 (cg, ln)
Sommarkväll i Särö kyrka
Åsa Winald sång
Lasse Nordung sång/orgel
Björn Johansson piano
Blandat program med sånger
från olika stilar och epoker.

Sommarkvällar
i Särö kyrka
Gästande musiker i
olika genrer. Söndagar
kl. 18 ses vi på Särö.

Ekologiskt
Träd, murar och ängsmark på våra kyrkogårdar
utgör en oas för djur och växter. Vi använder inga
bekämpningsmedel. Ogräs tas för hand.

v 29
onsdag 17 juli
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (rb, ln)		
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, ln)		
torsdag 18 juli
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (rb, ln)
kullavik 12.00 Sommarcafé Smörgås, fika, 40 kr.
vallda 14.00 Sommarcafé i Örtagården.
söndag 21 juli - apostladagen
vallda 11.00 Gudstjänst (cg, kh)
kullavik 11.00 Mässa (Inghammar, mb)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (cg, kh)
Irländsk, skotsk och amerikansk folkmusik blandad
med roots, blues och rock’n’roll. Gruppen Sláinte,
som leds av den skotska singer/songwritern Billy
Jones, grundades i Göteborg i början på 90-talet
och har sedan dess haft tusentals spelningar på
olika håll i Skandinavien, och även framgångsrika
konserter på The Edinburgh Festival Fringe.

Folkmusik

Hinner du inte vattna?
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.

v 30

Hallå där...

Ingemar Lönnberg som
är guide på årets kyrkogårdsvandring i Släp.
Hur brukar vandringen
gå till? Jag väljer ut ett
30-tal gravar som det finns
en intressant historia kring.
Har du olika teman från år till år?
Förra året hade jag tema skola. Det innebär
inte att alla gravar handlar om skola, kanske
bara 1/3. Årets tema är ej bestämt.
Kan du säga något om årets vandring?
Jag kommer i år att berätta lite mer om den
äldsta graven från 1856. Jag kommer också
att läsa ett brev som en skollärare skrev till
”skolstyrelsen” under första världskriget. Det
visar på hur fattigt det var i vår bygd då.

onsdag 24 juli
blåvingevägen 15.00 Gudstjänst (cg, wågsjö)
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (cg, wågsjö)
torsdag 25 juli
kullavik 12.00 Sommarcafé Smörgås, fika, 40 kr.
vallda 14.00 Sommarcafé i Örtagården.
sandlyckan 14.30 Gudstjänst (cg, kh)
släp 18.00 Kyrkogårdsvandring
Hör vår guide Ingemar Lönnberg berätta
om spännande livsöden och lokal historia.
söndag 28 juli - 6 e trefaldighet
vallda 11.00 Mässa (Inghammar, Agrell)
kullavik 11.00 Gudstjänst (cg, kh)
särö 18.00 Sommarkväll i Särö kyrka (cg, kh)
Brasskvintetten Musica In Excelsis och Pernilla
Jonsson på flöjt/piccola. Fredrik Landgren och
Roy Ljungkvist -trumpet/flygelhorn/kornett,
Barbro Forsgren -valthorn, Henrik Andersson
-trombon, Lennart Larsson –tuba.

torsdag 25 juli kl 18.00 i släp

Se program!

Grillkvällar
Sommarkyrka
i Kullavik
v. 28-32 kl. 11-14
på vardagar är du välkommen in på en kopp
med dopp. Tid för pratstund och gemenskap.

Onsdagar kl 18.00 ses vi i Släps lekpark.
Det serveras minst korv med bröd för
liten peng. Håll utkik på sociala medier
för programpunkter, såsom quiz,
lekar, marschmallowbygge mm.
Efteråt stannar du som vill
på en enkel kvällsmässa.

v 31
onsdag 31 juli
släp 18.00 Grillkväll 19.30 Mässa (kj, kh)		
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (kj, kh) 		

Präster: Tomas Philipson (tp) Katarina Johansson (kj) Robin Zieseniss (rz) Cathrine Fernlöf (cf) Rigmor Borg (rb) Jenny Magnusson (jm) Christina Glemme (cg)
Musiker: Helena Wik (hw) Lasse Nordung (ln) Kenneth Hilldor (kh) Maria Blåberg (mb) Maria Raffai (mr) Kim Kehlmeier (kk) Åsa Winald (åw)

