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En tidning för
Angereds församling
Tro och Liv utkommer fyra gånger per
år. Tidningen finns att hämta i våra
kyrkor. Medlemmar boende i Angereds
församling får tidningen i brevlådan.
Skicka ett e-post till oss om du vill ge
oss feedback eller om du inte längre vill
ha Tro och Liv hemskickad.

Ansvarig utgivare
Annika Vindare, kyrkoherde

Redaktion

Angereds kyrka
Hultavägen 1, Gunnilse
Församlingshem, Stommavägen 3

och
Bergums kyrka
Bergums kyrkväg 20, Olofstorp
Församlingshem, Lyckåsvägen 5
Charlotta Nylund, präst 031-731 94 08
Henrik Gustafsson, präst 031-731 95 05
Tina Dahllöw, diakon 031-731 94 07
Elise Edström, kantor 031-731 94 03
Fredrik Söderberg, kantor 031-731 94 09
Shant Avidisian, Vaktmästare 031-731 95 07
Sanna Engelbrektsson, barn- och ungdomsledare 0737-73 59 05

Hjällbo kyrka
Bergsgårdsgärdet 79, Hjällbo centrum
Lisa Westberg, präst 031-731 82 05
Lars Olsson, präst 031-731 69 61
Gunnel Claesson, diakon 031-731 82 04
Anna-Lena Nordberg, organist 031-731 82 15
Eva Rune, förs.ass 031-731 82 18
Nahrein Gamis, kyrkvärdinna 031-731 82 08
Rouba Al-Soub, caféansvarig 031-731 82 07
Marcus Anvegård, vaktmästare 031-731 82 03
Alexandra Nagorka, ansvarig ”Steg på väg” 031-731 82 03

Gunnareds kyrka
Gunnareds kyrkväg 1, Angered centrum

och
Lövgärdets kyrka

Vanlijgatan 21, vid Lövgärdets centrum
Anna Cöster, präst 031-731 69 33
Ragnhild Hallén, präst 031 - 731 69 31
Erik Andersson, präst 031- 7316927
John Werner, diakon 031-731 69 26
Rigmor Skarp, organist 031-731 69 30

Else Blomgren, Anna Cöster, Anna-Lena
Nordberg & Charlotta Nylund.

Layout

Bredfjällsgatan 1, Hammarkullen

Kontakt

Else Blomgren, präst 031-731 82 19
Emanuel Furbacken, pastor 031-731 69 05
Gunilla Möller, diakon 031-731 69 04
Sosik Margosyan, husmor 031-731 69 08
Tommy Josefsson, kantor 031-731 69 35

Expeditionen 031 - 731 69 00.
Öppen 09.00-12.00
Gunnareds kyrka, vid Angered Centrum
angered.forsamling@svenskakyrkan.se
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Mariakyrkan

Erika Emanuel, Joel Abrahamsson

Mariakyrkan är en
samarbetskyrka som drivs av
Betlehemskyrkan i Göteborg
och Angereds församling.

Sommar 2016
Vår blir sommar, blommor har slagit ut och allt är grönt igen. Årstiderna visar så tydligt att vi lever i
ständig förändring. Vi ser förändring runtomkring oss och vi ser det när vi ser på oss själva och våra liv.
På ett års tid kan mycket ha hänt. Vi har fått nya erfarenheter att bära med oss. Kanske har vi varit med
om förändringar som varit smärtsamma och svåra. Kanske har vi gjort erfarenheter som fått oss att
växa och som gjort oss modiga.
Samtidigt som våra liv förändras så förändras världen. Och det påverkar oss. Konflikter, oro och krig
är vardag och verklighet för många. Hur hanterar vi det? Vad gör vi för den människa som lever mitt i
kaoset? Hur kan jag bidra till arbetet för en bättre och tryggare värld? Kan vi göra något tillsammans?
För vårt samhälle och vår gemenskap?
I församlingens liv finns möjlighet att dela det som sker och hitta vägar. Här finns plats för möten
kring det som är viktigt och som påverkar oss, både i det stora och i det lilla. När vi möts kan vi dela
erfarenheter och tillsammans försöka förstå, tolka det som händer och bära det som är svårt. Vår tro är
att Gud valt att bli människa som vi och leva ett liv som vårt. Därför blir livet något vi
delar med Gud och med varandra.
Om kyrkans sammanhang ska få vara en god plats att vara på så behövs det
människor som är beredda att ge av sin tid och sitt engagemang. I församlingslivet
har alla något att bidra med och ett ansvar för det gemensamma. Här kan vi hjälpas
åt med livet och tillsammans vara en god kraft för en bättre värld. Därför är du
ständigt inbjuden till det som händer och sker i våra kyrkor. En inbjudan som handlar
om att dela livet med andra.
Välkommen!

Annika Vindare,
kyrkoherde

Årets sommarutflykter
Torsdagar från vecka 26 till vecka 31. Alla utflykter startar med samling vid Hjällbo kyrka kl. 11.00 och
hemresan påbörjas före kl. 15.00. Resan sker med kommunal trafik. Kostnad för resa, eventuell inträde och
fika står varje deltagare för.
Välkomna att innan utflykterna ta en enkel fika i Hjällbo församlingshem kl 9.30 – 11.
Ingen föranmälan behövs. Välkomna!
30 juni

Trädgårdsföreningen – inget inträde. Samordnare Hans Dagerteg.

7 juli 		

Sjöfartsmuseet – inträde 40kr (utan årskort)! Samordnare Ingela Herrmanson.

14 juli 		
		
		
		

Remfabriken – inträde 40kr! Guidad visning av fabrikens historia och
produktionen av remmar, spetsar och applikationer.
Vissa maskiner förevisas också under guidens ledning.
OBS! Anläggningen är tyvärr inte handikappanpassad! Samordnare Ture Wiklund.

21 Juli

Konstmuséet- Kostnad 40 kr (utan årskort). Samordnare Margareta Nordman.

28 juli

Nostalgika - Kostnad 50 kr. Hiss finns. Samordnare Marianne Höök.

4 aug 		
		

Johanneskyrkan - Kostnad 25 kr. Börjar med Lunch. Guidning kl. 13.00.
Samordnare Ulla Danielsson Krantz.

För mer information kontakta församlingsexpeditionen 031-731 69 00.
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Snart firar Sam
S

am står vid
ingången till
Hjällbo kyrka
och ler stort. Nahrein,
anställd i Hjällbo kyrka,
sluter upp. Hon har
lovat att hjälpa till med
tolkning om det skulle
behövas. Sam pratar
bra engelska men
känner sig bekvämare
med arabiska vid längre
konversationer.
- Vet du varför vi
har bett att få träffa
dig?
- Ja, ungefär, blir
svaret.
Redaktionen för
tidsskriften Tro och
Liv har frågat efter
en helt vanlig person
som ska få prata om
vardagliga saker som
till exempel planerna
för sommaren. Det
enda kravet var att det
skulle vara en person ur
det som i media kallas
för ”flyktingströmmen”
– mer specifikt en
person som just nu
söker asyl.
Sam drev tidigare
en klädaffär i Syrien
men befinner sig
alltså just nu i Sverige
i väntan på svar från
Migrationsverket.
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En vanlig dag
På frågan om hur
en vanlig dag ser
ut berättar Sam att
han tänker väldigt
mycket. Utan att gå
in på detaljer berättar
han att det under den
senaste tiden har hänt
mycket som har lett
till att han känner stor
sorg. Sam försöker
hantera det genom
att glömma, skjuta
ifrån sig minnena och
tankarna och genom
att försöka fokusera på
framtiden.
- Jag är jätteglad
över att vara i Sverige
och försöker ta till mig
traditioner och jag
gillar tankesättet som
många svenskar har.
- Första intrycket
av dig är att du är
en glad och positiv
person, men du
nämner också sorg.
Hur tänker kring det?
- Insidan syns inte.
Jag försöker alltid
vara positiv och glad
men inom mig pågår
en ständig kamp. Just
nu går det bra men
det finns stunder då
jag inte kan hålla det
mörka ifrån mig.

ett år i Sverige

”

För mig är det
som att Gud
har skickat sina
änglar att möta
mig.

Sam fortsätter,
- På dagarna kan jag
ibland också hjälpa till
här i Hjällbo kyrka. Jag
hittade kyrkan av en
slump men kände mig
som hemma så fort jag
kom innanför dörrarna.
Människorna jag har
träffat här i kyrkan är
som en familj för mig.
Nahrein är som en
syster. Och ibland även
en mamma, lägger Sam
till och skrattar.
Sam berättar att
han vill tacka alla
människor han har
kommit i kontakt med.
Från personalen på
flyktingförläggningen
till dem han mött i
Hjällbo kyrka.
- För mig är det som
att Gud har skickat sina
änglar att möta mig.

Sommar i Sverige
Sommarmånaderna
är en speciell tid för
många svenskar då
klimatet ofta tillåter
att en hittar på olika
aktiviteter utomhus.
Att promenera och
vistas i naturen är
till exempel viktigt
för många. Har du
själv tankar kring
sommaren här i
Sverige?
- Mitt asylärande tar
upp allt fokus just nu.
Jag vet inte exakt när
det kommer och jag

vet inte hur det blir när
svaret väl kommer.
Sam berättar också
att han har en väldigt
liten ekonomi och att
detta begränsar vilka
aktiviteter han kan
planera. Sam beskriver
dock den svenska
naturen som väldigt
vacker och skulle gärna
ge sig ut i den men han
känner sig osäker på
att göra det själv. Han
hoppas kunna komma
ut något i naturen i
sommar tillsammans
med andra. Respekten
för naturen och vikten
av att inte skräpa ner
är något Sam lagt
märke till och som gör
honom glad.
- Jag har själv blivit
uppfostrad med att
visa stor respekt för
naturen och det kan
göra mig ledsen att
se att alla inte tänker
på naturen på samma
sätt.

Vad gör du om 5
år?
- Då har jag familj och
jobb i Sverige. Vi reser
mycket och har ett
bra liv. Vilket jobb jag
har spelar mindre roll
så länge jag bidrar och
kan känna självrespekt.
Joel Abrahamsson
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Stadsmissionens tur
I ett rum med soffor, bord och stolar står en frukostbuffé uppdukad. Det finns alltid varmt
te. I ett litet rum bredvid ligger några barn och sover. Vi kan ändå prata i samtalsnivå säger
persoalen. Barnen tycker om att höra lite mummel berättar de. Det är hemtrevligt och det
här är barnens hem just nu.

F

rån oktober 2015
har Lövgärdets kyrka
fungerat som ett så
kallat transitbonde för
ensamkommande flyktingbarn.
Det vill säga ett boende för
barn som väntar på att få
resa vidare. Stadmissionen i
Göteborg har tillsammans med
Angereds församling på uppdrag
av Göteborgs kommun arbetat
med boendet. Den 19 juni tar
Angereds församling Lövgärdets
kyrka ur bruk och lämnar med
varm hand över lokalerna till
Stadmissionen i Göteborg. Reidar
Nilsson som är enhetschef för
stadsmissionens ankomstboende
för ensamkommande flyktingbarn
i Lövgärdet berättar att det
förmodligen kommer att forsätta
att bedrivas som någon form av
boende. Aktuella boendeformer
är ankomstboende, asylboende
eller permanent boende för
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ensamkommande flyktingbarn.
- Vi utreder frågan om vilken
typ av boende vi ska ha och för
samtal med kommunen för att se
vilket behov de har, säger Reidar.
Lokalerna behöver anpassas
beroende på vilken typ av boende
det blir.
Fakta om Göteborgs kyrkliga
stadsmission
Göteborgs kyrkliga stadsmission
är en politiskt obunden, idéburen
organisation som utan vinstsyfte
bedriver hjälpverksamhet bland
behövande och driver andra
verksamheter för vård och omsorg
om den enskilda människan.
Göteborgs kyrkliga stadsmission
arbetar tillsammans med såväl
församlingar och förvaltningar
inom den offentliga sektorn, som
företag och enskilda. En omfattande
volontärverksamhet berikar och höjer
kvaliteten i de olika verksamheterna.
Källa: www.stadsmissionen.org/

Just nu används lokalerna även till
läxläsning, svenskaundervisning
och fritidsaktiviteter för
ensamkommande flyktingbarn
som bor i närheten. Reidar menar
att de vill skapa en lugn och
avkopplande miljö för barnen att
kunna läsa läxor i och även få
hjälp med olika saker. Tillsammans
med Stadsmissionen kommer
Angereds församling att fortsätta
att bedriva verksamhet i andra
lokaler.
			 Erika Emanuel

Kom till Lövgärdets kyrka 19 juni

Vi delar minnen och tackar för det som
varit. Den 19 juni kl 16 firar vi mässa
och Lövgärdets kyrka tas ur bruk.

Vad betyder det för dig att Lövgärdets kyrka tas ur bruk?

Y

lva Sirenius har varit aktiv
i Lövgärdets kyrka sedan
1997. Hon började då med
sina barn i barnverksamheten och
barnkör. Hon har själv varit aktiv
i kören, blivit aktiv i gudstjänsten
på olika sätt, hjälpt till i
barngruppen och gjort allehanda
saker.
Detta ledde till slut till att hon
blev medlem av ÖKA (Öppen
Kyrka) och har suttit i kyrkorådet
sedan 2006.
Ylva tycker att det känns sorgligt

att kyrkan tas ur bruk men att
det ändå är en förändring vi
måste lära oss att hantera.
- Andelen personer som
deltagit i gudstjänsterna har
minskat under senare år. Det
känns lite vemodigt men jag ser
fram emot att få sätta upp de
två altartavlorna från Lövgärdet i
Gunnareds kyrka.
Där hänger redan tavlorna från
Gårdsten och Rannebergen.
Det blir ett minne för oss som
haft Lövgärdet som hemmakyrka.

s
n
e
k
s
Fina fi
Hej alla små yngel där ute!
Jag hoppas att ni har haft en bra
vår. Det har jag haft. Jag blir så
väldigt glad när träden börjar få
löv och det blir blommor i kanten
av sjön. Det är som att titta
upp på en tavla. Men nu är det
sommarlov på gång! Jag tycker
ganska mycket om sommaren
men det är tråkigt att inte få
träffa kompisarna och lärarna
varje dag. Jag trivs väldigt bra i
skolan så det är alltid lite tråkigt
när terminen är slut. Jag har så
många kompisar i skolan.
Börje, Mimmi, Ali, Joanna, Juan
och massa massa till och jag får
inte träffa alla dom på sommaren
för de åker till olika platser. Några
av dem åker till sjöar och hav i
andra länder, en del till andra sjöar
fast i samma land. Jag brukar
stanna hemma på sommaren och
det tycker jag är jätteroligt. Jag
vet inte vad ni tycker är bäst med
sommaren men det jag tycker
är roligast är att bada. Det låter
kanske lite konstigt eftersom
jag bor i en sjö. Jag badar ju hela
tiden.

Ylva tycker att
det är en bra
aktör som tar
över.
- Jag har
börjat fira
gudstjänst i
Gunnareds kyrka i stället där jag
numera ingår i kyrkokören och tar
aktiv del i arbetet. Det blir även
en del gudstjänstfirande i Torps
kyrka på Orust, där vi har vårt
fritidshus.
Erika Emanuel

Barnsida

Fast på sommaren brukar jag
smyga upp till en brygga som
ligger nära där jag bor. Jag gör
det på natten så klart när ingen
ser mig. Och då brukar jag hoppa
upp på bryggan och klättra upp
i hopptornet och hoppa därifrån.
Det är typ det roligaste jag vet.
Förra sommaren så började
det hända en ny grej på
onsdagkvällarna som var
jättehäftigt. Det kom lite
människor ner till grillplatsen som
ligger vid bryggan och började
fira gudstjänst tillsammans. Det
var människor i massa olika åldrar
och några hade till och med sånna
där hundar med sig. Jag vinkade
lite till en fin svart hund som
tittade på mig. Jag gillar hundar,
dom brukar komma och sticka
ner näsan i sjön. Då brukar jag
hälsa på dom och prata lite.
Jag frågade fiskprästen här i sjön
om vi också kunde ha gudstjänst
utomhus istället för i sjökyrkan
under sommaren. Och det gick
bra. Så förutom att bada så är det
roligaste med sommaren att vi

har våra gudstjänster utomhus!
Jag tycker att det känns häftigt
att vara så nära naturen som Gud
har skapat. Det är som om Gud är
lite extra nära då. Men nu skall jag
upp till bryggan och bada.
Hej då vänner.

Simma lugnt!
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Gudstjänster och evenemang
8 maj Bergumsdagen
Söndag den 8 maj
på Bergums fritidslantgård.
Tipspromenad, utställare, hantverk, djur, café.
Startar kl 10.00 med ekumenisk gudstjänst med
sång av barnkörer.

14 maj Hjällbodagen
Kyrka, Café och Second hand är öppna kl. 12 – 16.
Försäljning på kyrktorget av kaffe kaka och kläder.
Medlemmar ur församlingen deltar i Poseidons
planteringsutmaning under dagen

15 maj Pingstdagen

Den heliga Anden (Joh14:15-21)

Gemensam Pingstdagsmässa

11.00 med Bergum och Angered, båda kyrkokörerna
medverkar.

Fairtradediplomering
11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Mariakyrkan, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Högmässa
med körsång. Kyrklunch. Angereds
församling blir Fairtradediplomerad.

29 maj 1:a efter trefaldighet
Vårt dop (Joh 1:29-34)

Terminsavslutning
11.00 Skogsstugan i Gunnilse, Gudstjänst.
Terminsavslutning med Små & stora.
Korvgrillning och glass efteråt
11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Högmässa.

Öppen scen i Bergum

18.00 Bergums kyrka. Öppen scen – kyrkan är
allas, Bergums kyrka. Musikalen ”Fia med knuff”
framförs av barn och unga.

5 juni 2:e efter trefaldighet

Kallelsen till Guds rike (Joh 1:35-46)
11.00 Bergums kyrka, Mässa
11.00 Hjällbo kyrka, Högmässa
11.00 Mariakyrkan, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Högmässa
18.00 Angereds kyrka, Gudstjänst

11 juni Gårdstensdagen

12.00-18.00 Gårdstensdagen är en
familjedag som arrangeras i samarbete med
föreningar, samarbetspartners och andra
intressenter. Välkommen!v

22 maj Heliga trefaldighets dag

12 juni 3:e efter trefaldighet

Terminsavslutning i Bergum

11.00 Angereds kyrka, Mässa

Gud - Fader, Son och Ande (Matt 28:16-20)

11.00 Bergums kyrka, Gudstjänst, terminsavslutning
med Små & stora. Lekar och medhavd pick-nick efteråt
på Snipeberget.
11.00 Hjällbo kyrka, Mässa med Små & stora
11.00 Mariakyrkan, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Högmässa. Kyrklunch.

Förlorad och återfunnen (Luk 15:8-10)

Terminsavslutning i Hjällbo
11.00 Hjällbo kyrka, Söndagsmässa
11.00 Mariakyrkan, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Gudstjänst

Temagudstjänst Lyrik och musik
18.00 Bergums kyrka, Temagudstjänst

”Angereds kyrka, vårt smycke”
18.00 Angereds kyrka, Temagudstjänst då vi inviger
och visar vackra ting. Stickcaféet medverkar.

28 maj Karnevalskyrkan
Se annons till höger.
Överskottet går till kyrkans arbete
med människor på flykt
8

28 maj
Café 11-18
Grilla med scouterna 13-15
Musik från 15.00
Karnevalsmässa 18.00
Ansiktsmålning
Utställning av gamla
söndagsskoleplanscher.

19 juni 4:e efter trefaldighet
Att inte döma (Joh 8:1-11)

11.00 Bergums kyrka, Mässa
11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Mariakyrkan, Gudstjänst
11.00 Gunnareds kyrka, Högmässa
18.00 Angered, Gudstjänst

Lövgärdets kyrka tas ur bruk
16.00 Lövgärdets kyrka, Mässa, kyrkan
tas ur bruk. Vi delar minnen och tackar
för det som varit.

26 juni Den heliga Johannes
döparens dag
Sänd mig (Matt 16:13-20)
11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Mariakyrkan, Mässa
18.00 Angered, Mässa

3 juli Söndag 6:e efter trefaldighet
Efterföljelse (Matt 16:24-27)

11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Sommarmässa
18.00 Bergums kyrka, Mässa

Friluftsgudstjänst
Refräng & Co

Lövkojans kolonistugeområde, Friluftsgudstjänst. Tid
kommer, håll utkik på vår hemsida.

10 juli Söndag Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad (Mark 9:1-13)
11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Sommarmässa
18.00 Angereds kyrka, Mässa

20 juni Musik i Gunnareds kyrka
12.00 Gunnareds kyrka, Musik i samband med
sommarcaféet. Kent och Gunilla - Refräng & Co
spelar och sjunger musik.

17 juli Söndag 8:e efter trefaldighet

Sommarkyrkan börjar!

Friluftsgudstjänst

Anmälan på sida11

I Angered och i Bergum firar vi från midsommar
till och med augusti gudstjänster kl 18 varannan
söndag i våra kyrkor.

Andlig klarsyn (Matt 7:22-29)

11.00 Sörbackens kolonistugeområde, Friluftsgudstjänst
11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Sommarmässa

24 juni, Midsommarafton
Midsommarfirande på Snipeberget 24 juli Söndag 9:e efter trefaldighet
15.00 Dans kring midsommarstång, musikanter,
lotteri, servering, fiskdamm…

Midsommarfirande Hällbo

Goda förvaltare (Luk 12:42-48)
11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Sommarmässa
18.00 Bergums kyrka, Mässa

Midsommarfirande med Caritas.
Samling vid Hjällbo kyrka kl. 13.

25 juni, Midsommardagen
18.00 Bergums kyrka, Sommarmusik,

Midsommarkonsert

Jonas Palm, cello & Elise Edström, piano
11.00 Gunnareds kyrka, Sommarmässa.

31 juli Söndag 10:e efter trefaldighet
Nådens gåvor (Matt 18:18-22)

11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Sommargudstjänst
18.00 Angereds kyrka, Gudstjänst
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7 augusti Söndag 11:e efter
trefaldighet

21 augusti Söndag 13:e efter
trefaldighet

11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Sommarmässa
18.00 Bergums kyrka, Mässa
18.00 Mariakyrkan, Mässa

11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Mariakyrkan, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Sommarmässa
18.00 Bergums kyrka, Mässa

Tro och Liv (Matt 21:28-31)

14 augusti Söndag 12:e efter
trefaldighet
Friheten i Kristus (Luk 13:10-17)
11.00 Hjällbo kyrka, Mässa
11.00 Mariakyrkan, Mässa
11.00 Gunnareds kyrka, Sommarmässa
18.00 Angereds kyrka, Mässa

Medmänniskan (Matt 5:38-48)

28 augusti Söndag 14:e efter
trefaldighet
Enheten i Kristus (Luk 22:24-27)

11.00 Gunnareds kyrka, Temamässa.
En dag för församlingens medarbetare att mötas, få
fördjupa sig i olika ämnen och hämta inspiration. Se
mer information på affischer och vår hemsida.

Öppen kyrka i Bergum
Öppen kyrka onsdagar och fredagar
mellan 6 juli tom 22 juli klockan 11-15
Kom in och ta en kopp kaffe eller sitt ned
en stund i tystnad.
I samband med dessa veckor har vi extra musik:

Sommarcafé i Gunnared

Onsdag 6/7 kl 12 Elise med vänner
Onsdag 13/7 kl12 Elise med vänner
Onsdag 20/7 kl 12Elise med vänner

Sommarcafé 27 juni – 24 augusti
Måndag och onsdag i Gunnareds kyrka 10-14
Middagsbön/gudstjänst kl.12
Lättare förtäring, kaffe och kaka.

Lunchkonserter:

Café i Hjällbo
SommarElla i
Gunnilse
Kom med ut och vandra!
Vi samlas utanför Angereds församlingshem 18.30
fem måndagar: 30 maj, 6 juni, 13 juni, 20 juni och
27 juni. Medtag det du vill äta och dricka
utefter vägen under vår ca en timmes promenad.

Sommarvandring
Söndagen den 21 augusti
vandrar vi från Gunnareds
kyrka till Nödinge, samling
kl 10. 00 vid Gunnareds
kyrka. Medtag matsäck och vatten. Sträckan är ca
13 km och beräknas ta 5-6 timmar inklusive raster.
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Till och med 14 juli är cafe och 2nd hand öppen
tisdag, onsdag, torsdag kl 12 – 16.
Vecka 32 och 33 är cafe o 2nd hand stängt.
23 augusti öppnar Cafe och 2nd hand
på vanliga öppettider:
tisdag kl. 14 – 16
onsdag–torsdagh 12-16.
5 september startar spårkcafét kl. 13

Terminsstart för verksamheter
i Angered och Bergums kyrkor är
vecka 36.

Vuxenväg till tro
startar den 6 eller den 7 sept.
Sista anmälan 23 augusti.

Anmäl ditt barn till Sommarkyrkan 2016

20 juni - 7 juli, måndag - torsdag
Sedan 45 år tillbaka driver
Angereds församling
Sommarkyrkan. Verksamheten
har två huvudsyften: att ge barn
en möjlighet att få uppleva ett
meningsfullt sommarlov med bad
och sol, lekar och kamratskap,
samt att ge ungdomar en chans
att få prova på arbetslivet med
allt vad det innebär.
Alla barn 7-13 år, dvs födda
2003-2009 från hela Angered
är välkomna. De flesta dagar
åker vi till en fin strand för bad
och lek. I år samarbetar vi med
Angereds Idrottsällskap och
handbollsklubben Wasaiterna,
som vi kommer hälsa på några
dagar. Vi kan också vara i Hjällbo
kyrka vid behov.
Morgonsamling
De barn som vill kommer
direkt till Hjällbo kyrka kl 9.30.

Ledare möter även upp barn vid
Mariakyrkan i Hammarkullen,
Gunnared kyrka och Angereds
kyrka varje morgon kl 9.00. De
åker tillsammans till Hjällbo kyrka.
Åter vid kyrkorna ca 16.30.
Barnen tar varje dag med:
• 10 kr/dag
• Matsäck - denna ska kunna
ätas kall eftersom vi ofta är
utomhus och inte kan värma
mat.
• Badkläder, eftersom vi ofta
åker till badplatser.
• Tåliga kläder och skor för
utomhuslek.
Ledare
Vi har 10 ledare som
tillsammans med personal
i församlingens barn- och
ungdomsverksamheter, ser till att
era barn har det bra.

Anmälningsblankett
Anmäl ditt barns deltagande i
Sommarkyrkan så snart som
möjligt. Fler blanketter kan
hämtas i våra kyrkor eller på vår
hemsida:
www.svenskakyrkan.se/angered.
Du kan lämna blanketten i någon
av våra kyrkor, eller klippa ut och
skicka blanketten till Angereds
församling, Gunnareds kyrkväg 1,
424 67 Angered. Märk kuvertet
med ”Sommarkyrkan”.
Vi ringer upp alla föräldrar för att
bekräfta anmälan och svara på
era frågor.
Det går också bra att ringa
Lisa Westberg, ansvarig
Sommarkyrkan:
Tel. 031-731 82 05
E-post lisa.westberg@
svenskakyrkan.se
Klipp här

Vi vill anmäla vårt barn till Sommarkyrkan i Angereds församling.
Barnets namn: ________________________________________________________________________________
Personnummer på barnet: _____________________________________________________________________
Adress: ______________________________________________________________________________________
Telefon hem: ____________________________ Mobilnummer till förälder:______________________________
Barnets ev allergier och sjukdomar: ______________________________________________________________
Tar barnet mediciner? _________________________________________________________________________
Om ja, vilka mediciner? ________________________________________________________________________
Kan barnet simma?

JA

NEJ

Var vill ni att vi möter upp ert barn? _____________________________________________________________
Vilka dagar deltar barnet? Skriv datum. __________________________________________________________
Förälders underskrift: _________________________________________________________________________
Förälders namn, TEXTAT: _______________________________________________________________________ 11

Anmälan
till årets
Sommarkyrka
finns på
andra sidan

Hej konfirmand!
Välkommen till inskrivning 21 augusti
i samband med gudstjänst:
kl 11 i Hjällbo kyrka
kl 11 i Gunnareds kyrka
kl 18 i Bergums kyrka
Läger 2-4 september
Temakväll 7 oktober
Heldag/kväll 1 november
Läger 18-20 november
Julavslutning11 december
Läger 3-5 februari
Askonsdagsmässa 1 mars
Skärtorsdagsmässa & påskfest 13 april
Läger 5-7 maj
Genrep och fotografering 11 maj
Konfirmation i Angereds kyrka 13 maj
Dessutom tre träffar till. Tid och plats
meddelas senare.

Angereds församling
Expeditionen är öppen måndag-fredag
09.00-12.00. Ring 031 - 731 69 00,
angered.forsamling@svenskakyrkan.se
Gunnareds kyrkväg 1, Angered Centrum

Gilla oss på facebook för att få aktuell information!
- Gunnareds och Lövgärdets kyrkor
- Angereds och Bergums kyrkor
- Mariakyrkan i Hammarkullen
- Hjällbo kyrka

