Februari
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tisdag 14 februari
släp 12.00 Lunchmusik Lasse Nordung orgel. 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön

forts v 5

onsdag 15 februari
vallda 12.45 Lunchbön

onsdag 1 februari
vallda 12.45 Lunchbön
torsdag 2 februari
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 12.00 Sopplunch Lunchkonsert med Sofia
Johansson, Lotte Olofsson (bild) och Anna Schweizer.
vallda 19.00 Mässa			

söndag 5 februari – kyndelsmässodagen
vallda 11.00 Mässa (rz, ks)
kullavik 11.00 Mässa (rb, sj)
släp 17.00 Ljusmässa (rb, ln) Maria Blåberg flöjt.

Tomas Sjödin

tisdag 7 februari
släp 12.00 Lunchmusik Lasse Nordung orgel. 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 8 februari
vallda 12.45 Lunchbön
kullavik 19.00 Taizémässa

lördag 18 februari
kullavik 10.00 Grabbfrukost			

tisdag 21 februari
släp 12.00 Lunchmusik Lasse Nordung orgel. 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön

torsdag 23 februari
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 12.00 Sopplunch

med Sari Abrinder och Annika Munther.
vallda 19.00 Mässa (rz, ul)

Ingvar Henriksson berättar om
Biodling - en fin bisyssla.

vallda 19.00 Mässa (rz, ul)

lördag 11 februari
släp 15.00 Konsert Raggazze Quartet
– Stråkkvartett med musikalisk entusiasm. Rosa Arnold violin, Jeanita Vriens
violin, Annemijn Bergkotte viola, Kirsten Jenson cello. Dvorak och Bartok.
Arr: Särö musiksällskap. 150 kr.

Äldreboenden

Onsdagar ojämna
veckor är det gudstjänst på följande tider:
bukärrsgården 11.00
kyvikshus 14.00
blåvingevägen 14.30

– Att sjunga i kör är
fantastiskt. Om du
tar bort en person
ur kören så låter ju
inte kören exakt
detsamma. Som
individ är du
ovärderlig.

lördag 25 februari
släp 9.30-15.00 7 ord
med Åsa & Ulf Nomark. (kommer även att vara en kördag lördag
1 april). 7 ord - Nio sånger av Ulf Nomark. Sångerna är ett gensvar
till Jesu sju sista ord på korset. 1 april kl 18.00 framför vi 7 ord
i Släps kyrka tillsammans med Åsa & Ulf Nomark med musiker.
Anm: lars.nordung@svenskakyrkan.se, senast 20/2. avgift 200 kr.
(då ingår lunch och fika både denna dag och 1 april).

söndag 26 februari – fastlagssöndagen
släp 8.30 Kvinnofrukost Vad är du bra på? Vågar du prata om det?
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, ul)
kullavik 11.00 Gudstjänst (cf, mb) Gubbröra
släp 15.00 Afternoontea Tomas Sjödin, se nästa sida.
vallda 17.00 Barnens söndagskväll (ul, rz)
Bibelutdelning till alla barn som fyller fem år i år.
släp 17.00 Psaltarmässa ”Ett bord för dig” (cf, ln, mb) Rejoice.
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Café Nyfiket: Vardagsnära vår

Tre kvällar med Cissi Glittvik, inspiratör, föreläsare och författare och
Kristina Rosén, certifierad professionell coach enligt ICF (International
Coach Federation) för att fokusera på det vi bär inom oss, våra förmågor
och egenskaper – skatten i vårt inre.
Tre kvällar i en serie, där du får en fördjupande helhet om du är med på alla
kvällarna. Du kan också plocka enstaka tillfällen som fokuserar på det du ser
behov av i din vardag. Läs mer på respektive datum: 30/1, 27/2 och 27/3.

söndag 26 februari
kl 15.00 i släps kyrka
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onsdag 22 februari
vallda 12.45 Lunchbön

torsdag 9 februari
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 12.00 Sopplunch Bibeläventyr

Vinter 2016/2017

torsdag 16 februari
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 12.00 Sopplunch Göran visar bilder från Slovenien.
vallda 19.00 Mässa

söndag 19 februari – sexagesima
vallda 11.00 Mässa (rz, jm)
kullavik 11.00 Gudstjänst (rb, sj) Lars Antborg sång.
släp 17.00 Mässa Insidan (rz, sj)
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söndag 12 februari – septuagesima
vallda 11.00 Gudstjänst (kj, jm)
kullavik 11.00 Mässa (cf, ln)
släp 17.00 Mässa Insidan (cf, ln)

Välkommen till Afternoon Tea med

måndag 27 februari
kullavik 18.00 Café 19.00 ”Friskvård för insidan” med Cissi Glittvik
och Kristina Rosén. I vår andra träff konstaterar vi att alla människor
har fantastiska förmågor och oerhörda tillgångar. Något som vi ibland
förminskar och låter jantelagen begränsa. När är du ditt fantastiska jag?
Hur gör du för att låta andra människor runt omkring dig få blomma?
Vi ser med stolt blick på oss själva och varandra.

tisdag 28 februari
släp 12.00 Lunchmusik Anders Brynolf dragspel, Lasse Nordung orgel.
släp 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön

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

Tomas Sjödin är pastor, föreläsare och författare samt en av våra allra mest
omtyckta Sommar- och Vinterpratare. I sin nya bok Den som hittar sin plats tar
ingen annans beskriver han hur han fann sin plats i livet, om hur viktigt det är för
alla människor att hitta hem och om vad som egentligen kännetecknar ett hem.
”Jag hade passerat femtio med god marginal, skrivit mer än tio böcker, hunnit
vara församlingspastor i trettio år, fått tre barn och förlorat två av dem, sörjt
och lärt mig leva med saknad innan jag insåg att själva poängen med att vara
människa är att hitta sin plats. Den plats som nästan kan finnas var som helst i
världen, men som gör att drömmar gradvis uppfylls, mening skapas och känslan
av att finnas till för någon annan infinner sig.”
Författaren låter oss följa med på en högst personlig resa. Och fram växer en
hoppfull berättelse om tvivel och övertygelser, om rätten att ifrågasätta, om att
resa i vindens riktning, om att gå fast man inte vågar, om att leta efter sitt livs ja
och till slut hitta sin egen plats, sitt eget sammanhang.

Tomas Sjödin

Familjeverkstan

tar med oss på
en personlig resa,
26 februari i Släp.

Ny studiecirkel kring föräldraskap

Audition
ny musikal
- för dig som vill ha en roll
i nyskriven Luthermusikal;
onsdag 18 januari 2017
kl 18.00 och framåt.
För dig som vill vara med
i kören (ingen audition)
börjar vi repa onsdag
1 februari kl 18-21.
asa.winald@svenskakyrkan.se

Med utgångspunkt i filmer och deltagarnas
vardag bidrar Familjeverkstan med forskningsbaserade övningar,
förslag, tips och råd i rollen
som förälder. Teman som
tas upp: umgänge, positiv
kommunikation,
rutiner och
förberedelser,
uppmuntran
och belöningar,
välj strider, gränser,
rädsla och jämställdhet.
kullavikskyrkan
28/11, 9/1, 23/1, 6/2, 20/2.
kl 18.00-20.15.
anna.schweizer@svenskakyrkan.se

besöksadress: Vallda kyrkbyväg 8, 434 90 Vallda.
tel: 0300-32 35 50. fax: 0300-204 25.
öppettider exp: Vardagar kl 9.30-12 samt 13-16. Dag före röd dag kl. 9.30-12.
e-post: saro.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/saro

18 januari

11 februari

11 december

www.svenskakyrkan.se/saro

December

vallda 9.30 Familjegudstjänst Barnkörerna.
vallda 11.00 Gudstjänst Vallda kyrkokör, trumpet.
släp 11.00 Adventsgudstjänst Rejoice & Kammarkören.
kullavik 11.00 Gudstjänst Kör & instrumentalister.
särö 17.00 Adventsgudstjänst Blåsorkester.
vallda 18.00 Musikgudstjänst

v 48

torsdag 1 december
vallda 12.00 Sopplunch Adventssånger med Åsa & Ulf Nomark.
kullavik 12.00 Sopplunch ”Med rullstol i grönsakshissen” Med humor
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Januari

tisdag 17 januari
släp 12.00 Lunchmusik Lasse Nordung orgel. 12.30 Lunch.
vallda 19.00 Kvällsbön

forts v 52
1 december
Kullavik

söndag 1 januari – nyårsdagen
vallda 18.00 Nyårskonsert (cf, ks, ln) Sammanlyst. Vallda kyrkokör
knyter ihop jubileumsåret tillsammans med stråkorkester och solister.
		

och optimism berättar företagskvinnan Marie Hav-Lundqvist som blev
gravt funktionsnedsatt om sitt möte med samhället och vården.
vallda 19.00 Mässa (rz, ul)
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lördag 3 december
släp 15.00 & 18.00 Julkonsert (ln, åw) Kungsbacka Kammarkör.

tisdag 3 januari
vallda 19.00 Kvällsbön

söndag 4 december – 2 sönd i advent
vallda 11.00 Mässa (rz, ks)
kullavik 11.00 Mässa (tp, ln)
släp 17 Mässa (rz, jk)
kullavik 17.00 Barnens söndagskväll (tp, ma) ”Snoken med knutarna”.

fredag 6 januari – trettondedag jul
vallda 11.00 Mässa (kj, jm)
kullavik 11.00 Cafégudstjänst (rb, sj) Vi sjunger

Lyssna till härlig julmusik i din kyrka

söndag 8 januari – 1 sönd e trettondedagen
släp 11.00 Mässa (kj, jm) Sammanlyst.
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tisdag 6 december
släp 15.00-19.00 Julpyssel Välkommen till vår mysiga julverkstad.
Julfika med skinksmörgås och gröt finns att köpa.
vallda 19.00 Kvällsbön
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onsdag 7 december
vallda 16.00-18.00 Levande julkrubba

tisdag 10 januari
släp 12.00 Lunchmusik Lasse
Nordung orgel. 12.30 Lunch.
vallda 19.00 Kvällsbön

Julevangeliet i en dramatiserad utomhusvandring på
ca 40 minuter. Försäljning av korv & varm choklad.
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (cf, mb)
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, sj)

torsdag 8 december
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 12.00 Sopplunch Luciatåg från Kullaviksskolan.
vallda 19.00 Mässa (cf, Tobias Enell)
fredag 9 december
vallda 19.00 Thank God It’s Advent Konsert med Joyful Sound
& Voice Squad med musiker, avslutning för pastoratets ungdomar.

söndag 11 december – 3 sönd i advent
vallda 11.00 Gudstjänst (cf, ul)
kullavik 11.00 Cafégudstjänst (rb, sj)
Sång: Gabriella Näslund.
släp 17.00 Luciakväll (cf, åw)
Barnkörer, förskolan, m.fl.
vallda 17.00 Luciafest (ul)
Alla barnkörerna sjunger.
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tisdag 13 december vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 14 december vallda 12.45 Lunchbön
torsdag 15 december
vallda 12.00 Sopplunch Snart är det jul!
kullavik 12.00 Lunch Julgröt och skinksmörgås. Julspel.
kullavik 18.30 Julspel ”Vaddå jul” Årets julspel handlar om
tre skolbarn som funderar på vad det är som är så speciellt med
Jesus att han fått en helt egen högtid – vaddå jul liksom?!
vallda 19.00 Mässa (rz, Tobias Enell)

söndag 18 december – 4 sönd i advent
släp 15.00 och 18.00 Julens sånger (tp, ln, sj, mb)
Rejoice, Körskôj, Gubbröra. Sammanlyst.
kullavik Julcafé Öppet i samband med ”Jul i Kullavik”.

Börja julafton med en
samling vid krubban.
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tisdag 20 december vallda 19.00 Kvällsbön
onsdag 21 december
bukärrsgården 11.00 Gudstjänst (cf, mb)
vallda 12.45 Lunchbön
kyvikshus 14.00 Gudstjänst (rb, sj)
blåvingevägen 14.30 Gudstjänst (rz, mb)
torsdag 22 december
kullavik 12.00 Jullunch Konsert och allsång med personalen.
lördag 24 december – julafton
kullavik 11.00 Samling vid krubban (rb, sj) Familjekören.
vallda 12.00 Samling vid krubban (rz,ks) Julaftonsorkestern,
solosång: Lisa Forsman och Viktoria Svarén.
släp 17.00 Julbön (cf, ln, åw) Åsa Winald sång, Kurt Levinsson trumpet.
vallda 23.30 Mässa (rz, ul) Midnattskören
kullavik 23.30 Musik i julnatten (rb)
Åsa & Ulf Nomark

Önskesånger
vid brasan

Börja julafton med en
samling vid krubban.

lördag 14 januari
släp 15.00 Konsert

söndag 29 januari – 4 sönd e trettondedagen
vallda 11.00 Festgudstjänst (rz, ks, ul) Alla körer.
kullavik 11.00 Gudstjänst (cf, ln)
släp 17.00 Mässa Insidan (cf, ln)
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måndag 30 januari
kullavik 18.00 Café 19.00 ”Vidgade vyer och viktiga mellanrum”

Ann-Christin Jones mezzosopran,
Bernt Wilhelmsson piano. De Falla,
Fauré, nord. sånger, Debussy,
Stenhammar. Särö musiksäll. 150 kr.

med Cissi Glittvik och Kristina Rosén. I vår första träff av tre vågar vi
tro att små saker ändå gör stor skillnad, vår egen insats kan förändra
världen. Vi höjer blicken och vidgar våra vyer. Vi ökar vår kunskap kring
bilden och känslan av mig själv och hur vi påverkar varandra.

söndag 15 januari – 2 sönd e trettondedagen
vallda 11.00 Gudstjänst (rz, ks)
kullavik 11.00 Mässa (cf, sj) Anna Schweizer cello.
släp 17.00 Mässa Insidan (cf, ln)

Läs mer på nästa sida och hemsidan.

tisdag 31 januari
släp 12.00 Lunchmusik Tomas Philipson & Maria Blåberg. 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön

nyhet
Till bords med Luther
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måndag 26 december – annandag jul
släp 11.00 Mässa (kj, mb) Sammanlyst.
tisdag 27 december vallda 19.00 Kvällsbön

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

tisdag 24 januari
släp 12.00 Lunchmusik Mårten Nordhall sång,
Johannes Landgren orgel/piano 12.30 Lunch
vallda 19.00 Kvällsbön

torsdag 26 januari
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 12.00 Sopplunch Wivies lotteri.
vallda 19.00 Mässa (rz, ul)

söndag 25 december – juldagen
vallda 7.00 Julotta (tp, ks) Kyrkokör. Trumpet.
släp 7.00 Julotta (kj, ln) Rejoice.
särö 8.15 Julotta (tp)
kullavik 11.00 Gudstjänst (kj, jm)

lördag 31 december – nyårsafton
kullavik 15.00 Nyårsbön (cf, ln) Orgelmusik.
släp 16.00 Nyårsbön (cf, ln) Orgelmusik.
vallda 17.00 Nyårsbön (cf, ln) Orgelmusik.
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onsdag 25 januari vallda 12.45 Lunchbön

onsdag 11 januari
vallda 12.45 Lunchbön
torsdag 12 januari
vallda 12.00 Sopplunch
vallda 19.00 Mässa (rz, ul)

torsdag 19 januari
vallda 12.00 Sopplunch
kullavik 12.00 Sopplunch Sofias musikquiz.
vallda 19.00 Mässa			
söndag 22 januari – 3 sönd e trettondedagen
släp 8.30 Kvinnofrukost Hur hanterar vi besvikelser?
vallda 11.00 Mässa (kj, mb)
kullavik 11.00 Mässa (rb, sj)
släp 17.00 Mässa Insidan (rb, sj)

önskesånger vid brasan i Kullavikskyrkans café.
släp 17.00 Mässa Insidan (kj, sj)

Julpyssla
Vart är vi på väg?
9/6 i Släp
6 december

onsdag 18 januari
vallda 12.45 Lunchbön
kullavik 19.00 Filmkväll Vi ser filmen
The danish girl. Fika och samtal efteråt.

gan i Släp!
Fika & värm dig i grillstu

Vill du äta god mat med trevliga
människor? Lära dig lite mer
om Luther och hans tankar?
Diskutera teologi och kyrkans
utmaningar idag?
Välkommen till bords med Luther
22/1, 12/3, 9/4 och 14/5
kl 14.00 i Vallda!

Arty

Skapande & meditation
Hitta lugnet och uttryck dig i bildform tillsammans
med andra. Varje träff inleds med en kort meditation,
därefter får var och en släppa fram kreativiteten på
det sätt och med den metod som önskas.
Måndagar udda veckor kl. 17.00-19.00, start 16/1
i Prästgårdens ateljé i Släp. Fika. Från 15 år och uppåt.
Anmälan till veronica.frendin@svenskakyrkan.se

katarina.x.johansson@svenskakyrkan.se

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

