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Susedalens

församlingsblad

BETRAKTELSE

Sommarens landskap i Halland
berättar om Gud.
Ja, åter är det sommartid. Fager
blommar linden. Sommarens landskap
talar om Gud och skapelsen. Låt oss då
vandra i sommar under bön och sång
på stranden i Långasand, där vågen
alltid kommer tillbaka, men där våra
steg i sanden försvinner. Låt oss unna
oss att rasta under de gröna tälten,
där träden med de många årsringarna
talar till oss. Låt oss unna oss försommarängen med tjärblomster, prästkragar och klöverblom samt solens ljus
bland lekande barn, som är omedvetet
tacksamma att vara till - precis som
fåglarna och de gula liljorna vid
Suseåns åkant.
Ja, en förundran över allt skapat, där
ängens budskap är kravlöshet och nåd.
Nej, inte en sommar till av mer krav
och därmed stress och oro. Vi behöver
alla en vila – en återhämtning både
till kropp och själ. Vi behöver inte mer
anspänning utan avspänning – ett
rastställe den här sommaren, som
aldrig kommer tillbaka!
Hur skall intåget i sommarhagen gestalta sig? Vandra lite kravlöst eller
bara öppna fönstret, du som bor på
Björkhaga för att ta in lite
sommar! Böcker, poesi, musik och
konst är andra kraftkällor liksom
samvaro och sömn. Men kraften finns
också i nådens ängar dvs våra sommargudstjänster i Slöinge, Eftra, Asige,
Årstad och Abild – lekplatsen, för
Guds trötta barn – gudstjänster, som
vill skänka kraft och inspiration till
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andra blommor att vårda: kärlek,
glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet
och återhållsamhet. Några av oss
kanske behöver finna varandra igen
eller sig själv! Markens gräs och
blommor skjuter inte upp livet denna
sommar – det ger tankar till oss alla!
Ja, sommaren är en beröring av Gud
– hör hur sommaren predikar. Ge Dig
tid att lyssna – då sommaren är en
genväg till Gud. Välkommen till våra
gudstjänster!
Susedalen i gullregnens och
rhododendronens månad

Björn Kylberg, vik. präst

Suseån, Foto: Carolina Måttgård

HÄNDER I FÖRSAMLINGEN
Sommarkyrka

Eftra kyrka kommer den här sommaren att vara öppen måndag-fredag under perioden 1/7-19/7 kl. 15.00-18.00.
Andakt Mån, Tis, Tor, Fre, kl.17.30.
Kaffeservering.
Det finns värdar i kyrkan som gärna visar
dig runt,
men du kan också komma för att bara få sitta ner en stund i
lugn och ro. Sommarmusik i Eftra kyrka onsdagar kl. 19 och i
Abilds kyrka fredagar kl. 18 i juli, se separat blad.

Välkommen på besök i sommar!

Sommarutflykter för daglediga 2019

Susedalens församling inbjuder till sommarutflykter. Resan är gratis, men fikat
kostar en liten slant vid två tillfällen, vid ett besök tar var och en med sin egen
gofika. Vi åker i privata bilar så du måste anmäla dig – senast två dagar innan.
Samling vid Matöppet kl. 13.30. Åter ca kl 16.00
Onsdag den 3/7
Besök på stilla rum, Glassbacka i Vessige. Kostnad för kaffe.
Onsdag den 17/7
Besök hos Curt och Douglas i Dalen, Asige. Medtag kaffekorg
Onsdag den 31/7
Bland blommor och bi i Eftra. Besök hos Mats och Kerstin i Eftra kyrkby 142
Kostnad för kaffe.
Anmälan till Birgitta Öhman diakoniassistent, 072-7416797 eller prata in ett
meddelande på telefon 718954
eller ring till Yildiz Gunnarsson, präst 072-5718962

Textilverkstad

i Årstad församlingshem.
Varannan torsdag (Ojämn vecka) kl 17.30 – 19.30.
(Sommaruppehåll, start i september)
Ta med det du vill göra, vi syr, stickar, väver, broderar, målar.
I samarbete med Ann-Marie Klauninger, konstnär
Välkomna!
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SUSEDALENS GUDSTJÄNSTER
JUNI

Heliga trefaldighets dag
16/6 Kl. 10.00, Abilds kyrka
Högmässa
Kl. 18.00, Eftra kyrka
Musikgudstjänst
Midsommardagen
22/6 Kl. 18.00, Salleberget
Friluftsgudstjänst vid
Salleberget i Ugglarp

apostladagen
21/7 Kl. 10.00, Asige kyrka
Högmässa
Kl. 18.00, Naturstigen i Eftra
Friluftsgudstjänst
24/7

Kl. 19.00, Eftra kyrka
Musik

26/7

Kl. 18.00, Abilds kyrka
Musik

9:e söndagen efter trefaldighet
Johannes döparens dag
23/6 Kl. 10.00, Severin Nilssons 		 28/7 Kl. 10.00, Abilds kyrka
Högmässa
stuga
Kl. 18.00, Slöinge kyrka
Friluftsgudstjänst
Gudstjänst
2:a söndagen efter trefaldigehet
AUGUSTI
30/6 Kl. 10.00, Slöinge kyrka
10:e söndagen efter trefaldighet
Högmässa
4/8
Kl. 10.00, Eftra kyrka
Kl. 18.00, Årstads kyrka
Högmässa
Gudstjänst
Kl. 18.00, Årstads kyrka
Gudstjänst
JULI
3/7
Kl. 19.00, Eftra kyrka
11:e söndagen efter trefaldighet
Musik
11/8 Kl. 10.00, Slöinge kyrka
Högmässa
5/7
Kl. 18.00, Abilds kyrka
Kl. 18.00, Asige kyrka
Musik
Gudstjänst
3:e söndagen efter trefaldighet
12:e söndagen efter trefaldighet
7/7
Kl. 10.00, Eftra kyrka
18/8 Kl. 10.00, Eftra kyrka
Högmässa
Mässa
Kl. 18.00, Abilds kyrka
Kl. 18.00, Abilds kyrka
Gudstjänst
Gudstjänst
10/7 Kl. 19.00, Eftra kyrka
13:e söndagen efter trefaldighet
Musik
25/8 Kl. 10.00, Årstads kyrka
Högmässa
12/7 Kl. 18.00, Abilds kyrka
Kl. 18.00, Slöinge kyrka
Musik
Gudstjänst
4:e söndagen efter trefaldighet
14/7 Kl. 10.00, Årstads kyrka
Högmässa
Kl. 18.00, Slöinge kyrka
Gudstjänst
17/7

Kl. 19.00, Eftra kyrka
Musik

19/7

Kl. 18.00, Abilds kyrka
Musik
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SEPTEMBER

kristi förklaringsdag
1/9
Kl. 10.00, Asige kyrka
Mässa
Kl. 18.00, Eftra kyrka
Gudstjänst

5/9

Kl. 18.00, Slöinge kyrka
Veckomässa
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Bönesamlingar i Slöinge

Diakonicafé och
gudstjänst på Björkhaga

Träffas och trivs på diakonicaféet
på Björkhaga!
Varannan torsdag (start 13/6)
kl. 14.30 samlas vi i matsalen för
kaffe och samtal.
Kl 15.30 är det gudstjänst.

Varje tisdag morgonbön i Kapellet
kl. 8.00.
Torsdagar udda veckor bönegrupp
kl. 18.30 i församlingshemmet.

Lettlandshjälpen

Sedan 1995 arbetar vi i Susedalens församling med frivilliga krafter för
insamling till vår vänförsamling i Varme och till sjukhus och skolor i Lettland.
I vår Second-Handbutik på Göteborgsvägen 9 i Slöinge
(bredvid Matöppet) kan du handla och göra verkliga fynd.
Blir du kaffesugen så har vi ett bokcafé och det finns även en barnhörna.
Vi tar också emot hela och rena kläder och saker som kan säljas i butiken.
Butiken har öppet:
måndag 10-16
onsdag 10-18
fredag 10-16
lördag kl. 10-14
Telefon till butiken: 0346-407 81
Vill Du vara med och arbeta som frivillig i butiken?
Hör gärna av dig till Margareta Tönsgård på tel. 070-291 29 72

5

Välkomna till Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet
Gruppstart vecka 37
Församlingshemmet i Slöinge
Miniorer: (Födda 13) Torsdagar 15.30-17.00
Juniorer: (Födda 12) Torsdagar 13.30-15.00
Seniorer: (Födda 11) Fredagar 13.30-15.15
Alpha: (Födda 10) Tisdagar 13.30-15.15
Omega: (Födda 08-09) Tisdagar 15.15-17.00
Ungdomsgrupp: (Födda 07 och äldre) Måndagar 16.00-18.00 udda veckor
Församlingshemmet i Årstad
Barntimmar: (Födda 14-15) Onsdagar 9.30-11.00
Miniorer: (Födda 12-13) Måndagar 13.15-15.00
Juniorer: (Födda 10-11) Onsdagar 13.15-15.00
Omega: (Födda 07-09) Onsdagar 14.45-16.30
Kyrkstugan i Asige
Barntimmar: (Födda 14-15) Torsdagar 9.30-11.00
De barn som går i F-klass och 1-klass, hämtar vi på fritids och följer sedan
dem som ska tillbaka till fritids. Barnen från 2-klass och uppåt går själva till
oss. Vi bjuder på fika i alla eftermiddagsgrupperna, i Slöinge miniorer blir det
fruktfika då de redan fikat på fritids.
Det är gratis att vara med!

Välkommen att höra av dig och
prova på!
Carolina och Annika

Carolina tel. 072-209 21 48,
carolina.mattgard@svenskakyrkan.se
Annika tel. 072-247 53 34,
annika.galko@svenskakyrkan.se
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Niels Jörgensen - dansken som fann sitt hem i Abild
Niels föddes på Fyn i Danmark 1918 och
utbildades till skogvaktare. Niels berättar att han var i behov av arbete och fick
tips om att Hjuleberg sökte skogvaktare.
Niels hade inga planer på att flytta från
Danmark men med Guds försyn fick han
arbetet och flyttade med sin familj, fru och
två barn till Abild 1957. Familjen fick snart
vänner genom församlingen och hembygdsföreningen. Niels glömmer aldrig hur
väl de togs emot i Abilds kyrka.
Livet i Sverige blev något annorlunda
än hemma i Danmark. Kulturella skillnader finns även mellan nära grannar som
danskar och svenskar. Niels hade fördelen
att hans arbetsgivare på Hjuleberg även
talade danska vilket underlättade för honom. Niels miste sin fru Elinor hastigt och
oväntad 1968 och stor sorg och saknad
drabbade honom och barnen.
Niels gifte om sig med Margit 1973 och
talar med värme och kärlek om de 40 år
de fick tillsammans. Han kom att jobba 20
år på Hjuleberg och sedan med fornvård
via länsstyrelsen i Halland. Niels och Margit
behövde då en bostad och 1977 byggde
de huset på Puggebo i Abild och anlade en
fantastisk trädgård på tidigare skogsmark.
Trädgårdsintresset och kunskaperna hade
de båda.
När Niels ser tillbaka i livets backspegel
inser han vilka stora världshändelser han
varit med om. Historia, samhället och inte
minst biologi är en del av intressena.
Det som legat honom varmt om hjärtat,
förutom den egna och Margits familj är
kyrkan, inte bara den lokala utan hela Kristi
världsvida kyrka och han känner stor omsorg om vad som händer inom kristenhe-

ten. Niels har haft ett mycket innehållsrikt
liv och tydligt fått erfara hur Guds ledning
och tröst har hjälpt i alla livets också svåra
skeenden, Niels blev änkeman igen 2013.
Nu har hörsel och syn försämrats att det är
svårt att läsa och han saknar att kunna följa med i lokala nyheter och världshändelser
som han alltid har gjort.
I år ska Niels, om Gud vill, fylla 101 år och
det enda han önskar sig i all ödmjukhet
är att komma hem till Gud. Tron på Jesus
Kristus har Niels alltid haft och ser framemot det nya livet med Gud.
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KONTAKTA OSS
Birgitta Öhman, Diakoniassistent
Telefonnr: 0346-71 89 54
Mobilnr: 072-741 67 97
Yildiz Gunnarsson, präst
Mobilnr: 072-571 89 62
Björn Kylberg, vikarierande präst
Mobilnr: 073-362 24 91

KÖRERNA I SUSEDALENS
FÖRSAMLING
Under sommaren har körerna uppehåll.
För information om uppstart, dagar
och tider, kontakta Ulf Segerberg.

Carolina Måttgård, fritidsledare
Mobilnr: 072-209 21 48
Annika Galko, fritidsledare
Mobilnr: 072-247 53 34
Ulf Segerberg, musiker
Telefonnr: 0346-552 20
Mårten Grosshög, musiker
mobilnr: 070-791 81 04
Lennart Johansson, vaktmästare
mobilnr: 070-312 46 21
Karin Konradsson, vaktmästare
Mobilnr: 072-232 90 27
Mats Wie, vaktmästare
Mobilnr: 070-612 20 71
Anders Klefvenlund, vaktmästare
Mobilnr: 070-281 00 55
Ulla Lundin, kamrer
Mobilnr: 076-105 70 62
Åke Vering, områdeschef
Mobilnr: 073-047 71 15
Staffan Orrdal
Kyrkoherde, Falkenbergs pastorat
Mobilnr: 070-561 18 68
Kamrersexpedition, Slöinge
församlingshem
Telefonnr: 0346-71 89 51
Mobilnr: 076-105 70 62
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GÅ GÄRNA IN PÅ VÅR HEMSIDA!
www.svenskakyrkan.se/falkenberg
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