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Susedalens

församlingsblad

BETRAKTELSE

Att hitta hem igen, evigheten hos Gud.
En av den kristna uppbyggelselitteraturens
mest lästa författare är den katolske prästen Henri Nouwen. Hans böcker har inspirerat och tröstat många människor oavsett
kristen hemvist. Han hade en framgångsrik
akademisk karriär på Harvard universitet.
Efter att ha tröttnat på att vara en skrivbordskristen slutade han på universitetet
och ägnade istället sitt liv åt att ta hand
om några av de mest utsatta i samhället.
En av hans böcker handlar om att komma
hem, den förlorade sonens återkomst.
En bok skriven utifrån liknelsen om den
förlorade sonen, som evangelisten Lukas
skriver om i sitt evangelium (Luk 15:1132).
Henri Nouwen säger själv att ett till synes
betydelselöst möte med en affisch, som
visade en del av konstnären Rembrandts
målning, den förlorade sonens återkomst,
satte djupa spår i honom. Mötet med denna affisch fick Henri att på djupet ta tag i
sin kallelse och fördjupa sin tro.
Henri fick kännedom om att Rembrandts
original målning av den förlorade sonen
fanns i S:t Petersburg. Genom vänner fick
han en inbjudan att följa med just till S:t
Peterburg, och mötet med originalet kom
sedan för alltid förändra hans perspektiv
på sig själv som kristen. Och han fick en
djupare förståelse av vem Gud är.
Henri satt i timmar framför tavlan i meditation och reflektion.
Han menar att vi som enskilda kristna
kan känna igen oss i den förlorade sonens
livsöde, vi springer bort från Gud, från
ansvar för att försöka leva i överdådlig lyx
och ansvarlöshet tills livet går sönder. En
människa kan förlora sig själv i det materiella och leva ett liv som om Gud inte fanns.
Synden gör att få av oss har en sund självinsikt. Den förlorade Sonen vågade, trots
sin skam och skuld över ett misslyckat liv,
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söka förlåtelse, försoning och helande hos
Gud igen.
Henri menar att vi kan känna igen oss också i den hemmavarande sonen livsöde.
Vi har en förmåga att sätta på oss en
egentillverkad, from gloria, och leva ett
ytligt kristet liv. Som den hemmavarande
sonen kan vi vara missunnsamma, dömande och icke förlåtande. Vi är hemma hos
fadern men låter bli att leva av nåden och
omfamnas av Guds fulla kärlek.
Det som förvånade Henri allra mest i
mötet om tavlan är att han upptäckte att
det finns fler dimensioner i ett kristet liv,
erövra ny mark, där vi även skulle kunna
identifiera sig även med fadern i liknelsen.
Vem av oss har kunnat förställa sig att ta
faderns plats, som i Jesus liknelse symboliserar Gud?
Att våga göra det handlar om att upptäcka
djupet i den kristna kallelsen att vara som
fadern i liknelsen, i familjen, på arbetsplatser och i församlingen.
Henri skriver;
”Rembrandts far är en far som är utbränd
av lidande. Faderns utsträckta händer varken tiger, griper tag, kräver, varnar, dömer
eller fördömer.
De bara välsignar, ger allt och väntar sig
ingenting”.

Yildiz Gunnarsson
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Dagledigträffar
Kl. 13.30 – 15.30 i Slöinge församlingshem

Vi börjar med någon intressant föreläsare eller musik och avslutar
med fika och andakt. Kostnad för kaffe är ca 30 kronor.
Onsdag 11/9- Kristina Wallemo och kompani, spelar och sjunger med oss.
Onsdag 25/9- Områdeschef och präst Åke Vering berättar om sina 10 år
som SKUT- präst i Grekland.
Onsdag 9/10- Gunnel Tönsgård berättar om hur det var att bo och leva i
Centralamerika under 60-talet.
Onsdag 23/10- Åse Johansson, församlingsassistent i Vessige, berättar om
sin resa till Myanmar (Burma)
Onsdag 6/11- Mia Abrahamsson, kyrkomusiker och Anja Torstadius musikpedagog i Vessige spelar och sjunger för oss.
Onsdag 20/11- OBS! tiden! Kl. 13.30 – 16.00
Birgitta Öhman, diakoniassistent Susedalen berättar om palliativ vård. Vi
kommer även att ha konstutställning av Ingrid Ingemanssons tavlor.
Onsdag 4/12- OBS! start Kl. 13.00!
Julbuffé, sång och musik med Barbro Pettersson.
För mer info: www.svenskakyrkan.se/falkenberg/susedalen eller
Birgitta Öhman, 072-7416797 eller 0346- 718954
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Pilgrimsvandring

från Abilds kyrka till Askome kyrka
Vessige och Susedalens församlingar ordnar en pilgrimsvandring tillsammans.
Vi träffas i Abilds kyrka för morgonandakt lördag den 21/9 kl. 9.00. Vi vandrar över Hjuleberg och Sörby och avslutar vandringen med andakt i Vessige
kyrka. Vi beräknar vara där vid 15-tiden.
För den som vill, övernattar vi i kyrkan och på söndagen den
22/9 fortsätter pilgrimsvandringen till Askome kyrka där vi
avslutar med att firar pilgrimsmässa kl. 11.00.
Efteråt bjuds det på lunch i sockenstugan i Askome!

Övernattning i Vessige kyrka

Vi äter en gemensam måltid på lördagskväll (vi beställer catering) och på morgonen intar vi en gemensam frukost. För den
som inte vill övernatta men vill gå båda dagarna så går det bra
och vill man bara gå en av dagarna så går det också bra!

Praktisk information.

Kläder efter väder, bekväma skor/ kängor är ett måste.
Matsäck med frukost och lunch och fika till lördagens vandring. Glöm inte vattenflaskan!
Sovsäck och liggunderlag får var och en ta med sig men vi ordnar transport från Abilds
kyrka till Vessige så ni behöver inte bära det hela vägen.
Ta gärna med er en vandringsstav!

Anmälan och mer information kontakta
Birgitta Öhman, diakoniassisten Susedalen 072-7416797
Yildiz Gunnarsson, präst Susedalen 072-5718962
Åke Vering, präst och områdeschef Vessige 073-0477115 (anmälan till lunchen på
söndagen.)
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HÄNDER I FÖRSAMLINGEN
Nyss fyllda 70 år tänker Kerstin Nilsson vara pensionärslivet troget. Med
ett nybyggt lusthus i trädgården vill
Kerstin helst sitta där och förundras
över livet. Att förundras över hur
kroppen kan läkas, naturen, bina - ja
hela skapelsen!

Kerstin jobbat här hos oss. När undertecknad
anställdes som diakoniassistent men kunde
inte börja förrän i maj i år var det Kerstin som
återigen ställde upp och ordnade alla daglediga träffar, sommarutflykter, diakonicafé
på Björkhaga, filmkvällar, hembesök, sjukbesök och ombesörjde både församlingshem
och Eftra kyrka med hembakade kakor och
Kerstin Nilsson är ett välbekant ansikte här i blommor.
vår församling. Kerstin har i många år ryckt Det var i februari och det var den första
in när det saknats diakon i församlingen och dagledigträffen för våren. Då var Kerstin var
ibland med kort varsel.
med om en trafikolycka på Årsta-rakan. Det
– Ja, jag är pensionär ibland, men lyckas inte blev ett abrupt slut på vikariatet med sjukalltid, säger Kerstin med ett glatt leende.
husvistelse och sjukskrivning.
Men hur började allt? Kerstin utbildade sig
till sjuksköterska 1973 och vidareutbildade sig till distriktsköterska 1982. Kom till
palliativa teamet i Halmstad. I detta arbete
är döden ständigt närvarande. Ett team som
bestod av läkare, sjuksköterska, kurator och
präst. Detta för att kunna täcka in smärtan
fyra dimensioner. Kerstin ville så gärna trösta
de svårt sjuka patienterna men visste inte
hur. Samtidigt upptäckte hon hur viktigt det
är med beröring och lärde sig taktil massage. - Det har varit en lång rehabilitering men
Efter några år på palliativa teamet beslutan- tycker ändå, efter omständigheterna att
de sig Kerstin att starta eget företag, Nytän- det gått bra. Jag kör mina träningsprogram
ne, med fokus på massage, föreläsningar och flitigt, säger Kerstin.
samtal. Hon hade egen mottagning i en gammal skola och reste runt om i Sverige och höll Den kristna tron har funnits med sen barnföreläsningar om vårt behov av beröring och domen. Ibland har den varit slumrande ibland
stillhet, både inom vården och inom kyrkan mera aktiv. År 2018 gick Kerstin en kurs
samt utbildade i taktil massage.
på Helsjöns folkhögskola ”Odlarglädje och
- Vid taktil massage kommer många tankar Skapelsekärlek”. Förutom ny kunskap om
och funderingar från gästerna och för att
odling och växtkunskap, även kunskap om
möta dem professionellt gick jag en utbild- miljöpsykologi. Hur naturen kan vara läkande.
ning på St. Lukas om själavård. Den kursen
Dessutom ekoteologi som tar upp människgav mig så mycket i form av självinsikt samt ans ansvar för Skapelsen.
ett förhållningssätt, säger Kerstin
Så nu ska Kerstin vara pensionär troget och
Innan Susedalens församling jobbade Kerstin ska fortsätta att förundras. Hur kroppen
som diakoniassistent i Breared, Snöstorps
läker, hur naturen bär frukt, hur bina ger oss
församling i Halmstad. Där startade hon
honung. Hur vi människor hör samman och är
bland annat en grupp hon kallade ”kraftberoende av varandra.
samling” vilket innebar fika – gympa – bön.
Friskvård för kropp, själ och ande.
Birgitta Öhman
Under ca 5 år med vissa undantag har
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SUSEDALENS GUDSTJÄNSTER
SEPTEMBER

11:e söndagen efter trefaldighet
1/9
Kl. 10.00, Asige kyrka
Mässa
Kl. 18.00, Eftra kyrka
Gudstjänst
3/9

Kl. 8.00, Slöinge kyrka
Morgonmässa

5/9

Kl. 18.00, Slöinge kyrka
Veckomässa

12:e söndagen efter trefaldighet
8/9
Kl. 10.00, Slöinge kyrka
Högmässa
Kl. 16.00, Abilds kyrka
Gudstjänst
13:e söndagen efter trefaldighet
15/9 Kl. 10.00, Årstads kyrka
Högmässa
Kl. 16.00, Eftra kyrka
Gudstjänst
Slöinge-Eftra kyrkokör
medverkar
19/9

Kl. 18.00, Slöinge kyrka
Veckomässa

G
U
D
Kl. 16.00, Abilds kyrka
Mässa
Årstad-Asige-Abilds kyrkokör 		
S
medverkar
17/10 Kl. 18.00, Slöinge kyrka
T
Veckomässa
18:e söndagen efter trefaldighet
J
20/10 Kl. 10.00, Asige kyrka
Högmässa
Kl. 16.00, Eftra kyrka
Ä
Gudstjänst
”After church” i Klockaregården 		
efter gudstjänsten
N
19:e söndagen efter trefaldighet
S
27/10 Kl. 10.00, Slöinge kyrka
Gudstjänst
Kl. 16.00, Årstads kyrka
T
Mässa
29/10 Kl. 8.00, Slöinge kyrka
E
Morgonmässa
31/10 Kl. 18.00, Slöinge kyrka
R
Veckomässa
Tacksägelsedagen
13/10 Kl. 10.00, Slöinge kyrka
Familjegudstjänst
Slöinge-Eftra kyrkokör
medverkar
Birgitta Öhman välkomnas

14:e söndagen efter trefaldighet
22/9 Kl. 10.00, Asige kyrka
Högmässa
Årstad-Asige-Abilds kyrkokör 		
medverkar
NOVEMBER
Kl. 16.00, Slöinge kyrka
Alla helgons dag
Gudstjänst
2/11 Kl. 10.00, Eftra kyrka
Högmässa
Den helige Mikaels dag
Slöinge-Eftra kyrkokör
29/9 Kl. 16.00, Abilds kyrka
medverkar
Gudstjänst
Kl, 16.00, Abilds kyrka
Gudstjänst
OKTOBER
3/10 Kl. 18.00, Slöinge kyrka
Söndagen efter alla helgons dag
Veckomässa
3/11 Kl. 16.00, Årstads kyrka
Minnesgudstjänst
16:e söndagen efter trefaldighet
Årstad-Asige-Abilds kyrkokör 		
6/10 Kl. 10.00, Eftra kyrka
medverkar
Högmässa
Kl. 16.00, Årstads kyrka
Gudstjänst
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21:a söndagen efter trefaldighet
10/11 Kl. 10.00, Slöinge kyrka
Högmässa
Kl. 16.00, Asige kyrka
Gudstjänst
14/11 Kl. 18.00, Slöinge kyrka
Veckomässa
Söndagen före domssöndagen
17/11 Kl. 16.00, Eftra kyrka
Mässa
Domssöndagen
24/11 Kl. 10.00, Eftra kyrka
Högmässa
Kl. 16.00, Abilds kyrka
Gudstjänst

Diakonicafé och
gudstjänst på Björkhaga

Träffas och trivs på diakonicaféet på
Björkhaga!
Följande torsdagar: 5/9, 19/9, 3/10,
17/10, 31/10, 14/11, 12/12 och avslutning den 19/12 med julkalas.
Kl. 14.30 samlas vi i matsalen för kaffe och
samtal.
Kl 15.30 är det gudstjänst.

1:a söndagen i advent
1/12 Kl. 11.00, Årstads kyrka
Familjegudstjänst
Årstad-Asige-Abilds kyrkokör 		
medverkar
Kl. 16.00, Slöinge kyrka
Adventsgudstjänst
Slöinge-Eftra kyrkokör
medverkar

Bönesamlingar i Slöinge

Sopplunch

Textilverkstad

Jubilarkalas

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

i Årstad församlingshem.
Varannan torsdag (Ojämn vecka med start
den 19/9) kl 17.00 – 19.00.
Ta med det du vill göra, vi syr, stickar, väver,
broderar, målar.
Välkomna!

Välkomna på Sopplunch och god gemenskap.
Kl. 12.00 i Årstad församlingshem följande
datum:
17/9, 15/10, 12/11

På Björkhaga den 27/11.
Vi firar alla som har fyllt 90 år på
Björkhaga.
Kl. 13.30 - andakt
Kl. 14.00-16.00 - kalas och underhållning
Välkomna!
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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

Barnrytmik i Slöinge församlingshem. Kl. 9.30, varannan vecka med
start den 4/9. Ledare: Elisabet Svensson och Åsa Rydén.
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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

Lettlandshjälpens Ulrika
Ulrika Larsson har jobbat på Lettlandshjälpen sedan 2012, med vissa uppehåll, och
gjorde sin sista dag den 15/6. Ulrika har
trivts under alla dessa år.
- Det har varit bra gemenskap med alla
ideella jobbarkompisar ca 25 kvinnor och så
Erik förstås! säger Ulrika.
Ulrika har tyckt att det roligaste med jobbet har varit att packa upp grejor som folk
har skänkt men även att stå i kassan.
- Jag har lärt känna många under dessa år

både turister och fast boende. Jag har tyckt
om att hitta kläder eller prylar till både
stamkunder och till mina arbetskamrater,
säger Ulrika.
Vi önskar dig lycka till i framtiden!
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Hej alla i församlingen!
Birgitta Öhman heter jag och är er nya
diakoniassistent! För tre år sedan vikarierade jag i församlingen så många av er
har jag har träffat tidigare. Under dessa
tre har jag arbetet som sjuksköterska på
palliativa vårdavdelningen i Falkenberg
och har trivts bra men när områdeschefen
Åke Vering ringde och uppmuntrade mig
att söka diakonitjänsten tvekade jag inte
att söka tjänsten. Jag hoppas att kunna
göra ett gott arbete där Kristus blir synlig
genom de möten som uppstår mellan oss
– dig och mig - i församlingen.
Jag bor i Falkenberg med make och har två
vuxna barn. Tycker om att titta på fåglar
och att cykla!
Bilden är tagen från Bornholm där vi semestrade och cyklade runt på den vackra
ön. Vi stannade på en restaurang som bar
namnet Solveig och eftersom jag har det
som andra namn kunde jag inte motstå
frestelsen att ställa mig bakom bardisken!
Väl mött!

Vår lilla kanin som har varit runt omkring
Slöinge församlingshem under ett år.
Sitter troget vid stolpen en stund under
eftermiddagen utanför församlingshemmet.
Förundran över vem som äger kaninen
och hur den klarat sig så länge.
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Fabio ska inte ”headbanga” utan
hjälpa till
Fabio Nuhn har långt hår och har inte klippt
sitt hår sedan mars 2016. – ” Jag hade sett
så mycket på internet, TV och tidningar
om personer som inte klippt sitt hår utan
låtit det växa för att sedan ge bort det till
cancerpatienter som har behov av peruk”
säger Fabio.
Sagt och gjort och Fabio har låtit sitt hår
växa.

- Längden på håret ska vara 40 cm och det
är det nu, säger Fabio.
Fabio Nuhn är 15 år och bor i Slöinge. Han
ska börja 9:an i höst. Under sommarlovet
har han arbetat tre veckor med andra ungdomar i Eftra kyrka när det var sommarkyrka. Fabio hjälpte även till med konfirmandarbetet i församlingen tidigare i år och
tyckte det var så roligt och ska fortsätter
att vara hjälpledare till de nya konfirmander
som startar i höst.

Stöpa ljus till jul?
Susedalens kyrkor har mycket ljusstumpar
liggandes. Om du, eller någon du känner vill
stöpa egna ljus, så finns det massor av
stearin att få gratis. Kontakta någon av
vaktmästarna om det låter intressant.
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Birgitta Öhman, Diakoniassistent
Telefonnr: 0346-71 89 54
Mobilnr: 072-741 67 97

KÖRERNA I SUSEDALENS
FÖRSAMLING
Susedalens barnkör (årskurs 2-6)

Yildiz Gunnarsson, präst
Mobilnr: 072-571 89 62

Körstart måndag 2/9 kl 13.45-14.45
.i Slöinge församlingshem

Carolina Måttgård, fritidsledare
Mobilnr: 072-209 21 48

Slöinge-Eftra kyrkokör:

KONTAKTA OSS

Annika Galko, fritidsledare
Mobilnr: 072-247 53 34
Ulf Segerberg, musiker
Telefonnr: 0346-552 20
Lennart Johansson, vaktmästare
mobilnr: 070-312 46 21
Mats Wie, vaktmästare
Mobilnr: 070-612 20 71
Anders Klefvenlund, vaktmästare
Mobilnr: 070-281 00 55

Körstart måndag 2/9 kl. 19.00
i Slöinge församlingshem

Årstad-Asige-Abilds kyrkokör:
Körstart tisdag 3/9 kl. 19.00
i Årstads församlingshem
Körsång är friskvård!
Varmt välkommen att prova på!
För frågor - kontakta Ulf Segerberg

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

GÅ GÄRNA IN PÅ VÅR HEMSIDA!
www.svenskakyrkan.se/falkenberg
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