Kyrkbladet
en hälsning
från Bjärke församling
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När jag skriver detta så snöar det igen. Trots
att vårfåglarna börjat drilla och solens väg
över himlavalvet tar längre och längre tid.
Men det kommer en vår. Även om det blir
ett och annat bakslag. Kanske vet ni som
läser detta hur det har gått med de röster
som sjungit om frihet i Egypten. Hoppas
att den förändringen får en fredlig och
människovänlig fortsättning. Men det är ju
inte alltid det blir så. Maktens människor
ser ofta till att manipulera människor över
på sin sida, och så behåller de makten trots
all längtan efter befrielse, upprättelse och
människovärde.
Vi har pratat om trons glädje i bibelstudiegruppen i Kvarnabo ( det finns plats för
några fler). Att en kristen egentligen är glad
till sin grundkänsla. Och glädje gör livet
lättare. Och gör mina grannar vackrare. Fast
ofta hukar vi oss och funderar mera över
våra tillkortakommanden än vi bevarar våra
välsignelser. Jag vet egentligen inte varför
vi skrattar så lite i kyrkan. Eller kanske är
det så att skratt för oss nordbor är något som
egentligen är oss främmande. Det finns ju
talesätt som säger att man inte skall skratta
för mycket för då...........
Nu går vi in i fastans tid. Och den är ju
egentligen alls inte rolig. Vår Mästare Jesus
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går mot sin förnedring och död. Sorgligt, smärtsamt
och tungt. Och så skall vi följa honom ner i
mörkret. Fast…egentligen så går Jesus också mot
sin uppståndelse och det nya livet. Och i det följer
vi honom också. Men vägen dit, den går genom
mörkret.
Så tystnar vårfåglarna en liten stund, när snömolnen
drar in över Bjärkebygden. Snöflingorna faller
tungt och vi hukar oss. Men så minns våra hjärtan
att solen och värmen,
trots allt, återvänder.
Det finns inget mörker
som varar all tid.
Livet segrar ständigt
över döden och det
glada skrattet förjagar
bitterhetens smärta.
Det är kanske därför
som jag alltid älskat
slutet på Monthy
Pythongängets ”Life
of Brian”. När det
stora fältet är fyllt av
korsfästa så sjunger de
”Always look on the bright side of life”. Se alltid på
livets ljusa sida. Absurt. Javisst! Men så fyllt av liv.
Genom död till liv. Vi ses på livsidan.
Rolf Wollert
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Allt för att utrota
hungern
Varje dag går miljontals barn
omkring och är hungriga. Det
vill vi helst slippa tänka på.
Men vi kan göra något åt det.
Var med och gör allt för att
utrota hungern i världen! Var
med i fastekampanjen 2011!
Det finns tillräckligt med mat
i världen. Hungern beror i
stället på att fattiga inte har
råd att köpa mat, att de har för
små möjligheter att påverka
sin situation, att politiker
inte satsar tillräckligt på att
utveckla jordbruket och på
naturkatastrofer och konflikter.

Barn som kan äta sig mätta kan lättare följa med i skolan. De får ett bättre liv och kan
också bidra till samhällets utveckling. På bilden: Mikias Yihune med lekkamrater i byn
Golbo, Tisabalima, Etiopien. Foto: Magnus Aronson/IKON

Varje morgon går miljontals
barn hungriga till skolan.
Hungern gör det svårare för dem
att koncentrera sig. Och den
påverkar inlärningen.

Människor som är undernärda
blir oftare sjuka, har svårt att följa
utbildningar och hela samhällets
ekonomi hämmas. Och omvänt
– människor som kan äta sig
mätta blir friskare och kan både
förbättra sina egna liv och bidra
till samhällets utveckling.
Mat är både ett av människans
mest grundläggande behov
och en mänsklig rättighet.
Hela världen, Svenska kyrkans
internationella arbete antar
utmaningen att stå på de
hungrigas sida.
• Stöd människor som drabbas
av katastrofer att komma igång
att odla igen, just nu i till exempel
Haiti och Pakistan.
• De flesta som är hungriga bor
på landsbygden och är beroende
av jordbruket. Många av dem kan
inte odla tillräckligt med mat trots
att de arbetar mycket hårt.
• Var med och stöd småbönder
att utveckla sitt jordbruk så att de

kan få större skördar, just nu till
exempel i Etiopien, Brasilien och
Bangladesh.
• Var med och stöd fler
mikrofinansinstitut som ger fattiga
möjligheter att spara, låna och få
tillgång till försäkringar. Svenska
kyrkans internationella arbete
stöder sådant arbete just nu i till
exempel Uganda, Paraguay och
Indien.

bidrag. Tillsammans ska vi samla
in 45 miljoner kronor på sex
veckor. Tillsammans ska vi bli fler
och fler som ger regelbundet!
Var med i fastekampanjen 2011
du också! Gör allt för att utrota
hungern!

• Var med och ge stöd till
organisationer i olika länder som
hjälper människor att påverka
politiker och företag att fatta
beslut som gör det lättare för
människor att försörja sig. Just
nu i El Salvador, Sydafrika och
Bangladesh.
• Var med och stöd Svenska
kyrkans internationella arbete i att
påverka den svenska regeringen
och EU så att deras beslut om
bistånd, jordbruk, klimat och
handel bidrar till alla människors
rätt till mat.
För allt detta behövs pengar!
Varje krona är värdefull! Varje
loppmarknad, brödförsäljning,
bössinsamling, kaffekollekt,
konsert eller lokalrevy kan bli ett

Foto: Magnus Aronson/IKON

Äntligen !

”Hur många bröd har du?”

Så kom den då äntligen, dagen då dörrarna slogs upp
till ”soppan” i Sollebrunns församlingshem igen,
efter nästan två månaders jul uppehåll. Många var
dom som hittade dit, för att de var nyfikna på det nya
köket, ja, kanske, eller för att Katarina är tillbaka,
ja kanske, men framför att för att träffas och äta
tillsammans. Soppan puttrade på värmeplatta, det
luktade mat ända ut på gatan, det var framdukat och
klart, allt var som vanligt nästan….

VÄRLDSBÖNDAGEN

I ”serveringsrummet” utanför köket är det nymålat,
ja till o med tapetserat på en vägg. Nya fina
vitrinskåp o skänkar i trä ger en hemtrevlig känsla.
Här ryms numera bla. glas och porslin.
Själva köket är inte alls sig likt. Det är numera ett
kök med storkökskänsla helt i rostfritt, uppdelat i
två avdelningar. Detta för att vi ska kunna hantera
livsmedel på ett korrekt sätt. Det gäller alla tillfällen,
men framför allt när vi tillagar och serverar soppan,
som ju serveras på Värmestugan varje tisdag.
Eftersom både ny diskmaskin, spis och ugn är i
arbetshöjd, är köket lätt och roligt att jobba i.
Med ett nytt kök följer ju också nya riktlinjer, vad
det gäller sätter att vara och arbeta i köket, här har
Katarina Eriksson, ”Ninni” fått det övergripande
ansvaret.
Visst kommer det att ta lite tid innan vi har arbetet
in oss och lärt oss hitta, men sen kommer det att bli
riktigt bra.
Vi kommer att kunna ha många grytor kokande, lång
tid framöver i Sollebrunns församlingshem.
Varmt välkomna
Katarina Malmqvist

Fredagen den 4 mars kl. 19.00
under palmen på pastors exp.
Då får vi tillfälle att be tillsammans
med människor runt hela vår jord,
för kvinnorna i Chile.

VARMT VÄLKOMMEN

För dig som är ledig på dagen
DAGTRÄFFAR i Sollebrunn,
följande onsdagar kl. 11.00
16 mars
13 april
18 maj		

i Pingst kyrkan
i Församlingshemmet
i Gräfsnäs kyrkan

KRETSTRÄFFAR i Långareds bygden,
Följande torsdagar kl. 10.30
3 mars
7 april
5 maj
9 juni

Långareds församlingshem
Loo missionskyrka
Kvarnabo församlingshem
Långareds missionskyrka

Anette flyttar
Den sista söndagen i januari, när vårfåglarna
började kvittra hade Anette Karlsten Riski sin sista
mässa i Bjärke församling. Församlingshemmet i
Sollebrunn var välfyllt och Erska kyrkokör sjöng,
med förstärkning av kyrkokören i Långared. Anette
har fått en ny tjänst i Stensjöns församling och
lämnar Bjärke efter fem och ett halvt års tjänst.

Hon har haft sitt centrum i St Mellby,
Magra och Långared. Och där mött
människor i glädje och i sorg. Hon
lämnar ett tomrum efter sig och är
saknad av många. Och många ber nu
för henne i hennes nya tjänst.

Två nya krafter i Bjärke
församling

Sedan Malin Hansson och Mikael Hultberg slutade
i höstas har vi letat efter deras ersättare. Nu kan
vi glada presentera: Sonja Johansson och Carina
Eriksson. Sonja är vår nya ungdomsdiakon, vilket
innebär att tonåringar i första hand är hennes
arbetsområde. Skola, konfirmander och Källarn
är hennes huvudsakliga arbetsområden. Sonja
har nyligen tillammans med sin make Kjell (Hon
har också tre vuxna döttrar) köpt ett gammalt hus
i Björboholm. Detta passar som hand i handske
eftersom Sonja är väldigt
intresserad av renovering och
gamla möbler och saker. Gärna
går hon på loppis och hittar
objekt att renovera och fixa
med. Att greja med sådana ting
är ren avkoppling, tycker hon.
Tidigare har Sonja arbetat
med ungdomar nästan helt
och hållet. Ett område som
Sonja Johanssson hon nämner som mycket
meningsfullt var när hon
arbetade i Trollhättan med ungdomar till föräldrar
med missbruk och psykisk sjukdom. Alldeles
nyligen har hon också jobbat med före

detta bostadslösa i Göteborg. Friskvård och katter
är andra saker som Sonja gärna pratar om och
tillbringar tid med. Hon säger ofta att ungdomarna
som hon har träffat i Bjärke verkar så väldigt
trevliga.
Carina Eriksson heter vår nya församlingspedagog.
Carina har funnits med i kyrkan ända sedan
konfirmationen. Kyrkan har alltid varit hennes
engagemang och till slut blev det också hennes
arbete. Där har hon arbetat sedan 1993. Hjärtat finns
mycket i arbete med barn; både med sina egna men
också i sitt arbete i olika församlingar. Carina bor
i Hemsjö med Magnus, som
är
präst och barnen Alva och
August som är 11 och 9 år.
De senaste åren har husbygge
varit ett centralt tema på
fritiden. Carina och Magnus
bygger ett hus ovanpå den
gamla sommarstugan! Carina
gillar allt som har med hus,
renovering och trädgård att
göra. Om ni tycker att ni känner Carina Eriksson
igen Carina så är det inte så
konstigt. Familjen bodde i Mellby prästgård för
några år sedan. Carina kommer att jobba framför allt
med barn upp till 12 år i olika verksamheter och med
familjeprojektet.

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST!
MED RESERVATION FÖR FELSKRIVNING OCH ÄNDRINGAR

6 mars Fastlagssöndagen

St Mellby kyrka
10.00 Gudstjänst
Magra kyrka
10.00 Gudstjänst
Vänga Missionskyrka
10.30 Ek Gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa
Lagmansereds kyrka
18.00 Mässa
Antens kyrka
18.00 Musikgudstjänst

8 mars

9 mars

Långareds kyrka
18.30 Taizé-mässa
från 18.00 orgelmusik

27 mars Marie Bebådelsedag
Långared kyrka
10.00 Gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa
St Mellby
18.00 Musikgudstjänst

3 april Midfastosöndagen

Magra kyrka
10.00 Gudstjänst
Erska kyrka
11.00 mässa
Långared
18.00 Musikgudstjänst

10 april 5 i fastan

Hemsjö kyrka
11.00 Visitationsmässa
Biskop Erik Aurelius avslutar
visitationen i Kullings 		
kontrakt
Antens kyrka
18.00 mässa

Förs.hemmet Sollebrunn
18.00 Askonsdagsmässa

13 mars 1:a i Fastan

St Mellby kyrka
10.00 Familjegudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa
18.00 Musikgudstjänst
Långareds kyrka
18.00 Gudstjänst

17 april Palmsöndagen

St Mellby kyrka
10.00 Familjegudstjänst
Magra kyrka
15.00 Gudstjänst
Långared kyrka
15.00 familjegudstjänst
Erska kyrka
11.00 familjemässa
Lagmansered kyrka
18,00 Gudstjänst
Antens kyrka
18.00 Gudstjänst

17 mars

Antens kyrka
19.00 Mässa
		

20 mars 2 i Fastan

Antens kyrka
10.00 Gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa
Magra kyrka
18.00 Taizégudstjänst

24 mars

Erska kyrka
09.00 mässa med anledning
av biskopsvisitation
Frukost i Sollebrunn
församlingshem efter mässan

18 april
19 april

Förs.hemmet Sollebrunn
18.00 Passionsgudstjänst
Förs.hemmet Sollebrunn
18.00 Passionsgudstjänst

20 april

Förs.hemmet Sollebrunn
18.00 Passionsgudstjänst

21 april Skärtorsdag

St Mellby
18.00 Mässa
Magra
20.00 Mässa
Missionskyrkan Långared
18.00 Ekumenisk mässa
Erska kyrka
18.00 Mässa
Antens kyrka
20.00 Mässa

22 april Långfredag

Erska kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
Sollebrunn
15.00 ekumenisk
korsvägsvandring med
avslutning i
Pingstkyrkan 15.45
Lagmansered kyrka
18.00 Musikgudstjänst

24 april Påskdagen

St Mellby
10.00 Gudstjänst
Magra kyrka
15.00 Gudstjänst
Missionskyrkan Långared
10.00 ekumenisk gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa
Anten kyrka
15.00 Gudstjänst

15 april Annandag påsk

Missionskyrkan Sollebrunn
10.00 Ekumenisk
påskvandring
Erska kyrka
18.00 Musikgudstjänst

1 maj 2 i påsk

Magra kyrka
10.00 Gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa
Antens kyrka
18.00 Gudstjänst

8 maj 3 i Påsk

St Mellby kyrka
10.00 mässa
Långared kyrka
18.00 Mässa
Erska kyrka
11.00 Familjemässa

12 maj

14 maj

Antens kyrka
19.00 Mässa
Långareds kyrka
14.00 Konfirmandredovisning

15 maj 4 i Påsk

Långareds kyrka
10.00 Konfirmation med mässa
Erska kyrka
11.00 Mässa
Magra kyrka
18.00 Gudstjänst
Antens kyrka
18.00 Musikgudstjänst

22 maj 5 i Påsk

11.00 Båtmässa

Erska kyrka
11.00 Mässa
St Mellby kyrka
18.00 Vårkonsert

12 Juni Pingstdagen
Erska kyrka
11 mässa

13 Juni Annandag Pingst

29 maj Bönsöndagen

Antens kyrka
18.00 Mässa

Magra kyrka
10.00 Gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa
Antens kyrka
18.00 Gudstjänst

TA KYRKBUSSEN

Följande söndagar kommer
kyrkbussen att gå till Erska
kyrka.

2 juni Kristi Himmelsf.dag

Långareds kyrka
8.00 Otta
Gräfsnäsparken
8.00 Otta, efter ottan
pilgrimsvandring till
Kvarnabo församlingshem
11.00 Mässa

6/3, 3/4, 24/4, 8/5, 12/6

Bjärke

KYRKBUSS

5 maj Söndagen före Pingst
Långareds kyrka

”Borta bra men hemma bäst” Taube i våra hjärtan

Classe Olsson är en Taubetolkare av stora mått. Han
har bl.a. letat fram okända
originalmanuskript och
intervjuat personer i Taubes
närhet. 22 maj gästar han St
Mellby kyrka och bjuder på
vårkonsert tillsammans med
St Mellby Kyrkokör och Ulf
Esborn.
Nu grönskar det – Toner i vårens tid
15 maj kl.18:00 bjuder Antens kyrkokör o Ulf
Esborn på musik som blommar i Antens kyrka
Angelus-mässan ”En allsångskonsertgudstjänst”
27 mars gästar kören Angelus. En kontrasternas
kväll som med den klassiska mässan som förebild
uttrycker olika dimensioner av livet. Solister och
musikerna Lollo Konnebäck, Lennart Esborn och
Magnus Halén.
På Valborgsmässoafton sjungs våren in på
flera håll. I Kvarnabo församlingshem sjunger
traditionsenligt Antens och Långareds Kyrkokörer
tillsammans. Erskakören medverkar vid
Valborgsfirandet i Gräfsnäs. I Gendalen sjunger St
Mellby kyrkokör vid klockstapeln. Givetvis blir det
vårtal.

VÄLKOMNA
Under våren kommer Barnens Bibel
att delas ut till alla 5-åringar i vår församling.
I Erska kyrka
Palmsöndagen 17/4 kl 11
I St. Mellby kyrka
Palmsöndagen 17/4 kl 10
I Magra kyrka
Palmsöndagen 17/4 kl 15
I Långared kyrka
Palmsöndagen 17/4 kl 15
I Lagmansered kyrka
Palmsöndagen 17/4 kl 18
I Kvarnabo församlingshem
Påskdagen 24/4 kl 15
Välj den kyrka som passar dig bäst.
VARMT VÄLKOMNA!

Biskopen besöker
Bjärke församling
Skara stifts biskop Erik Aurelius
kommer på besök till Bjärke
församling med början 24
mars 2011. Besöket gäller inte
bara kyrkans eget arbete. Även
utåtriktade samlingar kommer att
genomföras.
Ett längre biskopsbesök brukar
kallas visitation och går tillbaka
på en mycket lång tradition som
hör samman med biskopens och
stiftets uppgift att främja och ha
tillsyn över församlingarnas liv
och arbete.
För att kunna sköta den uppgiften
behöver biskopen komma på
besök för att själv se hur det står
till i församlingarna, vad de har
för bekymmer och glädjeämnen.
Intensiva veckor
I Skara stift finns drygt en halv
miljon invånare, fördelade på
omkring 120 församlingar. Målet
är att varje församling ska få ett
längre besök av biskopen ungefär
vart femte år.
Därför omfattar varje visitation
numera ett större område, ett
kontrakt. Besöket sträcker sig
över ett antal veckor. Under
denna period besöker biskopen
varje vecka ett pastorat under
två intensiva dagar. Resten av
veckan ägnas åt de andra sysslor
som en biskop har.
Dessutom blir den avslutande
helg som omfattar hela
kontraktet. Under denna hålls
en så kallad visitationsstämma.
Där sammanfattas erfarenheter
och intryck från besöket. Vidare
firas en festhögmässa som är
gemensam för hela kontraktet.
Mycket är förberett
Systemet att besöka flera pastorat
åt gången har funnits i ungefär

Lite fakta:

tio år.
- Tidigare besökte biskopen ett
fåtal församlingar åt gången
och det hände att det gick 20 år
mellan visitationerna. Den tiden
ville vi förkorta, säger Sten-Åke
Engdahl, som arbetar vid stiftets
kansli i Skara.
Eftersom ett större område ska
besökas blir visitationen intensiv
för alla inblandade. Det är många
samtal och möten som ska
genomföras.
Träffar kommunen
Biskopens besök engagerar
givetvis dem som arbetar i
kyrkan. Men det märks också i
form av utåtriktade arrangemang.
Ett antal gudstjänster står på
programmet, men det blir också
andra typer av samlingar.
- Erik Aurelius är angelägen
om att träffa företrädare för
kommunen, näringslivet och
andra samfund. Därför hålls ett
par sådana träffar, berättar StenÅke Engdahl. De som får träffa
biskopen mest är ändå kyrkans
anställda, förtroendevalda och
ideella medarbetare. Det sker
vid olika samlingar där man tar
upp frågor som gudstjänstlivet,
barn- och ungdomsarbetet och
konfirmandarbetets inriktning,
för att nämna några exempel.
Vid visitationen görs noteringar
om de frågor som diskuteras.
Dessa ligger till grund för den
uppföljning som görs efter
besöket.

Biskop med många uppdrag
Biskopen är den högste ledaren
för ett stift. Det finns tretton stift
inom Svenska kyrkan.
En biskop är i grunden alltid
präst och har därför uppdraget
att sprida kyrkans budskap i
olika sammanhang. Biskopen
har flera olika uppdrag med
olika roller, bland annat som
ordförande i stiftsstyrelsen som
består av förtroendevalda från
olika delar av stiftet. Han är
också ordförande i domkapitlet
som är ett speciellt organ för
tillsyn över församlingarnas
verksamhet och över präster
och diakoner. Biskopen är även
ledare för stiftskansliets arbete.
Kansliet finns i Skara och där
arbetar omkring 45 personer
med allt från att förvalta skog
till att fortbilda och ge råd till
församlingarnas medarbetare.
Utbyte av idéer
Genom visitationen får
församlingarna stöd, inspiration
och uppmuntran, och en
genomlysning av hela sin
organisation och verksamhet.
Församlingarna får också hjälp
med att formulera behov och mål
i sitt arbete.
De får även stöd i kontakten med
övriga samhället.
Biskopen och hans medarbetare
får genom visitationen ökad
insikt och ökat engagemang i
församlingarnas arbetssituation.
Offentliga samlingar
Utöver ett antal möten med
kyrkans medarbetare hålls också
ett antal samlingar som är öppna
för allmänheten. Vid de mässor
som firas är biskopen i regel
med som deltagare medan en
av församlingens präster leder
gudstjänsten.

Tycker du om att sjunga?
Då är du välkommen till tre samlingar under
våren.
Enkelt och glatt, sjunger vi tillsammans.
Sångerna är valda ut sångboken ”Minns du
sången”.
Detta är ett ekumeniskt samarbete mellan
kyrkorna och ALLA är välkomna att vara
med. Kan du bara vara med en gång, kom
med!
Vi träffas i Sollebrunns församlingshem
kl.19.00 -20.30 tisdagarna 15 mars, 12 april
och 10 maj.
Därefter finns det möjlighet till fortsatt
sjungande under sommarens Torgsång i
Sollebrunn om man så vill
Välkommen!

Ukrainalägret
Efter ett års uppehåll kommer vi på nytt att
ha glädjen att välkomna barn från Ukraina
till Attholmen. De kommer att vara här under
tiden 12-26 juni. Arrangörer är som vanligt
Missionsförsamlingen i Långared. 19 juni kl 10.00
kommer barnen och deras ledare att medverka vid
gudstjänsten i Långareds kyrka. Lägret kommer att
fungera ungefär som tidigare år och åldern på barnen
varierar från 10 till 14 år. . Under veckorna före
lägret görs en klädinsamling. Kläder, som skall vara
hela och rena, lämnas till:
Agneta Wängberg, Vängavägen 66,
Ulla Hermansson, Loo Mölnemad 928,
Ewy Lundbladh, Sjöbäckenvägen 12
eller till Birgit Sultan, Kärralid 2, Attholmen.

Nordkorea Inifrån.

Sven-Erik Johansson från Erska visar bilder och
berättar om sitt biståndsarbete i Nordkorea.
Fredagen den 18 mars kl 19.00
I Stora Mellby församlingshem
Kaffeservering
Välkomna
St Mellby sockenråd

Musikgudstjänst
på Midfastosöndagen

Långareds och Erska kyrkokörer m.fl.

3 april Långareds kyrka
klockan 18.00

Därefter fikaservering och brödförsäljning i
församlingshemmet.
Allt till förmån för årets Fasteinsamling
”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall
aldrig hungra,
och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”
Joh 6:35

Tro

-en påskmusikal

av Richard Bergenheim
och Erik Johansson

Erska och Långareds kyrkokörer
solister och instrumentalister

Annandag påsk, 25/4
kl. 18.00 i Erska kyrka

Kyrkbåtsmässa

i Långareds kyrka
5 juni kl. 11.00
med Bjärke spelmanslag,
församlingens kyrkokörer,
präster och musiker.
Servering i församlingshemmet efter mässan.
Kyrkbåten Roanta avgår från Kvarnabo
och buss går från övriga församlingen.
Närmare info kommer i lokaltidningarna och på
församlingens hemsida

Pilgrimsvandring på Kristi
himmelsfärds dag.

Det krävs en hel by för att fostra
ett barn

På Kristi himmelsfärds dag blir det traditionsenlig
gökotta i Gräfsnäs slottspark kl 8.00. När gökottan
är slut finns det möjlighet
att göra en gemensam
pilgrimsvandring,
(lite kortare variant)
till Kvarnabo
församlingshem. Här
kan man få kaffe och en
smörgås i solskenet innan
vi avslutar förmiddagen med mässa kl. 11.
Kort introduktion till pilgrimsvandringens
tankegångar innan vi promenerar i lugn takt genom
skogen.
Välkommen att söka Gud både i naturen och kyrkan
(och i dig själv)

Nu kommer vårens föreläsningar i Livskraftserien”Det krävs en hel by för att fostra ett barn”
Två välkända föreläsare dimper ner under
våren. Först den 26 mars kommer den alltid
lika underhållande föreläsaren
och psykoterapeuten Lennart
Björklund. Han har fått i uppdrag
att prata om mor- och farföräldrars
roll och betydelse för barnbarn och
i relation till sina barn. Detta blir
en spännande föreläsning för alla
åldrar.
Lennart Björklund

Påsken i Sollebrunn
Som vanligt firar vi påsken
med alla dess svängningar i
dramatik och innehåll. Var
med ända från början: På
fastlagssöndagen förbereder vi
fastan med att frossa i semlor
i Erska kyrka kl 11. Så tre
dagar senare på Askonsdagen (9 mars) startar fastan
med en askonsdagsmässa. Genom att stryka aska
i form av ett kors i pannan får man hjälp att gå in
i fastan, den fyrtio dagar långa förberedelsetiden
för påsken. På palmsöndagen börjar stilla veckan.
Då kan du vara med på barnkörens Åsneexpress
till Jerusalem, när Jesus rider in. Så kan man fira
stilla passions gudstjänster måndag, tisdag och
onsdag i församlingshemmet. Atmosfären tätnar när
vi möts till skärtorsdagsmässor och på långfredag
firar vi precis som förra året långfredagen med
en ekumenisk långfredagsvandring, som börjar i
församlingshemmet och slutar i pingstkyrkan. På
påskdagen firrar vi uppståndelsens mysterium och
på annandagen träffas vi åter alla kyrkor och får
vara med om en upplevelsevandring när lärjungarna
möter den uppståndne. Detta kommer att vara i
Missionskyrkan.
Vill du veta alla tider och stunder titta i
gudstjänstschemat i detta blad!
Välkommen att fira påsk tillsammans!

Den andra personen som kommer är Sören Olsson,
känd som författare av Berts dagböcker och
böckerna om Sune. Sören är också ute och talar
omkring det där att vara pappa.
Detta är en kväll för alla föräldrar
för det kommer att handla om
föräldraskap men kanske speciellt
inbjudna denna kväll är alla
pappor. Sören har gett förslaget på
rubrik: ”Pappa är kanske rar men
inte utbytbar” Den rubriken kan
Sören Olsson man ju fundera en stund på.
Som vanligt kostar det inte en krona och kvällarna är
upplagda så att först får man ett föredrag, så mingel
och fruktstund och till slut frågestund, samtal,
sammanfattning.
Alltså lägg följande på minnet:
Tisdagen 29 mars kl 19.00 i Sollebrunns
församlingshem:

”Mormor/far-Farmor/far en härlig
men omöjlig uppgift”
Lennart Björklund, psykoterapeut.

Tisdagen 2 maj kl 19.00 i Sollebrunns
församlingshem

”En far är kanske rar men inte utbytbar”
Sören Olsson, författare

Sockenråd St Mellby socken

Visdomsord att grunna på
Hinder är de skrämmande ting
som du ser när du flyttar blicken från målet
(Hannah More)
Gud måste älska vanliga människor
eftersom han har gjiort så många
(Abraham Lincoln)
Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe
i havet
men havet skulle vara mindre utan den droppen
(Moder Theresa

Sockenråd i St Mellby 15 mars kl 19.00
I Församlingshemmet St Mellby

Sockenråd i Erska socken
(Sollebrunn)
Alla (=vem som helst) välkommen till
sockenråd. Vi samlas efter gudstjänsten i
Erska kyrka vid två tillfällen i vår:
6 mars och 8 maj.
Välkommen med frågor och förslag på
mötet eller till Tomas Lindskog (tel 837 07)

Församlingsnytt
VIGDA

DÖPTA

Veronika Andersson – Magnus Pettersson
Ann Bergman Faarinen – Per-Arne Jonsson
Marie Mazetti – Daniel Dellmer
Sofia Andersson – Tony Wangvald

Alma Kjell
Emilia Fredriksson
Saga Stuve
Viktor Koski
William Karlsviken
Edvin Alenström
William Jörgensen
Gustav Börjesson
Ludvig Lindqvist
Eliotte Farfa
Winston Naess

AVLIDNA
Bolla Boström
Peter Nyström
Sven Mårtensson
Monika Larsson
Judit Andersson
Jan-Erik Hult
Mona Fransson
Barbro Fransson
Torsten Martinsson
Ture Svantesson
Sven Axelsson
Inger Svensson

Kontakt
PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling
Centrumgatan 9, Box 114
466 22 SOLLEBRUNN
telefon växel 0322 - 837 00, fax 406 05
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag kl 9 - 12

Expedition

Kyrkoskrivare Marie-Louise Garrett
tel 0322 - 837 00
marie-louise.garrett@svenskakyrkan.se

Ekonomiassistent Ulrica Larsson
tel 0322 - 837 10
ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se

Präster

Kyrkoherde Rolf Wollert
tel 0322 - 837 04
rolf.wollert@svenskakyrkan.se

Komminister Tomas Lindskog
tel 0322 - 837 07
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se

Diakon

Diakon Sonja Johansson
tel 0322-83711
sonja.johansson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Katarina Malmqvist
tel -0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se

KYRKTORGET på

pastorsexpeditionen
är öppet måndag,
tisdag, torsdag och
fredag mellan kl 9-12.

VÄLKOMMEN in
för tidningsläsning
och enkel fika!

Kyrkorådets ordförande

Musiker

Karin Backlund
tel 070 - 5768184

Kantor Ulf Esborn
tel 0322 - 837 09
ulf.esborn@svenskakyrkan.se

Kantor Johan Mellgren

Kyrkogårdar

Kyrkogårdsföreståndare

Församlingshem

johan.mellgren@svenskakyrkan.se

Kantor Ingela Olsbänning Tellin

Stellan Andersson

tel 0322 - 837 23

tel 0322 - 837 14

tel 0322 - 837 06

Källa(r)n - Barnverksamheten

ingela.olsbanning.tellin@svenskakyrkan.se

stellan.andersson@svenskakyrkan.se

tel 0322 - 837 15

Vaktmästare Jan-Åke Holgersson

Kvarnabo församlingshem

0322-83713

Assistent

Erska församlingshem

tel 0322 - 837 16

tel 0322 - 837 22

Församlingspedagog Carina Eriksson

Vaktmästare Stig Björk

Långareds församlingshem

Tel 0322-83712

tel 0322 - 837 17

tel 0322 - 837 25

carina.h.eriksson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Lars Andersson

Magra församlingshem

Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson

tel 0322 - 83718

tel 0322 - 837 27

tel 0322 - 837 03

Vaktmästare Gert Johansson

Stora Mellby församlingshem

ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se

tel 0322 - 83719

tel 0322 - 837 29

