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Kyrkbladet
en hälsning från

Bjärke församling

Så är sommaren slut

och vardagen
återvänder till det vanliga igen. Visst kunde väl
vädret varit bättre denna sommar. Men vädret kan
man ju inte göra så mycket åt. Det blir det väder det
blir. När jag skriver detta så har just minnesdagen
för massakern på Utöja varit och James Holmes har
skjutit ihjäl 12 människor på Batman-premiären i
Aurora, Colorado. Det tycks som om terrorismen i
Västvärlden har förändrat karaktär. Vi är många som
minns Baader Meinhof-grupperna i Västtyskland
under 70-talet som spred skräck och förstämning
och mördade 34 personer under sitt krig mot det
etablerade samhället. Irgun var en grupp judiska
frihetskämpar/terrorister som kämpade mot den
engelska överheten i det dåvarande Palestina. Man
kan fundera mycket över de medel som användes i
kampen, men de hade det gemensamt att de kämpade
och slogs och mördade för något de trodde på.
Vår tid ser en ny sorts terrorism. En ensam man som
av privata skäl förklarar krig mot samhället och dess
medborgare. Och som utrustar sig med vapen och
medel till att så fort som möjligt orsaka så mångas
död och lidande som möjligt. Och sedan tar sitt eget
liv, om möjligt. Jag vet inte, men det tycks mig som
om det oftast handlar om en ung man som på något
sätt känner sig misslyckad, utanför, ratad, undan
skuffad. Och så ”hämnas” man på sina mer ”lyckade”
kamrater. På ett sätt är det ju ett väldigt barnsligt
sätt att hantera sina frustrationer, men med den
vuxnes resurser får det fruktansvärda konsekvenser.
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Kyrkbladet

Kanske lever vi i ett sådant ensamt samhälle, där var
och en är så utlämnad åt sig själv, där det är svårt att få
reaktioner på sitt sätt att vara. Ingen människa är ju en
ö, egentligen, utan vi behöver bindas samman av den
kärlek som utgör den egentliga grogrunden för våra
liv, och som kan hjälpa oss att komma rätt, när vi gått
vilse. Bengt Pleijel skrev en gång för länge sedan att vi
alla är nollor, men att vi fått vårt oändliga värde genom
Honom som står framför oss och är nummer ett.
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text: Rolf Wollert
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bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Reservation för eventuella ändringar.

Stiftelsen Lars Larsson Börta Nordgård fond
Du vet väl att du som bor eller verkar inom Långareds gamla församling kan söka pengar från ovanstående fond, vars syfte
är humanitär hjälpverksamhet eller sådant som gagnar mångas tillgång till olika verksamheter, såsom handikappanpassning
av idrottsklubbars lokaler eller simskola?! Alltså kan både du som privatperson, men också föreningar i området Långared,
Loo, Vänga, Anten och Kvarnabo, söka medel. Frågor? Ring kyrkorådets ordförande Karin Backlund, tel 070 - 5768184.
Ansökan skickas till:
Bjärke församling / att Karin Backlund
Box 114
466 22 Sollebrunn

Kyrkbåtsmässa
i Långared
Ibland blir det extra festligt.....
När kyrkbåtsföreningen ror över Anten till
Långareds brygga och Bjärke spelmanslag
leder vandringen till Långareds kyrka. Där
sjunger församlingens alla kyrkokörer och
brödet bryts och vinet delas till Guds ära
och människors uppbyggelse. Så var det
i år när båtmässan firades och att solens
varma strålar sken på oss, gjorde inte
upplevelsen mindre.

Tack Gud
för allt du har skapat

text: Rolf Wollert, foto: Karin Backlund

Sjung till Herrens ära
en ny sång

T

vå av våra trotjänare har denna
sommar avgått med pension; Rune Karlsson,
som varit vaktmästare vid församlingens kyrkor
och kyrkogårdar och Cristina Larsson som varit
barnledare, mest i Sollebrunn och St Mellby.
Cristina har varit anställd i församlingen sedan

1984. Hon blev tillfrågad om att hjälpa till med
barnarbetet i St Mellby av den dåvarande
församlingsassistenten och på den vägen har det
fortsatt. Allra roligast har det varit med barnen,
menar Cristina, som nu också med glädje sett
att ”hennes gamla barn” haft sina egna barn i
barnverksamheten. Mycket förändringar har det
varit. I början visste man inte vem som var i kyrkans
ledning och ju mer tiden gått så har man blivit mer
och mer involverad i kyrkans hela arbete. Nu tycker
hon att det skall bli skönt att bli pensionär, även
om det fortfarande (juli 2012) känns som semester.
Pensionärstiden skall hon ägna åt hem och familj
och kanske få tid med den trädgård som inte alltid
hunnits med.

Rune Karlsson har tillhört vaktmästarstaben i

16 år. Först som heltidsanställd vaktmästare med
särskilt ansvar för Lagmansered och Magra. Han
kom då från en anställning på Mellby garage, där
han omväxlat med att åka Sverige runt och installera
garageportar, till att vara i verkstaden.

Att se hur det växer och frodas i en odling är
livskvalitet för Rune, som själv har en gård med
skog och mark, även om marken nu sköts av någon
annan. Men det roligaste i tjänsten, menar Rune,
har varit mötet med människor i sorg och glädje.
Och möjligheten att i det mötet kunna göra skillnad.
Han har trivts med växlingen mellan arbetet på
kyrkogården och arbetet i gudstjänsten. Mycket
förändringar har skett under hans tid, men kanske
den största är att man nu fått bra maskiner som är
till hjälp i arbetet. Arbetsgemenskapen är kanske
det han mest kommer att sakna, för samarbetet
med de andra vaktmästarna, präster, kantorer och
annan personal har alltid varit positivt. Som nybliven
pensionär, kommer Rune att fortsätta sitt stora
engagemang i föreningslivet och jaktlaget. Det nya
projektet sparrisodling tar sin tid och det blir nog en
och annan avstickare till Finland för att hälsa på barn
och barnbarn.
Nu skall de båda bli pensionärer med allt vad det
innebär och vi hoppas att de med sin stora kunskap
och erfarenhet vill rycka in och hjälpa till när vi
behöver vikariehjälp. Vi tackar för deras insats i
församlingen och önskar dem Guds välsignelse.

text: Rolf Wollert

foto: Heinz Böhm,
Carina Eriksson
och Ulf Esborn

ANTEN / KVARNABO
Elon Karlsson,

Kvarnabo, har avtackats som
kyrkvärd i Antens kyrka av
Ingmar Nylund.
Elon har varit kyrkvärd i Anten/
Kvarnabo under 30 år. Han
har varit kyrkvärd på julottan i
Anten i 28 år.
Kyrkvärdarna vill tacka för ett
fint samarbete under många år.
Elon har skött sin uppgift med
stor noggrannhet och på ett
mycket föredömligt sätt.
Tack Elon!
Kyrkvärdarna i Anten/Kvarnabo

text och foto: Bo Lundbladh

foto: Heinz Böhm

Traditionsenligt hölls en
gudstjänst vid kyrkbåten
i Kvarnabo. Det var ett välfyllt båthus
som skyddade mot regndropparna,
men de öppna båthusdörrarna gav
församlingen en vacker altartavla,
där Antens vatten kluckade och
Långareds kyrka lyste i bakgrunden.
Ulf Esborn trakterade sitt dragspel till
psalmerna och bidrog med sång till
gitarr. Kyrkvärdarna Göran Larsson
och Bo Lundbladh läste texter och
räknade kollekt.
Efteråt delades det medhavda
kyrkkaffet och det räckte till alla!
text och foto: Rolf Wollert

I höst startar

För frågor och anmälan hör av dig till:
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se-83 707
ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se
eller anmäl dig direkt på en av våra föreläsningar, se Livskraft s.

— ETT FILMBASERAT MATERIAL OM ATT UTVECKLA SITT FÖRÄLDRASKAP
Hur går det till?
Vid nio tillfällen träffas en grupp föräldrar för att
diskutera och öva olika situationer, som de flesta
föräldrar känner igen sig i. Det kan handla om hur
länge barnen får vara uppe på kvällarna eller hur
man leker med sina barn.
Träffarna börjar med att man ser på en filmsekvens
som är ungefär 10 minuter och som blir utgångspunkten för träffen.
Familjeverkstan är ett filmbaserat material
som riktar sig till alla föräldrar, som är
intresserade av att utveckla sitt föräldraskap.
Materialet används i studiecirkelform och
bygger på aktuell forskning om barn och
föräldrar.

ÄMNEN FÖR TRÄFFARNA
Umgänge
Positiv kommunikation
Rutiner och förberedelser
Uppmuntran och belöningar

Varför verkstan?
Materialet innehåller många praktiska
moment, t.ex. hemuppgifter mellan träffarna. Det är just de praktiska momenten som
forskningen visat har effekt.

Välj strider
Gränser
Rädsla
Jämställdhet

Målgrupp?
Materialet riktar sig till alla föräldrar med
barn i åldern 3-12 år, som är intresserade av
att utvecklas i sitt föräldraskap.

KONTAKTANNONS:
Sökes: PAR som vill friskvårda och utveckla sin relation.
I höst (november) ges en helgkurs, med uppföljning i samarr mellan Bjärke församling, Alingsås kommun och
SENSUS.
Ett roligt och mycket givande sätt att utveckla sin relation. Paren arbetar mest med sig själva och sin egen relation.
God mat...
Svar till och frågor besvaras av: Laine.Andreasson@alingsas.se eller
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se

L

ivskraft
-kvällar om livsmod, andlighet, fördjupning

Livskraft-kvällarna fortsätter under hösten med näring & påfyllning för både kropp, själ och ande..
Teater, film, livsberättelser, musik, temaföreläsningar. Blandningen berikar och tar oss med på äventyr i det
mänskliga livet. Varannan torsdag firar vi en enkel mässa i Sollebrunns församlingshem.

Tiden är alltid 19.00 i Sollebrunns församlingshem

Onsdag 26 september kl 17.00

Barnteater
”Jorden-runt”

Gunlög Rosén

Med hjälp av vår fantasi och med kläder och prylar från olika delar av
världen reser vi runt jorden och möter människor och djur.
Ett varierat och interaktivt program som passar alla åldrar.
Enkel mat innan kvällens föredrag!
(Anmäl till 83707)

Föredrag kl 19.00

”Tjatmoster”
Gunlög Rosén
Komiker, kulturarbetare och utbildare
Hur tar man sig ur ”tjatträsket”?
Hur sätter vi gränser utan att kuva och kränka?
En kväll kring bemötande och förhållningssätt gentemot barn. Bekräftelse, positiva förväntningar, respekt och personlig gränssättning.
I samband med kvällen tas anmälan till familjeverkstan in.

Torsdag 22 november kl 19.00

”Du och jag”

Torsdag 25 oktober kl 19

Kändisfabriken

-identitet, makover och kroppens tid

Tomas Johansson,
professor i pedagogik, psykolog,

Tomas Johansson har skrivit ett flertal böcker om utseende och
kändisskap. Förra boken ’Makeovermani’, handlade om självhjälpsindustrin.
’Kändisfabriken’ är den senaste: ”Samtidigt som vi kan välja
mellan hundra tandkrämssorter, 50 tv-kanaler och mängder av
produkter uppstår en känsla av ytlighet och bedräglighet: att
vi ändå lever i en tid som präglas av likriktning, imitation och
bristande kritisk distans.”

Torsdag 8 november kl 19.00

”När livet gör oss

illa........”

Rolf Wollert
Kyrkoherde,
Bjärke församling

Teater Arken
De mänskliga rättigheterna är 50 år gamla.
Är de förlegade? Eller är de superaktuella?
”Du o Jag” är en kabaré där frågor om våra
rättigheter och skyldigheter gentemot
varandra vänds ut och in, där skratt och
allvar blandas om vartannat.

När livet är på riktigt, så är det både glädje och smärta. Glädjen
tycks på något sätt sköta sig själv. Men smärtan gör oss illa och
vi skyr den, Rolf Wollert delar med oss tankar kring livssmärtan
och funderar kring möjliga vägar till att ta den på allvar och att
uthärda och gå igenom..

SOMMARÖPPET
I början av sommarlovet har vi åter haft
SOMMARÖPPET i Sollebrunns församlingshem och i Stora Mellby församlingshem.
Det har varit ca 30 barn på varje ställe, i
åldrarna 7-12 år.
I Sollebrunn var temat för dagarna ”Allt vad ni vill
att andra ska göra för er, det ska ni också göra för
dem”, alltså Gyllene regeln. På morgonsamlingen så
sjöng alla så det stod härliga till, i sången sjöng halva
gänget att de ville ha något och den andra halva svarade; ”Jag vill bli omtyckt – Visa då kärlek! Jag vill ha
presenter – ge så ska du få! Jag vill ha roligt – Gläd
någon annan! Jag vill ha vänner – var då en riktig
vän!” Barnen ficka spela teater i olika bibelberättelser som handlade om hur vi kan möta varandra på
ett gott sätt.
På förmiddagarna var vi indelade i olika grupper
som bakade, pysslade, gick en skattjakt och målade
ett konstverk tillsammans. Texten på konstverket är
Gyllene regeln och det hänger nu i barnlokalerna i
Sollebrunns församlingshem.
På eftermiddagarna fick vi träffa två barn, Livia och
Lionor, från en annan värld. De hade fått i uppdrag
att hjälpa en ond by, så att de skulle bli goda mot
varandra igen. De frågade barnen på Sommaröppet
om de kunde hjälpa till att hjälpa den onda byn. Det
ville de!

Alla kämpade i olika tävlingar för att få ledtrådar
till dagens lösenord. Lösenorden var formler som
kunde ta bort ondskan i den onda byn. Det kunde
vara ”hjälp varandra”, ”förlåt varandra”, ”vänd
andra kinden till”, osv. Gissa om alla kämpade väl!
Med pilkastning, hämta ledtrådar i baljor med
slime, gå med förbundna ögon i en hinderbana
med kompisen till hjälp, ”kalle kaos- leken”,
samarbetsövningar, mm, lyckades barnen få tag i
alla lösenord. De lämnades sedan till de två barnen
som tog med dem till den onda byn, som till sist blev
räddad från det onda.
Vi bär med oss många goda minnen från dessa
dagar och det har varit fantastiskt roligt för både
barn och ledare! Och alla barn som var med – kom
ihåg att bära budskapet inom er!
text och foto: Carina Eriksson

allt vad ni vill att andra ska göra för er,
det ska ni också göra för dem.

SÖNDAGSSKOLA
HEJ ALLA BARN!
KOM TILL SÖNDAGSSKOLAN I
ERSKA KYRKA,
VARJE SÖNDAG KLOCKAN 11.

Bilden till vänster visar RIDDARKLUBBEN;
en av församlingens många verksamheter för barn.

Foto: Carina Eriksson

DET FINNS PLATS FÖR DIG!
Alla grupper för barn
startar

Sollebrunns församlingshem
Småstund Månd 9.30-12.00

med

St Mellby församlingshem
Småstund Onsd 10.00-12.00

SÖND 2 SEPT
”HIMLASKOJ”
10.00 i Magra Kyrka
11.00 i Erska kyrka
15.00 i St Mellby kyrka
15.00 i Långareds kyrka

vi börjar med
Gudstjänst.
Efteråt blir det Kaffe,
Saft, Korv o bröd,
Ballonger,Tipspromenad
o annat skoj.
I samband med ”Himlaskoj”
kan du anmäla dina barn till
någon av alla våra
barnaktiviteter och även få
information.
vARMT vÄLKOMNA!

SMÅSTUNDEN 0-5 år

För Föräldrar och barn
tillsammans.
Med lek och samtal har ni
möjlighet att träffa och lära
känna andra barnfamiljer.
Vi har en sångsamling varje
gång och pyssel för de större
barnen. Fika 20 kr/familj
(smörgås, kaka, kaffe, te, saft).
Ingen anmälan.
Ni är alltid välkomna!

Långareds församlingshem
Småstund Onsd 10.00-12.00

KYRKANS
BARNTIMMAR 4-5 år
St Mellby församlingshem
Månd och Torsd 8.30-11.30
Magra församlingshem
Tisd och Fre 8.30-11.30
OBS! Anmälan: Till AnneMarlene Pettersson

MINIORER 6-9 år.

Miniorerna är en av kyrkans
vardagsverksamhet för barn.
Vi leker, pysslar, spelar spel,
bakar, sjunger, har andakt
med bibelberättelse, bön och
tända ljus, fika, mm.
St Mellby församlingshem
Miniorer 6-7 år
Må 12-13.30
Miniorer 8-9 år
Må 14.30-16.00
Sollebrunns församlingshem
Miniorer 6 år
Tisd 13-14.30
Miniorer Skattkistan 7-9 år
Onsd 17.30-19.00
Långareds församlingshem
Miniorer 6-9 år
Måndag 17.30-19.00

JUNIORER 10-12 år

Här får du möjlighet att träffa
kompisar, spela spel, tv-spel, vara
med på tävlingar, lekar, baka,
sjunga, ha andakt, pyssla och bara
hänga.
St Mellby församlingshem
Juniorer Månd 17.30-19.00
Långareds församlingshem
Juniorer Onsd 17.30-19.30
Sollebrunns församlingshem
Juniorer Tisd 15.00-16.30

ALLA GRUPPER:
UPPTAKT 2 SEPT

START
vECKA 36

Information om
Barnkörer och Musikalprojekt
kommer snart att finnas
på vår hemsida.
Miniorerna i
St Mellby
fick oväntat
besök av två
poliser. Alla
fick sitta i
polisbilen
och prova
handfängsel.
Det var ett
uppskattat
besök!

Kyrkoval 2013

GUDSTJÄNSTER

Visst låter det långt bort?

2 september
13 efter trefaldighet
Magra 10 familjegtj
Erska 11 familjemässa
Långared 15 familjegtj
St Mellby 15 familjegtj
Anten 18 gudstjänst

Det är också svårt för oss förtroendevalda att vi har
suttit på våra valda platser i snart 3 år.

Tänk vad tiden går fort!
Nu är det dags att fråga er medlemmar om det är
någon som vill vara förtroendevald i framtiden, då vi
har tills den 15 april på oss att ta fram listor till valet.
I Bjärke församling har vi inga politiska listor för
tillfället, utan varje gammal sockendel har sin lista.
Om du nu är en person som tycker att du kan
bidra till att driva Bjärke församling i rätt riktning i
framtiden, så tveka inte att höra av dig, så ska jag
föra vidare din intresseanmälan till rätt sockenråd.
För att vara valbar i kyrkoval måste man vara
medlem i Svenska Kyrkan.
Om du vill anmäla en egen lista kan du gå in på
www.svenskakyrkan.se för mer information.
Skicka din intresseanmälan till:
Bjärke församling
Att Karin Backlund
Box 114

MUSIKGUDSTJÄNST
i Erska kyrka
7 oktober kl 18
På grönskande ängar en musikalisk berättelse
om herdekungen David.
Liss och Odd Sörensen

Sockenråd

16 september
15 efter trefaldighet
Magra 10 mässa
Erska 11 mässa
Anten 18 mässa
23 september
16 efter trefaldighet
Långared 10 mässa
Erska 11 mässa
St Mellby 18 musikgtj
30 september
Den helige Mikaels dag
Långared 10 familjegtj
Erska 11 mässa
Anten 18 musikgudstj
Magra 18 gudstjänst

466 22 Sollebrunn

♫

9 september
14 efter trefaldighet
Erska 11 mässa

♫

ST MELLBY FÖRSAMLINGSHEM
tisdag 11 september
tisdag 23 oktober
tisdag 4 december
kl 19
Hjärtligt välkomna!

LÅNGAREDS KYRKA
tisdag 23 oktober
kl 18.30
”LÄR KÄNNA DIN KYRKA”
Gå på upptäcktsfärd i kyrkan; upp i tornet,
ut i sakristian, kika in i orgeln mm

7 oktober
18 efter trefaldighet
St Mellby 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Erska 18 musikgudstj
Lagmansered 18 gudstj
14 oktober
Tacksägelsedagen
Magra 10 mässa
St Mellby 10 familjegtj
Erska 11 mässa
Långared 18 musikgtj
Risveden missk 18 ek gtj
21 oktober
20 efter trefaldighet
Långared 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
St Mellby 18 mässa

september - december

28 oktober
21 efter trefaldighet
Anten 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Magra 18 gudstjänst
3 november
Alla helgons dag
St Mellby 10 minnesgtj
Lagmanser 15 minnesgtj
Långared 15 minnesgtj
Anten 18 minnesgtj
Erska 18 minnesgtj
4 november
Sönd e alla helgons dag
Erska 11 mässa
11 november
23 efter trefaldighet
Erska 11 mässa
St Mellby 18 gudstjänst
18 november
Sönd före domssöndagen
Långared 10 familjegtj
Erska 11 mässa
Anten 18 musikgudstj
Magra 18 mässa
25 november
Domssöndagen
Långared 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
St Mellby 18 mässa
2 december
1 i advent
Magra 10 familjegtj
St Mellby 10 familjegtj
Erska 11 familjemässa
Anten 18 gudstjänst
Långared 18 gudstjänst
KYRKBUSS
till Erska...
..se annons!

DÖPTA

AVLIDNA

Ebba Johansson

Sven Dimenäs

Astrid Magnusson

VIGDA

MajkenWiksten

Filip Olof Sture Linell

Lars Olle Johansson / Inger Hedén

Håkan Lindgren

Casper Engelin Kardas

Johan Ahlgren / Malin Tangen Billing

Dagmar Andersson

Majken Akernevik

Lars Sverin / Angela Gustavsson

Bengt Ingvar Svensson

William Bergsman

Frida Jonsson / Tobias Nilsson

Gustaf Artur Andreasson

Douglas Kylén

Anders Bäck / Maria Ljungqvist

Britta Svensson

OskarWangvald

Martin Karlsson / Anne Shrimpton

Sture Daniel Johansson

Nina FeliciaWesterholm

Tage Kenneth Pettersson

Edward Olsson Gunnarsson

Stig Gustavsson

Gustav Larsson
Alain Godi
Erik Skoglund
Sara Källvik

foto:
Heinz Böhm

VIPkonfirmation 2012-2013
Svenska kyrkan
ALINGSÅS
En konfirmationsgrupp för dig med intellektuell
funktionsnedsättning. Vi vänder oss till dig som inte
har konfirmerats, är över 12 år, tycker att det låter
spännande med kyrkan och är nyfiken på Gud.
För frågor och anmälan: www.konfatid.se
Märk anmälan med VIP,
eller ring/mejla Patrik Lifvergren 0322-669107
Patrik.lifvergren@svenskakyrkan.se

UTLÅNAS
Dopklänning finns att låna på
pastorsexpeditionen i Sollebrunn,
0322-83700.

Bjärke församling
PASTORSEXPEDITION

foto:
Heinz Böhm

Pastorsexpeditionen i Bjärke församling
Centrumgatan 9, Box 114
466 22 SOLLEBRUNN
telefon vl 0322 - 837 00, fax 406 05
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag kl 9 - 12
Alltid öppet på :
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

PERSONAL

Kyrkoherde Rolf Wollert
0322 - 837 04
rolf.wollert@svenskakyrkan.se
Komminister Tomas Lindskog
0322 - 837 07
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se
Komminister Hans Tengler
0322 - 837 08
hans.tengler@svenskakyrkan.se
Ungdomsdiakon Sonja Johansson
0322 - 837 11
sonja.johansson@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
Kantor Ulf Esborn
0322 - 837 09, 0730 - 331332
ulf.esborn@svenskakyrkan.se
Kantor Johan Mellgren
0322 - 837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kantor Ingela Olsbänning Tellin
0322 - 837 14
ingela.olsbanning.tellin@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Carina Eriksson
0322 - 837 12
carina.h.eriksson@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson
0322 - 837 03
ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRDAR

kyrkogårdsföreståndare Stellan Andersson
0322 - 837 06
stellan.andersson@svenskakyrkan.se
vaktmästare Jan-Åke Holgersson
0322 - 837 16
Vaktmästare Stig Björk
0322 - 837 17
Vaktmästare Lars Andersson
0322 - 837 18
Vaktmästare Gert Johansson
0322 - 837 19

FÖRSAMLINGSHEM

Sollebrunns församlingshem
0322 - 837 23
Källa(r)n - Barnverksamheten
0322 - 837 15
Kvarnabo församlingshem
0322 - 837 22
Långareds församlingshem
0322 - 837 25
Magra församlingshem
0322 - 837 27
Stora Mellby församlingshem
0322 - 837 29

Värmestugan startar igen tisdag 28 augusti kl 11-13.30
i Sollebrunns församlingshem. Soppa, fika, gemenskap.

Kyrkoskrivare Heinz Böhm
heinz.bohm@svenskakyrkan.se
Ekonomiassistent Ulrica Larsson
0322 - 837 10
ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande Karin Backlund
karin_koberg@hotmail.com
070 - 5768184

KYRKTORGET

på pastorsexpeditionen är öppet måndag, tisdag,
torsdag och fredag kl 9 - 12. Välkommen in för
tidningsläsning och enkel fika!
Middagsbön måndag, torsdag och fredag kl 12.

