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Kyrkbladet

en hälsning från

Bjärke församling

J

Jag kom att hamna på Östra

sjukhuset i Göteborg. Det var länge
sedan jag var utsatt för medicinsk vård,
så det var kanske på tiden. Fantastisk
sjukvård vi har i Sverige, när det är akut på riktigt.
Så jag befann mig plötsligt i en sjukhussäng omgiven
av tre andra farbröder. Så småningom, när den
akuta fasen gått över och jag börjar se mig omkring
på min omgivning. (Visst är det spännande att
man som sjuk är så oerhört egocentrisk och bara
har koncentrationen på sig själv. Hur sköterskan
ser ut när hon tar prover, hur EKG-apparaten visar
hjärtats kurvor. Men tack och lov så går det
delvis över, som det gjorde för mig och jag
börjar observera min omgivning.) Och det slår
mig med det samma; varför är det så fult på
min avdelning. Fula, beige-gula väggar och ett
draperi kring sängen med odefinierad färg.
Sängbordet går i en slags vit/gul nyans och
filtarna är blekblå. Korridoren och matsalen
bjuder heller inte på några vackra färger.
Några tavlor i korridoren är visserligen av hög
kvalitet, men de försvinner i omgivningens fulhet.
Kanske finns det någon på Landstinget, eller kanske
Socialstyrelsen, som bestämt att det skall vara så
fult som möjligt, så att patienterna inte skall trivas
för bra och vilja vara kvar för länge. Eller är det
kanske så att det finns ett långtidsavtal med någon
färgfabrikant som köpt på sig ett stort jättelager av
fulfärg, som han sedan inte kan bli av med???? Vad
vet jag? Men jag vet att det är så att patienter på
sjukhus med utsikt mot natur, fortare tillfrisknar
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än patienter som inte har någon utsikt alls, eller
bara mot angränsande hus. För det är viktigt
hur vår miljö ser ut och att vi omger oss med
vackra saker som kan förgylla vår bleka vardag.
Jag tror att det är därför som våra kyrkor alltid
är så vackra, eller kanske hellre att generation
efter generation lagt ner tid och pengar för att
göra dem vackra, med guld eller målningar eller
tavlor eller färger som återspeglar den tidens
tycke och smak. Så försöker man i alla tider ge
vardagsmänniskan en smak av himmelrikets
skönhet. Och det fortsätter vi med i vår tid.
Men det vackraste på
Östra sjukhuset var den
omsorg som personalen
visade. Varma händer
som hjälpte och
stöttade och varma
leenden som gav mod
när det kändes svårt.
Och den skönheten
finns ju också i vår
kyrka och den pryder den än mer, än alla tavlor
och ikoner. Det är människorna som delar bröd
och vin och Guds kärlek med varandra och andra.
Som kan vara stöd och kraft när livet är besvärligt
och som kan skratta tillsammans i jublande
uppriktig glädje. Till den skönheten är också du
efterlängtad. Välkommen att vara med!

Rolf

foto privat

Kyrkbladet

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, som
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. Har du frågor kan du ringa kyrkorådets ordförande Karin Backlund, tel 070 - 5768184.

utges av

Bjärke församling
Box 114
466 22 SOLLEBRUNN
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
Ansvarig utgivare: kyrkoherde Rolf Wollert
Redaktionsgrupp: Ulf Esborn, Tomas Lindskog,
Johan Mellgren, Ingela Olsbänning Tellin och
Rolf Wollert.
Layout och produktion:
Ingela Olsbänning Tellin, Redaktionsgruppen.
Framsidesbild: Dan Tellin.

Ansökan skickas till:
Bjärke församling
/ att Karin Backlund
Box 114
466 22 Sollebrunn

Kyrkbladet ges ut av Bjärke församling 4 ggr / år.
För kontakt: tel 0322 - 837 00
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
foto privat

Reservation för eventuella ändringar.

Nu har Joy och Rea, de filippinska
ungdomarna som vi har haft på besök, återvänt
hemåt. På deras fem veckor långa vistelse i Bjärke
församling har de hunnit vara med om många olika
upplevelser. De har tagit del av kyrkans verksamhet
då de deltagit på gudstjänster, hälsat på Långareds
och Sollebrunns juniorer, miniorer och småstunder,
besökt Källa®n, följt med Sonja till skolcaféet, träffat
biskopen och följt med Långareds konfirmander på
läger (se också foto Långareds konfirmander!).

Sofia

Joy

Rea

De har gjort ett besök på Alingsås lasarett där de
träffade sjukhusprästen Sofia som berättade om
sitt arbete. Under deras fem veckor hann de också
vara med om ett kosläpp i Loo, göra ett besök
på sopstationen i Alingsås och roa sig en dag på
Liseberg. Mycket tid har också spenderats på att
fika, leta efter älgar, grilla och bada tunna.
Men nu har de åkt och vi önskar dem allt gott.
Annie och Ann-Marlene

foto Ann-Marlene Pettersson
och Annie Fredriksson

foto
Anne-Marie Åhlander

SYFÖRENINGSAUKTION I GENDALEN

Ansvarig utgivare beklagar
att dessa bilder föll bort ur
förra numret.

PÅSKMUSIKAL I ERSKA

foto Tommy Jonow

Erska och Långareds kyrkokörer

framförde påskmusikalen Tro av Richard Bergenheim och
Erik Johansson på annandag påsk i Erska kyrka.
Medverkade gjorde även Henrik Jakobsson som Jesus och
Sune Falk som Judas.
Ackompanjatörer var Simon Evaldsson, gitarr, Tobias Vik,
trummor och Johan Mellgren, piano.

Kyrkokörerna
övar följande veckodagar:
ANTEN tisdag
MAGRA tisdag *
ERSKA onsdag
LÅNGARED torsdag
ST MELLBY torsdag

Samtliga körer börjar övningen kl 19 i sina
respektive församlingshem.
Välkommen att kontakta körledarna för
information om aktuellt startdatum i höst.
*För närvarande leds Magra kyrkokör av
kantor Ingela Lidvall.

BIBELSTUDIEGRUPPEN

i Kvarnabo startar hösten med ett
besök i Skallsjö kyrka, onsdagen
den 5 september.
Vi samlas i Kvarnabo kl 12.00 för
resa till Skallsjö.
Nya medlemmar välkomna!

MUSIK I SOMMARKVÄLL
BJÄRKE FÖRSAMLING 2012

foto privat

JUNI

19 Vistrubaduren Dan Karlsson – Kronobottens g:a skola När sommaren kommer till mig
26 Ulf och Åsa Nomark - Stora Mellby kyrka Livet här och nu
28 Kulturkryddorna – Erska kyrka Olika slags musik från olika delar av världen

JULI
3

Emma Tranströmer (sång) - David Härenstam (gitarr)
Tomas Tranströmer i dikt och sång – Antens kyrka
5
Kallis Bengtsson– Magra kyrka Dragspelsmagi
10 Trio Verde (sång o div instr) – Lagmansereds kyrka
Marina Johansson - Josefin Lidén - Emma Augustsson
12 Katarina & Olof Torgersson – Långared kyrka
Tusen skäl att leva (sång – piano)
17 Irmelin (sångtrio a capella) - Stora Mellby kyrka
Det finns en tid för allt

foto privat

19 Janchie Börjesson & Coffee Band – Erska kyrka
Vingarna bär – sånger av och med JB & Coffee Band
24 Karin Frölén – Antens kyrka
Beppes bästa bitar – sång (Ulf Esborn - piano)
26 Riksspelmansduon Dråm – Magra kyrka
Himlens polska (Erik Ask-Upmark - Anna Rynefors)
31 Brolins (Åsa & Anders Brolin) – Lagmansereds kyrka
…Och i mig vaknar sommaren (sång – musik - tankar)

AUGUSTI
2
7
9
14
16
21
23

Victoria Halten (harpa) - Långareds kyrka
En fläkt från himmelrikets frid – en klang av harpotoner
Amaretto (stråk & flöjttrio) - Erska kyrka
Från klassiskt till folkton med tangotwist
Mats Paulson – Stora Mellby kyrka - I sommaren land
Christine Hellqvist (singer/songwriter) Antens kyrka
Ekon i det tysta (med Simon Ljungman & Ulf Esborn)
Emmas vänner – Magra kyrka - Emma och Jonas Brobäck m fl
Liliane Håkansson (sång & gitarr) – Långareds kyrka
”Gitarren gick till Sången som gjort sig redo för färden
Sen dess drar de tillsammans runt omkring här i världen”
Oskar Kjällgren & Jörgen Nilsson – Lagmansereds ka
Sånger från hjärtat (sång - gitarr - piano – sax)

Gudstjänster med mera, juni - september
10 juni
1 efter trefaldighet
Anten 9 mässa
Erska 11 mässa
17 juni
2 efter trefaldighet
St Mellby 9 gudstjänst
Erska 11 mässa
Långared 18 gudstjänst
23 juni
Midsommardagen
Magra 11 friluftsgudstjänst
Lagmansered kyrkoruin 15 friluftsgtj
24 juni
Johannes Döparens dag
Erska 11 mässa
1 juli
4 efter trefaldighet
Magra 9 mässa
Gräfsnäsparken 11 ekum friluftsgtj
Anten 18 gudstjänst
8 juli
Apostladagen
Erska 11 mässa
Gendalens klockstapel 15 friluftsgtj
Långared 18 gudstjänst
15 juli
6 efter trefaldighet
Anten 9 mässa
Erska 11 mässa
Magra 18 gudstjänst
22 juli
Kristi förklarings dag
Erska 11 mässa
Lagmansered 15 gudstjänst
St Mellby 18 gudstjänst

18 augusti
St Mellby 11 och 14
Konfirmandernas redovisning
19 augusti
11 efter trefaldighet
Erska 11 konfirmation m mässa
Magra 14 mässa
St Mellby 18 mässa
26 augusti
12 efter trefaldighet
Långared 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
St Mellby 18 mässa

på tisdagar
kl 11-13.30 i Sollebrunns
församlingshem
med soppa, fika och
middagsbön - pågår till
och med den 19:e juni.
Därefter övergår
Värmestugan till att bli...

Sommarcafé

2 september
13 efter trefaldighet
Anten 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Lagmansered 18 mässa
Magra 18 gudstjänst
9 september
14 efter trefaldighet
Erska 11 mässa /upptaktsgudstjänst

...och missa
inte den ekumeniska
torgsången i Sollebrunn
kl 10.30 följande lördagar:
9/6, 16/6, 30/6, 7/7, 28/7,
4/8, 11/8, 18/8, 25/8,
1/9.

29 juli
8 efter trefaldighet
Magra 9 gudstjänst
Erska 11 mässa
Kvarnabo båthus 15 gudstjänst

med kaffe, smörgås och
kaka för endast 20 kronor.
Sommarcaféet är öppet
följande tisdagar:
26/6, 3/7, 10/7 och 17/7.
Tid och plats:
mellan kl 10.30-13
i församlingshemmet.

Ibland kan man åka
KYRKBUSS till Erska.
Se annons!

Vägkyrka i Anten
Under en vecka kommer
Antens kyrka att vara
vägkyrka. Den 2 - 6 juli
står kyrkdörrarna öppna
och kaffepannan varm
när sockenrådet i Anten /
Kvarnabo rustar sig för att
ta emot närboende och
fjärråkande. Kl 11.00 öppnar
man och håller öppet till
kl 16.00. Välkomna, hälsar
sockenrådet.

5 augusti
9 efter trefaldighet
Erska 11 mässa
Kronobottens skola 15 friluftsgtj
Långared 18 gudstjänst
12 augusti
10 efter trefaldighet
Erska 11 mässa
Rännestugan 15 friluftsgudstjänst
Dalens damm 18 friluftsgudstjänst

För vägbeskrivning till
friluftsgudstjänsterna;
kontakta expeditionen!

Värmestugan

foto Ulf Esborn

foto privat

K
ä

Kyrkogårdsvandring i Lagmansered
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Koncentration.

Tacostillverkning pågår.

Källaren är öppen för ungdomar som går i
sjuan till nian. Här kan man umgås, spela
spel eller bara vara.
Öppettider:
måndagar kl 15 - 19
torsdagar kl 15 - 21
Startdatum för hösten är 3/9.

Ett femtiotal personer mötte upp på Lagmansereds
gamla kyrkogård en lördag i mitten av maj.
Väderprognosen såg minst sagt osäker ut men
de medhavda paraplyerna kunde ställas undan
då klockan närmade sig 14.00 och programmet
började.
Karin Backlund, kyrkorådsordförande och numera
utflyttad Lagmanseredsbo, hälsade välkommen
och presenterade sin mor Barbro, som hon haft
till hjälp då hon den gångna vintern inventerat,
fotograferat och dataregistrerat samtliga gravar
på kyrkogården. Bjärke Församlings Kyrkogårdsoch Fastighetsföreståndare Stellan Andersson
presenterades också.
Karin eskorterade oss till kyrkogårdens kvarter A,
och presenterade dess gravar som många är över
etthundra år gamla. I några fall fanns det mycket få
uppgifter och i vissa fall fanns mer information om
de avlidna personerna i gravarna. Många av dagens
besökande berättade också om sina upplevelser
och intryck av numera bortgångna och begravda
grannar,bekanta och anhöriga.
Stellan Andersson informerade och svarade på
frågor om gravrätt, grav- och kyrkogårdsskötsel samt
övrigt som rör vården av det arv som en kyrkogård
utgör.
Efter en kaffepaus på den vackra kyrkogården med
spirande vårgrönska åkte vi hem, var och en till
sitt. Jag tror jag vågar säga att vi alla fått ökade
kunskaper om vår hembygd och personerna som
verkat där före oss. Nu ser vi fram emot den nya
kyrkogårdsvandring som planeras i augusti och som
kommer att fortsätta med kvarter B, C och D!

text och foto
Marie Holgersson

foto privat

Kyrkvigsel.
Ordet ger mäktiga vibrationer. Pompa och ståt och
glamorösa bröllopsklänningar och stora fester. Tänk att
kunna ha en vigsel som Viktoria och Daniel. Och visst är
det fint med en stor fest och många människor när det
är kyrklig vigsel. Men det är inte alltid så, och kanske inte
ens oftast så. En fin och kyrklig vigsel kan också vara ett
par som ensamma, eller kanske bara omgivna av sina
två närmaste vänner, inför Gud uttalar sim vilja att dela
livet tillsammans. Utan andra kostnader än cykelturen
till kyrkan. Vi tror ofta att det yttre är mer betydelsefullt
än det är. Men kyrkan ställer inga yttre krav på paret.
Vad kyrkan gör är att erbjuda en plats för vigseln som
tar hänsyn till den form som vigselparet önskar och som
följer den ordning för vigsel som är kyrkans. Kanske för
att ordningen just är den som hjälper oss att hålla fokus
på vad som är viktigt och oviktigt.
Så välkommen till vigsel i våra kyrkor oberoende av hur
många eller få ni är.
Tidsboking via pastorsexp 0322-8700

KONFIRMATION I LÅNGARED
Bakre raden från vänster:

Kjell Norberg, Joy Agullana, Marcus Alm, Nathalie Tyborn, Lucas Holgersson Sultan,
Nicolina Holmgren, Rea Tunac, Hans Tengler.
Främre raden från vänster:

Elin Svensson, Olivia Sultán, Hampus Arvidsson, Hanna Henström, Linnéa Svensson.

SOCKENRÅD
i Långareds församlingshem tisdag 19 juni
klockan 18.30.

Kyrkvigsel

Ordet ger mäktiga vibrationer.
Pompa och ståt och glamorösa bröllopsklänningar
och stora fester. Tänk att kunna ha en vigsel som
Victoria och Daniel. Och visst är det fint med en stor
fest och många människor när det är kyrklig vigsel.
Men det är inte alltid så, och kanske inte ens oftast
så. En fin och kyrklig vigsel kan också vara ett par
som ensamma, eller kanske bara omgivna av sina två
närmaste vänner, inför Gud uttalar sin vilja att dela livet
tillsammans. Utan andra kostnader än cykelturen till
kyrkan. Vi tror ofta att det yttre är mer betydelsefullt
än det är. Men kyrkan ställer inga yttre krav på paret.

Vad kyrkan gör är att erbjuda en plats för vigseln som
tar hänsyn till den form som vigselparet önskar och
som följer den ordning för vigsel som är kyrkans.
Kanske för att ordningen just är den som hjälper
oss att hålla fokus på vad som är viktigt och oviktigt.

Så välkommen till vigsel
i våra kyrkor oberoende
av hur många eller få
ni är. Tidsbokning via
pastorsexp 0322 - 837 00
foto Heinz Böhm

Kyrkvärdar sökes
Har du möjlighet, lust och vilja att ställa upp
som kyrkvärd någon gång i månaden?
Behovet av kyrkvärdar finns i hela Bjärke
församlings kyrkor.
Vad gör man då som kyrkvärd?
Jo, man delar ut agendor och psalmböcker vid
ingången, läser texter, tar upp kollekt, hjälper till
vid utdelandet av nattvarden (frivilligt) m.m.
Man hjälper till i gudstjänsten så gott man kan.
Vi försöker alltid att vara två kyrkvärdar
samtidigt och hjälps åt att dela på uppgifterna.
Arbetet är inte särskilt betungande, men
du får vara beredd på att lägga lite tid och
engagemang vid tillfällena du tjänstgör.

SOCKENRÅD

i St Mellby församlingshem,
tisdag 11 september kl 19.

Hör av dig till undertecknad eller
pastorsexpeditionen om du skulle vilja vara
kyrkvärd.
Kent Christiansson
Kyrkvärd i Erska
Tel: 405 29
foto Heinz Böhm

FÖRSAMLINGSNYTT
DÖPTA
Elias Kahlin
Olivia Sjöstrand Gullbekk
Pontus Hellman
William Jacobsson
Tilda Björnberg
Ebba Brandquist
Melvin Praag
Devin Murati Johansson
Simon Holmsten
Antonia Ecke
Novalie Nihlmark
Melissa Häggblom
Leo Holm
Ebba Johansson
Max Olsson

AVLIDNA
Britt Engelin
Sven Erik Andersson
Ester Kesker
Jan Gustafsson
Margareta Larsson
Axel Raldén
Rut Holm
Bengt Filipsson
Kenneth Olofsson
Thommy Karlsson

PASTORSEXPEDITION

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

Kyrkoskrivare Heinz Böhm
heinz.bohm@svenskakyrkan.se
Ekonomiassistent Ulrica Larsson
tel 0322 - 837 10
ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Rolf Wollert
tel 0322 - 837 04
rolf.wollert@svenskakyrkan.se
Komminister Tomas Lindskog
tel 0322 - 837 07
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se
Komminister Hans Tengler
tel 0322 - 837 08
hans.tengler@svenskakyrkan.se
Ungdomsdiakon Sonja Johansson
tel 0322 - 837 11
sonja.johansson@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
tel 0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
Kantor Ulf Esborn
0322 - 837 09
ulf.esborn@svenskakyrkan.se
Kantor Johan Mellgren
0322 - 837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kantor Ingela Olsbänning Tellin
tel 0322 - 837 14
ingela.olsbanning.tellin@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Carina Eriksson
tel 0322 - 837 12
carina.h.eriksson@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson
tel 0322 - 837 03
ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRDAR

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

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

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

kyrktorg

KYRKTORGET

foto Heinz Böhm

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.

