Kyrkbladet
en hälsning
från Bjärke församling

Bibeläventyr
Sommarmusik
En del slutar andra börjar
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ett av de där alltför sällan upplevda
ögonblicken, sa min 12-årige son till mig:
Pappa, jag tror att man har roligast när man
är barn! Jag vet inte riktigt vad han tänkte på.
Kanske tänkte han på att jag så sällan är ute
och leker på riktigt. Åker kickbike eller spelar
innebandy eller bygger ihop konstiga mojänger
med LEGO. Och det är ju gott att han upplever
sin barndom positivt, mindre bra kanske att han
upplever vuxenvärlden som så tråkig. Men vi
fortsatta vårt samtal och jag försökte säga att
det kanske är så i livet att det är svårt att säga
vilken tid som är rolig och vilken som inte är det.
Och min tanke med det var att försöka så ett frö
som hjälpte honom att tänka längre. Så jag sa att
det finns bara en tid i en människas liv som är
roligast. Och den tiden är nu. Jag är inte säker
på att han förstod vad jag menade ( vi forsatte
vårt samtal med att han visade sina nybyggda
HALO vapen i LEGO), men vad jag egentligen
tänkte var att den enda tid vi egentligen har du
och jag: Nu. Ingen annan tid kan vi disponera
och ingen annan tid finns tillgänglig för oss.
Och ibland är det den enda tiden som vi inte
tillbringar så mycket tid i. Vi är alltid på väg till
eller från. Alltid någon annanstans än där vi är.
Kanske beror det på att vi har så mycket att
göra. Så många olika saker att planera och tänka
på att vi inte riktigt hinner uppleva det som är
nu. Andra saker tränger sig på och fordrar vår
uppmärksamhet. Tänk ändå att livet var bättre
förr. Eller kanske blir det bättre i morgon. Hur
skall jag hinna med? Bara semestern kommer...

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.
Ansökan skickas till:

Bjärke församling

/ att Karin Backlund
Box 114
466 22 SOLLEBRUNN

Men då slår det mig att kanske var det just det som
min son tänkte på när han sa att man har roligast
när man är barn. Inte för att man leker och härjar
mycket, utan kanske helt enkelt för att man som
barn är där. I nuet, inte i det som har varit eller det
som skall komma. Tänk om det var därför som
Jesus ville att vi skulle bli som barn. För att vi
skulle fara närvarande i det som är just nu. För det
är ju just nu som vår
längtan har möjlighet
till uppfyllelse. Det
är just nu som Gud
låter
sig
mötas.
Och så märker jag,
som så ofta, att jag,
när jag försöker lära
ut något och få någon
att tänka längre,
plötsligt inser att den
andre redan tänkt den
långa tanken. Och
att det inte alls är
jag som behöver lära
ut, utan istället lära in det som den andre före
mig har tänkt. Använd lite av din sommar och
din ledighet till att öva på att vara där du är. I
köket, eller på badstranden eller i traktorn eller
på gudstjänst. Så kanske vi kan ses när vi är på
samma plats samtidigt.
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Vi tackar och bugar…
I sommar tackar vi Marie-Louise Garrett för hennes
långa engagemang och arbete i Bjärke församling.
Det var för 30 år sedan som Marie-Louise började
arbeta i det som då var Erska församling. Det började
med söndagsskola, någon gång när hennes egna barn
hade åldern inne och sedan bara fortsatte det. Det lyser
i ögonen när Marie-Louise berättar om sin tid som
barnledare. För det blev inte bara söndagsskola. Det
blev barntimmar, minorer
och småstund En tid fylld
av aktiviteter, maskerader,
utflykter, julspel och olika
teman. Man kunde se på
byn vad vi hade haft för
tema i barngrupperna,
säger Marie-Louise. En
gång hade vi t.ex vindtema
och gjorde vindsnurror.
Då kunde man se föräldrar
komma genom byn med
vindsnurror uppstickande
ur väska eller ryggsäck.
Många roliga historier
tillsammans med barnen har
det blivit. Hon berättar om
en gång när en präst skulle
vara med på samlingen
för att tala om döden.
Prästen hade förberett sig noga pedagogiskt för att
kunna prata om de svåra sakerna med barnen. Han
började fråga om barnen hade husdjur och det hade
ju många. Nästa fråga: har någon varit med om att
ett djur har dött? En liten pojke räcker upp handen
och säger vi hade en katt men min pappa sköt den!
Man kan väl utan överdrift säga att det fina
pedagogiska upplägget liksom var förstört efter den
kommentaren.
Fem kyrkoherdar har hunnit passera under MarieLouise år och församlingen har gått från att heta
Stora Mellby pastorat, till Stora Mellby kyrkliga
samfällighet till Bjärke församling. Under en period
arbetade hon med ekonomin och de senare åren har
hon arbetat på expeditionen. Hon har trivts men
den bästa perioden var nog den med barnen. ”Vem
får hålla på och leka och sjunga på jobbet varje
dag”, säger hon. Nu är det roligt när jag möter en
del av dem som gick i mina barngrupper när de
kommer in för att beställa dop åt sina egna barn.
En av de absoluta höjdpunkterna från tiden i
församlingen var när hon tillsammans med hela

personalen var inbjuden till 1000 års minnet
av Sveriges kristnande i Husaby. ” Det kändes
historiskt och fantastiskt att få vara med på mässan
med alla biskopar från när och fjärran och med ett
altare som var byggt av stenar från alla församlingar
också ifrån Bjärke.”
Vad kan man säga efter ett så långt engagemang.
Marie-Louise själv är verkligen inte för det där
mångordiga och storslagna, framför allt inte vad
det gäller henne själv så vi säger
ett kort men desto innerligare och
varmare

TACK!
Ny kanslist
Heinz Böhm är namnet på MarieLouise Garretts efterträdare.
Marie-Louise går i pension
efter sommaren, men redan nu
finns Heinz på plats för att lära
sig rutinerna och på ett smidigt
sätt komma in i arbetet med
gravregister, bokningar av bröllop, gravskötslar mm.
Heinz kommer ursprungligen från Bayern i södra
Tyskland. Han kom till Sverige första gången
1978, med nytt körkort och en nyinköpt gammal
bil. Sverige lockade med sin vackra natur, och
fjortonde året ….långt innan internetdating var
uppfunnet, träffade han sin blivande fru via ett annat
kommunikationssystem…..nämligen Kosterfärjan.
Heinz och fru Birgitta hann med cirka 10 år i
Bayern, innan de köpte ett gammalt hus i Malma
utanför NossebroI Tyskland arbetade Heinz som
förvaltningsinspektör och kommunalkamrer i en liten
kommun som heter Wasserlosen. Ekonomi, data och
kontakt med allmänheten är inte alls främmande och
påminner till vissa delar om de som nu blir aktuella
hos oss i Bjärke.
De senaste åren har Heinz bland annat arbetat på
Essunga kommun med handikappsanpassning,
hemsidor, statistik, utvärderingar av diverse
undersökningar
samt
fornlämningar.

MUSIK I SOMMARKVÄ

Välkommen! Det bjuds många fina möjligheter till stillhet och eftertanke under so

JUNI
14 juni:

Rolf Wollert (& Ulf Esborn) – Kronobottens g:a skola

28 juni
		

Esbornduo – St Mellby kyrka

30 juni
		

Duo Vessby (Amanda & David) – Erska kyrka

Somliga går i trasiga skor

Blå toner och gyllene ögonblick

Esbornduo

Du och jag och kärleken (Sång, trumpet, piano o gitarr)

Duo Vessby

		
JULI

Emma Johansson

5 juli		

Red Wing Band – Antens kyrka

7 juli		
		

Trihlos (Sara Engernäs-Nyberg & Helena Gatås) – Magra kyrka

12 juli
		

Duo Nuovo - Lagmansereds kyrka

14 juli
		

Håkan Ljungkvist & Karin Möller – Långareds kyrka

19 juli
		

Johan Kullberg & Marcus Karlsson – St Mellby kyrka

21 juli
26 juli
28 juli

Duo Nuova

Gospel i Jazzton

Väder, vind och livets allvar
Flöjt & Gitarr - Mathias Kihlberg & Jan Björklund

Rofylld musik med jazziga undertoner

Fina toner i glada spel - Dragspel & Gitarr

Anders Sparlund & Sebastian Olsson - Erska kyrka

Björn Afzelius – Sånger för friheten

Emma Johansson & Carl Nykvist – Långareds kyrka

Allting i naturen

John Elénuis & Erik Malmhav – Magra kyrka
Nu drömmer sommarnatt - en konsert med visor, serenader och gitarrmusik

Johan K

ÄLL 2011

ommaren. Samtliga musikkvällar börjar klockan 20.00 – Alltid fri entré

Eva & Gullan Bornemark
Trio Verde

AUGUSTI

Daniel Yngwe

2 aug
		

Kristin & Lennart Svensson - Lagmansereds kyrka

4 aug		
		

Rasmus Ringborg & Samuel Edvardsson-Wigervall - Erska kyrka

9 aug
		

Degebo Duo (Bernt Peterson & Göran Haraldsson) – Antens kyrka

11 aug
		

Daniel Yngwe (& Ulf Esborn) – St Mellby kyrka

16 aug
		

Eva & Gullan Bornemark – Antens kyrka

18 aug
		

Trio Verde – Magra kyrka

23 aug

Bredbandet – Lagmansereds kyrka

Vem som helst
Mellan himmel och jord (sång o gitarr)

Like a suncatcher
La Voix - film och musikaltoner

Red Wing Band

Alice och Lina
Marina Johansson m fl

Musik i sommarkväll



Kullberg & Markus Karlsson

Degebo Duo

Carl Nykvist

VÄLKOMMEN TILL GUDSTJÄNST!
MED RESERVATION FÖR FELSKRIVNING OCH ÄNDRINGAR

TA KYRKBUSSEN

KYRKBUSS

Följande söndagar kommer kyrkbussen att gå till Erska kyrka.
19/6, 17/6, 14/8, 11/9

Gudstjänster juni tom 18 sept 2011
12 juni Pingstdagen
9.00 Gudstjänst, St. Mellby kyrka
11.00 Mässa, Erska kyrka
13 juni Annandag Pingst
19.00 mässa, Antens kyrka
14 juni
20.00 Musik i Sommarkväll, Kronobotten
19 juni Heliga Trefaldighets dag
10.00 Gudstjänst, Långareds kyrka,
		
med barnen från Ukrainalägret
11.00 Mässa, Erska kyrka
15.00 Eumenisk gudstjänst, Magramötet
18.00 mässa, St. Mellby kyrka
25 juni Midsommardagen
11.00 Friluftsmässa, Magra kyrka,
		
med Bjärke spelmanslag
15.00 Friluftsgudstjänst, Lagmansereds gamla kyr
		
koruin, med Bjärke spelmanslag
26 juni den helige Johannes döparens dag
11.00 Mässa Erska kyrka
28 juni
20.00 Musik i sommarkväll, St Mellby kyrka

10 juli 3:e e Trefaldighet
9.00 Gudstjänst, Magra kyrka
11.00 Mässa, Erska kyrka
18.00 Gudstjänst, Antens kyrka
12 juli
20.00 Musik i Sommarkväll, Lagmansereds kyrka
14 juli
20.00 Musik i Sommarkväll, Långareds kyrka
17 juli 4:e e Trefaldighet
9.00 Mässa, Långareds kyrka
11.00 Mässa, Erska kyrka
15.00 Gudstjänst, Gendalens klockstapel
19 juli
20.00 Musik i Sommarkväll, St Mellby kyrka
21 juli
20.00 Musik i Sommarkväll, Erska kyrka
24 juli Apostladagen
9.00 Gudstjänst, Magra kyrka
11.00 Mässa Erska kyrka
15.00 Gudstjänst, Båthuset Kvarnabo
26 juli
20.00 Musik i Sommarkväll, Långareds kyrka

30 juni
20.00 Musik i Sommarkväll, Erska kyrka

28 juli
20.00 Musik i Sommarkväll, Magra kyrka

3 juli 2:a efter Trefaldighet
9.00 Gudstjänst, Antens kyrka
11.00 Mässa, Erska kyrka
18.00 mässa, Långareds kyrka

31 juli 6:e e Trefaldighet
9.00 Mässa, St Mellby kyrka
11.00 Mässa, Erska kyrka
15.00 Gudstjänst, Dalens damm

5 juli
20.00 Musik i Sommarkväll, Antens kyrka

2 augusti
20.00 Musik i Sommarkväll, Lagmansereds kyrka

7 juli
20.00 Musik i Sommarkväll, Magra kyrka

4 augusti
20.00 Musik i Sommarkväll, Erska kyrka

21 augusti
11.00 Mässa/Konfirmation, Erska kyrka
14.00 Mässa/Konfirmation, St Mellby kyrka
18.00 Mässa/Konfirmation, Magra kyrka
18.00 Gudstjänst, Antens kyrka

7 augusti Kristi Förklarings dag
9.00 Gudstjänst, Långareds kyrka
11.00 Mässa, Erska kyrka
15.00 Gudstjänst, Kronobottens kyrka
9 augusti
20.00 Musik i Sommarkväll, Antens kyrka
11 augusti
20.00 Musik i Sommarkväll. St Mellby kyrka
14 augusti
11.00 Mässa, Erska kyrka
15.00 Friluftsgudstjänst, Ränne ”Rännemötet”
18.00 Gudstjänst, Långareds kyrka
16 augusti
20.00 Musik i Sommarkväll, Antens kyrka
18 augusti
20.00 Musik i Sommarkväll, Magra kyrka
20 augusti
11.00 Konfirmationsredovisning, Erska kyrka
14.00 Konfirmationsredovisning, Erska kyrka

23 augusti
20.00 Musik i Sommarkväll, Lagmansereds
kyrka
28 augusti 10:e e Trefaldighet
10.00 gudstjänst Långareds kyrka
11.00 Mässa Erska kyrka
18.00 Gudstjänst St Mellby kyrka
4 september 11:e e Trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Antens kyrka
11.00 Mässa, Erska kyrka
18.00 Gudstjänst, Magra kyrka
11 september 12:e e Trefaldighet
10.00 Gudstjänst, St Mellby kyrka
11.00 Mässa, Erska kyrka
18.00 Musikgudstjänst, Långareds kyrka
18 september 13:e e Trefaldighet
10.00 Mässa, Magra kyrka
11.00 Mässa Erska kyrka
18.00 Gudstjänst, Antens kyrka

Vägkyrka Anten

Erska Lunde (Lunne)
I slutet på sommaren
kommer vi att förbättra
skogen runt Erska kyrka.
Bland annat kommer
en del träd att avverkas
och ersättas med nya av
andra sorter. Granen är ett vackert träd, men det
fungerar dåligt på den typ av mark/jord som är på
kullen runt Erska kyrka. Granen ruttnar och har lätt
för att blåsa ned. De flesta kommer att avverkas
men enstaka granar med karaktär kommer att stå
kvar.
I tallbeståndet görs en lättare gallring med
inriktning på klena och skadade träd, samt större
tallar där beståndet är för tätt. De flesta tallarna
kommer att finnas kvar. I lövbeståndet gallras,
framförallt björk och asp. Utefter vägar och stigar
tas träd ner som riskerar att tappa sina grenar.
I de luckor som blir, återplanteras med bok,
fågelbär, hägg och andra träd/buskar som
blommar på våren alternativt har en fin höstfärg.
forts s 10

Sockenrådet Anten/Kvarnabo håller öppet för
vägfarande och andra i Antens kyrka. Kl 11.00 slår
man upp dörrarna den 4
juli. Under dagen blir det
möjlighet till att se på den
vackra kyrkan, dricka kaffe
i gröngräset och samtala
med kyrkvärdar och
sockenbor. Dagen avslutas kl 16.00 och någonstans
på eftermiddagen kan man delta i en andakt framför
altarskåpet. Vägkyrkan är öppen hela den veckan
fram till fredagen den 8/7.

Sommar, Sommar, Sommar……..
Då, slår vi upp dörrarna för

SOMMARSTUGAN

i Sollebrunns församlingshem.
Vi serverar smörgås, kaka och kaffe varje tisdag
mellan kl. 10.00 och 13.30 till en kostnad av 20:-. Kl.
11.30 är det middags bön som vanligt.
Vi börjar veckan efter midsommar och håller på till
och med den 16 augusti.
VARMT VÄLKOMMEN

I vår har alla fjärde och femteklassare (samt en del
3:or och en del 6:or) i Bjärke församling varit med
om bibeläventyr.
När man går i fyran har man fått hela Gamla Testamentet
berättat för sig. Skapelse syndafall, genom patriarker
och Egypten, Mose, domarna, David och kungarna,
profeterna och den långa tystnaden som avslutar GT
tiden. Barnen engageras i berättelserna genom att
spela upp små dramer och öppna bibelböcker med
överraskningar. Under de 4,5 timme som äventyret
pågår får de också lite trolleri och en present. När vi
kommer tillslutet av de 4,5 timmarna så kan de berätta
sig med hjälp av 50 rörelser som röd tråd, genom hela
Gamla Testamentet. I årskurs 5 kommer vi tillbaka
och då är det Nya Testamentet som gäller. Nu berättas
hela Jesu liv med alla underverk, Gyllene regeln
som rap-låt. Men vi fortsätter efter himmelsfärden
och pingst och berättar om kyrkans första tid, alla
breven och till slut kort om Uppenbarelseboken.
Det här arbetet utgår från ekumeniska rådet och vi
som får vara ute och berätta tycker det är fantastiskt
roligt. Att se hur barnen uppslukas av berättelserna,
hur nästan alla hela tiden vill vara med och spela
dramer och öppna böcker. Och det fantastiska att
se hur fort de lär sig och snappar det man säger. I
nittio minuter åt gången utan rast är de engagerade.
När barnen själva ska utvärdera skriver de bl.a. :
”Allt var bra!”
” Jag vill gärna prata mer på
dramat”, ”Kom tillbaka snart” ” Jag tror inte
ens på sånt, men dramat var bra” ”Jag tyckte
att lyssna var det bästa” ” Allt var grymt!”

Barnverksamheten startar i
höst
vecka 36

Bibeläventyret har funnits i 10 år i Sverige och totalt
har över 8000 bibeläventyr gjorts.
Det är svenska bibelsällskapet som är huvudman för
arbetet som är utformat efter läroplanen i skolan.
Tonvikten ligger just på att berätta historierna.
Förmodligen får barnen kunskap som inte ens
deras föräldrar har eftersom vi också berättar
om de 11 böcker som sedan år 2000 ingår
även i den svenska översättning, de som kallas
apokryferna och som berättar bla om de åren (ca
400) som inte Gamla Testamentet berättar om.
Trötta och lyckliga tackar vi alla fina klasser i hela
Bjärkeområdet och hoppas vi får återvända nästa år.

Pax 2011 vandra för fred
Svenska kyrkan arrangerar i sommar en
större pilgrimsvandring under rubriken
Pax 2011.

Bibelstudiegruppen i Kvarnabo hade sin våravslutning i Främmestad kyrka

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.

Biskopsvisitationen i bilder

Det är ett arrangemang med anledning av 50 årsminnet
av Dag Hammarskölds död. Temat är ”Människovärde
och Rättvisa”. Vandringen börjar med sändningsmässa
av ärkebiskopen i Uppsala 12 juni och slutar i hemmet i
Backåkra 17 september. Sedan följer bussfärd till mässa
i Lunds domkyrka med KG Hammar 18 september.
Genom
stiftet
För Skara stifts del kommer vandringen vägen från
Vadstena över Vättern till Hjo. Den går via Skara
mot Lödöse och Göteborg. I Bjärke vandrar vi till
Magra, vandrar vidare till Gräfsnäs via Långared och
sedan till Lödöse. Pilgrimer kan välja att delta i allt
från ett par timmars vandring under en dag till att gå
hela sträckan under 14 veckor. För dem som går flera
dagar är kostnaden 300 kronor per dag. I den summan
ingår kost och enkel övernattning i församlingshem
eller vandrarhem. Den som bara vill gå några timmar
och har med egen matsäck kan göra det kostnadsfritt.
För ytterligare upplysningar går det bra
att kontakta Agne Josefsson, Skara stift.

I denna ljuva sommartid...

undrade han vidare – vad händer då när lyckan går?
Vi pratade då lite om att ibland är man glad och ibland
är man ledsen. Han kunde se stunder i sitt liv som var
roliga, men också stunder som gjorde honom ledsen.
”Lyckan kommer, lyckan går”, det är ord som verkligen
är sanna. Livet går upp och ner. Hur mycket vi människor
än försöker ta makten över våra liv kan vi inte påverka
allt – inte mycket alls egentligen. Att vi kan styra och
vara våra egna gudar är en lögn, vi allt för ofta går på.
Det är därför viktigt att vara tacksam över allt gott
som händer, allt gott som finns. När man är lycklig och
känner glädje, då är det viktigt att visa tacksamhet mot
Gud och varandra och inte bara önska mer och mer.

Livet på jorden ställer krav på människan.
Människans livsvillkor innebär ständiga
ansträngningar för att överleva. Det finns goda
stunder, men också svåra stunder. Att vara människa
kan ibland vara kämpigt. Så har det alltid varit
genom människans historia.
I dag ser det ändå lite annorlunda ut. Vi människor
har börjat ta livet som en självklarhet. Det är inte
längre livet som ställer krav på människan tycks
det, utan människan som ställer krav på livet. Vi
vill kunna möta varandra och visa upp lyckade liv.
Ett liv som kantas av framgång. Samtidigt är det
aldrig nog. Vi kan alltid tjäna mer pengar, arbeta fler
timmar, köpa finare bilar, spara till högre pension,
mer, mer och mer. Människan klagar över stress. Vi
är trötta utarbetade och undrar över livets mening.
Jag satt en kväll vid min lille fyraårige sons säng
och vi bad aftonbön tillsammans: ”Gud som haver
barnen kär…” och när vi kom till orden ”lyckan
kommer, lyckan går” så avbröt min son mig och
sa: Pappa vad är lycka? Jag försökte förklara att det
hela handlade om att vara glad, känna sig glad. Då

Sommaren ligger framför oss. Just nu är det en
fantastisk tid med fågelsång, blommor, grönska
och värme. Medan vi rusar fram i vårt jäktade
samhälle skapar Gud ett paradis runt oss. Skapandet
som talar om Guds väldiga makt. Skapandet som
talar om Guds stora kärlek till oss. Ta dig en stund
och stanna upp i denna underbara tid. Ta vara på
allt det fantastiska i naturen, allt det fantastiska
i livet. Låt dig fyllas av tacksamhet över Guds
stora kärlek. Då blir kända psalmens ord verkliga:
När jag hör trastens klara sång
när lärkan jublar dagen lång
högt ovan berg och backar
Då kan jag icke tiga still
Min gud så länge jag är till
för livet jag dig tackar
Sv. ps 200:4
Hans Tengler vik. komminister i Bjärke församling

forts Erska Lunde

Ris och grenar tas tillvara och körs ut ur skogen.
Att ta ned träd väcker känslor och vi är medvetna om
att det finns olika åsikter. En del tycker att man inte
ska ta ned någonting, andra tycker att träden skulle
sågats ned för 30 år sedan. Frågan om avverkning
i Erska Lunde är inte ny och vår tanke är att
skogen även fortsättningsvis kommer att användas
för promenader och annan förströelse. När den
nuvarande kyrkan byggdes i slutet på 1800-talet fanns
det nästan inga träd på den kulle som omger kyrkan.
Hur och när avverkning/gallring skall ske har skett
i samarbete med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen
samt skogsbolaget Vida-skog.
Stellan Andersson
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För barn i klass 1-6

Nygammalt ansikte

K

anhända känner Ni igen Jenny Eliasson från
Erska kyrkokör.
Anledningen att Jenny finns med i detta nummer
av Kyrkbladet beror på att hon är nyanställd som
Kyrkogårdsvaktmästare fr o m slutet av maj månad.
Jord under naglarna och en skiftnyckel i bakfickan
är något som följt Jenny under uppväxtiden på
en bondgård utanför Upphärad. Maskiner och
fläktremmar är inte främmande för vår nya medarbetare.
Utbildning på gymnasienivå inom textilprogrammet
kommer väl till pass då de kyrkliga textilierna
kräver speciell kunskap. Intresse för trädgård och
utbildning till florist borgar för att våra grönytor och
gravplanteringar kommer att skötas med varma händer.

Vi hälsar Jenny varmt välkommen till Bjärke
församling.

B

engt Freiholtz går i pension efter nio år som
vaktmästare på våra kyrkogårdar. När Bengt
fick frågan vad han ska göra nu, kom svaret – Nu ska
jag göra det som jag tycker är roligt.
Motfrågan blev då. Hur
har det varit här då?
Då kom skrattet……
det som Bengt alltid har
nära till…
”- Jo, det har varit
väldigt bra. Jag har
trivts bra och det har
varit ett omväxlande
arbete. Eftersom jag
oftast jobbat ute på
kyrkogårdarna har det
blivit mycket frisk
luft och det har varit
stimulerande att först plantera växter för att sedan
följa dem under säsongen. Lite grann som livet som
jordbrukare, vilket var det jag höll på med innan jag
började på kyrkogår´n.”
Man går igenom olika faser i livet, och Bengt är
just nu inne i husbilsfasen. Eftersom höstrusk och
vinter inte är det optimala för Bengt, blir det med
säkerhet en och annan tur till varmare breddgrader.
Medelhavet och Nordatlantens kuster ligger högt upp
på turlistan.
Bjärke församling tackar Bengt för hans insats här
hos oss, och önskar honom lycka till i framtiden.

Församlingsnytt
DÖPTA
Ellen Juslin, Signe Nord
Linnéa Haraldsson Lillemo Johannesson
Oscar Carlsson, Arvid Johansson
Hugo Karlsson, Lovisa Melander
Moa Wangvald. Colin Ängberg
Hanna Rundström, Erik Rundström
Mika Gillberg

VIGDA
Elisabet Fagerberg – Dan Ask
Anna Ottosson – Jonas Frisk
Annika Svensson – Magnus Gustafsson

AVLIDNA
Karl Erik Björklund
Sven Roland
Andersson
Sonja Augustsson
Helna Pettersson
Göran Hedlund
Ingrid Svensson
Signe Nylén
ElsBritt Gustafsson
Märta Svensson
Eje Johansson
Susanne Gunnarsson
Gerd Larsson
Siv Lundbäck
Elisabeth Andersson
Åstrand
Evert Johansson
Aina Andersson

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

Personal

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

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

Vik Komminister Hans Tengler
tel 0322-8370
Hans.Tengler@svenskakyrkan.se

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

Diakoniassistent Katarina Malmqvist

KYRKTORGET på

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

VÄLKOMMEN in
för tidningsläsning
och enkel fika!

tel -0322 - 837 05

Kyrkorådets ordförande

katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se

Karin Backlund
tel 070 - 5768184

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

Kyrkogårdar

0322-83713

Kyrkogårdsföreståndare

Församlingshem

johan.mellgren@svenskakyrkan.se

Stellan Andersson

tel 0322 - 837 23

Kantor Ingela Olsbänning Tellin

tel 0322 - 837 06

Källa(r)n - Barnverksamheten

tel 0322 - 837 14

stellan.andersson@svenskakyrkan.se

tel 0322 - 837 15

ingela.olsbanning.tellin@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Jan-Åke Holgersson

Kvarnabo församlingshem

Församlingspedagog Carina Eriksson

tel 0322 - 837 16

tel 0322 - 837 22

Tel 0322-83712

Vaktmästare Stig Björk

Långareds församlingshem

carina.h.eriksson@svenskakyrkan.se

tel 0322 - 837 17

tel 0322 - 837 25

Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson

Vaktmästare Lars Andersson

Magra församlingshem

tel 0322 - 837 03

tel 0322 - 83718

tel 0322 - 837 27

ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Gert Johansson

Stora Mellby församlingshem

tel 0322 - 83719

tel 0322 - 837 29

Kantor Johan Mellgren

Erska församlingshem

