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Fortfarande blir det vår...

Ännu spricker löven ut och värmen och livet
återvänder. Det är fantastiskt. Den plats på jorden
som vi får vara på en stund, ger automatiskt så
mycket livsförståelse att vi nästan inte ser det.
Trädets löv, som nu träder fram i all sin glans, var
redan förberedda under hösten och vilade under
vintern, tills de väcks av solens allt varmare strålar
och ljuset som blir större och större. Tills våren
står som allra vackrast i sin skira grönska och sin
försiktiga blomning.
Är inte livet, ditt och mitt, precis som året? Har sina
höjder och dalar, sitt ljus och sitt mörker. Ibland
skiner sommarsolen och ibland biter vintervinden.
Ibland är det mörkt och eländigt och ibland ljust och
enkelt. Tänk att allt det är ditt liv. Inte bara det ljusa,
men inte heller bara det mörka, om vi inte låter det
få makten över oss. ”Ljuset lyser i mörkret och
mörkret har inte makt över det.”

Kanske är det det som är nyckelorden
i det som är så svårt. Bara vi inte
låter mörkret få makt över oss.
Jag vet inte hur du har det, men själv
känner jag att den kampen är inte
någon som jag alltid klarar själv.
Vi behöver varandra för att mota bort
mörkret. Vi behöver våra böner och
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förböner.
Vi behöver berättelsen om Jesus som
gick genom mörkret före oss, för oss
och i oss. Vi behöver dela bröd och
vin tillsammans, som en aning av det som väntar oss.
Kanske är det därför som Bjärke församling finns.
Inte bara för att ha en massa verksamheter. Utan för
att bevara hopp i en värld som ibland ter sig hopplös.
Och dela det hoppet med varandra och andra och
förmera det hoppet i delaktighet med andras hopp.
Välkommen att dela
Rolf Wollert

”Ljuset lyser i mörkret
och mörkret har inte
makt över det.”
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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
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”Som hjorten längtar
till bäckens vatten,
så längtar jag till dig,
o Gud.”
PSALTAREN: Ps 42

KYRKOVALET 2013
Tiden, då vi måste anmäla våra listor som kommer att vara med i valet,
närmar sig. Du kanske är en blivande förtroendevald som vi inte har
tillfrågat om du vill vara med på någon lista?!
Tveka inte att höra av dig till Karin Backlund tel 070-576 81 84,
så för jag vidare ditt namn till rätt lista!
Bjärke församling behöver många engagerade medlemmar
och ett sätt att engagera sig, är att vara förtroendevald.
Välkommen att höra av dig !

L

ivskraft
-kvällar om livsmod, andlighet, fördjupning

Livskraft-kvällarna fortsätter under våren 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 (udda veckor) firar vi en enkel mässa i Sollebrunns församlingshem.

Tiden är alltid 19.00 i Sollebrunns församlingshem - Fri entre

Tisdagen 19 februari kl 19.00

Tisdagen 16 april kl 19.00

Sund skuld, giftig skam OOOps, det har kommit en
Bo-Lennart Johansson
Präst på Lilleskogs själavårdscenter, författare
Att känna skuld när jag gör något fel är
sunt - så hålls det friska samvetet vid liv.
Men när jag skäms för den jag är, så behöver larmklockorna ringa. När skamkärnan
inifrån min negativa självbild ropar att jag är en misslyckad människa, då är det dags att ta upp kampen mot den giftiga skammen.

Torsdagen 7 mars kl 19.00
”Vad har Jakobs brunn
med mig att göra?”
Rolf Wollert
Kyrkoherde i Bjärke församling
Berättelsen om kvinnan som gick på sin
vanliga promenad efter vatten och kom
tillbaka som en helt annan människa.
Vad var det som hände? Vem var det
hon mötte?
Kan ett möte förändra hela livet?

tonåring in i hemmet!
Lennart Björklund
Psykoterapeut, föreläsare

Ur innehållet:
Fyra områden som förändras: Att bli tonåring: En inre revolution, vulkanernas utbrott, ambivalensen. Att växa in i sin nya
kropp – spegelsjukan. Förälskelsen – alla
svåra beslut. Byter ut släkten mot kompisar. Nytt sätt att uppfatta sig själv, andra och omvärlden. Meningen
med livet – moralutvecklingen. Att vara tonårsförälder när man själv
finns i medelålderskrisen. Dessa sätt att mötas ska ni pröva. Varning
för dessa sätt att fostra. 6 vägar till konfliktlösning.

Torsdagen 2 maj

Film: Amour

Demonregissören Michael Haneke tog
emot sin andra Guldpalm på fyra år för det
närgångna, sorgsna och framförallt vackra
kärleksdramat »Amour«. George och Anne har
levt ett helt liv tillsammans och vardagen har
sin gilla gång, men när Anne drabbas av en
första stroke förändras deras tillvaro drastiskt. Nu ställs ett helt livs
kärlek på spel när ingenting längre är som det en gång var.

Torsdagen 16 maj kl 19.00
Måndagen 18 mars kl 19.00
”Jobba mindre och rädda världen”
Christer Sanne
Framtidsforskare,
författare
Om vi fortsätter i
gamla fotspår kan den privata konsumtionen i Sverige om tjugo år
vara dubbelt så stor: mer bilar, mer apparater, mer flygresor, större
bostäder. Däremot inte bättre skolor eller vård.
En del i ’Framtidsveckan’-Alingsås

”Livet är inget soloprojekt”
Anders Almingefeldt
Psykolog

Ur innehållet: Livet är inget soloprojekt.
Först i din medmänniskas blick blir du till.
Vi behöver alltid varandra. Psykoterapi kan
aldrig handla om att förverkliga bara sig
själv. Vi blir människor genom de vi har runt
omkring oss. Att vara människa är en ständig ansträngning. Andra människor gör livet värt att leva. Anders
är psykolog i Alingsås och skriver regelbundet ’Psykologspalten’ i
Alingsås tidning

FRAMTIDSVECKAN
18 - 24 mars arrangerar Alingsås kommun
Framtidsveckan.
Syftet med Framtidsveckan är att skapa
mötesplatser där miljön, klimatet och
hållbar utveckling står i centrum. Vi vill öka
medvetenheten och synliggöra de resurser som
finns genom att visa på positiva lokala exempel
av hållbarhetsarbete.
Alla kan vara med och skapa Framtidsveckan.
Programmet för Framtidsveckan skapas av
föreningar, privatpersoner, grupper, nätverk,
företag, kommunal förvaltning, myndigheter,
landsting. Ja, alla som vill vara med och skapa
en vecka fylld med aktiviteter som sätter fokus
på omställning till en mer hållbar utveckling
kan vara med. Det fungerar så att var och en
ansvarar för sin programpunkt, men när du
anmäler den här på hemsidan, så kommer
din programpunkt att komma med i ett samlat
program för hela veckan.

Stig Björk
Efter lång tjänst i Bjärke församling
har vaktmästaren i Erska kyrka, Stig Björk,
gått i pension. Han har mestadels haft sin
gärning i Erska kyrka och kyrkogård.
Och det är väl inte fel att säga att där har
också hans hjärta varit. Inte så konstigt
kanske med tanke på att han haft sin bostad
inom kort gångavstånd i Erska by.
Vi saknar Stig och hoppas att han får en god
och aktiv pensionstid.

Svenska kyrkan i Bjärke är med på ett hörn,
eftersom kyrkan verkligen kan bejaka syftet
med Framtidsveckan, eftersom kyrkan anser
att jorden är en gåva och att människan är
ansvarig för hur hon förvaltar den gåvan.
Bjärke församlings bidrag är en föreläsning i
serien LIVSKRAFT med Christer Sanne;
Jobba mindre och rädda världen!
Christer Sanne är docent, framtidsforskare och
författare. Han skriver i en debattartikel:
”Om vi fortsätter i gamla fotspår kan den
privata konsumtionen i Sverige om tjugo år
vara dubbelt så stor: mer bilar, mer apparater,
mer flygresor, större bostäder. Däremot inte
bättre skolor eller vård. Vi behöver tänka nytt
när det gäller idén att skapa jobb. Ständig
effektivisering gör att antalet arbetstillfällen
minskar. Vi bör våga trappa ned, dela på de
jobb som finns och skapa mer ledig tid för
samhället och en hållbar miljö”.
Christer Sanne kom i november ut med en
rapport från Naturvårdsverket.
18 mars, kl 19.00
i Sollebrunns församlingshem

Kerstin Karlsson

Carina Eriksson har tjänstledigt för studier
under 2013 och som vikarie för henne har
kyrkorådet anställt Kerstin Karlsson, som är
nyutbildad musikpedagog.
Kerstin kommer att gå in i de grupper som
Carina haft och vi hoppas också kunna få
glädje av hennes musikaliska kunnande.
Vi hälsar henne välkommen till församlingen.
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Bilden är från ett tidigare tillfälle då kören gästade Slottskyrkan.

ALINGSÅS
MANSKÖR
med sin dirigent
Martina Gidstedt
medverkar i mässan
i Erska kyrka den
24 februari kl 11.
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DÖPTA

VIGDA

AVLIDNA

Frida Hallgren
Ewan Ängberg

Gunilla Paulsson &
Staffan Wänerskär

Holger Pettersson
Gunnar Bertil Pettersson
Märta Margareta Karlsson
Ulla-Britt Harriet Linnéa Johansson
Gunvor Elisabet Svensson

Karin Svensson &
Fredrik Kjell

HOME-START FAMILJEKONTAKT
Som första kommun i Sverige erbjuder Alingsås kommun Home-Start familjekontakt som stöd och hjälp till småbarnsfamiljer.
Home-Start är ett internationellt föräldrastödsprogram och ges av frivilliga familjekontakter som rekryteras, utbildas och handleds
av en koordinator anställd av Alingsås Kommun.

Vem kan få hjälp?

En familj som har minst ett barn under 6 år
En familj som själv önskar stöd
En familj som har ett litet nätverk
En familj i sjukdom, sorg eller annan besvärlig livssituation

Att få stöd av Home-Start är kostnadsfritt
Familjekontakterna är själva erfarna föräldrar
Tystnadsplikten är en av grundpelarna
Efter avslutat stöd avidentifieras familjen

Vad kan familjen få hjälp med?

Två till fyra timmars stöd/vecka under 3–12 månader
En samtalspartner i det dagliga livet
Praktisk social hjälp
En andningspaus i vardagen

Kontakta Home-Start om du vill ha hjälp
Koordinator Stina Wassberg
Telefon 070-608 33 86

GUDSTJÄNSTER

KYRKBUSS
till Erska 3/3, 31/3, 28/4, 19/5
till Långared 2/6

Reservation för eventuella ändringar

13 februari
ASKONSDAGEN
Sollebrunns fh 18 mässa

28 mars
SKÄRTORSDAGEN
Magra 18 ekum mässa
St Mellby 18 mässa
Anten 20 mässa
Erska 20 mässa
Långared 20 ekum mässa
29 mars
LÅNGFREDAGEN
Erska 11 gudstjänst

17 februari
1 i FASTAN
Långared 10 gudstjänst
Erska 11 familjemässa
Erska 18 musikgudstjänst
Lagmansered 18 gudstjänst

31 mars
PÅSKDAGEN
Långared 10 ekum gudstj
St Mellby 10 gudstjänst
Erska 11 familjemässa *
Anten 15 gudstjänst *
Lagmansered 18 mässa
Magra 18 gudstjänst

24 februari
2 i FASTAN
Magra 10 mässa
Erska 11 mässa; se vänster sida
Anten 18 musikgudstjänst

1 april
ANNANDAG PÅSK
Långared 18 musikgudstj

3 mars
3 i FASTAN
Långared 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
St Mellby 18 musikgudstj
10 mars
MIDFASTOSÖNDAGEN
Anten 10 mässa
Erska 11 mässa
Magra 18 gudstjänst
17 mars
J M BEBÅDELSEDAG
St Mellby 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Långared 18 mässa
24 mars
PALMSÖNDAGEN
Magra 10 gudstjänst *
St Mellby 10 mässa *
Erska 11 mässa
Långared 15 gudstjänst *
Anten 18 gudstjänst
Lagmansered 18 gudstj *

7 april
2 i PÅSKTIDEN
Erska 11 mässa
14 april
3 i PÅSKTIDEN
St Mellby 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Erska 15 musikgudstjänst
Långared 18 mässa
21 april
4 i PÅSKTIDEN
Magra 10 mässa
Erska 11 mässa
Anten 18 gudstjänst
28 april
5 i PÅSKTIDEN
Långared 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
St Mellby 18 musikgudstjänst

Förklaring:* utdelning av Barnens Bibel

4 maj
Långared 14 konfirmation
5 maj
BÖNSÖNDAGEN
Långared 10 konfirmation
med mässa
Erska 11 mässa
Anten 18 mässa
Magra 18 gudstjänst

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

9 maj
KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
Gräfsnäs slottspark 8 otta
Kvarnabo fh 10.30 mässa
Långared 8 otta
12 maj
SÖNDAG före PINGST
St Mellby 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Erska 18 musikgudstjänst
19 maj
PINGSTDAGEN
Magra 10 mässa
Erska 11 mässa
Anten 18 musikgudstjänst
20 maj
ANNANDAG PINGST
Lagmansered 19 mässa
26 maj
HELIGA TREFALDIGHETS DAG
Långared 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
St Mellby 18 musikgudstj
2 juni
1 efter TREFALDIGHET
Långared 11 kyrkbåtmässa
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gåva!
Ge en 22-3 Pg
90 01 23 Bg
12
900-

Foto: Magnus Aronson, IKON

10 februari
FASTLAGSSÖNDAGEN
Loo Missionskyrka 10
ekumenisk gudstjänst
St Mellby 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Anten 18 mässa
Magra 18 gudstjänst

sk12266

INSAMLING
Svenska kyrkans
internationella arbete
Lördag 16 mars
Sollebrunns torg
kl 10-12.30
Våfflor
Torsdag 21 mars
Sollebrunns
församlingshem
kl 18-20
Lotter
Loppis
Lek

TEXT

gåva!
Ge en 2 2-3 Pg
90 01 23 Bg
12
900-

Foto: Magnus Aronson, IKON

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Rosa Maria är fem år gammal
En plötslig vänstersväng och vägen byter skepnad.
Den dubbelfiliga asfaltsleden som i flera timmar
klättrat längs de höga bergssidorna blir nu en
grusväg, bitvis oframkomlig utan fyrhjulsdrift. En
handskriven skylt berättar att vi snart är i Tierra
Blanca.
När skogen öppnar sig mot en å som kämpar sig
fram under vägen får naturen liv. Här står ett tiotal
kvinnor och barn i det strömma vattnet och tvättar
kläder, några kvinnor bär sina spädbarn på ryggen.
De har vandrat i över en timme för att komma hit.
Här är det svårt att hitta användbart vattnet.
- Så det går att dricka? frågar jag vår guide.
- Absolut inte! svarar han snabbt. Vattnet
som rinner här används av det närliggande
petroleumraffinaderiet. I stora mängder är det här
vattnet skadligt.
Kvinnorna i ån kommer från byn Las Mercedes i
Alta Verapaz i centrala Guatemala. Här är färgerna
bedövande, skogen grönare än grön och bergen
högre än höga. I byn bor drygt 40 familjer som alla
lever av det jorden kan ge. Så har det varit sedan
generationer tillbaka.
Rosa Maria är fem år gammal men säger att hennes
pappa inte riktigt vet hur gammal hon här, han har

så mycket annat tänka på. Som sin majs och sina
bönor. Men Rosa Maria är stolt över sin pappa. Hon
springer runt en stor, vit säck fylld med nyplockade
majskolvar.
- Dem har min pappa odlat, säger hon glatt.
Pappa heter Daniel Caal och är lite över 60 år. Han
bor tillsammans med sin hustru Espa och de fem
barnen. Här ligger de små husen tätt, röken från
kökseldarna blandas med dofterna från husdjuren
och ljudet av cikador. Här kretsar livet kring födan
– maten åt människor och djur, inkomsterna från det
jorden kan ge.
På det lilla stycke mark som familjen äger odlar
Daniel majs, bönor och paprika. När skörden är god
kan Daniel sälja en del av det han odlar, men ofta går
det mesta till familjens överlevnad.
Rosa Maria går i skolan, men för hur länge vet de
inte. Skolan är beroende av att det finns lärare som
vill bosätta sig här och då måste det finnas vägar och
mat. Och för att få en högre utbildning krävs pengar.
Men livet har förändrats i byn Mercedes och att
vara jordbrukare här är svårt. Få stora företag äger
det mesta av den brukbara jorden och den mark
som småbönderna äger är både svårodlad och
näringsfattig. Dessutom är odlingsmetoderna ofta
otidsenliga och ger liten avkastning.
Många bönder odlar av tradition de få stapelvaror
som det finns gott om. Det gör kedjan av odlad jord,
mat och inkomster mycket enkel men beroende
av att varje länk håller. Det finns liksom inte fler
kedjor att hänga livet på. När odlingarna förstörs av
översvämningar eller torka tvingas familjer att köpa
mat istället. För de familjer som då inte har pengar
återstår ofta endast att svälta.
I dessa delar av Guatemala, liksom i andra delar
av Centralamerika, lider många fattiga barn och
vuxna av undernäring. Den näringsrika maten finns
visserligen att köpa, men till priser som fattiga inte
har råd med.
Sedan flera år är översvämningar ett återkommande
problem. Vägarna blir då oframkomliga och byarna
helt isolerade. Invånare tvingas fly till härbärgen,
inte sällan i upp till en månad.
Under dessa perioder blir problemen med bristande
tillgång på el och sjukvård för människorna som
bor här en enorm påfrestning på livet, inte minst
eftersom tillgången på mat när allt svämmar
över blir näst intill obefintlig. Förra året var byn
Las Mercedes översvämmad två veckor i sträck.
Då förorenades allt dricksvatten och grödorna
förstördes.

Tomas Ekelund

Daniel Caal berättar stilla om översvämningarna och
om hur de fullständigt slår sönder vardagen. Om hur
invånarna efter kort tid blir nästan helt utan mat. Han
berättar även om den hjälp som de fått att organisera
sig när översvämningarna kommer, hur byborna
skapat en organisation för att varna varandra och
fly undan vattenmassorna. Daniel säger att det även
har hjälpt honom och byinvånarna att få mat när
situationen är besvärlig.
- Jag drömmer om att kunna erbjuda min familj ett
annat liv, säger han. Men det är inte möjligt, var
skulle vi flytta? Stora företag har redan köpt upp den
mest användbara marken inom rimligt avstånd, som
familjen skulle haft råd med.
I dagens värld får människor dö av brist på mat
- trots att mat finns. Förra året dog 36 miljoner
människor av svält. Jean Ziegler var tidigare FN:s
specialrapportör för matsäkerhet. I en nyutkommen
bok säger han att det finns mat för nästan dubbelt
så många människor som idag befolkar jorden.
Det som sker när människor ändå dör på grund av
svält kallar han mord. Och skulden lägger han på
de multinationella företag, storbanker och ledare i
världen som är likgiltiga inför katastrofen och inte
låter något komma i vägen för maximerade vinster.

Bjärke församlings
ungdomsresa till Taizé 2013
Under sommarlovet 2013 erbjuds du
som är 17-18 år att följa med till Taizé,
ett kloster i Frankrike som varje år tar
emot 100.000-tals ungdomar. Under
sommarlovsveckan i Taizé möter du
andra ungdomar från hela världen och
delar tro, tankar, funderingar, bön, lekar
och galna upptåg. Häng på och få ett
oförglömligt minne.
Vad är Taizé ?

Välkommen till källaren; nu även
för dig som går i 6:an!

Här kan ni spela, sjunga, pyssla,
träffa kompisar eller bara vara.
Öppettider: måndag kl 15-19, torsdag kl 15-20.
För dig som går i 7-9:an är det öppet till 21.
Ledare: Sonja Johansson 070-5400767
Hans Tengler 070-4562902
.

Taizé är ett kloster i södra Frankrike
som varje år tar emot hundratusentals
unga, varav cirka 5000 svenska. Taizé
har blivit känt för sin musik och sitt
sätt att be. Att komma till Taizé är ett
sätt att stanna upp tillvaron och gå till
livets källor genom bön, stillhet och
eftertanke. Vi får möta ett brödraskap
vars medlemmar sagt ett ja som gäller
hela livet, ett ja till att söka efter Gud,
till ett liv i gemenskap, i celibat och i
enkel livsföring. Vi bor och äter enkelt i
lägerform och deltar på allt som veckans
program innehåller.
Preliminärt avresedatum: lördag 8/6
Hemkomst: söndag 16/6.
Kostnad för bussresan är 2300 kr samt
mat och logi för 130 kr per dygn.
Du kan läsa mer på Taizes hemsida
www.taize.fr/sv
Är du intresserad?
Anmäl dig här senast 28/2 2013:
sonja.johansson@svenskakyrkan.se

MYCKET HÄNDER I VÅR...
Välkomna!

SÖNDAGSSKOLA

DAGLEDIGTRÄFF

SOCKENRÅD

onsdagar kl 11
Sollebrunns församlingshem 27 feb
Pingstkyrkan 20 mars
Sollebrunns Missionskyrka 17 april
Gräfsnäs Missionskyrka 15 maj

i Erska kyrka, varje söndag kl 11.

Kvarnabo församlingshem 22 maj kl 19

DAGLEDIGTRÄFF
tisdagar kl 10
Kvarnabo församlingshem
5 februari
12 mars
9 april

KRETSTRÄFFEN
torsdagar kl 10.30
Vänga Missionskyrka 7 februari
Långareds församlingshem 7 mars
Loo Missionskyrka 4 april
Vänga Missionskyrka 2 maj

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

Middagsbön
på Kyrktorget
måndag, torsdag och fredag kl 12.

VÄRMESTUGA
i Sollebrunns församlingshem
varje tisdag kl 11-13.30.
Soppa, fika och gemenskap.

Middagsbön
i Värmestugan kl 11.30

FOTO

VÄRLDSBÖNDAGEN
”Jag var främling och ni tog emot mig”
Fredagen den 1 mars
Kl 19.00 i Långareds kyrka
I en oavbruten bön under ett och samma dygn, ber människor runt om på vår jord med kvinnorna
i Frankrike, som utformat årets program. Även vi får vara med denna kväll med bön, under temat
”Jag var en främling och ni tog emot mig”.
VÄLKOMNA
				

”Ett ögonblick i sänder”
Den 3 mars blir det musikgudstjänst kl 18
i Stora Mellby kyrka med församlingens alla kyrkokörer:
Ett ögonblick i sänder med Lina Sandells psalmer och även
nya tonsättningar samt solister och orkester.

SAMTALSGRUPP
Om tron och livet i vår vardag.
En grupp för alla, där vi för ett anspråkslöst samtal över en kopp kaffe,
utifrån boken ”Väder, vind och livets allvar” av Tomas Sjödin och Martin Lönnebo.
Vi träffas en gång i månaden på torsdagar kl 14.00 på pastorsexpeditionen.
Start torsdagen den 7 februari.
Har du frågor eller funderingar, ring Katarina Malmqvist tel 837 05.
VARMT VÄLKOMMEN

BIBELSTUDIUM
i Kvarnabo församlingshem
onsdagar, jämna veckor kl 14-16.
1. vecka 6
2.
” 8
3.
” 10
4.
” 12
5.
” 14
6.
” 16
7.
” 18

(6 feb)
(20 feb)
(6 mars)
(20 mars)
(3 april)
(17 april)
(30 april)

Vi läser och samtalar över någon vald
bibelbok, fikar och umgås.
Alla hjärtligt välkomna
Hans Tengler

Karin Backlund

LUKASEVANGELIET 12: 27-31

Bjärke församling
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
0322 - 837 10
ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se
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

KYRKOGÅRDAR

vaktmästare Jan-Åke Holgersson
0322 - 837 16
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

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Karin Backlund
karin_koberg@hotmail.com
070 - 576 81 84

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 - 331 332
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
Vik församlingspedagog Kerstin Karlsson
0322 - 837 12
kerstin.m.karlsson@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson
0322 - 837 03
ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se

Karin Backlund, kyrkorådets ordförande, är en
hängiven resenär och fotograf. I detta nummer av
Kyrkbladet kan vi se några av hennes vackra foton.
På bilden ovan ser vi Karin i färd med att mata en
bushbock på resan i Sydafrika.
FOTO Karen Lisager

