Kyrkbladet
en hälsning
från Bjärke församling

Riddarskola
Allhelgonahelgen
Ny präst till församlingen
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Hösten kommer snart, det går med vindens fart
och visst sken solen inte så många dagar denna
sommar, som jag tyckte att den borde.Å andra
sidan blev det saker gjorda inomhus, som annars
inte gjorts.
Men det är inte brist på sol som kommer att bli
mitt minne för 2011. Nej, sommaren 2011 ställer
in sig i samma minnessektor som ”nineeleven”.
Den 11 september 2001, då flygplanen flögs
in i World Trade Center och rädslan började
gripa tag i västvärldens människor. Och den
rädslan återkom då en enda man åstadkom så
mycket tragedi, sorg och död och smärta när
bomben exploderade i Oslo och maskingeväret
smattrade mot oskyldiga obeväpnade på Utöia.
Paradiset som blev helvetet, som statsminister
Jens Stoltenberg sa. Och vi har ingen möjlighet
att skydda oss, för vi vet aldrig när eller varifrån
hotet kommer.
Trots allt det fruktansvärda är det ändå en
tankeställare att förövaren inte var från någon
terroriststat långt borta ifrån. En muslim som
vi ju vet, dricker hat och människoförakt med
modersmjölken. Nej, förövaren var en helt
vanlig kristen norrman, som fått för sig att han
kunde förändra världen genom att förstöra och
destruera, mörda och terrorisera. Och ingen
ånger tycks han visa heller. Men det gör kanske
inte den som alltid har rätt.
Så får sig våra fördomar en knäck. En nyttig

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

sådan. Skälet till att en människa blir terrorist
är kanske lika komplicerat i vår del av världen,
som i andra delar. Varje människa som föds
längtar efter kärlek och mening, vare sig man
har sina rötter i Kina, Saudiarabien, Norge eller
Sollebrunn. Och så hamnar vi så lätt i att tänka
vi och dom. Men kanske skiljelinjen i livet inte
går mellan vi och dom. Vi som inte är som dom,
utan ändå lite bättre. Kampen för det goda sker
kanske alls inte i de
kategorierna, utan mera
inom oss själva. För
”dom” är som vi.
I en kristen gemenskap
kan vi inte unna oss
lyxen att tänka oss bättre
än de andra. Vi måste
tänka att vi alltid är
dom. För det är ju där
som Gud är. Vad helst ni
har gjort mot dessa mina
minsta – det har ni gjort
mot mig. Och de minsta
– de är alltid de som vi betraktar. De som är som
vi.
Välkommen att vara med oss som är dom.
Rolf Wollert
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ivskraft
-kvällar om livsmod, andlighet, fördjupning

Livskraft-kvällarna återkommer under hösten med näring & påfyllning åt både kropp, själ och ande..
En del kvällar ingår i projektet ”Det krävs en hel by för att fostra ett barn” Blandningen berikar och
tar oss med på äventyr i det mänskliga livet. Välkommen!

4 oktober kl 19.00
ad är det som sliter
på livet

V

1/11 kl 16.00 Barnteater
Jorden-runt-program

Med hjälp av vår fantasi och med kläder och prylar
från olika delar av världen reser vi runt jordenoch
Erland Svenungsson,
möter människor och djur. Något eller några barn i
präst,terapeut.
taget får komma fram och bli utklädda i olika klädedräkter, någon får prova att balansera en korg på
Känner du att livet snurrar Det talas idag om att få
sitt huvud, någon får prova att rida på en kamel (i
livspusslet att gå ihop. Erland S har arbetat bl. a med
kameldräkten går två vuxna) osv. Jag har även handrekreationsveckor på stiftsgården Lilleskog. Dit får man dockor (djur) som jag buktalar med. Ett varierat och
komma och vila upp sig, få tid och möjlighet till samtal
interaktivt program som passar alla åldrar.
om livssitruationen. Erland talar om vad det är som gör
att så många drabbas av utmattning och trötthet. Vad är
17 november kl 19.00
det som sliter på livet.

18 oktober kl 18.00 OBS Tiden!

V

attenfärger

Jan-Åke Karlsson, präst
Jan-Åke var under 14 år präst i Bjärke. Nu återvänder
han för en kväll och talar om rättvisa och solidaritet.
Syföreningen står för lotteriförsäljning och kaffe från kl
18.00.

1 november kl 19.00

T

jatmoster

Gunlög Rosén Komiker, kulturarbetare och utbil-

dare

G

lobala veckan

Film i samarbete med alla församlingar i Sollebrunn. Temat för Globala veckan är:
Över Gränserom migration och flyktingskap
se särskild annons
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december kl 19.00
ärlek och stålull

Lisbeth Pipping, författare, föreläsare

“Varför finns det mobbing?”
I mitt letande efter svar på frågan “Varför finns det mobHur tar man sig ur ”tjatträsket”?
bing” finner jag att vi glömt att fråga barnen/ungdomarna
Hur sätter vi gränser utan att kuva och kränka?
En kväll kring bemötande och förhållningssätt gente- varför mobbning finns.
Jag tror att svaret på den frågan finner vi bland barnen/
mot barn.
ungdomarna själva. De vet vilka som är mobbade, de vet
Bekräftelse, positiva förväntningar, respekt
varför och kanske har de också svaret på hur vi stoppar
och personlig gränssättning.
mobbing.

9

Årets konfirmander är nu alla konfirmerade!
Helgen innan
höstterminen
började var det
konfirmationsgudstjänster i fem
kyrkor. Dessutom
konfirmerades
Långareds
konfirmander i
maj tidigare i år.
Som vanligt
var det många
som hade valt
att går och
läsa. Dessutom
ett antal som
valt att vara
ledare. (Dessa
konfirmerades
förra året.) För Sollebrunns del (Sollebrunn, Magra,
Mellby, Anten) är det helgläsning som gäller. Vi
träffas fredag-lördag 8 gånger under året för att
sedan åka på en veckas läger i slutet av sommaren.
Så har vi gjort de senaste 6 åren. Nedanför ser du
några bilder från lägret som innhöll allt från lek och
stoj till
allvar och
stillhet. Allt
mellan regn
och solsken.

Årets
konfirmander
visade sig vara
en fantastisk
grupp. 34 goa
människor. Detta
visade sig inte
minst på den
redovisning som
de delade med
sig av under
konfirmationshelgen. I stort sett
själva: spånade
de, övade och
genomförde sin
redovisning, och
detta på bara
fyra dagar. En
fantastisk prestation. Vi ledare gick och myste och
hjälpte till där vi kunde.
Resultatet blev två helt olika redovisningar som
båda tog upp viktiga delar av det vi tillsammans har
utforskat under året.
Kommentarerna efter en redovisning låter ofta:
”Tänk om det hade varit så här på min tid”
Frågar man konfirmanderna så säger de allra flesta
att det har varit både kul och intressant…och frågar
vi ledarna så säger vi allihop att det är en enda stor
förmån att få ha som arbete att möta konfirmander.
Tack alla ni som hjälpte till och
framför allt tack alla ni som var
konfirmander 2011.

Sommarens pilgrimshändelse
PAX – pilgrimsvandring för människovärde.
Med start i Uppsala den 12 juni är målet Backåkra,
Dag Hammarskjölds gård på skånska sydkusten, dit
vandrarna kommer den 17 september. Vandringen
arrangeras till Dag Hammarskjölds minne, det är i år
50 år sedan han dog.

över sjön bra, tack vare
goda roddare (och en
liten hjälpmotor).
Vid framkomsten till
I vårt stift pågick vandringen mellan den 20 juli och
Gräfsnäs fanns det
30 juli. Vandringen gick från Hjo till Gräfsnäs. Man
också möjlighet att få
kunde gå kortare eller längre dagsturer och längs vämat och nattlig vila i
gen var det kortare stopp för vila och eftertanke. Det Gräfsnäskyrkan. Nästa dag kom pilgrimsvandrare
var andakter och det firades även mässa längs vägen. från Göteborgs stift och mötte upp och därmed
När pilgrimsvandrarna på kvällen anlände till Bjärke lämnade denna vandring vårt stift för denna gång.
församling från Lekåsa i Essunga pastorat, så var det Vandringen fortsatte mot slutmålet den 17 september,
som är Backåkra på skånska sydkusten.
dags för mat vila och logi i Magra
församlingshem. Följande morgon
En kommentar från en av vandrarna som gick genom
fortsatte vandringen från Magra
vårt vackra stift: Ett stort tack till alla frivilliga,
till Långared där kyrkbåten Roanta
funktionärer och deltagare under dessa dagar,
väntade och som förde vandrarna
som gjorde denna vandring genom vår bygd till en
över sjön Anten. De som ville,
minnesvärd och trevlig upplevelse.
fick vara med och ro över sjön till
Hans Tengler komminister i Bjärke församling
Gräfsnäs. Blåsten till trots gick resan

Hur kan man förebygga konflikter
och utveckla goda relationer mellan föräldrar och barn? FamiljeStart 29 sept
verkstan är ett nytt föräldrastödmaterial från folkhälsoinstitutet
som genomförs i samarbete med
Sensus och Bjärke församling, för alla som har barn i
åldern tre till tolv år.
Familjeverkstan består av åtta korta filmer, avsedda för lika
många träffar, som skildrar vardagliga situationer i familjelivet. Föräldrarna tittar på en film vid varje träff och sedan
diskuterar deltagarna utifrån den. Syftet är att du som förälder ska få inspiration att fundera över ditt föräldraskap och
kanske pröva nya vägar. Några teman är: Rutiner, Positiv
kommunikation, Gränser och Jämställdhet.

Det är gratis! Är du intresserad? Lämna då ditt
namn till Ann-Marlene på telefon (se nedan) eller
skriv upp dig när du är på föreläsningarna. Där kan
du också ställa frågor om du undrar något.
Ann-Marlene Pettersson 0322 837 03

Barn och ungdoms-verksamhet i
Bjärke församling
Småstund 0-3 år
Barntimmar 4-5 år
Miniorer/Riddare/Skattkistan åk 0-3
Juniorer åk 4-6
Källa(r)n åk 7+
Söndagsskola
För föräldrar/par:
Familjeverkstan (se här bredvid)
PREP-friskvård för parrelationen

Det krävs en hel by
Hösten 2011

För mer information om vår verksamhet
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Kontaktperson
Ann-Marlene Pettersson
0322 837 03

för att fostra ett barn

välkommen till gudstjänst!
med reservation för felskrivning

för dagsfärskt gudsttjänstschema se www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsanmling

TA KYRKBUSSEN

Följande söndagar kommer kyrkbussen att gå till Erska kyrka.

KYRKBUSS

9/10, 5/11, 27/11
Gudstjänster sept - 27 nov

30 oktober

25 september

14 e Trefaldighet

19 e Trefaldighet

St Mellby
Långareds
Erska 		

Magra 		
Erska 		
Antens

18.00 Musikgudstjänst
10.00 Mässa
11.00 Mässa

2 Oktober

Den helige Mikaels dag

18.00 Gudstjänst
11.00 Mässa
10.00 Gudstjänst

4 november
St Mellby
19.00 Musik i Allhelgonatid

5 November
18.00 Taizegudstjänst
10.00 Gudstjänst med 			 Alla Helgons dag
konfirmandinskrivning
St Mellby
10.00 Gudstjänst
11.00 Mässa
Långared
15.00 Gudstjänst
Erska 		
18.00 Gudstjänst
9 Oktober
Lagmansered 15.00 Gudstjänst
Tacksägelsedagen
Antens
18.00 Gudstjänst
Magra 		
Långareds
		
Erska 		

St Mellby
Magra 		
Långared
Erska 		
Lagmansered
Anten		

10.00 Mässa
18.00 Gudstjänst
15.00 Musikgudstjänst
11.00 Familjemässa
10.00 Gudstjänst
18.00 Gudstjänst

6 November

Alla själars dag
Magra 		
Erska 		

18.00 Gudstjänst
11.00 Mässa

13 November

16 oktober

17 e Trefaldighet

Söndagen före domsöndagen

Magra		
Erska 		
		
Anten		

St Mellby
Långared
Erska 		

10.00 Gudstjänst
11.00 Mässa
18.00 Musikgudstjänst
18.00 Mässa

23 Oktober

18 e Trefaldighet
St Mellby
Långared
Erska 		

15.00 Gudstjänst
18.00 Musikgudstjänst
11.00 Mässa

15.00 familjegudstjänst
18.00 Gudstjänst
11.00 Mässa

20 november

Domsöndagen
Magra 		
Erska 		
		
Antens

18.00 Mässa
11.00 Mässa
18.00 Musikgudstjänst
10.00 Gudstjänst

Minnesgudstjänst i Lagmansered kyrka

27 November

1 Söndagen i Advent
St Mellby
Magra 		
Långared
Erska 		
Anten 		

10.00 Gudstjänst
10.00 Gudstjänst
18.00 Gudstjänst
11.00 Mässa
18.00 Gudstjänst

Allhelgonaafton kl. 15.00

Musik av b la Grieg, Händel,
Hovland & César Franck
Anna Gustavsson – sopran
Katia Guterstam – piano

SAMTALSGRUPP OBS! NY TID
Om livet tron och den vardag som vi lever i.
Vi dricker kaffe och för ett anspråkslöst samtal
utifrån boken ”Väder, vind och livets allvar” an
Tomas Sjödin och Martin Lönnebo.
Träffarna är kostnadsfria och du behöver inte
anmäla dig.
Varmt välkommen till pastors exp. I Sollebrunn
följande torsdags eftermiddagar
kl. 14.00.
6 oktober
3 november
1 december

I Allhelgonatid är de
flesta av våra kyrkor
öppna under eftermiddagen så att man
kan gå in och sätta
sig en stund efter att
ha gjort iordning sina
näras gravar. Sockenråden kring de
olika kyrkorna står för
detta. Tider på vår hemsida och i våra annonser

Musikgudstjänst i Magra kyrka
söndag 30 oktober
kl. 18.00.
Sofia Ekberg spelar gitarr
och
sjunger egna och andras visor.

TRÄFFAR FÖR DIG SOM ÄR LEDIG PÅ
DAGEN
Vi träffas till trivsam gemenskap över en kopp kaffe.
Vi har också någon typ av program vid varje tillfälle.
DAGLEDIGA i SOLLEBRUNN
Träffas onsdagsförmiddagar kl. 11
21 september i församlingshemmet
19 oktober
i pingstkyrkan
23 november i missionskyrkan
14 december i församlingshemmet
KRETSTRÄFFFEN I LÅNGAREDS BYGDEN
Träffas torsdagsförmiddagar kl. 10.30
1 september i Vänga missionskyrka
6 oktober i Långaredsmissonskyrka
3 november i Loo missionskyrka
1 december i Långareds församlingshem

Välkommen till Källaren!
Hösten 2011
Här träffas ungdomar som
går i 7-9:an.
Vi spelar spel, pysslar,
		
bakar, fikar
eller bara umgås.

Sommarens Sommarkollo
De två första veckorna på sommarlovet
hade vi sommarkollo för barn i Sollebrunns
församlingshem och i Stora Mellby
församlingshem. Sammanlagt var ca 75
barn med i Sollebrunn och i Stora Mellby.
Förutom personal var också några av våra
ungdomar med som ledare.
Temat i Sollebrunn var ”Du vet väl om att
du är värdefull”. Temat genomsyrade dagens
aktiviteter, som började med en samling då
vi fick se ”Den förlorade sonen”i modern
tapp-ning. Som ni vet älskar pappan sonen
fast han gjort mycket dumt när han var borta.
Det blev ett budskap till alla oss som var med
om att Gud älskar oss, oavsett vem vi är, vad
vi gör, osv. Vi får alltid chansen att vända tillbaka till
Gud och bli förlåten, om vi vill. På förmiddagarna
var vi indelade i fyra olika grupper som bakade,
var med på stora poängjakten, målade badlakan och
gjorde en stor tavla, som finns att se i barnlokalerna
i Sollebrunn. Efter lunchen var det utelekar och
tävlingar. Det blev två härliga veckor med mycket
skratt, god gemenskap och kanske nya vänner?

Bilder från syföreningarnas
utfärder

Toner till tröst

Det finns möjlighet att inleda Allhelgonahelgen med
stilla musik.
St Mellby kyrka 4 november kl. 19:00 – Lennart
Esborn, cello och Ulf Esborn, orgel

Vägmärken och ledstjärnor

I september är det 50 år sedan Dag Hammarsköld
omkom. Med anledning av det blir det en
musikgudstjänst den 25 sept kl.18:00 i St Mellby
kyrka. Texter är hämtade från Hammarskölds bok
’Vägmärken’ och sångerna är skrivna av artister
som ibland räknas till ”ledstjärnor” för oss andra
som Peter LeMarc, Ulf Lundell och Björn Afzelius.
St Mellby kyrkokör med musiker medverkar och
solister är olika medlemmar ur kören.

START
VECKA 36*

*Utom tisdagsgrupperna,
de startar 13/9

SMÅSTUNDEN –
ÖPPET KYRKIS 0-5 år

För Föräldrar som är hemma
med barn 0-5 år.
Här finns möjlighet att träffa och lära känna andra
småbarnsfamiljer i din närhet.
Det finns utrymme för mycket lek och prat och vi
har en sångsamling varje gång. Ibland tar vi fram
färg, lera, mm till de större barnen.
Man kan välja att ta med eget fika eller köpa fika
här för 20 kr/familj (smörgås, kaka, kaffe, te saft).
Ingen anmälan.

RIDDARKLUBBEN 6-7 år

För både flickor och pojkar
Tisdagar 13.00 – 14.30 (Start 13/9)
Vi gör vår egen riddarutrustning,
med hjälm, bälte, sköld, mm. Utifrån
riddarens utrustning och bibelns
berättelser kommer vi att leka, skapa
och prata om hur vi ska vara mot
varandra. Vi får möta riddar Roland
och narren Nilla, och även bli dubbade
till riddare i kyrkan.
Anmälan: till Carina Eriksson

SKATTKISTAN 6-9 år

Sollebrunns församlingshem
Måndagar 9.30 – 12.00 (mittemot vårdcentralen, ingång

i Sollebrunns församlingshem
Torsdagar 13.00 – 14.30
Vi startar med samling runt vår hemliga skattkista
och ser vad som finns där idag. Vi leker och skapar
tillsammans och får möta personer från bibelns tid
genom berättelser eller teater.

Stora Mellby församlingshem
Onsdagar 10.00-12.00

KÖR-DRAMA-SKAPAR-VERKSTA´N 9-11 år
i Sollebrunns församlingshem
Onsdagar 15.00-17.00

på baksidan)

Långareds församlingshem
Onsdagar 10.00-12.00

KYRKANS BARNTIMMAR 4-5 år
St Mellby församlingshem
Månd och Torsd 8.30-11.30
Magra församlingshem
Tisd och Fred 8.30-11.30

Anmälan:
Till Anne-Marlene Petersson

MINIORER 6-9 år.

Miniorerna är en av kyrkans vardagsverksamhet för
barn. Vi leker, pysslar, spelar spel, bakar, sjunger,
har en andaktsstund med bibelberättelse, bön och
tända ljus, fika, och mycket mer.
St Mellby församlingshem
MINIORER 6-7 år
Måndagar kl 12-13.30
MINIORER 8-9 år
Måndagar kl 14.15-15.45
Långareds församlingshem
MINIORER 6-9 år
Måndagar 17.30-19.00
Sollebrunns församlingshem

Vi sjunger tillsammans i kören halva tiden och andra
halvan gör vi olika teaterövningar och övar in korta
draman och någon större musikal. Vi gör vår egen
dekor och rekvisita tillsammans. Vi får prova på att
skapa i olika material.

JUNIORER 10-12 år

Här får du möjlighet att träffa kompisar, spela spel,
tv-spel, vara med på tävlingar, baka, pyssla och bara
hänga. Ibland gör man vad man vill (nästan) och
ibland gör vi något tillsammans.
Stora Mellby församlingshem
Måndagar 17.30-19.00
Långareds församlingshem
Onsdagar 17.30-19.30
Sollebrunns församlingshem
Torsdagar kl 15-16.30
För mer information, hör av dig till:
(se uppgifter på baksidan)

Anne-Marlene Petersson eller
Carina Eriksson.

Jesus sa:
”Låt barnen komma till mig”

DELGIVNING

Bjärke församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Antens och Erska kyrkogårdar.
Gravboken saknar ibland helt uppgift om aktuell innehavare till gravplats. Vanligen rör det sig om äldre upplåtelser. Skälet till
bristerna hänger bl.a. samman med att före den 1 april 991 saknades skyldighet för den vilken, eller vilka, rätten hade övergått till
att till huvudmannen anmäla sitt gravrättsinnehav. Det fanns ej heller något bra system för att samla in dessa uppgifter. Rätten till
gravplats övergick före den 1 april 1991 till efterlevande make och arvingar. Rätten till gravplatsen kunde därmed övergå i flera
släktled utan att detta kom till huvudmannens kännedom. Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991 infördes
en anmälningsskyldighet. Bjärke församling försöker komplettera uppgifterna i gravböckerna så att de ska innehålla aktuella
uppgifter om innehavarna.
För att våra gravböcker skall bli riktigt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller närstående till de
gravsatta.
Det finns möjlighet, för nära anhöriga, att förnya gravrätten på 15 år, i de fall gravrätten gått ut.
Kontakta Pastorsexpeditionen 0322 – 837 00
Vi söker nu kontakt med anhöriga till gravarna:
ANTENS KYRKOGÅRD
Grav nr Namn på sten
Födelseår Gravsatt
B 470
Janne Karlsson
f. 1859 1938-06-17
B 472
Thure Sigfrid Karlsson,
f. 1899 1938-12-17
B 549
Albert,Fritz,Elsa, Karlsson f. 1895 1935-03-10
B 557
Kristina Karlsson f. 1852 1928-10-07
B 587
Oscar/Augusta Tunberg f. 1870
1945-02-29 (även
brist i skötsel)
B 595
Elisabeth Sjögren f. 1872 1922.04-09
B 621
Kristina Karlsson f. 1852 1927-03-21
B 666
Karl Johansson, Hanna,Matilda
1916/1943
ERSKA kyrkogård
Kvarter 1 namn födelseår år för gravsättning
1 Andreas Kruth 1854 1928-11-27
11 Anna Påfvelsdotter 1831 1909-01-15
32 Ada Andersson 1864 1945-04-09
45 Olof Lundborg 1912 1983-10-15
Kvarter 2
10 Herman Nilsson 1872
1933-07-02
30 Ahv Sabros
f.?
1876
58A,B Anna Jonasson 1837 1922-03-26
125 Jonas Andersson f.? 1900-10-12
Kvarter 3
4 Sven Johansson 1834 1908-02-16
63 Lars Andreasson 1847
1920-08-28
96 Andreas Krut f.?
1912
106 Pontus Johansson f.? 1946
113 Johan E Friberg
1862 1910-10-15
Kvarter 4
81 Johannes Molander 1861 1923-08-12
10 Ida Brobäck 1864 1922-07-16
129 Johan Andreasson 1856 1936-01-19
131 Anna C Gunnarsdotter f.? 1932-08-31
142 Oskar Gustavsson1901 1929-01-05
197 David Johansson 1866 1938-01-23
Kvarter 5
36 Herman Thorsell 1876 1949-12-11
38 August Andersson 1862 1953-10-03
Kvarter 6

44 Ida Kindahl

1856 1934-01-07

Kvarter 7
5 Johanna Andersdotter 1883 1973-10-09
15 Anna K Andersson 1842 1941-01-23
49 Nils Nilsson f?
1895
59 Anna Maria Nilsdotter 1875 1951-01-11
77A Anna G Eriksson 1857 1946-12-13
84 Annicka Svensson 1824 1910-12-30
85 Sofia Andersson 1865 1933-08-30
88 August Karlsson f?
d?
113 Stina Larsson f? d?
127 Greta Jonasdotter f? d?
142 Gerda Alfredsson 1904
1972-03-08
150 Johannes Möller 1841 1925-08-02
Kvarter 8
7 Sven Persson f? 1918
12 Anders Eriksson 1832 1927? 1907?
15 Fredrik Andersson f? 1940
24 Anna Andreasdotter f? 1905-08-17
34 Vitalis Stridsberg 1885 1956-04-21
44 Anna Andersson 1856
1924-02-28
Kvarter 9
4 Svante Thorell
5 Anna Hellgren 1866 1945-05-23
6 Andres Nilsson 1838 1931-05-19
7 Johan Pettersson 1859 1936-10-25
21 Karl Svensson 1878 1945-11-17
34 Johan Andersson 1867 1950-12-28
46 Tilda Johansson 1868 1948-07-11
59 Rudolf Johansson 1902 1952-10-23
81 Anna Karlsson 1872 1957-06-13
85 Hulda Nilsson 1881 1957-11-01
87 Emma Larsson 1889 1961-07-02
96 Gunnar Karlsson 1906 1989-10-03
Kvarter 10
14 Ida O Ahlgren 1861 1956-02-05
24 Kristina Hedlund 1863 1954-10-24
48A Inga Pettersdotter f? 1915

Nygammal präst
inflyttning.

Kyrkorådet tog, på sitt senaste
sammanträde beslut om att
anställa Hans Tengler som
komminister efter Anette
Karlstén Riski. Tjänsten har
varit vakant Riskin stund och
Hans har vikarierat på den ett
tag nu, så han är inte okänd för
alla församlingsbor. men nu är
han här på riktigt
Hans är född i Varberg på
den vackra västkusten, men
bor sedan 6 månader tillbaka
i Grästorp, tillsammans med
Elisabeth, hans hustru, och
Elias, som är fyra och ett halvt
år gammal. Elisabeth är också präst och tjänstgör
i Essunga pastorat. Hans blev prästvigd för Skara
stift juni 2005, och har innan dess varit rökdykare på
Räddningstjänsten i Ringhals kärnkraftverk.
På fritiden tycker Hans om att umgås med familj
och vänner. Han älskar naturen och håller kroppen
igång med långa promenader, simning och cykling.
Och efter konditionspassen kopplar han av med
bokläsning och att se på film. Men nu går fritiden
åt till att vänta på torrt väder, så att Hans kan måla
färdigt det nybyggda huset som snart står klart för

”Jag är så glad att jag får
möjlighet att vara en av
era präster här i Bjärke
församling”, säger Hans.
” Min längtan och vision
är, att kyrkan, hur den än
gestaltar sig, än mer kan få
bli ett andrum, ett rastställe
och en mötesplats, där man
kan få bli tagen på allvar
med de livsfrågor och tankar
man bär på. ”
Närmast kommer Hans från
Vara pastorat och han har dessförinnan tjänstgjort
i Trollhättan och Grästorp. I Bjärke kommer Hans
att ha särskilt ansvar för tonårsarbetet och med
konfirmanderna. Dessutom kommer vi att se honom
leda gudstjänster och mässor i alla våra kyrkor.
Vi hälsar Hans välkommen till Bjärke församling
och önskar honom Guds rika välsignelse.
Rolf Wollert

Församlingsnytt
DÖPTA
Frei Jonsson, Isabella Larsson
Frei Elmslätt Niklas Jensen,
Molly Åström, Erika Clausson,
Emil Lanevik, Marielle Nilsson Borgström,
Lucas Ekstrand, Nova Påfvelsson

VIGDA
Liza Andersson - Anders Jonsson
Karin Johanssson - Christer Hansson
Autrora Siilasvou - Benny Larsson
Marie Esselmark - Christian Johansson
Mari Lönnberg - Göran Larsson
Wijitra Chuaykrathok - Hans Kylén
Maria Andersson - Marcus Gren

AVLIDNA
Harald Larsson
Barbro Albertsson
Carl Otto Gawelmark
Alf Gunnar Andersson
Erik Myrholm
Gunnar Ehrnström
John Helge Sjöberg
Ture Johansson
Ingvar Johansson
Rut Johansson

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
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 0322-8370
Hans.Tengler@svenskakyrkan.se

Ungdomsdiakon 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
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande

Kantor Ulf Esborn

karin@backlunds-maskin.se
tel 070 - 5768184

tel 0322 - 837 09
ulf.esborn@svenskakyrkan.se

Kantor Johan Mellgren
tel 0322-83713
johan.mellgren@svenskakyrkan.se

Vik Kantor Katia Guterstam
tel 0322 - 837 14
Församlingspedagog Carina Eriksson
Tel 0322-83712
carina.h.eriksson@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson
tel 0322 - 837 03
ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se

Karin Backlund

Kyrkogårdar

Församlingshem

Stellan Andersson

tel 0322 - 837 23

tel 0322 - 837 06

Källa(r)n - Barnverksamheten

stellan.andersson@svenskakyrkan.se

tel 0322 - 837 15

Vaktmästare Jan-Åke Holgersson

Kvarnabo församlingshem

tel 0322 - 837 16

tel 0322 - 837 22

Vaktmästare Stig Björk

Långareds församlingshem

tel 0322 - 837 17

tel 0322 - 837 25

Vaktmästare Lars Andersson

Magra församlingshem

tel 0322 - 83718

tel 0322 - 837 27

Vaktmästare Gert Johansson

Stora Mellby församlingshem

tel 0322 - 83719

tel 0322 - 837 29

Kyrkogårdsföreståndare

Erska församlingshem

