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Dags att utrota hunger

R

Skriver detta i efterdyningarna
av skotten i Paris mot tidningen Charlie Hebdo. Vi känner
väl alla avsky för det fruktansvärda dådet som utförts av
muslimska terrorister mitt i Paris. Samma dag, som
bröderna i Frankrike skjuter ihjäl journalisterna,
spränger muslimska terrorister en bilbomb utanför polisakademin i Saana, Jemens huvudstad. Där
dog 37 muslimer och 66 blev allvarligt skadade.
Det vet kanske inte så många. Vi är skräckslagna
inför muslimsk terrorism, men terrorism har egentligen inga religiösa förtecken. Terror handlar väl
egentligen bara om makt och skräck. Vi försöker
försvara vår frihet så krampaktigt att vi förstör det
vi vill bevara.
När jag växte upp så bestod terrorn i Europa av
Baader Meinhof gruppen och Rote Armé-fraction.
Grupper med rötter i Västtyskland, som kämpade
för ett bättre samhälle genom terror, mord och kidnappning. Tanken då var en attack på den ”olagliga staten”, som sågs som en diktatur och införa
”riktig” demokrati.
De flesta som dödas av IS, al-Qaida, talibaner,
eller Al-Jihad, är muslimer. Vanliga hederliga hårt
arbetande muslimer i fattiga och korrupta länder

olfs
uta

som Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria och Syrien. Terrorn mot det egna folket är alltid större.
Paradoxalt nog verkar det som om det enda sättet
att bekämpa dem som vill förkrympa livet och göra
oss rädda, är större öppenhet. Mera kärlek. När en
miljon människor marscherar i Paris mot terrorism
och för det fria ordet, är det en makt som inga terrorister i världen kan besegra. Till slut återstår bara
det som jag brukade säga till mina barn, när jag
hängt en penna på den halskedja där jag bär mitt
krucifix; nu bär jag de två starkaste vapnen runt
min hals; pennan som kan skriva de fria orden och
bilden av honom vars utgivande kärlek till varje
människa förde honom genom döden till livet.
De redskapen får vi använda oss av i kampen
mot alla krafter som
vill förminska oss. Ordet och livsvägen genom
död.
Välkommen
med!

att

vara

Rolf

Foto: Magnus Dahlqvist
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Kyrkbladet
Vår vid Erska kyrka

Foto: Ulf Esborn

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 070 - 5768184.
Ansökan skickas till:
Bjärke församling / att Karin Backlund
Box 114
466 22 Sollebrunn
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Notiser & Evenemang

TRÄFFAR FÖR DIG SOM ÄR LEDIG PÅ DAGEN
Kretsträff i Långaredsbygden kl 10.30
5/3 Långareds församlingshem
2/4 Loo missionskyrka
7/5 Långareds missionskyrka
2/4 Anten
Dagledigträff i Sollebrunn kl 11.00
18/2 Sollebrunns församlingshem
18/3 Gräfsnäskyrkan
15/4 Pingstkyrkan
20/5 Pingstkyrkan

”VÄRMESTUGAN”

Tisdagar t o m v7 i Sollebrunns församlingshem
med soppa smörgås, kaffe o kaka,
Kl. 11.00-13.30. Andakt Kl. 11.30 som vanligt
fr o m v 8, 17/2 från kl 11.30 andakt med efterföljande
smörgås på kyrktorget, pastorsexp.
I DEN MÅN DET FINNS, ANVÄNDER VI
EKOLOGISKA RÅVAROR
VI ANVÄNDER ALLTID SVENSKA KÖTT- OCH
KYCKLINGPRODUKTER I VÅRA SOPPOR.

Bjärkegården
Mässa på onsdagar kl 16.00
18/2, 18/3, 15/4, 13/5

Bibelsamtal

Kvarnabo församlingshem
ojämna veckor kl 14 - 16
med Hans Tengler
25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4
Alla hjärtligt välkomna

Barnens Bibel

Under våren kommer Barnens Bibel att
delas ut till alla 5-åringar i vår församling.
I Erska kyrka
Påskdagen 5/4 kl.15
I Magra kyrka
Palmsöndagen 29/3 kl.10
I Stora Mellby kyrka
Jungfru Marie bebådelsedag 22/3 kl.10
I Långared kyrka
1:a söndagen i fastan 22/2 kl.15
I Antens kyrka
Påskdagen 5/4 kl.15

Välj den kyrka som passar dig bäst
VÄLKOMNA!

Välkommen
till BÖN
Tillfälle till stilla bön
och förbön ges vid

foto: magnus aronson/ikon

kyrktorget,
pastorsexpeditionen
torsdagar jämna veckor

kl. 18.00-19.00.
VARMT VÄLKOMMEN
Hunger är varken rättvist eller jämlikt.
SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr.
PG 90 01 22-3 | BG 900-1223
Swisha valfritt belopp till 9001223
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Våffelcafé

Långareds församlingshem,
torsdagar, kl. 11-13

12/2, 26/2, 12/3, 9/4, 23/4, 7/5, 21/5
DAGLEDIGTRÄFFAR
KVARNABO FÖRSAMLINGSHEM
24/2 och 31/3 kl 10 - 12
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Antens kyrka 100 år

Antens kyrka 100 år
I år fyller Antens kyrka 100-år. Det skall vi fira
den 24 maj kl 11.00. Då kommer biskop Åke
Bonnier till oss och Antens kyrkokör sjunger och
vi skall ha en festlig mässa tillsammans. Antens
kyrka är verkligen en byggnad som står som ett
monument över Antenbornas engagemang och
offervilja. Den är helt uppförd på frivillig väg av
insamlade medel och grundstenarna är släpade
dit av människor från Risvedenskogarna och runt
Antenboende. Många är också de som tecknade
sig för att ge en penninggåva till kyrkans uppförande. Ingen nämnd och ingen glömd, för här kan
man inte säga att den som skänkte mest, var den
som gav mest.
Kyrkan ligger vid en gammal offerplats på vägen mellan Gråbo och Sollebrunn. Den är uppförd i nationalromantisk stil. Initiativet till kyrkobygget togs av kyrkoherde Waldemar Bergstrand i
Långareds pastorat. I en tidningsintervju berättar
den dåvarande 95-åriga prästfrun Amanda Bergstrand om hur hon och hennes make, upplevde hur
”efterbliven” Risvedensbygden var då hon och
Waldemar flyttade in i Långareds prästgård 1910.
Kyrkan började byggas 1914 och avslutades 1915
då den invigdes på midsommardagen av biskoparna Rohde (Göteborgs stift) och Danell (Skara
stift). Kyrkan låg från början med en del i Skara
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Foto: Ulf Esborn

stift och en del i Göteborgs. I början var det också
så att gudstjänstansvaret delades mellan Långareds församling och Östads församling. Varannan
söndag predikade prästen i Långared och varannan prästen i Östad. Ansvaret för kyrkan hade
Antens kyrkostiftelse som stöttades ekonomiskt
av de båda ovan nämnda församlingarna och av
Hålanda församling. 1977 skänktes kyrkan och
kyrkogården till Långareds församling.
1948 genomgick kyrkan en renovering då det
bl.a. installerades elektriskt ljus och elektrisk uppvärmning. Dessutom utfördes en del målningsarbeten. Vi den senaste renoveringen 2009 gjordes
en genomgripande renovering då det gamla bjälklaget av trä byttes mot ett oorganiskt bjälklag, det
visade sig att det samlas vatten under kyrkan som
förstört den underliggande strukturen. Samtidigt
förändrades en del av inredningen och färgsättning.
När klockorna nu kallar till jubileumsgudstjänst så är det kanske på sin plats att påminna
om den text som står på Antens kyrkas klocka;
”Kärlek byggde det hus, dit äfen kärlek mig gifvit. Mänska att kalla dig till möte med kärlekens
Gud”. Den kärleken har levt med Antens kyrka
och till den kärlekens källa är vi kallade den 23
maj och alla andra dagar.

Antens kyrka 100 år

Foto: Privat

Ovan bild från det färdiga kyrkobygget 1915. Nedan till höger den skrivna berättelsen med bland annat räkneskaper från januari 1916.

Ovan: tidigare altarvy
Nedan: Musik i Sommarkväll 2013
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Fastigheter & Kyrkogårdar

Gravskötselavtal 2015
– Vi hjälper dig att sköta graven
Vi hjälper gärna till att sköta din gravplats. Det finns en rad olika gravskötselavtal att välja bland, allt
ifrån en helhetsslösning där vi tar hand om hela skötseln till enskilda planteringar eller enbart vattning
under växtsäsongen. Här nedan kan ni se prislistan som gäller för 2015. För mer information, kontakta
Heinz Böhm på kyrkogårdsexpeditionen på 0322-837 00.

Gravskötseltaxa 2015

liten blomrabatt

0 – 0,3 m2

stor blomrabatt

0,31 – 1,0 m2

Grundskötsel av gravplats gräsgrav med liten blomrabatt

968 kr

Grundskötsel av gravplats gräsgrav med stor blomrabatt

1 063 kr

Tillägg dubbla planteringsytor (2 gravplanteringar skilda
från varandra i samma grav)

165 kr

Grundskötsel av gravplats grusgrav med liten blomrabatt

1 275 kr

Grundskötsel av gravplats grusgrav med stor blomrabatt

1 371 kr

Tillägg för varje plats utöver enkelplats
Tillägg dubbla planteringsytor (2 gravplanteringar skilda
från varandra i samma grav)

85 kr
165 kr

Vårplantering
Liten planteringslåda

96 kr

Stor planteringslåda

138 kr

Större planteringar efter uppmätning

20 kr/pl

Sommarplantering
Liten planteringslåda

138 kr

Stor planteringslåda

192 kr

Större planteringar efter uppmätning
Vinterkrans

26 kr/pl
181 kr

Övriga arbeten på gravplatser utan gravskötselavtal
Granristäckning
Mindre planteringsyta max 0,8 m x 0,4 m
Större planteringsyta
Vattning av blomrabatt
Övriga arbeten mot timkostnad, minst 0,5 tim

85 kr
103 kr
580 kr/år
350 kr/tim

GRAVSKÖTSEL - i priset ingår:
Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, vissnade lösa blommor tas bort, vårplantering tas bort, ettåriga
växter tas bort på hösten, rabatten jordförbättras, vattning, granristäckning, enklare riktning av gravvård, max
1 tim (omgjutning och dubbning av gravvård ingår ej). För gravplatser inom ram eller häck ingår dessutom
krattning, gräsklippning, klippning av häck. Tvättning med högtryckstvätt och vanligt vatten.
VÄXTER - i priset ingår: Växter, gödsling, plantering, vattning och iordningsställande efter plantering.
STANDARDPLANTERING omfattar de sorter och växter som fastställs av kyrkogårdsförvaltningen.
MOMS: Gravskötsel och övriga tjänster som utföres av Bjärke församlings kyrkogårdar är ej momspliktiga.
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Fastigheter & Kyrkogårdar

Miljöarbete och kompostering Askgravlund vid Erska
Under året fortsätter fastighet- och kyrkogårdskyrkogård
förvaltningen sitt miljöarbete. Redan idag kommer 100 % av församlingens elförsörjning från
vindkraft och det pågår ett systematiskt arbete att
minska vår energiförbrukning.
Under våren kommer vi att anlägga en kompostdeponi för allt komposterbart avfall från våra
kyrkogårdar. Kompostjorden kommer sedan att
användas på våra kyrkogårdar och vi slipper på
så sätt köpa in jord.
På maskinsidan byter vi ut äldre bensindrivna
handmaskiner, som trimrar och häcksaxar mot
eldrivna och tystare maskiner.
Vi har också precis köpt in ett eldrivet transportfordon till Erska kyrkogård som ersätter en äldre
bensindriven maskin.

Sollebrunns församlingshem
stänger för ombyggnad
Från och med den 15 mars kommer hela församlingshemmet vara stängt under hela ombyggnaden. Redan under vecka 7 kommer flytten till de
lokaler i gamla missionskyrkan ske och all barn
och ungdomsverksamhet kommer efter lovet från
vecka 8 vara i dessa lokaler.
Sopplunchen som kommer att gå över till en enklare form med smörgås, kaffe och gemenskap under ombyggnaden. Från vecka 8 kommer vi vara
på kyrktorget i pastorsexpeditionen.

Planeringen med att anlägga en askgravlund vid
Erska kyrkogård är i gång. En planeringsgrupp
bestående av anställda och förtroendevalda har
tillsats. Målsättningen är att askgravlunden skall
stå klar under senare delen av 2015. Ansvarig för
projektet är fastighet- och kyrkogårdschef Christian Wrangmo.

AVLIDNA:
Niklas Janssen
Jan-Olof Jonsson
Elsa Linnea Andersson
Dagny Johansson
Lars Wilske
Elsa Andersson
Bernt Andersson
Karin Ingegärd Andersson
DÖPTA:
Elina Maria Julia Jonsson
Malou Brandquist
Levi Andreasson
Algot Kahlin
Felicia Lidén
Elias Andreasson
VIGDA:
Lisa Fagerberg / Tobias Andreasson

församlingshemmet kommer åter öppnas under
oktober/november 2015.

Bjärke församling investerar
i Långareds kyrkomiljö
Bjärke församling kommer att investera en miljon kronor i Långareds kyrkomiljö under 2015.
Investeringen innehåller en stenmur vid nya kyrkogården hela sträckan längs med landsvägen,
en större parkering vid församlingshemmet, en
ombyggnad av kyrkogårdsförvaltningens förrådsgård samt besöksparkering vid förrådsgården.
Projektet kommer att utföras samtidigt som gångoch cykelbanan byggs. Entreprenör är E Sundell
AB. Församlingens representant är fastighet- och
kyrkogårdschef Christian Wrangmo.

Kyrkogårdsvandring i
Stora Mellby 30/5 kl 14
Bernt Johansson guidar som vanligt.
Sockenrådet bjuder på kaffe efteråt .
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Julott

Första Advent i Stora Mellby kyrka

Öppen Julafton i Sollebrunns församlingshem

Hänt i bilder

Julmusik i Erska kyrka

Betlehemsvandring

ta i Anten

8

Julmys på torget, Sollebrunn
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Dags att utrota hunger

Dags
att
utrota
hunger
Foto: Magnus Aronson

ver. När jag betalar tillbaka gör jag det till en rättvis ränta. Genom att köpa en ungtjur och föda den
ordentligt för att sedan sälja igen, kunde jag tjäna
pengar. Till slut kunde vi köpa egna oxar och började
plöja vår egen mark. Nu har vi också en åsna och vi
odlar grönsaker. Vi har kunnat bygga ett bra hus med
plåttak som skyddar från regn och fukt. Dessutom har
jag fått lära mig att bygga en bränslesnål vedspis som
inte kräver så mycket ved. Jag har byggt en hylla som
”Min man och jag arbetar hårt för att sörja för familförvarar grönsakerna bättre, och en fin säng.
jen. Vi har fyra barn och lever enkelt. Vår fattigdom
var värre innan. Vi har alltid haft mark, men då hade Det var så hårt att behöva be någon annan sörja för
vi ingen oxe, så vi fick låna oxar att plöja marken med. ens barn. Jag vill ta hand om dem själv. Det kan jag
Det fick vi betala med delar av skörden, vilket gjorde nu. Jag känner i kroppen att jag har gått upp i vikt
det svårt att få maten att räcka. Det blev ännu värre och ser att min hy har fått lyster. Hungern har gjort att
när skörden blev mindre och mindre. Den räckte bara jag ser äldre ut än vad jag är, men nu har jag kontroll
fyra månader och sedan hade vi nästan ingen mat. över livet. Projektet och kvinnogruppen har gjort att
Jag jobbade på en kaffeodling för att få ihop pengar, jag är någon. Jag är respekterad och jag kan bidra till
jag rensade ogräs men det räckte inte. Det var väldigt samhället. Man lyssnar på mig.
svårt för oss att ge barnen mat. Jag tog det jag kunde
hitta och gav till dem, själv åt jag inte. Jag fick tigga Jag är stolt över att ha kunnat ordna bröllop för två av
om pengar eller låna dyrt för att köpa teff till injera så mina döttrar. De och min son arbetar i Saudiarabien.
Jag vet att de kan råka illa ut där, och det oroar mig.
att vi kunde få mat.
Jag vill inte att min yngsta dotter gör samma sak. Jag
Det går väl an att som förälder vara hungrig, men att önskar att mina barn ska få ett bättre liv. Som jordse mina barn hungriga gjorde fruktansvärt ont. Fat- brukare är annars vår stora oro vädret. Regnen blir
tigdomen slet itu familjen och för att överleva var vi allt värre och svårare för oss. Min man och jag arbetar
tvungna att flytta från varandra. Jag fick ta med bar- tillsammans och det har vi gjort hela vårt liv, vi delar
nen till släktingar för att de skulle få mat. Det fanns oron. Det enda som kunde splittra oss var hunger.
ingen annan möjlighet för oss. När jag flyttade tillbaka kom vi med i projektet som Mekane Yesuskyrkan Jag är så tacksam över projektet, och alla människor
som stödjer det. Jag är tacksam över att ha få berättat
har. Det har förändrat vårt liv.
min historia eftersom det sällan är någon som är inDå bodde vi en liten hydda. Projektet gav mig två get- tresserad av, eller bryr sig om oss, som är marginaliseter och jag kunde börja föda upp djur. Getterna blev rade; vi som lever på undantag. Att få bli lyssnad till,
flera och jag sparade pengar genom kvinnogruppen. och att någon vill besöka mig för att höra min historia
Men framför kunde jag börja ge barnen mat. Nu kan gör mig lycklig.”
jag låna pengar från gruppen och köpa det jag behöAsenaku Beyale är cirka 35 år gammal och bor i byn
Robbit, Etiopien, med sin man Adem Ali och deras
barn. Tack vare Svenska kyrkans projekt i regionen har
de själva arbetat sig bort från hjälplöshet och hunger.
De äger djur, odlar grönsaker och kan plöja sin mark
med egna oxar. Livet är tryggare, men framtiden ser
skör ut. Redan idag påverkar kilmatförändringarna
jordbruket.
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Stängt för ombyggnad

Etiopien – i fokus under
fastekampanjen!

Etiopien är ett land med en lång historia av hungersnöd och politiska oroligheter. Landet är ett av de
utvecklingsländer där ekonomin utvecklas snabbast,
men fortfarande lever 70 procent av befolkningen i
fattigdom. Svenska kyrkan har varit engagerad i landet under lång tid och stödjer idag bland annat projekt för att minska fattigdom. Cirka 80 procent av
Etiopiens befolkning är jordbrukare.
Var med och utrota hunger!
800 miljoner människor kan aldrig äta sig mätta. Tusentals barn dör varje dag på grund av för lite mat
och näringsbrist. Ändå räcker jordens resurser till oss
alla. Stöd Svenska kyrkans internationella arbete under fastekampanjen!
Så här kan du ge:
SMS:a HUNGER till 72905 ocvh ge 50 kronor
Ge direkt på www.svenskakyrkan.se/gedirekt
Swisha valfritt belopp till 9001223
Ge en gåva till gironummer 90 01 22-3
eller bankgiro 900-12 23

Fakta: Teff och Injera

Teff (Eragrostis teff), är ett sädesslag från de etiopiska
och eritreanska högländerna.Det odlas numera även
i USA. Teff används traditionellt till att baka injera,
en tunnbrödsliknande pannkaka som är vardagsmat i
Etiopien och Eritrea.
Injera är ett traditionellt etiopiskt/eritreanskt pannkaksliknande tunnbröd. Injera äts i stort sett dagligen med till exempel en kött- eller grönsaksröra och
bakas med sädesslaget teff. För det vanliga hushållet
har rätten blivit relativt dyr eftersom teff är svårodlat.
Men det går att delvis ersätta med andra typer av säd.
Injera består av mjöl, vatten, olja och salt. Surdeg ger
pannkakan syrlig smak och svampig konsistens.
Källa : Wikipedia. Foto: Rama, Wikipedia

Vi flyttar till missionskyrkan
Under våren drar vi igång ett omfattande renoveringsarbete på församlingshemmet i Sollebrunn. Tidens
tand har gjort sitt och det behövs bytas ut ventilationssystem och lite annat. Men vi vill också göra en mera
omfattande renovering och ändra ingång, göra huset
mera tillgängligt för våra grupper och våra församlingsbor. Det betyder att vi under våren behöver nya
lokaler för det som normalt händer i församlingshemmet. Värmestugan flyttar in på pastorsexpeditionen
och vi gör som vi gjorde när köket byggdes om. Samma varma och goa gemenskap men soppan får vänta
till det nya församlingshemmet är klart. Istället bjuds
det på goda smörgåsar.
Våra systrar och bröder i Missionskyrkan i Sollebrunn har varit vänliga ge oss möjlighet att använda
Missionskyrkans lokaler under byggnadstiden. Vi beräknar därför att det mesta av barn och ungdomsarbetet flyttar in i Missionskyrkan efter sportlovet, alltså v8.
Frågan är nu när allt blir klart. Som alltid då man
river i gamla vackra hus, så vet vi inte säkert, men vi
har som tanke att vi kanske skulle kunna ha en festlig och högtidlig invigning på Bjärkedagen, då våra
församlingsbor får ta sitt nya församlingshem i besittning. Men vi får återkomma i frågan.

BJÄRKE FÖRSAMLINGSRESA

Torsdagen den 21 maj
Vi styr kosan västerut och besöker
vackra Bohuslän
Tala om att du vill ha specialkost,
när du anmäler dig.

Pris: 100:-

Anmälan Till Pastorsexp . tel. 837 00
tidigast 4 maj och senast 13 maj.

Välkommen
(ytterligare information kommer)
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Musik i församlingen

Hej!

Vill du vara med
och sjunga i kör?

Nu startar vi upp en kör för dig som är 8 år
och äldre. Vi kommer att träffas en gång i
veckan och öva, fika och ha roligt i Sollebrunns
församlingshem, på onsdagar från kl 16.45
till 17.45.

Musikalprojekt i Stora Mellby

Fia med knuff - en musikal av Jacob Skarrie
Framförs 22 mars kl.10 i Stora Mellby Kyrka
För dig som går i tvåan till sexan finns möjlighet
att vara med och öva fyra onsdagar från den 18
februari kl 15-16 samt lördagen den 21 mars.
Ledare Ulf Esborn och Kerstin Karlsson.

Vi kommer bland annat att sjunga på Gudstjänster och vi ska öva in och framföra en
musikal under terminen. Dessutom åker vi
förhoppningsvis på körläger, antingen själva
eller ihop med andra barn/ungdomskörer, och
eventuellt på någon mer utflykt under året.
Ring, sms:a eller e-posta din anmälan till
Johan Mellgren, sms och tel 0322 - 837 13
e-post: johan.mellgren@svenskakyrkan.se

”Jesu sju ord på korset”
Långared kyrka 3/4 kl 15

På långfredagen kommer Schütz ”Jesu sju ord på
korset” framföras i Långareds kyrka kl. 15:00.
Heinrich Schütz föddes precis hundra år före
Bach och Händel och var den tyska musikens
dominerande gestalt under 1600-talet.
När stycket skrevs 1645 och det 30-åriga kriget
led mod sitt slut hade Tyskland förlorat en tredjedel av sin befolkning vilket också märks i detta
styckes proportioner, samt det förhållandevis
lilla antal medverkande som krävs. Precis som
inom andra yrkesgrupper hade också en stor del
av de musiker som Schütz hade till sitt förfogande förolyckats i kriget.
Verket som framförs på svenska, har ofta framförts i våra kyrkor just denna tid på året. För att
använda ett modernt uttryck skulle man kunna
säga att det blev en riktig kioskvältare när det
kom i svenskt tryck 1936, kanske beroende på
sitt drabbande och direkta tilltal. Medverkande
är Långaredskören och Vårgårda vokalensemble, lokala solister, instrumentalister samt i rollen som Jesus, Simon Ljungman som i och med
detta projekt beger sig ut på ny mark.
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Musik i församlingen
Musikgudstjänst

i Fastetiden

1/3 kl 18:00 magra kyrka
tillsammans med Magrakören
och Dan Bengtsson, flöjt.

tillsammans med Långaredskören

Psalmsångskväll

15/3 kl 18:00, Långareds kyrka

Göran Fristorp
- Ett liv med musik

8 mars kl.18 i Stora Mellby Kyrka
Medverkande solister: Göran Fristorp,
Kerstin Karlsson, Antens och Stora Mellby
kyrkokörer, Erskakören och musiker under
ledning av Ulf Esborn.
Göran Fristorp en av vår tids största artister –
Hans konserter och skivproduktion visar otaliga
bevis på hans mångsidighet och ambition att radera ut gränser när det gäller musik. Han säger
själv att ”det är omöjligt att placera mig i ett fack,
eftersom det jag gör är en syntes av alla olika intryck jag fått när jag spelat klassisk gitarr, elgitarr, arbetat med jazzmusiker, klassiska musiker,
visor och populärmusik”. 1989 släppte Göran
ett album med 10 Psalmer på ett väldigt personligt sätt. Några av dessa finns med nu i nya körarrangemang av Ulf Esborn.

Kom och sjung och lyssna till de mest
älskade psalmerna, det finns även möjlighet
att önska just din favoritpsalm.
Önskemål lämnas senast 17:45
till Robert Jenderman eller
tjänstgörande präst.

Musikgudstjänst,

”Jesu sju ord på korset”
3/4 kl 15:00 Långareds kyrka

Långaredskören, Vårgårda vokalensemble,
lokala solister samt instrumentalister,
Simon Ljungman, sång.

Musikgudstjänst,

Bach VI

24/5 kl 18:00 Erska kyrka
Bachs samlade orgelverk med
Robert Jenderman vid orgeln

Vårkonsert med
Elvishyllning
Henrik Åberg - He is my everything
10 maj kl.18 i Stora Mellby Kyrka
Medverkande: Henrik Åberg, Stora Mellby
Kyrkokör, Ulf Esborn med musiker.
Elvis Presley skulle fyllt 80 år i år. Detta är en
unik hyllningskonsert med ett urval av de lite mer
kyrkliga sånger som Elvis själv älskade. Dessa är
dock inte lika kända.
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PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling

Kantorer

Kantor Ulf Esborn

0730 - 331 332, 0322 - 837 09
ulf.esborn@svenskakyrkan.se
Kantor Johan Mellgren
0322 - 837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kantor Robert Jenderman
0322 - 837 22
robert.jenderman@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Centrumgatan 9, Sollebrunn
Postadress: Bjärke församling
		Box 114,
		
466 22 SOLLEBRUNN
Telefon:
fax: 		

Barnverksamhet

Vik församlingspedagog
Kerstin Karlsson 			

0322 - 837 00,
0322 - 406 05

kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se

epost: bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag
onsdag 			

kl 9 - 12
kl 13 - 15

Långared
		
Sollebrunn 			
Stora Mellby
Magra

0721-85
0721-86
0721-85
0731-50

09
47
23
27

0322 - 837 03

Barnledare
Magnus Dahlqvist 			

0322 - 837 14

ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se

Katarina Klintenberg		
Siv Ekman 		
Fastighets och kyrkogårdschef
Christian Wrangmo			

christian.wrangmo@svenskakyrkan.se
Vaktmästare

14 Vaktmästare Jan-Åke Holgersson
32 jan-ake.a.holgersson@svenskakyrkan.se
24 Vaktmästare Jenny Eliasson		
02 jenny.eliasson@svenskakyrkan.se

PERSONAL
Administration

Kyrkoskrivare Heinz Böhm
heinz.bohm@svenskakyrkan.se

ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se

0322 - 837 10

Kyrkoherde Rolf Wollert 		

0322 - 837 04

Komminister Tomas Lindskog

0322 - 837 07

Komminister Hans Tengler

0322 - 837 08

tomas.lindskog@svenskakyrkan.se
hans.tengler@svenskakyrkan.se

Diakoni

Ungdomsdiakon Sonja Johansson 0322 - 837 11
sonja.johansson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Katarina Malmqvist 0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
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0322 - 837 06

0322 - 837 16
0322 - 837 17
0322 - 837 18

Vaktmästare Gert Johansson
Vaktmästare Katarina Eriksson
Vaktmästare Anneli Andersson

0322 - 837 19
0322 - 837 23
0322 - 837 15

INFORMATION

Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se

Präster

rolf.wollert@svenskakyrkan.se

0322 - 837 27

Vaktmästare Lars Andersson

lars.i.andersson@svenskakyrkan.se

Ekonomiassistent Ulrica Larsson

0322 - 837 25

KYRKOGÅRDAR & FASTIGHETER

Facebook:
www.facebook.com/svenskakyrkanibjarke
FÖRSAMLINGSHEM

Församlingsassistent
Ann-Marlene Pettersson

magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

0322 - 837 12
0722 - 520 534

0322 - 837 14

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

Karin Backlund

		
karin74backlund@gmail.com

0705 - 76 81 84

KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE

Bo Lundbladh

bo.lundbladh@tele2.se

		

0705-40 03 82

Du vet väl om. att du kan fira Gudstjänst hemifrån?
Om Ni inte har möjlighet att fira Gudstjänst i din kyrka
kan vi komma hem till er.
ring 0322 - 837 00 om Ni vill att vi kommer.

15 februari - Fastlagssöndagen
Långared 10 Ek. Gtj Missionskyrk.
St Mellby 10 Mässa
Erska. 11 Mässa *
Magra 18 mässa
Anten 18 gudstjänst
18 februari – Askonsdag
Kyrktorget, pastorsexp. 18 Mässa
22 februari – 1 i Fastan
Erska. 11 Mässa
Långared 15 Musikgudstjänst
Anten 18 Gudstjänst
1 mars – 2 i Fastan
St Mellby 10 Gudstjänst
Erska. 11 Mässa
Magra 18 Musikgudstjänst
Lagmansered 15 Mässa
8 mars – 3 i Fastan
Anten 10 Mässa
Erska. 11 Mässa
St Mellby 18 Musikgudstjänst
15 mars – Midfastosöndagen
Erska. 11 Mässa
Magra 18 Gudstjänst
Långared 18 Musikgudstjänst
22 mars – Jungru Marie bebåd.
St Mellby 10 familjegudstjänst
Erska. 11 Mässa *
Anten 18 Musikgudstjänst
29 mars – Palmsöndagen
St Mellby 10 Gudstjänst
Magra 10 Gudstjänst
Erska. 11 Mässa
Anten 18 Gudstjänst
Långared 18 Gudstjänst

Gudstjänster

PASSIONSGUDSTJÄNSTER

3 maj – 5 i påsktiden
Erska 11 Mässa
Anten 18 Gudstjänst

2 april – Skärtorsdag
St Mellby 18 Mässa
Magra 18 Mässa
Lagmansered 18 Mässa
Erska. 20 Mässa
Långared 20 Mässa
Anten 20 Mässa

9 maj
Långared 14 Konf red.

I STILLAVECKAN
30/3, 31/3, 1/4 kl 18
Kyrktorget, pastorsexp.

3 april – Långfredag
Erska 11 Gudstjänst
Långared 15 Musikgudstjänst
Pastorsexp. 15 Ek Korsvandring
4 april – Påskafton
Erska 23.30 Mässa
5 april – Påskdagen
St Mellby 10 Gudstjänst
Magra 18 Gudstjänst
Långared Missionsky 10 Ek Gtj
Erska 15 Gudstjänst
Anten 18 Gudstjänst
6 april – Annandag påsk
Erska 11 Mässa *
12 april – 2 i påsktiden
Erska 11 Mässa
19 april – 3 i påsktiden
St Mellby 10 Gudstjänst
Erska 11 Mässa
Långared 18 Musikgudstjänst
Anten 18 Gudstjänst
26 april – 4 i påsktiden
Erska 11 Mässa
Magra 18 Gudstjänst

10 maj – Bönsöndagen
Långared 10 Mässa konf.
Erska 11 Mässa *
Magra 15 Familjegudstjänst
St Mellby 18 Musikgudstjänst
14 maj – Kr himmelfärds dag
Långared 8 Gökotta
Gräfsnäsparken 8 Gökotta,
vandring till Kvarnabo fh
Kvarnabo fh 10.30 Mässa
17 maj – Söndagen f pingst
St Mellby 10 Gudstjänst
Erska 11 Mässa
Magra 18 Mässa
Anten 18 Mässa
24 maj – Pingstdagen
Erska 18 Musikgudstjänst.
Anten 11 Mässa (100år)
25 maj – Annandag pingst
Erska 18 Mässa
31 maj – Heliga tref dag
Magra 10 Gudstjänst
Erska 11 Mässa
St Mellby 18 Mässa

Reservation för eventuella ändringar

* = TA BUSSEN TILL ERSKA KYRKA

Kyrkbussen avgår 40 min
före Gudstjänsttid.

VÄRLDSBÖNDAGEN

”Förstår ni vad jag har gjort med er”
Fredagen den 6 mars
Kl. 19 i Loo missionskyrka.

En stilla kväll där vi deltar i oavbruten bön och
textläsning runt hela vår jord.
Utformat av kvinnor i Bahamas.

Datum:

15/2, 22/3, 6/4 och 10/5
Start genom Gräfsnäs- Sollebrunn- svänger
in vid Erskavägen- Skolgatan- BjärkegårdenMellbyvägen (vänder vid transform)- via
korsningen- kyrkan.
Du kan stå var du vill utefter
denna väg.
Ge tecken!
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BARNSIDAN
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Under lovet vecka 7 kommer vi att packa och
flytta på barnverksamheten i Sollebrunn till
de lokaler vi får låna i missionskyrkan. Därför
kommer vi från vecka 8 vara i dessa lokaler
tills ombyggnaden är klar!

Familjedag

HIMLAKUL
för barn 0 - 12 år och vuxna

En dag för hela familjen

Avresa: 9.30 med buss från Sollebrunns församlingshem
Hemkomst: ca 17.30
Kostnad: 100 kr/familj
Urval av aktiviteter: Lunch med sagostund - Sångstund Skaparhörna - Drakbygge - Fika - Styltor

Anmälan:
Vi vill gärna följa med på familjedagen och är
___ barn och ___ vuxna.
Allergier: ____________________________
Namn: ____________________ Tel: __________

Anmälan senast 4 maj
till Kerstin Karlsson telefon: 0322 - 837 12
epost: kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se
Pastorsexpeditionen, Centrumgatan 9 Sollebrunn

