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Sorgen sträcker stundtals sina kalla fingrar mot
en. Och det är svårt att värja sig. Ibland rasar
de gamla skydden jag byggt upp och plötsligt
är jag hudlös. Och det blir väldigt dubbelt. Jag
är där jag inte vill vara, men samtidigt syns livet
med ett nytt, annat, mer levande hjärta. Som
om färgerna och dofterna, ljuden och känslorna närmar sig gränsen för översvämning.
Vardagen blir annorlunda och allt det som var
rutiner är inte rutiner mer. Både smärtans och
kärlekens närvaro blir tydligare.

kommer vi så småningom till den tredje rösten.
Den där rösten som inte fördömer eller hindrar
utan ömt viskar i vårt öra: ”Du är älskad över
allting. Du är oändligt värdefull och viktig. Det
finns ingen annan som är som du är.” Det tror
jag är den inre rösten. Den rösten tror jag kommer ifrån Gud. Den röst som gör att vi orkar
leva mer vår hudlöshet. Samma röst som från
korset ropar; ”Min Gud, min Gud, varför har
du övergivit mig?” Mitt i övergivenhetens hudlöshet finns en levande närvaro.

Så går vi in i fastan. Perioden då vi arbetar med Det är detta vi försöker leva i våra mässor och
att skala bort det överflödiga. Det är vi egent- gudstjänster och liv.
ligen inte behöver. Allt det där som pausar livet, samtidigt som det gör det mera uthärdligt.
Välkommen att vara med!
Vi försöker skala av utanpåverket för att nå
Rolf Wollert
in till innersidan. Innersidan av oss själva. Det
är svårt och jobbigt att försöka lyssna till den
inre rösten. Det finns så många hinder på vägen. Kanske är det så när vi lyssnar inåt att den
första röst vi hör är den som påminner oss om
allt som blev fel. Avsiktligt eller inte. Allt i vår
historia anklagar oss. Och så tror vi att det är
den inre rösten. Men det är det inte.
Den andra rösten vi hör brukar säga oss att vi
inte är något. Det är ingen speciellt med mig.
Jag kan inget. Jag skall inte tro att jag kan bli
något eller har några egenskaper som på något
sätt är viktiga. Och så vill vi stanna där, men
inte heller det är din inre röst.
Resan inåt är en resa för den som är modig
och som älskar och längtar. För om vi vågar, så

Kyrkbladet
Utges av
Bjärke församling
Box 114
466 22 SOLLEBRUNN
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Ansvarig utgivare:
kyrkoherde Rolf Wollert

2

Layout och produktion:
Magnus Dahlqvist
och redaktionsgruppen.
Framsidesbild:
Khine Wat Hmone Kyaw, två år,
Burma, äter
Foto: Magnus Aronsson, IKON

Foto: Magnus Dahlqvist

Nästa nummer 26/5 2016
Manusstopp 14/4 2016
Kyrkbladet ges ut av
Bjärke församling
4 gånger / år.
För kontakt: 0322 - 837 00
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

Reservation för fel och ev ändringar.

Notiser & Evenemang

Övriga träffar
Sollebrunns församlingshem

”VÄRMESTUGAN”
med soppa, kaffe och gemenskap
i Sollebrunns församlingshem
tisdagar kl . 11.00-13.30.
I DEN MÅN DET FINNS, ANVÄNDER VI
EKOLOGISKA RÅVAROR
VI ANVÄNDER ALLTID SVENSKA KÖTT- OCH
KYCKLINGPRODUKTER I VÅRA SOPPOR.

VILL DU VARA MED O HJÄLPA TILL MED SOPPAN?
Ring Katarina Malmqvist 0322-837 05
eller Katarina Eriksson 0322-837 23

Kyrkogårdsvandring
i Stora Mellby
Den 21 maj kl 14.oo i Stora Mellby
blir det kyrkogårdsvandring.
Bernt Johansson guidar som vanligt.
Sockenrådet bjuder på kaffe efteråt.

VÅRENS EKUMENISKA ”DAGLEDIG TRÄFFAR”
I SOLLEBRUNN kl 11
24 februari i Sollebrunns församlingshem
Bildvisning ”Från död till liv” - Mats Andersson

16 mars i Pingstkyrkan
20 april i Gräfsnäskyrkan
18 maj i Sollebrunns församlingshem
Enmansteater med Emy Ståhl ”Lina Sandell”

Kvarnabo församlingshem
SAMTALSGRUPPEN I KVARNABO
onsdagar ojämna veckor kl 14 - 16
17/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4

DAGLEDIGTRÄFF I KVARNABO
följande tisdagar kl 10 - 12
16/2, 15/3, 19/4

VÅRENS EKUMENISKA ”KRETSTRÄFAR”
I LÅNGAREDS BYGDEN KL 10.30
3 mars i Långareds församlingshem
7 april i Loo missionshus
12 maj i Långareds missionshus
2 juni (lokal okänd)

Bjärkegården
Mässa på onsdagar kl 16.00

24/2, 6/4, 15/6 och 27/7
FÖRSAMLINGSRESA
Torsdagen den 16 Juni
Vi styr kosan mot Vättern
Anmälan tidigast
måndagen den 23 Maj

VÄLKOMMEN

(Mer information kommer)
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Bön

Middagsbön
Måndag, onsdag, torsdag och fredag Kl. 12
i Sollebrunns församlingshem.
Tisdagar vid Värmestugan Kl. 11.30
i Sollebrunns församlingshem.

VÄRLDSBÖNDAGEN
Fredagen den 4 mars Kl. 19
i Sollebrunns församlingshem.

Var med och delta i en världsvid bön under
ett dygn. Programmet kommer från Kuba
Tema: ”Ta emot barnen-Ta emot mig”

till

Tillfälle till stilla bön
och förbön ges i
Andaktsrummet i
Sollebrunns
församlingshem

BÖN

torsdagar jämna veckor

Välkommen

kl. 18.00-19.00.
VARMT VÄLKOMMEN

ANDAKTSRUMMET

Andaktsrummet är tänkt att vara ett rum för
enskild bön och tillbedjan. Ett rum mitt i
samhället för varje människa som söker ro,
djup och stillhet. En oas för eftertänksamhet.
Därför uppmanar jag dig som använder dig av
detta rum att behandla det så att stillheten
och ron bevaras. Lämna det så som du vill att
det skall vara när du kommer.
Var försiktig vid ljuständning.
Rummet är öppet
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar

7.30 - 19.30
7.30 - 19.30
7.30 - 21.30
7.30 - 20.30
7.30 - 15.30

Dörren låses automatiskt en halv timme efter
öppettiden och sätts larmet på.

Välkommen
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Rolf Wollert
kyrkoherde

Bjärke församling
PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling

Barnverksamhet
Församlingspedagog Kerstin Karlsson
0322 - 837 12
kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se
0722 - 520 534
Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson
Barnledare Katarina Klintenberg 		
0322 - 837 25
katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se
Barnledare Siv Ekman 		
0322 - 837 27
siv.ekman@svenskakyrkan.se

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

0322 - 837 00,
0322 - 406 05

Ungdomsverksamhet
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Komminister Hans Tengler		
hans.tengler@svenskakyrkan.se

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

kl 9 - 12
kl 13 - 15

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
Facebook: www.facebook.com/svenskakyrkanibjarke
PERSONAL
Administration
Kyrkoskrivare Heinz Böhm		
heinz.bohm@svenskakyrkan.se
Ekonomiassistent Ulrica Larsson
ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Präster
Kyrkoherde Rolf Wollert 		
rolf.wollert@svenskakyrkan.se
Komminister Tomas Lindskog		
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se
Komminister Hans Tengler		
hans.tengler@svenskakyrkan.se
Diakoni
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se

0322 - 837 00
0322 - 837 10
0322 - 837 14

0322 - 837 04
0322 - 837 07
0322 - 837 08

0322 - 837 05

KYRKOGÅRDAR & FASTIGHETER
Fastighets & Kyrkogårdschef
Björn Lormark			
bjorn.lormark@svenskakyrkan.se
Vaktmästare
Vaktmästare Jan-Åke Holgersson
jan-ake.a.holgersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Jenny Eliasson		
jenny.eliasson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Lars Andersson 		
lars.i.andersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Katarina Eriksson
Vaktmästare Anneli Andersson 		
POLITIKER
Kyrkofullmäktiges ordförande
Bo Lundbladh			
bo.lundbladh@tele2.se
Kyrkorådets ordförande
Karin Backlund 				
karin74backlund@gmail.com

0322 - 837 14
0322 - 837 08

0322 - 837 06

0322 - 837 16
0322 - 837 17
0322 - 837 18
0322 - 837 23
0322 - 837 15

0705 - 40 03 82

0705 - 76 81 84

Kyrkomusiker
Kyrkomusiker Ulf Esborn 0730 - 331 332, 0322 - 837 09
ulf.esborn@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Johan Mellgren 		
0322 - 837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Robert Jenderman
0322 - 837 22
robert.jenderman@svenskakyrkan.se
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Vedugnen ger skjuts ut
ur fattigdomen
Ma Naing Naing drömmer om att barnen ska få utbildning.

I den burmesiska byn Pale är mat ingen självklarhet. Ma Naing Naings familj är inget undantag. De svälter inte, men maten är alltid knapp.
Nu har de fått lära sig att tillverka effektiva
vedugnar som de kan sälja och på så vis skapa
ett bättre liv.
Det ryker från spisen. Ma Naing Naing lagar
lunch, wokad vattenkrasse med chili. Den yngsta i
familjen – tvååriga barnbarnet Khine Wut Hmone
Kyaw – gnyr. I dag är det många munnar att mätta, eftersom brorsdöttrarna är på besök, men maten räcker. Det är dock ingen självklarhet i Pale,
en isolerad by på den burmesiska landsbygden.
– Vi hankar oss fram. Ibland hjälper vi till på en
gård. Under dåliga perioder måste vi be om förskott, säger Ma Naing Naing.

Rättigheter ger förändring
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Burma är ett land med underutvecklad landsbygd
där skola och sjukvård ofta saknas. Här är barnadödligheten hög, vägarna dåliga och många
människor lever isolerat med få möjligheter att
försörja sig. Svenska kyrkan stödjer sedan 2008
projekt i Burma och Ma Naing Naings familj deltar i ett projekt som Lutherska världsförbundet
driver.
Målet är att minska fattigdom genom att arbeta
med mänskliga rättigheter och utgå från människors egna behov.
– Det kan handla om ett lån, om att starta en kvin-

nogrupp, om att sätta upp en sparfond i en by. En
liten skjuts i rätt riktning för att ta sig ur den mest
akuta fattigdomen, säger projektkoordinator Salai Aung Tun Min.

Dröm om utbildning

Ma Naing Naing och hennes make har fått utbildning i att tillverka effektiva vedugnar som gör att
såväl matlagning som vedinsamling går enklare.
Ugnarna säljer de.
– Vi vill föda upp ankor. Men vi behöver ett större
startkapital för att komma igång. Vi funderar på
att ta ett lån från fonden. Problemet är bara att
lånet ska betalas tillbaka inom två månader, och
att föda upp en anka tar sex månader. Så vi sparar
på annat sätt.
Ma Naing Naing drömmer om att barnen ska få
utbildning och att familjen ska ha råd att gå till läkaren när de blir sjuka. Hon hoppas att de yngsta
flyttar till Rangoon när de är vuxna.
– Möjligheterna är större där. Jag tror att nästa
generation kommer att få det bättre, säger hon
och kramar barnbarnet.

Text: Anna Wahlgren
Foto: Magnus Aronsson, IKON

Svensk mission 150 år
Jag har sedan jag varit liten haft ett stort intresse
för missionsarbete och nu den 15 mars är det faktiskt 150 år sedan som den första riktiga svenska
missionen startade efter många år av förberedelser. Denna dag 1866 lade en båt till i Massawas
hamn i Abessinien (nu Eritrea). Det blir början på
en resa genom höga berg och svår terräng. Resan
gick för de tre missionärerna (knappt fyllda 30år),
till Kunamafolkets land. Här byggdes den allra
första missionsstationen upp och här börjar man
också med både Gudstjänster och undervisning.
När jag under hösten 1993 fick möjlighet att besöka besöka de första missionsstationerna och
jag fick även möjlighet att färdas på samma vis
som många av de första missionärerna från Sverige, på kamelryggen genom torra slätter mellan
stationerna. Under denna resa fick jag för första
gången höra om de tidiga missionärerna i Eritrea
och vad de betytt och fortfarande betyder i för allt
vårt missionsarbete men även kontakten mellan
Eritrea och Sverige.

Här på kullen ligger den äldsta missionstationen.

Vi kommer i Bjärke församling att fira dessa 150
år genom att ha en missionsfest den 15 mars i Sollebrunns församlingshem med föredrag, sång av
körer samt dans och mat tillsammans med våra
eritreanska bröder och systrar i vår församling.
Ni är alla välkomna att dela dena dag med oss!
Text och foto: Magnus Dahlqvist

Insamlingsdag med
missionsfest
Tisdagen den 15 mars kl 18
i Sollebrunns församlingshem
Det blir lotterier, sång av körer, konfirmander och
barngrupper medverkar, föreläsning om mission i
Eritrea under 150 år, dans tillsammans med eritreanska
gruppen och det blir eritreansk mat!

VÄLKOMMEN!

Julkrubba i Magra församlingshem

Församlingens barnkör,
Tonfiskarna, deltog i november
på en barnkördag på Flämslätt
tillsammans med ett 60-tal barn
från Skara stift.
Övning och aktiviteter under dagen
och en avslutande musikgudstjänst
för allmänheten varefter trötta och
glada barn och ledare åkte därifrån.
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Långared på 1:a Advent

Långared på 1:a Advent

Julsången i Stora Mellby kyrka

Antens kyrkokör

Kom gärna och sjung i någon av våra körer!
Julnatten i Erska kyrka
Invigningen av Sollebrunns
församlingshem

Foton på detta uppslag: Siv Ekman, Johan Mellgren, Ulf Esborn och Karin Backlund

Vi har körer i Anten, Erska, Långared, Magra
och Stora Mellby där det alltid plats för fler.
Hör av er till någon av våra kyrkomusiker:
Robert Jenderman, Ulf Esborn eller Johan Mellgren
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”Att dra sitt strå till stacken”
Projektet ”Siphilile =”Vi mår bra” i Swaziland
Projektet drivs av Svenskakyrkan och SIDA.
Genom att utbilda ledande kvinnor på den
lokala orten till ”Mentor mammor” vill man
genom hembesök sprida kunskap om kost och
vikten av att amma/hälsa, vikten av god hygien
och att hålla barnen varma/ kvinnors rättigheter
och kunskap i att inte sprida HIV. Swaziland är
det land där flest människor är drabbade av HIV.
Mentor mammor arbetar fyra timmar om dagen
Första lördagsförmiddagen i varje månad öppnar
och gör då hembesök, där man följer barns utvi nu ”Cafe Myran” i Sollebrunns församlingsveckling de fem första åren (då barnadödligheten
hem. Då får vi möjlighet att ”dra vårt strå till
är som störst). (Projektet ”mentor mammor” hjälstacken” . Ta med någonting som du vill arbeta
per också ensamma mammor till egen försörjning
med. Var med och baka. Du kan också köpa lite
så de inte blir så utlämnade till tillfälliga förbinsmörgås fika eller bara umgås och skänka en slant.
delser med män).
En trevlig förmiddag tillsamman för en bättre till”Barnens hopp” i Ukraina
varo för våra vänner.
Barnens hopp arbetar socialt för ge barn, ungdoOvanför trappan i församlingshemmet kommer vi
mar och familjer möjlighet till ett bättre liv. Man
att ha en alltid pågående försäljning. Här kan du
delar ut matpaket till fattiga barnfamiljer. Hjälper
skänka saker du gjort allt från broderade dukar,
till så att barn kan få gå i skolan. Man bedriver
målade tavlor, stickade vantar till sticklingar och
barnhemmet ” Novy Dom” i Reni. Både för barn
tomatplantor, endast fantasin sätter gränser. Det
som bor där permanent och för barn som behöver
du vill skänka lämnas till Katarina Malmqvist unbo där under en tillfällig period.
der ”soppan” på tisdagarna i församlingshemmet
eller på fredagsförmiddagar på pastorsexpeditionen.
Katarina Malmqvist
Du kan också ringa för att avtala tid 0322-837 05.
Alla pengar vi får in delas lika mellan våra två projekt.
Följande dagar mellan kl 10-13:
Första ”Cafe Myran” blir den andra lördagen i
13/2, 5/3, 2/4, 7/5
februari. Alltså den 13:e. Öppet kl. 10.00-13.00.
Nu kommer vi i Bjärke församling att starta en ny
verksamhet för att uppmärksamma vårt internationella arbete. Som bröder och systrar har vi ju
ett ansvar att hjälpa varandra oavsett vart på jorden vi befinner oss och som vi alla vet är behoven
oändligt stora. Därför har vi valt att begränsa oss
till att helhjärtat stötta två projekt ”Mentor mammor” i Swaziland och barnhemmet ”Novy Dom”
i Ukraina.
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Novy Dom
I den lilla staden Reni längst ner i hörnet av
Ukraina mot gränsen av Moldavien och Rumänien, ligger barnhemmet Novy Dom. Det nya
huset kan vi översätta och den ger ett nytt hem för
barn och ungdomar i den av ekonomisk ruin och
socialt hopplöshet utsatta staden. En stad vars
blomstringstid man fortfarande ser spår av. Även
om den stora stationen nu endast trafikeras av
ett enda tåg om dagen. Där den stora hamnen nu
endast ser ruiner och den pampiga färjestationen
i sovjetpampig glans, nu inte längre ser vare sig
färjor eller passagerare.
Det var Agneta Bergström som såg behovet av
stöd och hjälp för de barn och ungdomar som for
illa av missbruk, fattigdom och hopplöshet. Hon
driver nu barnhemmet med ekonomiskt stöd av
bl.a. Reseindustrins Barnfond och av Ukrainagruppen i Långared. Gruppen som bildades för att
ge överlevande barn och ungdomar från Tjernobyls närområde, en stunds vila från radioaktivitet,
har flyttat sitt engagemang dit. När nu behovet av
det andra upphört.
Jag var där i höstas och det är ett fantastiskt arbete som Agneta med personal utför för att ge hopp

Kjell Norberg och Rolf Wollert berättar
om Novy Dom

och framtidstro och en god plats att vara för ett
femtontal barn. Barn som kommer från oerhört
svåra förhållanden med social misär, alkoholism
och övergrepp.
Den 4 februari kl 19 i Sollebrunns församlingshem, Berättar Missionspastor Kjell Norberg och
Rolf Wollert om sina erfarenheter av Novy Dom
och resan dit. Novy Dom är ett av de insamlingsobjekt som vi i Bjärke församling vill lyfta upp
och engagera oss i.
Rolf Wollert

Faktarutor
SWAZILAND

-Södra Afrikas minsta stat.
Gränsar mot Mocambique och Sydafrika
(saknar kust)
-Har ca 1,3 milj. Invånare
Medelivsålder (2013) 49år, medelivsåldern
sjunker.
-Före detta Brittisk koloni, blev självständigt
1968.
Jordbruk i både stordrift och småbruk
producerar bla. majs, ananas, citrusfrukter och
bomull. Gruvdriften har minskat. Mat förädlande
industri bla.
-Stark monarki.

UKRAINA

-Gränsar till Rumänien, Polen, Moldavien,
Ungern, Slovenien, Vitrysslans och Ryssland
-Har knappt 46 milj. Invånare.
-Blev självständig stat 1991
-Stora motsättningar mellan öst och väst.
-Världens tredje största spannmåls exportör (2011).
-Näst största militära styrka i Europa.
-Republik. Styrs av en president och premierminister med regering.
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Personal
Sonja slutar

Sonja Johansson har fått en ny tjänst som diakon i Vänersborg och lämnar oss i januari. Sonja
har gjort ett gott arbete med både ungdomar och
äldre. Inte minst har hon haft ett stort engagemang
för de utsatta och illa medfarna. Både yngre och
äldre och medelålders. Inte minst uppskattad har
hon varit av de ungdomar som följde med på
resan till Taize, där de fick uppleva mycket.
Nu går hon vidare till ny tjänst och lite mer
regelbundna tider. Vi tackar för hennes tid hos oss
och önskar henne all glädje och välsignelse i sin
nya tjänst.
Rolf Wollert

Ny Kyrkogårdschef

Kyrkorådet har anställt Björn Lormark som ny
fastighets och kyrkogårdschef efter Christian
Wrangmo. Björn kommer närmast från en tjänst
på gatukontoret i Alingsås, men har erfarenhet
av kyrkliga fastigheter och kyrkogårdar från
Ronneby. Björn kommer att börja sin anställning
den 1/2 och vi hälsar honom välkommen till oss
i Bjärke.
Rolf Wollert
Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i
Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni
också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude
eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla
är ni ett i Kristus Jesus. Gal 3:26-28

Kristen
Djupmeditation

Café Sorgen
och glädjen.
I Bjärke församling har vi under många år haft
det vi kallar Leva-vidare-grupper, dvs vi har
inbjudit dem som under året har förlorat make
eller maka. Ibland har det dock varit för få för
att det ska kunna bli en grupp. Därför vill vi
erbjuda en ny möjlighet. Ett öppet café, där vi
träffas en gång i månaden. Till dessa samlingar
är alla välkomna som har erfarenhet av sorg.
Du är välkommen som alldeles nyligen har förlorat någon, men också du som har flera års
erfarenhet av sorgen.
Tillsammans delar vi med oss så mycket eller
så lite vi orkar och vill. Säkerligen kan din erfarenhet av sorgens många dagar vara till hjälp
för någon annan och kanske kan du få hjälp
genom andras berättelser.
Våra erfarenheter av grupper under åren är
att delandet ger kraft att leva vidare.
Hilja och Maria är de personer som har lovat
att vara värdar för cafét och varje gång finns
också en präst/diakon med.
Tiden är 11.00 och platsen
Sollebrunns församlingshem.
Dessa datum är planerade för våren:
18/2, 17/3, 21/4, 19/5
Välkommen en gång eller många gånger!

Alla mår vi bra av att hitta balans mellan aktivitet och avslappning.
Den metod vi använder I Sollebrunns församlingshem är enkel och kallas
sedan länge kristen djupmeditation. Kroppshållningen, andningen och ett
öppet sinne är basen i meditationen och vi sitter på stolar eller pallar, i ett
vaket men avslappnat läge. Grundinställningen under meditationen är att
låta allt vara som det är.
Meditationen inleds med ett bibelord och därefter mediterar vi i 2 x 20
minuter med meditativ gång mellan passen.
Vi träffas varannan torsdag ( jämna veckor) med start den 14 jan.
Introduktion för nya deltagare från klockan 19.00
Den gemensamma meditationen startar klockan 19.15
Ingen föranmälan behövs, vi tillämpar drop-in.
Du är välkommen de gånger som passar dig.
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BARNSIDAN
Detta nummer har en liten men svår Finn - Fem - Fel uppgift. Lycka till!

VATtENSKaDA

I höstas flyttade vi in i de nyrenoverade lokalerna och det
har varit ett lyft för verksamheten. Vi hade inför vårterminen kommit bra iordning och kunde se fram emot att
starta verksamheten under vecka 3, tyvärr blev det en
vattenläcka från en av våra toaletter och hela golvet blev
Nu väntar vi på att det skall torka ordentligt och sedan
förstört i våra förråd, pysselrummet och lek o stoj rumatt golv och annat åter kommer på plats. Det kommer
met. Vi får därför vara i den del som Källa(r)n i huvudsak
att ta några veckor.
är och det kommer vara lite mindre plats för oss alla.
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

AVLIDNA:

Elsie Margit Viola Andersson
Doris Elisabet Olausson
Yvonne Birgitta Gustafsson
Signe Birgitta Gustafsson
Arne Harry Roland Larsson
Ivar Alrik Andersson
Elis Johannes Ehn
Sven Larsson

DÖPTA:

William Ask
Tilda Kämäräinen
Frost Elmslätt
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Musik under fastan
och våren 2016
Musikgudstjänst,
Ingmar Olsson - ”Ett enda liv”
6/3 kl 18:00 Stora Mellby kyrka

Möt sångaren, kompositören och inspiratören Ingemar
Olsson med sånger från ett halvt sekel.
”Du vet väl om att du är värdefull” är ju bara en av dessa.
Sångerna framförs tillsammans med Stora Mellby och
Antens kyrkokörer och kompmusiker under ledning av Ulf
Esborn.

Musikmässa,
”Sju Mariasånger av John Bell”
Jungfru Marie bebådelsedagen
13/3 kl 11:00 Erska kyrka

Ingmar Olsson medverkar 6/3

framförs tillsammans med Erska kyrkokör, solister och
instrumentalister. Sångcykeln skildrar Marias liv från bebådelsen till Jesu korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd.
Ett liv som pendlar mellan djupaste tragedi till höjden av
glädje.

Musikgudstjänst,
”Jesu sju ord på korset”
25/3 kl 15:00 Långareds kyrka

Repris av förra årets uppskattade framförande av Schütz
”Jesu sju ord på korset” Denna gång hör vi Erik Mjönes
tolka rollen som Jesus samt Långaredskören, Vårgårda
vokalensemble, lokala solister samt instrumentalister,

Musikgudstjänst,
”Livet vann”
Annandag påsk
28/3 kl 18:00 Lagmansereds kyrka

Erik Mjönäs medverkar 25/3

Påskens drama i psalmer, sånger och musik.

Musikgudstjänst,
”Bach XIV”
24/4 kl 18:00 Antens kyrka

Bachs samlade orgelverk med Robert Jenderman vid
orgeln, denna gång medverkar även blockflöjtisten Jessica Johansson bördig från i Kvarnabo Hon studerar för
närvarande på masterprogrammet på Musikhögskolan i
Malmö där hon i våras tog en konstnärlig kandidatexamen
i blockflöjt. Som hon själv säger är det alltid ett stort nöje
att få komma hem till bygderna igen för att gästspela.
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Jessica Johansson medverkar 24/4

Välkommen att fira gudstjänst!
14 februari
Första söndagen i fastan
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Taizémässa		

Erska kyrka
Magra kyrka

21 februari
Andra söndagen i fastan
Kl. 10
Ekumenisk gudstj. Loo missionskyrka
Kl. 11
Mässa			
Erska kyrka *
Kl. 18
Gudstjänst		
Antens kyrka
Kl. 18
Gudstjänst		
St Mellby kyrka
28 februari
Tredje söndagen i fastan
Kl. 10
Gudstjänst 		
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Musikgudstjänst		

Magra kyrka
Erska kyrka
Anten kyrka

6 mars
Midfastosöndagen
Kl. 10
Gudstjänst 		
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Musikgudstjänst		

Långareds kyrka
Erska kyrka
St Mellby kyrka

13 mars
Jungfru Marie bebådelsedagen
Kl. 10
Gudstjänst		
Kl. 11
Musikmässa		
Kl. 18
Gudstjänst		

Antens kyrka
Erska kyrka *
Magra kyrka

20 mars
Palmsöndagen
Kl. 10
Gudstjänst		
Kl. 11
Mässa			
Kl. 15
Gudstjänst		
Kl. 15
Gudstjänst		

St Mellby kyrka
Erska kyrka
Långareds kyrka
Magra kyrka

21, 22, 23 mars i stilla veckan
Kl. 18
Passionsandakt		

Sollebrunns förs. hem

24 mars
Skärtorsdagen
Kl. 18
Mässa			
Kl. 18.30 Ekumenisk mässa		
Kl. 18
Mässa			
Kl. 20
Mässa			
Kl. 20
Mässa			
Kl. 20
Ekumenisk mässa		

Lagmansereds kyrka
Långareds kyrka
St Mellby kyrka
Antens kyrka
Erska kyrka
Magra missionskyrka

25 mars
Långfredagen
Kl. 11
Gudstjänst		
Kl. 15
Musikgudstjänst		
26 mars
Påskafton
Kl. 23.30 Ekumenisk påsknattsmässa

Erska kyrka
Långareds kyrka

Erska kyrka

27 mars
Påskdagen
Kl. 10
Gudstjänst		
Kl. 10
Ekumenisk gudstj.		
Kl. 15
Gudstjänst 		
Kl. 15
Gudstjänst		
Kl. 18
Gudstjänst		

St Mellby kyrka
Långareds missionskyrka
Anten kyrka
Erska kyrka *
Magra kyrka

28 mars
Annandag påsk
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Musikgudstjänst		

Erska kyrka
Lagmansereds kyrka

3 april
Andra söndagen i påsktiden
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
St Mellby kyrka

10 april
Tredje söndagen i påsktiden
Kl. 10
Mässa			
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Gudstjänst		

Antens kyrka
Erska kyrka
Magra kyrka

17 april
Fjärde söndagen i påsktiden
Kl. 10
Gudstjänst		
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Musikgudstjänst		

Långareds kyrka
Erska kyrka
St Mellby kyrka

24 april
Femte söndagen i påsktiden
Kl. 10
Gudstjänst		
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Musikgudstjänst		

Magra kyrka
Erska kyrka *
Antens kyrka

1 maj
Bönsöndagen
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
St Mellby kyrka

5 maj
Kristi himmelsfärdsdagen
Kl. 8
Gökotta			
Långareds förs. hem
Kl. 8
Gökotta			
Gräfsnäs slottspark
efteråt vandring genom bokskogen till Kvarnabo
Kl. 10.30 Mässa			
Kvarnabo förs. hem
Kl. 11
Gudstjänst 		
Lagmansereds kyrka
8 maj
Söndagen före pingst
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
Magra kyrka

14 maj
Kl. 14

Långareds kyrka

Konfirmand redovisning

15 maj
Pingstdagen
Kl. 10
Konfirmation med mässa
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Musikgudstjänst		

Långareds kyrka
Erska kyrka *
St Mellby kyrka

16 maj
Annandag pingst
Kl. 19
Mässa			

Antens kyrka

22 maj
Heliga trefaldighets dag
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
Magra kyrka

29 maj
Första söndagen efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa			
Kl. 15
Gudstjänst		
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
Antens kyrka
St Mellby kyrka

Med reservation för felskrivning och ändringar.
Se vidare på anslag, tidningsannonser och hemsida för information
om medverkan av körer, barngrupper och solister mm.

BUSSEN TILL ERSKA KYRKA
* = TAKyrkbussen
avgår 40 min före Gudstjänsttid.
Datum:

21/2, 13/3, 27/3, 24/4 och 15/5

Start genom Gräfsnäs- Sollebrunn- svänger in vid Erskavägen- Skolgatan- Bjärkegården- Mellbyvägen
(vänder vid transform)- via korsningen- kyrkan. Du kan stå var du vill utefter denna väg. Ge tecken!
Har du svårt att ta dig till kyrkan och istället vill ha besök i hemmet? Kontakta oss, någon
av våra präster eller diakon, eller via pastorsexpeditionen, 0322-83700.
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L

ivskraft
-kvällar om livsmod, andlighet, fördjupning
		

Livskraft-kvällarna startar åter under våren med näring & påfyllning för både kropp, själ och ande..
Blandningen berikar och tar oss med på äventyr i det mänskliga livet.

Tiden är alltid 19.00 i Sollebrunns församlingshem - Fri entre

Torsdagen 4 februari kl 19.00
”Barnens hopp” i
Ukraina
Kjell Norberg och
Rolf Wollert

I den lilla staden Reni längst ner i
hörnet av Ukraina mot gränsen av
Moldavien och Rumänien, ligger
barnhemmet Novy Dom. Det nya
huset kan vi översätta och den ger
ett nytt hem för barn och ungdomar i den av ekonomisk
ruin och socialt hopplöshet utsatta staden. (Se mer på sidan 11)

Torsdagen 18 februari
kl 19.00
Från Aleppo till
Sollebrunn
Abdul Wahab
som har flytt från Aleppo,
i Syrien

Möt Abdul Wahab som berättar om sin flykt från krigets Syrien.
Som så många andra tvingades han ta den farliga vägen över Medelhavet, med en undermålig båt som inte klarade resan. Abdul kommer att visa bilder både från Aleppo och från flykten och berätta
om varför han valde att fly och vad han ser fram emot att kunna
göra i Sverige.

Torsdagen 3 mars kl 19.00

”Hur digitaliserat
kan ett liv bli?”
Anders Almingefeldt
Psykolog, författare

Vad gör den nya medieanvändningen med
oss psykologiskt, på gott och ont? Vilka
nya problem ställs vi inför, när mobilen och datorn alltmer reglerar
det mellanmänskliga? Anders är kanske känd från sin insiktsfulla
tankar i ”psykologspalten” i Alingsås tidning. Han har dessutom
författare av boken. ”Två psykologer talar ut”

Torsdagen 14 april kl 19.00
”Hur mycket är du
värd?”
Rolf Wollert
Kyrkoherde i Bjärke församling

Hur mycket är du värd?
Vi läser i tidningen att Zlatan Ibrahimovic är värd
sådär 140 miljoner och att en portion mat till våra
äldre får kosta 5,23kr.Vad menar vi när vi pratar
om människovärde och hur kan man tänka kring
vad en människa är värd.
Rolf Wollert tar oss igenom en historisk och nutida fundering kring
värdefrågan.

Torsdagen 28 april kl 19.00

OOOps, det har kommit en tonåring in
i hemmet!
Lennart Björklund
Psykoterapeut, föreläsare

Ur innehållet:
Fyra områden som förändras: Att bli
tonåring: En inre revolution. Att växa in
i sin nya kropp – spegelsjukan. Förälskelsen – alla svåra beslut. Kompisar viktigast.
Nytt sätt att uppfatta sig själv, andra och
omvärlden. Meningen med livet – moralutvecklingen. Att vara tonårsförälder när man själv finns i medelålderskrisen. 6 vägar till konfliktlösning.

Torsdagen 12 maj kl 19.00

”Tanken-på jakt efter samtiden.”
Ingmar Nylund,
Författare, präst

Vår tids snabba förändringar sker
på alla plan, också i vårt innersta. Invanda tankemönster och
värderingar tvingas vi ifrågasätta
på grund av ändrade livsvillkor. Det är något djupt personligt och
smärtsamt hos var och en. Även om det är markant i vår tid är det
inget nytt. Jag skriver romaner om hur inre revolutioner följt oss
människor genom historien – ett livsvillkor för människan, att finna
livsmönster och harmonier i en ständigt ny värld.

