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Vår prästpraktikant Camilla
Församlingsresa
till Bohuslän
Hänt i bilder
Sommaröppet

R

Notiser & Evenemang

olfs
uta

Efter ett tag märkte jag att det fanns en hel
del gäster på det lilla hotellet som bar ett blått
plast-armband om armen. Det var skönt att
komma ner till värmen och fantastiskt att bada
i vatten som inte kylde utan värmde. Strålande
sol och blåaste vatten på den lilla ön där vi tillbringade en semestervecka. Och två små ortodoxa kapell passerade vi på vägen ner till stranden. Men varför bar en del människor på vårt
hotell blå plastarmband om sin arm? Det var inte
förrän vi tillbringade en förmiddag vid poolen
och jag var framme och köpte lite dricka, som
jag förstod. För till skillnad mot mig, som betalade mitt vatten, så fick människorna med blått
armband det gratis. De var ”all-inclusive”-gäster
som betalat allt hemifrån och nu kunde gå till
frukost, lunch och middag och allt emellan,
utan att betala. Och aldrig behövde lämna sitt
trygga hotell för att få det de ansåg sig behöva
och ha rätt till.

Vad händer med oss människor när vi blir så
bekväma och så rädda om våra egna privilegier, att vi inte har plats för de som behöver
hjälp. Vi behöver öppna våra hjärtan och båda
ta emot de som söker hjälp, men också som
världsmedborgare se till att varje människa på
den plats hon, han eller hen lever, har möjlighet att utvecklas i trygghet och frihet. Och som
alltid måste vi börja hemma i vår lilla miljö. Vi
delar bröd och vin och övar oss i att dela liv.
Välkommen att vara med och öva.

Rolf Wollert

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

Ansvarig utgivare:
kyrkoherde Rolf Wollert
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Välkommen
till

BÖN

Kvarnabo församlingshem

Tillfälle till stilla bön
och förbön ges vid

SAMTALSGRUPPEN I KVARNABO
onsdagar ojämna veckor kl 14 - 16

kyrktorget,
pastorsexpeditionen

9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11 och 2/12

torsdagar jämna veckor

kl. 18.00-19.00.
VARMT VÄLKOMMEN

DAGLEDIGTRÄFFAR I KVARNABO
Tisdagar kl 10-12

29/9, 20/10, 17/11

SOCKENRÅD I KVARNABO
onsdagen den 7/10 kl 19

”VÄRMESTUGAN”

När vi låg på stranden och såg ut över det blå
hav som skiljer Grekland från Italien, så såg
det bedrägligt lugnt och stilla ut. Samtidigt vet
jag att där ute, just i den stund när jag doppar
min kropp i de salta havet, så kämpar människor för sitt liv i små rankiga båtar för att
komma från ett ”all-exclusive” liv, till att få en
del av oss som har ett ”all-inclusive” liv. Tänk
att Medelhavet, som när Jesus vandrade på jorden var ett hav som förenade människor med
olika hudfärg, olika kultur, olika religion, nu
har blivit ett hav som separerar människor. Ett
hav som sätter en gräns och stänger ute.

Kyrkbladet

Kyrktorget, Pastorsexpeditionen

Tisdagar på kyrktorget, pastorsexpeditionen
mellan 11.30 - 13.30, Middagsbön 11.30.
Smörgås, kaffe, kaka och gemenskap.
I DEN MÅN DET FINNS, ANVÄNDER VI
EKOLOGISKA RÅVAROR
VI ANVÄNDER ALLTID SVENSKA KÖTT- OCH
KYCKLINGPRODUKTER I VÅRA SOPPOR.

Övriga träffar
HÖSTENS EKUMENISKA
”DAGLEDIGTRÄFFAR” I SOLLEBRUNN
16 september i Gräfsnäskyrkan
21oktober i Gräfsnäskyrkan
18 november i Pingstkyrkan
16 december i Sollebrunns församlingshem
HÖSTENS EKUMENISKA
”KRETSTRÄFFAR” I LÅNGAREDS BYGDEN

3 september i Vänga missionshus
1 oktober i Långareds missionskyrka
5 november i Loo missionskyrka
3 december i Långareds församlingshem

Foto: Magnus Dahlqvist

Nästa nummer eventuellt 26/11 2015
Manusstopp 21/10 2015

Layout och produktion:
Magnus Dahlqvist
och redaktionsgruppen.
Framsidesbild:
Sommarängen vid Magra kyrka.
Foto: Ulf Esborn

Kyrkbladet ges ut av
Bjärke församling
4 gånger / år.
För kontakt: 0322 - 837 00
bjarke.forsamling@
svenskakyrkan.se
Reservation för fel och ev ändringar.

Stora Mellby församlinshem
Sockenråd i
Stora Mellby församlingshem
tisdag 29/9 kl. 19.00
Alla hjärtligt välkomna,
Hans Tengler

VÄLKOMMEN

Bjärkegården
Mässa på onsdagar kl 16.00
2/9, 30/9, 28/10, 25/11, 23/12
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Vår prästpraktikant Camilla

Meddelanden
AVLIDNA:

DÖPTA:

Ann-Britt Olsson
Holger Svensson
Evert Larsson
Eivor Hansen
Aina Jonsson
Allan Jonsson

VIGDA:

Klara Kjällgren
Kevin Eriksson
Tea Jacobsson
Tilja Påfvelsson
Tino Thor

Agneta Bjurström & Per Anders
Valdemar Nordqvist Bjurström
Åsa Borg & Magnus Josefsson
Kerstin Rigstedt & Örjan Hägglund

Svea Stina Amalia Härenstam
Charlie Fredriksson
Alva Gustafsson
Julia Larsson
Maia Larsson Kåhl

Karl Gustav Johansson
Karl-Erik Andersson
Reidun Westberg
Kurt Johansson
Lars Ruusvik

Robin Carlsson
Felix Frisk
Elsa Mökander

Bjärke församling
PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling

Diakoni
Ungdomsdiakon Sonja Johansson
0322 - 837 11
sonja.johansson@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
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
Barnverksamhet
Vik församlingspedagog Kerstin Karlsson 0322 - 837 12
kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se
0722 - 520 534
Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson 0322 - 837 03
ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se
Barnledare Magnus Dahlqvist 		
0322 - 837 14
Barnledare Katarina Klintenberg 		
0322 - 837 25
Barnledare Siv Ekman 		
0322 - 837 27

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

foto: privat

Kära församlingsbor och anställda
i Bjärke församling!
Tiden går fort när man har roligt min tid hos er som prästpraktikant har
bara susat förbi, men jag har hunnit med
en hel del, så som gudstjänster i olika
former, Musik i sommarkväll, vägkyrkan i Anten, Värmestugan, torgsång
och mycket mer.

önskar Bjärke församling ett stort lycka
till och Guds välsignelse över ert framtida arbete. Låt Jesus vara centrum
och kom ihåg att han har en unik
kallelse till var och en.

Till sist - ”Älska varandra. Så som jag
har älskat er skall också ni älska varJag är otroligt tacksam för den värme andra. Alla skall förstå att ni är mina
som ni har tagit emot mig med överallt lärjungar om ni visar varandra kärlek”.
dit jag har kommit, för varje dag som Joh 13:34-35.
jag har varit hos er har min längtan efter prästvigning vuxit sig allt större. Jag
Camilla Waller
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0322 - 837 00,
0322 - 406 05

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
FÖRSAMLINGSHEM
Långared
			
Sollebrunn
				
Stora Mellby
Magra
PERSONAL
Administration
Kyrkoskrivare Heinz Böhm		
heinz.bohm@svenskakyrkan.se
Ekonomiassistent Ulrica Larsson
ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se
Präster
Kyrkoherde Rolf Wollert 		
rolf.wollert@svenskakyrkan.se
Komminister Tomas Lindskog		
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se
Komminister Hans Tengler		
hans.tengler@svenskakyrkan.se

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

09
47
23
27

14
32
24
02

0322 - 837 00
0322 - 837 10
0322 - 837 04
0322 - 837 07
0322 - 837 08

KYRKOGÅRDAR & FASTIGHETER
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 		
INFORMATION
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Karin Backlund 				

0322 - 837 16
0322 - 837 17
0322 - 837 18
0322 - 837 23
0322 - 837 15
0322 - 837 14

0705 - 76 81 84
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Församlinsresa till Bohuslän

Gruppstarter

VÄLKOMMEN ATT VARA MED
I BARNVERKSAMHETEN!
Här berättar vi lite om de olika grupperna för barn och föräldrar som ordnas av Svenska Kyrkan i
Bjärke församling. Du får en Anmälningslapp av oss att fylla i första träffen, så att vi får veta telefonnummer till föräldrar och allergier, mm. Ta tag i någon av oss ledare i kyrkan eller ring/maila oss (se
baksidan) om du vill veta mer. Du är en del av församlingen. Välkommen att vara med!
Fram tills församlingshemmet i Sollebrunn är färdigrenoverad är vi i Sollebrunns Missionskyrka.
Gruppstarter vecka 36.
SMÅSTUNDEN 0-5 år

För föräldrar och barn tillsammans. 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
pyssel 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). Tills församlingshemmet är färdigrenoverat, är
vi i missionskyrkan. Ingen anmälan, ni är alltid välkomna!

Församlingsresa till bohuslän
Medan daggen lyfte sig över fälten samlade bussen upp dagens resenärer från de olika delarna
av församlingen. Väl framme i Kungälv hade vi
fått ett litet hum om Bohus fästnings dramatiska
historia, och bussen stannade på det lilla torget
framför kyrkan. Hotell ”Fars hatt” serverade oss
kaffe o smörgås efter ett visst strul. Men när alla
hade fått sitt kaffe och en plats att sitta på, så lade
sig lugnet och vi fick en trivsam stund tillsammans. I Kungälvs kyrka berättade Linus Åsemyr
om Kungälv och kyrkans historia. Att Kungälvs
kyrkas altartavla har så stora likheter med altartavlan i St. Mellby kyrka var en nyhet, åtminstone
för mig. Vi stillade oss i en andakt, innan vi fortsatte vår färd norr ut.
Med solen glittrande i vattnet passerade vi Tjörnbron för nästa stopp i Skärhamn. På Nordiska akvarellmuseet kunde de som ville beskåda isländsk
konst bland annat. En parkbänk i solen vid husväggen, skyddad från vinden, var ett gott alternativ. Till lunch serverades ”Dagens fångst” på den
6

intilliggande restaurangen. Vidare ut på Orust
besökte vi ”Tavlebords honungsgård”. Helge berättade med stor entusiasm om bin och honung.
Vi kunde få reda på saker som ”Hur fort kan ett
bi flyga? Hur mycket honung kan ett ensamt honungsbi samla in under en livstid? Hur många
bin kan det finnas i ett bisamhälle… osv”. I den
lilla butiken fanns hälsokost, hygien o skönhets
artiklar, allt på temat bin. Diverse smaksatta honungar kunde också inhandlas. En läskigt grön,
men mycket god ”Daim-tryffel tårta” serverades
till eftermiddagskaffet. Nu hade visserligen solen
gått i moln men vi fick ändå en mycket vacker
resa över Malö, Flatön och Ängö på väg hem. Johan Mellgren förmedlade ljuva dragspels toner av
Evert Taube, och tillsammans sjöng vi ”Maj på
Malö”,” Dans på Ängö” och ”Längtan till Bohuslän” med flera. Just som dagens första droppar
började falla närmade vi oss åter Sollebrunn. En
härlig dag tillsammans.
			
Katarina Malmqvist

Missionskyrkan i Sollebrunn
Måndagar 9.30-12.00
Långareds församlingshem
Onsdagar 10.00-12.00

KYRKANS BARNTIMMAR 4-5 år
Stora Mellby församlingshem
Måndagar och Torsdagar 8.30-11.30
Magra församlingshem
Tisdagar och Fredagar 8.30-11.30
OBS! Anmälan: Till Katarina Klintenberg
MINIORER

Miniorerna är en av kyrkans vardagsverksamheter för
barn. Vi leker, pysslar, spelar spel, bakar, sjunger, har en
andaktsstund med bibelberättelse, bön, tända ljus, frukt/
fika, drama och mycket mer.

Stora Mellby församlingshem
Miniorer 6-7 år Måndagar kl 12.30-14.00
Miniorer 8-9 år Måndagar kl 14.30-16.00
Långareds församlingshem
Miniorer 6-9 år Måndagar kl 17.30-19.00
Magra församlingshem
Miniorer 6-8 år Fredagar kl 12-13.30
Sollebrunns församlingshem
Miniorer 6-7 år Torsdagar kl 13-14.30
Miniorer 8-9 år Tisdagar kl 15.00-16.30

JUNIORER 10-12 år

Här får du möjlighet att träffa kompisar, spela spel, vara
med på tävlingar, baka, spela teater, pyssla, vara med på
andakt och även bara hänga. Ibland gör man vad man vill
(nästan) och ibland gör vi saker tillsammans.

St Mellby församlingshem
Juniorer Måndagar 17.00-19.00
Långareds församlingshem
Juniorer Onsdagar 17.30-19.30
Sollebrunns församlingshem
Juniorer Tisdagar 17.00-19.00
SÖNDAGSSKOLA

I samband med gudstjänsten har vi söndagsskola för alla
barn som kommer till kyrkan. Vi är med lite i början av
gudstjänsten innan vi går in i sakristian och har söndagsskola. Det blir en stund på barnens villkor med bibelberättelser, tända ljus, bön och skapande. Barnen är sedan med
i slutet av gudstjänsten. Ingen anmälan, kom när ni kan!

Erska kyrka
Söndagar kl 11.00

Musikul 6-7 år

Musikalisk lekstuga. Ibland medverkar vi på Gudstjänsten!
OBS! Anmälan till Kerstin Karlsson.

Missionskyrkan i Sollebrunn
Onsdagar 13-14

TONFISKARNA 8-12 år
För barn i årskurs 2 - 6. Vi sjunger, fikar och
leker med musik. Fram tills församlingshemmet
är färdigrenoverat är vi Sollebrunns missionskyrka med start vecka 36. Vi medverkar med sång i
kyrkan några gånger per termin.
Körledare Johan Mellgren
Missionskyrkan i Sollebrunn
Onsdagar kl. 16.45 – 17.45
7

Händelser i bilder

Händelser i bilder

Målning av
pastorsexpeditionen

MUSIK I
SOMMARKVÄLL

25/7 Erska Kyrka - Fröjdeljus
Mattias Welin, Cecilia Alriksson och Niclas Höglind

Konfirmation i Långared
- Lördagen den 9 maj 2015

2/7 Magra Kyrka,
Elin, Inga-Lill, Amalia och Ola Sjönneby

11/6 Stora Mellby Kyrka,
Andreas Landgren och Anna-Lotta Larsson

Foton: Ulf Esborn
Foto: Thomas Samuelsson (Konfirmandbild)

23/6 Antens Kyrka,
Kristoffer Wallin, Samuel Ingmarsson och Kerstin Karlsson

Midsommar i Magra

Konfirmandpastor Kjell Norberg & Konfirmandpräst Hans Tengler

Rad 2 fr. v: Hans Tengler/komminister, Linus Larsson, Nicolina Holmgren/ledare, Oskar Niklasson, Kjell Norberg/pastor.
Sittande fr. v: Noah Nilsson, Kristina Svensson Halvorsen, Ester Ingemarsson,Emil Lundin.
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Sommaröppet

Ungdomsverksamhet

Resa med
miniledarna

Riddare i
Franciskus
fotspår
Len Howard som Kung Arthur

Efter skolavslutningen hade vi våra traditionsenliga sommaröppet-verksamheter i Stora Mellby och i Sollebrunn. Årets tema var riddare, men vilket
barnen snart förstod inte handlade om att bli riddare utan att de istället fick
följa Franciskus från hans barndom och dröm om att bli riddare till att slutligen bli munk och leda folk på en annan väg - I Kristi fotspår.
Len Howard, kom och pratade om
att vara Franciskan och hur det var
att gå i skola som en vanartig gosse
och likheterna med Hogwarts. Han
berättade också om hur han kom
från England hit tills Sverige under
60-talet och hur arbetet med bland
annat rollspel och riddarskolan som
har likheter med det som vi jobbat
med under sommaren.
Len Howards avslutade sitt besök på

torsdagen med att vi i Stora Mellby
kyrka fick vara med om att få välja
om vi ville dubbas som riddare, vilket (nästan) alla gjorde.
Dagarna innan midsommar var annars fyllda av lek, pyssel och samlingar och alla barn och ledare hade
kul dagar. I Sollebrunn fick barnen
också prova på att bära på en tung
ringbrynja men alla orkade den.

Magnus hade sin rustning
med som barnen (och de
andra ledarna) gärna provade, se nedan.

Sedan förra hösten, har vi haft en liten
grupp med miniledare, som har hjälpt
till i vår miniorgrupp 8-9 år samt Junior
10-12 år i Sollebrunn. Deltagarna har haft
ledarträffar under året där en enkel form
av ledarutbildning har varit varannan
vecka under hösten och som i vår har varit
enbart ledarträffar. Innan sommarlovet avslutades det med resa till Liseberg.

Källa(r)n
Torsdagar kl.15-20 för er i års 6 - 9 (+)
i Missionskyrkan i Sollebrunn från
och med den 10/9.

Gemenskap, spel, fika, datorer,
pyssel, samtal, andakt.
Välkomna!
Magnus, Sonja och Hans
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Musik i församlingen

Musik i församlingen

Körverksamhet
i församlingen

Musik hösten
2015

Välkommen med i våra körer! Gammal som ung,
erfaren eller oerfaren körsångare. Vi övar som regel
en gång i veckan och medverkar under terminerna
med sång i gudstjänsterna i våra kyrkor.
Kontakta gärna respektive körledare för mer
information.

BARNKÖR:

Tonfiskarna:
För barn i årskurs 2 - 6. Vi träffas på onsdagar
kl. 16.45 – 17.45 sjunger, fikar och leker
med musik. Fram tills församlingshemmet är
färdigrenoverat är vi Sollebrunns missionskyrka
med start vecka 36. Vi medverkar med sång i
kyrkan några gånger per termin.
Körledare Johan Mellgren

Antens kyrkokör:
Tisdagar kl. 19.00 i Kvarnabo församlinghem.
Körledare Ulf Esborn

Långareds kyrkokör:
Torsdagar kl. 19.00 i Långareds
församlingshem.
Körledare Robert Jenderman
Magra kyrkokör:
Onsdagar kl. 19.00 i Magra församlingshem.
Körledare Robert Jenderman
Stora Mellby kyrkokör:
Torsdagar kl. 19.00 i St Mellby församlingshem.
Körledare Ulf Esborn
12

Orgelvesper Långareds kyrka, kl. 18
Robert Jenderman orgel.
Musik av Buxtehude, Von Koch och
Mendelssohn.

27/9

Andraé Crunch projektet,
Stora Mellby kyrka kl 18
Erik Mjönes, solist, St. Mellby och Antens 		
kyrkokörer, samt församlingskören och en 		
sångkör från Equmeniakyrkan, Alingsås.

4/10 Musikmässa, Erska kyrka kl 18
Red Wing Band: Leif Sivertsson klarinett, Hans
Zakrisson trombon, Ingemar Wågerman piano,
Hans Jörgensen banjo, Leif Melldahl bas och
Lennart Carlsson trummor, spelar New Orleansjazz och spirituals tillsammans med Erska kyrkokör.

4/10
Red Wing Band

18/10 Einar Ekberg i våra hjärtan, Magra kyrka kl. 18		
Kom och lyssna till de mest älskade sångerna ur 		
Einar Ekbergs Amerika-repertoar som framförs 		
av Josef Tingbratt, Magrakören samt Robert
Jenderman, piano

VUXENKÖRER:

Erska kyrkokör:
Onsdagar kl. 19.00 på kyrktorget,
pastorsexpeditionen i Sollebrunn
(fram tills församlingshemmet är färdigt.)
Körledare Johan Mellgren

20/9

18/10
Josef Tingbratt

25/10 Bara Bach VII Stora Mellby kyrka 18
Robert Jenderman, orgel

Mer musik i kyrkan!

Spelar Du något musikinstrument eller tycker
om att sjunga solo? I bland församlingsborna
i Bjärke finns naturligtvis en mängd olika
musikförmågor. Du kanske vill dela med dig av
dina kunskaper och medverka med sång eller spel
i någon av våra gudstjänster här i församlingen?
Spela till psalmsången tillsammans med kantorn
eller kanske en liten melodi eller sång mellan
textläsningarna, ett postludium eller ett meditativt
stycke efter predikan? Möjligheterna är många.
Skulle du tycka att det vore roligt? Kontakta
av kyrkomusikerna, som gärna hjälper till med
komp, repertoartips, etc. Även om du inte spelar
själv så vet du kanske någon som du tror skulle
vilja medverka. Tipsa oss gärna i sådana fall.

31/10
Robert Marberg

30/10 Toner till tröst, Stora Mellby kyrka kl 19
31/10 Minnesgudstjänt Långareds kyrka kl. 15
Robert Marberg, violin - Yvonne Sundell, 		
sopran, Långaredskören, Robert Jenderman
Bland annat så framförs Otto Olssons 		
överjordiskt vackra ”Romance” för violin
och orgel samt Mozarts ”Laudate Dominum”, 		
bland annat känt från tv-serien ”Molanders”
29/11 Bereden väg för Herran,
Långareds kyrka kl. 18
Traditionell musikgudstjänst på 1:a Advent.
Peter Björkqvist – solist
Fredrik Plumppu – trumpet
Lars Storm – orgel och piano
Robert Jenderman - dirigent

27/9 och 17/10
Eric Mjönes
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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.

Musik i församlingen

Andraé Crouch projektet

Välkommen att fira gudstjänst!

I januari 2015 gick gospelsångare Andraé Crouch
bort och med anledning av det tänker vi göra ett
körprojekt med just hans musik under hösten. Det
blir ett samarbete i projektform emellan Bilda,
Sensus och Bjärke församling/Equmeniakyrkan.
Medverkar gör St Mellby och Antens kyrkokörer
samt församlingskören och en sånggrupp från
Equmeniakyrkan Alingsås.
Sångerna framförs vid en musikgudstjänst i St
Mellby söndagen 27 september kl.18 och i Equmeniakyrkan i Alingsås Lördagen 17 oktober. Erik
Mjönes medverkar som solist. Även andra intresserade sångare inbjuds. Ta kontakt med ledarna
Ulf Esborn 0730-331 332 eller Lisa Thunberg.

6 september
14 söndagen efter trefaldighet
Kl. 10 Mässa 			
St Mellby kyrka
Kl. 11 Mässa 			
Erska kyrka
Kl. 18 Gudstjänst 		
Magra kyrka
13 september
15 söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Församlingens upptaktsgudstjänst
Mässa 			
Erska kyrka*
20 september
16:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 10 Gudstjänst 		
Magra kyrka
Kl. 11 Mässa			
Erska kyrka
Kl. 18 Gudstjänst		
Antens kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst		
Långareds kyrka

Barnmusikal i Långared
samt Stora Mellby
Tycker du det är roligt att sjunga och spela lite
teater? Då är du välkommen med att göra en
musikal.
Vi övar torsdagar kl. 16.30-17.30 från
den 15 oktober i Långareds församlingshem
till och med uppspelningen söndagen den
22 november kl. 15 i Långareds kyrka.
För dig som går i årskurs 2 tom 6.
Anmälan till Johan Mellgren,
telefon/sms: 0322 - 837 13
eller epost: johan.mellgren@svenskakyrkan.se

Även i Stora Mellby blir det Barnmusikal. För dig
som går i klass 2 - 6
Vi övar onsdagar under några veckor i Församlingshemmet/kyrkan. Första tillfället är 7/10. Musikalen framförs i sen St Mellby kyrka Söndagen
15 november kl.10:00
Anmäl er till:
Ulf Esborn
ulf.esborn@svenskakyrkan.se eller 0730-331 332
Kerstin Karlsson
kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se
eller 0708-32 82 15

I samband med Allhelgonahelgen är våra
kyrkor öppna fredagen den 30 oktober
Antens kyrka 11-16
Erska kyrka 13-16
Magra 13-16
Stora Mellby 11-18
Långared 16-18

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
14

Gudstjänster

27 september
17 söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa			
Erska kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst		
St Mellby kyrka
4 oktober
Den helige Mikaels dag
Kl. 10 Gudstjänst		
Kl. 11 Mässa/musikgtj.		
Kl. 18 Musikgudstjänst		

Magra kyrka
Erska kyrka
Långareds kyrka

11 oktober
Tacksägelsedagen
Kl. 10 Gudstjänst		
Kl. 10 Mässa			
Kl. 11 Mässa 			
Kl. 18 Ekumenisk gudstj.
Kl. 18 Mässa			

St Mellby kyrka
Magra kyrka
Erska kyrka*
Risvedens missionshus
Lagmansereds kyrka

30 oktober
Kl. 19 Musikgudstjänst		

St Mellby kyrka

31 oktober
Alla helgons dag
Kl. 10 Minnesgudstjänst
Kl. 15 Minnesgudstjänst
Kl. 15 Minnesgudstjänst
Kl. 18 Minnesgudstjänst
Kl. 18 Minnesgudstjänst

St Mellby kyrka
Lagmansereds kyrka
Långareds kyrka
Antens kyrka
Erska kyrka*

1 november
Söndag efter Alla helgons dag / Alla själars dag
Kl. 11 Mässa			
Erska kyrka
Kl. 18 Minnesgudstjänst
Magra kyrka
8 november
23 efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa			
Kl. 18 Gudstjänst		

Erska kyrka
St Mellby kyrka

15 november
Söndagen före domsöndagen
Kl. 10 Gudstjänst		
St Mellby kyrka
Kl. 11 Mässa			
Erska kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst		
Antens kyrka
Kl. 18 Mässa 			
Magra kyrka
22 november
Domsöndagen
Kl. 11 Mässa			
Kl. 15 Gudstjänst		

Erska kyrka
Långareds kyrka

18 oktober
20 söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa			
Erska kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst		
Magra kyrka

29 november
Första söndagen i advent
Kl. 10 Gudstjänst		
Kl. 10 Gudstjänst		
Kl. 11 Mässa			
Kl. 18 Gudstjänst		
Kl. 18 Gudstjänst		
Kl. 18 Musikgudstjänst		

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

25 oktober
21 söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa			
Erska kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst		
St Mellby kyrka

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

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

13/9, 11/10, 31/10 och 29/11
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!
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BARNSIDAN

Kerstins pysseltips
Ibland kan det vara skönt att få vara i sin egen lilla bubbla… Därför kommer nu
ett recept och beskrivning på höstens största och hållbaraste såpbubblor!
Så här gör du:

8 dl vatten (helst destillerat, finns på bensinmackar)
2 dl Yes diskmedel
1,5 dl glycerol (finns på apoteket)
En nypa socker
Blanda samman allt i en bunke och låt stå några timmar innan du använder
det. Då hinner skummet lägga sig och det tjocknar till ordentligt. Under tiden
kan du leta fram alla möjliga slags verktyg och prylar med hål som du kan doppa i smörjan. När du sedan ska börja, häller du upp vätskan i en djup ugnsform
så att du får plats att doppa större saker. Ett tips är att ta två pinnar, binda ett
snöre fram och tillbaka mellan pinnarna så att det bildas ett stort hål. Sen kan
du helt enkelt doppa ner hela snöret, föra det genom luften och få fram riktiga
monsterbubblor!

Ha det så kul i din bubbla!

