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Om man tar en promenad
på Bernauer Strasse i Berlin
kommer man så småningom
till nr 111. Där ser man de
meter som fortfarande finns
kvar av Berlinmuren. Den är förvånansvärt smal,
när man ser den i verkligheten. Det ser inte alls
ogenomtränglig ut. Det är först när man förstår
hur mycket skyddsinstallationer av ingenmansland och vakttorn, bemannade med vakter som
bär på skarpladdade vapen, som man förstår att
det måste varit i det närmaste omöjligt att ta sig
igenom/över/under. Minnesplaketter talar också
om att det var de som trotsade omöjligheten och
försökte fly, men gick under i försöket, samtidigt
som det också fanns de som lyckades. Jag har lärt
mig att muren ursprungligen byggdes 1961för att
hålla människor kvar inne i DDR.

olfs
uta

snart faller den också. Så faller också de murar vi
bygger mellan varandra som människor. När vi
ser på varandra som vi är och inte som vi tror att
de andra är. Och så faller också de murar vi bygger inom oss, när vi tillåter också det ”otillåtna”
att ta den plats som det behöver, men inte mer.
Vad är murar….sjunger vi i en påskpsalm. Är det
inte så att vårt möte med Kristus, hjälper oss att
bryta ner de murar som stänger oss inne och de
andra ute. Vi och de blir plötsligt ett enda stort vi
som förenas kring soppan och brödet och vinet.
Med löftet om en ständig gudomlig närvaro. För
när murar bryts sönder, finns det plats för hela
mig och hela dig och hela Gud.
Välkommen att vara
med i murbrytargänget.

Rolf

Funderar man över världshistorien så är det många
murar som byggts och som vi bygger för att skilja
mellan oss och dem. För att skydda, bevara eller hindra. Men, ärligt talat, har detta med murar
egentligen fungerat någon gång? Berlinmuren föll,
kinesiska muren föll, och muren mellan Israel och
Palestina finns där visserligen fortfarande, men
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Kyrkbladet
Ljusbäraren i Antens 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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Tack

Tack Björn
En av våra vaktmästare, som tjänstgjort i församlingen lång tid, Björn Skoglund, avgår i år med pension. Björn har under senare år haft särskilt ansvar
för skötseln av kyrkogården kring Antens kyrka.
Praktiskt har det inneburit att han inte haft så långt
till sin arbetsplats. Vi önskar honom allt gott i den
nya period i livet som han nu träder in i.

Björn och barnbarnen är flitiga besökare på
småstunden i Sollebrunns församlingshem.
Foto: Kerstin Karlsson
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Erska kyrkokör 80 år

Erska kyrkokör 80 år
”Skulle vi inte kunna starta en kyrkokör?”
1934 ställdes denna fråga av några sångintresserade församlingsbor efter en avslutad
gudstjänst i Erska kyrka till kantorn Sven Agnell.
”Jo, det skulle vi kunna göra” blev svaret, och
därmed var initiativet taget till Erska kyrkokör
som nu i år alltså firar 80-års jubileum.

Foto: Ulf Esborn

Andersson ett uppskattat tal och tidsdokument över sin tid som kantor och körledare. Allt ifrån hur han bland annat fick
uppleva frackens avskaffning vid begravningar och förändringen när man började lägga
bort titlarna under körövningarna och senare
du-reformen, till hur övningslokalernas förutsättningar skiftat.

Sven Agnell, som var lärare och kantor i Erska församling, ledde kören fram till 1954, ett år
längre än sin tänkta pensionering, för att invänta Middagen avslutades med sången och bönen ”Må
sin efterträdare, den nyutbildade skolkantorn din väg gå dig till mötes”.
Karl-Erik Andersson, vilken har återgett det
inledande citatet. Kören hade då egentligen tänkt
Johan Mellgren
lägga ner verksamheten pga. att de flesta av de
kvarvarande medlemmarna hade uppnått en hög
ålder. Men kören levde vidare trots allt och fick
förnyad kraft och många nya medlemmar under
Karl-Eriks ledning. I hela 41 år tjänstgjorde KarlErik som körledare och kantor i församlingen.
Vid hans pensionering. 1995, tog Ingela Olsbänning Tellin över ledarskapet för kören och hösten 2006 började undertecknad som körledare.
På tacksägelsedagen den 12 oktober, firade
kören jubileet med att medverka med sång
under mässan i Erska kyrka och efter kyrkkaffet med bakelse intogs middag på Sollebrunns Gästgiveri, dit även körmedlemmarnas
respektive var inbjudna samt tidigare körledare. Där höll bland annat Karl-Erik
Foto: Johan Mellgren
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Ett halvt sekel

46 år i Sollebrunn
Det låter ganska mycket men det är faktiskt sant.
1967 köpte vi vårt hus i Sollebrunn och efter avslutade studier och militärtjänstgöring gifte vi
oss och flyttade in i vårt gemensamma hem året
därpå. Vi hade då fått lärartjänster i Nossebro.
Där arbetade vi i många år, tills det var dags att
runda av med pensionärslivet.
Vi har alltid haft vår hemvist i svenska kyrkan
och att det blev Erska kyrka föll sig naturligt.
Där är våra tre barn döpta och konfirmerade.
Under åren har vi samarbetat med många präster och medarbetare och alltid trivts väldigt bra
med dem och också känt oss uppskattade. Förutom olika förtroendeuppdrag har vi varit söndagsskollärare och juniorledare. Vi tjänstgör
fortfarande som kyrkvärdar. Dessutom har vi
tillsammans sjungit 76 år i Erska kyrkokör. Gun
har för övrigt tjänstgjort som kantor emellanåt.
På fritiden har vi tillbringat stor tid på fritidsstället på Nääs, varit tillsammans med barn,

Foto: Privat

barnbarn och vänner och emellanåt gjort resor.
För närvarande är vi volontärer i olika verksamheter. Förhoppningsvis kan vi vara till glädje och
nytta för andra människor även i fortsättningen.
Ett TACK till alla go´a människor vi träffat och
lärt känna genom åren. Nu flyttar vi till Alingsås
och vår son Erik gläder sig redan åt att kunna
åka tandemcykel med pappa Kent!
Till sist vill vi citera Karin Boye i hennes dikt
Rörelse:
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.
Gun o Kent Christiansson
PS Erik har redan fått lov att hjälpa till i Stockslyckekyrkan som kyrkvärd!

Vi i Bjärke församling vill sända vårt tack till familjen Christiansson för att de varit med och
spridit glädje och tacksamhet under alla dessa år i församlingen.
Vi önskar dem lycka till och att de får det lika trevligt i sin nya församling samt att de kommer
och hälsar på oss i våra gudstjänster och övriga träffpunkter.
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Nya församlingshemmet

Sollebrunns församlingshem byggs om!
Under 2015 kommer församlingshemmet att bli
135 kvadratmeter större samt att den befintliga
byggnaden kommer att renoveras och fräschas
upp. Vi kommer att göra en ordentlig genomgång av hela byggnaden, såväl interiört som exteriört. Entrén flyttas till mitten av framsidan och
har stora glaspartier för att ge en välkomnande
känsla. Vid sidan av entrén byggs ett andaktsrum
som kommer att stå öppet även de tider då det
inte pågår verksamhet i lokalerna. Eftersom Erska
kyrka inte ligger i byn har vi märkt att det finns

Gravskötselavtal
– Vi hjälper dig att sköta graven
Du vet väl om att vi kan hjälpa dig att sköta graven? Vi erbjuder dig en mängd olika gravskötselavtal, allt ifrån full skötsel med plantering till enbart vattning eller granristäckning.
Kontakta Heinz Böhm på kyrkogårdsexpeditionen
på 0322-837 01 så berättar han mer.
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en efterfrågan på en helig plats mitt i centrum.
Tillbyggnaden kommer också att inrymma ett
mötesrum för enskilda samtal samt ett grupprum. Byggarbeten kommer att pågå från februari
till och med oktober 2015 och verksamheter som
bedrivs i lokalerna kommer att flyttas till andra
lokaler under byggtiden.
			
Christian Wrangmo,
Fastighet- och kyrkogårdschef

Fastigheter & Kyrkogårdar

Församlingen får bidrag för renovering av Erska kyrka
Att förvalta kyrkor, kyrkliga inventarier och
begravningsplatser är kostsamt och måste göras
med varsamhet. Kulturmiljölagen måste följas
och Länsstyrelsens samtycke skall inhämtas för
varje åtgärd vi vill göra i dessa miljöer eller på
föremål som är kulturhistoriskt intressanta.
Därför delar staten och stiften varje år ut bidrag till
församlingarna för förvaltningen av dessa kulturhistoriska miljöer och föremål.
Bidragen kallas Kyrkoantikvariatisk ersättning
och kyrkobyggnadsbidrag. För åren 2015-2016
har vi i Bjärke församling fått drygt 2 miljoner i
totala bidrag för en invändig renovering av Erska
kyrka. Nu börjar planeringen för renoveringen
som väntas ske 2016. Det är mer än 20 år sedan
som kyrkan renoverades invändigt och det märks
att det börjar bli dags igen. Vid renoveringen
kommer kyrkorummet att målas, koret sänks till
golvnivå för bättre tillgänglighet samt att sakristian kommer att fräschas upp.
			
Christian Wrangmo,
Fastighet- och kyrkogårdschef

AVLIDNA
Elsbeth Larsson
Märta Katarina Dahllöf
Ingrid Andreen
Anna Elisabet Påfvelsson
Kurt Helgesson
VIGDA
Ann-Sofie Wallgård &
Leif Ahlberg
Jenny Norlander &
Bradley Robertson
Louise Andersson &
Jesper Karlsson

DÖPTA
Vidar Freiholtz
Herman Henström
Matilda Haraldsson
Wilma Carlehed
Einar Wängberg
Birger Liljegren
Annie Holmsten
Isabelle Robertson
Oliver Hellman
Siri Nylén
Elin Björk
Filip Nilsson Pajari
Rasmus Burman
Julia Lennstrand
Julia Andersson
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Utflykt med personal och förtroe

Erska ky

Ukraina insamlingen, Långared

Körfestivalen i Alingsås

Juniorer i Långared

endevalda

Hänt i bilder

Fotoutställning gamla bilder, Kvarnabo/Anten

yrkokör 80 år
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Tackkort-pyssel, miniorer i Stora Mellby
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Julbetraktelse

Frid lämnar jag kvar åt er
Jesus säger till oss alla: Frid lämnar jag kvar åt er. Jag ger inte det
som världen ger, känn ingen oro och tappa inte modet.
När du nu i dagarna, knappt drygt tre veckor kvar till jul, fått
detta nummer av kyrkbladet i din brevlåda, så ställer många av
oss frågan: Hur skall man hinna med allt? Det är ju så mycket
som skall göras! All städning, all pyntning, allt köksgöra som
bakning, julgodis och annat som för många är ett måste. Dessutom ska man hinna handla julklappar och skriva julkort för att
inte tala om att hitta den perfekta granen …
Mitt i alla förberedelser, all julstress och oro att inte hinna med,
så finns det en djup längtan av något inom oss.
Många drömmer sig tillbaks, till barndomens jular, där snön
gnistrar vit och där juleljusen brinner vackert, där Kalle Anka är
på TV:n och adventsstjärnan blekröda sken lyser om kvällen.
Jular där någon annan ansvarade för allt det praktiska. Då man
bara kunde ägna sig åt att inandas doften av granbarr, stearin
och nybakt skinka.
Men kan vår längtan efter vår barndoms jul med gnistrande snö
vara så stark så att den är det väsentligaste i våra liv? Kan man
leva och dö på drömmen om ett strålande juleljus i en mörk
vinterkväll?
Självklart inte! Det är inte själva snön och ljuset man i själva
verket vill åt. I dagens samhälle, då våra värderingar och vår omvärld monteras ner mer och mer, så tror jag att man inte riktigt
vet vad man längtar till längre. Man kan säga att man famlar
utan att veta vad man famlar efter.
Man har juleljus och Kalle Anka som ersättningar för någonting
man inte riktigt kan uttrycka. De blir våra symboler. En symbol
är ju en representation för något annat. När vi i juletid klär våra
hem med fullt av symboler, så tror jag det är ett uttryck för att
det finns något bortom vardagen? En verkligare verklighet, en
sannare sanning.
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Foto: Helmi Polojärvi

Jag tror också att våra symboler visar på, att vi någonstans, djupt
inne i oss, förstår att denna världs verklighet inte är den enda.
Men däremot ska vi inte tro att vi kommer att få några brukbara
svar av tomten. Det är inte den sortens klappar han delar ut.
Ett ord som jag ofta tänker på nu i juletid är ordet FRID. Då
menar jag inte en fridfull jul som vi drömmer oss bort till. Det är
bra det också. Utan på den eviga friden och freden, den som kanske är den som man innerst inne längtar efter och den fridsfurste
som det judiska folket före Jesu födelse längtade efter. Den som
änglarna på julnatten sjunger om: Ära i höjden åt Gud och på
jorden fred åt dem som han har utvalt!
Ordet frid går som en röd tråd genom hela Bibeln och det finns
på drygt 176 ställen. Det är just denna frid Gud vill ge oss som
tror på honom.
FRID! vilket underbart ord: så kort och så betydelsefullt och rogivande. Är det inte just denna frid som vi människor söker och
längtar efter - innerst inne i våra hjärtan och i våra liv?
Kom därför gärna till våra gudstjänster i jul så kommer du kanske att finna denna frid.
Tänk på barnet i krubban, det barn som kom för att bringa frid
till människorna.
Det barn som kom orsaka ett sådant ståhej, med skinkkok och
julbak. Så lyssna till änglasång och ta till dig julens budskap om
fred och frid till ditt hjärta och bär med dig Jesu ord i juletid:
Frid lämnar jag kvar åt er. Jag ger inte det som världen ger, känn
ingen oro och tappa inte modet.
En välsignad jul önskar jag er alla församlingsbor.
Hans Tengler präst i Bjärke församling.

Ekumeniskt

Taizé - En pilgrimsfärd
för tillit på jorden!
Här är sex ungdomar som tillsammans med en ledare från
Svenska Kyrkan i Bjärke församling åkte med delfinbuss till Taize
i Frankrike under höstlovet vecka 44.
De berättar att de har haft en fantastisk upplevelse i Taize
tillsammans med ungdomar från hela Europa.
Att komma till Taize är ett tillfälle att söka gemenskap med Gud
genom bön, sång, personlig reflektion och samtal.
De flesta åker till Taize för att upptäcka eller återupptäcka
en mening med livet.
Att vistas i Taize är också en förberedelse för att ta på sig ansvar
hemma för att bli en människa som bär fred och tillit till andra.
Sonja Johansson, diakon i Bjärke församling

"Ge mig något
att dricka"
Ekumeniska böneveckan
Den 18-25 januari är det
ekumenisk bönevecka
i hela Sverige.
I Sollebrunn uppmärksammar vi den
genom att vi har några samlingar gemensamt alla kyrkor.
Måndag till fredag träffas vi för en enkel
middagsbön mitt på torget i Sollebrunn.
Vem som helst är välkommen att
vara med.
Torsdag 22 januari kl 19.00 får vi
besök av pastorn och författaren
LiseLotte J Andersson som kommer
att tala om bön. Då är vi inomhus,
i Sollebrunns församlingshem.
Fredag 23 januari kl 19.00 samlas vi i
pingstkyrkan för bön och förbön.

Välkommen till alla dessa samlingar
önskar alla församlingar i Sollebrunn.
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Musik i församlingen

' PA P PA ' F R A M F Ö R D E S I
STORA MELLBY PÅ FARS DAG
Under oktober och november har ett antal barn
från St Mellby arbetat med att jobba fram en föreställning av ’Musikalen Pappa’. Vid musikalprojekt träffas man en gång i veckan och övar
tillsammans med Kerstin Karlsson och Ulf Esborn
som är musikaliska ledare. Alla som vill från klass
2-6 är välkomna. Även i vår blir det ett musikalprojekt och det görs projekt även i Långared och
Sollebrunn.
Musikalen skrevs 1981 av sångaren och kompositören Ingemar Olsson. Den beskriver enkelt det
vi tror på med Gud som vår Pappa och Jesus som
en storebror. "Tala om för hela stan”, ”Våran
storebror” och de andra sångerna har följt ett par
generationer och är lika aktuella fortfarande.
”Ring i telefonen” fick lite ny skrud i mobiltelefonens tidevarv.

Johann Sebastian Bachs orgelverk
Robert Jenderman kommer 2015-2017 genomföra en konsertserie med den tyska barocktonsättaren Johann Sebastian Bachs
samtliga orgelverk. Bach musik är på något sätt kärnan av den
protestantiska kyrkomusiken, älskad och uppskattad av både
instrumentalister, körsångare och lyssnare.
Det finns bevarat 282 orgelstycken av Bachs penna: Preludier,
Toccator, Fugor, Sonater och Koralbearbetningar.
Detta gigantiska projekt kommer Robert Jenderman att inleda i
Långareds kyrka 18 januari Kl. 18:00.
Varmt Välkomna!
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Julmusik
MUSIKGUDSTJÄNST
1:a ADVENT KL 18:00
LÅNGARED KYRKA
Långareds kyrkokör
Peter Björkqvist, tenor
Lars Storm, orgel
Robert Jenderman, dirigent

Julsång i St Mellby - 7 dec kl 18.00
med insamling till arbete i Afrika
Den 7 december är det dags för
Julsången i St Mellby. Den här
traditionen startades för 11 år
sedan av Ulf Esborn. Tanken
med konserten var att alla –
både besökare och körsångare
verkligen skulle få sjunga in
julen. I vår tid äter vi mer än
någonsin, vi handlar mer än någonsin och vi går mer än någonsin på konserter mm. Däremot
sjunger vi väldigt lite. Konceptet blev därför stor symfoniorkester, kör och barnkör. Och
att församlingen verkligen får
sjunga med – i stort sett i varje
sång. I alla fall någon vers. Och
viktigast – det skall vara de vanliga kära julsångerna som man
känner till. Till detta en sångsolist som har varierat från år till
år.
I år heter solisten Tore Sunesson. Han är en framstående
tenor och har bl a varit anställd
vid Vara konserthus som en del
av sångkvartetten Vox.
Det blir även solosång av Livia
Jacobsson. från Stora Mellby.
Dirigent är Ulf Esborn. Tomas
Lindskog medverkar med en
andakt.

Folk uppmanas att vara i god
tid – parkeringsplatser finns
även vid skolan nedanför kyrkan.
I år blir det dessutom en särskild insamling till Svenska kyrkans internationella arbete. Till
ett projekt i Swaziland – det
land i världen där störst andel
är smittade av HIV/AIDS. Förhoppningen är att besökaren på
konserten istället för att köpa en
biljett á 200-300 kronor skall
lägga en rejäl slant till ’Siphilile
Mentor Mothers’ i Swaziland.

MUSIKGUDSTJÄNST
MAGRA KYRKA
3:e ADVENT KL 18:00
Magra kyrkokör
Daniel Tingbratt, sång
Robert Jenderman, orgel
och körledare

MUSIKGUDSTJÄNST I JULETID
med bland annat
JULORATORIUM
av CAMILLE SAINT-SAËNS
ERSKA KYRKA
21 DEC. KL. 18.00
Hedvig Eriksson, sopran
Yvonne Sundell, mezzosopran
Katia Guterstam, alt
Per Helgesson, tenor
Jakob Linde, baryton
Erska kyrkokör under ledning
av Johan Mellgren
Veronica Halten, harpa
Robert Jenderman, orgel
TRETTONDEDAGSMUSIK
LAGMANSEREDS KYRKA
6 JANUARI KL. 18.00
Nossebro musikkår under
ledning av Göran Smith
spelar julens sånger
och psalmer

Solist Tore Sunesson
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Notiser & Evenemang

FÖRSAMLINGENS
JULFEST
Tisdagen den 16 December kl. 18.00
i Sollebrunns församlingshem
Julmat och trivsam gemenskap
Pris 50:- (begränsat antal)
Anmälan till pastorsexpeditionen
tidigast måndagen den 1 dec.
VARMT VÄLKOMMEN
att
jlighet alla
ö
m
u
ed
rd
Här få levangelit m
u
j
.
a
upplev dina sinnen

Bibelsamtal

Kvarnabo församlingshem
ojämna veckor kl 14 - 16
med Hans Tengler
28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4
Alla hjärtligt välkomna

KVARNABO FÖRSAMLINGSHEM
27/1, 24/2 och 24/3 Dagledigträff kl 10 - 12
4/2 Sockenråd kl 19

Sockenråd i Stora Mellby
tisdagen den 10/2 kl 19
i Stora Mellbys församlingshem
VÄRMESTUGAN STARTAR IGEN TISDAGEN
DEN 13 JANUARI 2015 KL 11.00-13.30

Betlehemsvandring

Lördag 6 december kl 14-17
Sollebrunns församlingshem

I DEN MÅN DET FINNS, ANVÄNDER VI
EKOLOGISKA RÅVAROR I FÖRSAMLINGEN.
VI ANVÄNDER ALLTID SVENSKA KÖTT- OCH
KYCKLINGPRODUKTER I VÅRA SOPPOR.

VÄLKOMMEN

Auktion 5 december
i Kronobottens skola kl 18
Kronobottens syförening

Grötfest i Magra
Tisdagen den 30/12 kl 14

Skjuts kan ordnas.
Ingegärd 431 27 eller Margareta 431 34
TRÄFFAR FÖR DIG SOM ÄR LEDIG PÅ DAGEN

Kretsträff i Långaredsbygden
4/12 Långareds församlingshem kl. 10.30
5/2 Vänga missionskyrka kl. 10.30
Dagledigträff i Sollebrunn
17/12 Pingstkyrkan kl. 11.00
18/2 Missionskyrkan kl. 11.00
14

BLI EN KRÄSEN KONSUMENT
Ät rätt, få ett friskare liv utan tillsatser

Onsdagen den 3 december kl 18.30
i Stora Mellbys församlingshem.
Föreläsning med Tommy Svensson
om vad vi stoppar i oss, är det farligt?

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.

30 november - 1 i advent
St Mellby 10 gudstjänst
Magra 10 gudstjänst
Erska 11 mässa, kyrkbuss
Långared 18 musikgudstjänst
Lagmansered 18 gudstjänst
Anten 18 gudstjänst
7 december - 2 i advent
Erska 11 mässa
St Mellby 18 musikgudstjänst
14 december - 3 i advent
Erska 11 mässa
Magra 18 musikgudstjänst
21 december - 4 i advent
Långared 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Erska 18 musikgudstjänst, kyrkbuss
24 december - Julafton
Sollebrunns fh 11 samling vid krubban
Magra 17 julbön
Lagmansered 23.30 midnattsmässa
25 december - Juldagen
Magra 5.30 julotta
Anten 5.30 julotta
Långared 7 julotta
Erska 7 julotta
St Mellby 7 julotta
26 december - Annandag jul
Anten 18 musikgudstjänst
28 december - söndagen efter jul
Erska 11 mässa
31 december - Nyårsafton

Långared 15 nyårsbön
Anten 15 nyårsbön
St Mellby 17 nyårsbön
Pingstkyrkan Sbn 17 ek. nyårsbön
1 januari - Nyårsdagen
Sollebrunns fh. 11 mässa
Magra 18 gudstjänst
4 januari - söndagen efter nyår
Sollebrunns fh. 11 mässa
Långared 18 gudstjänst
6 januari - Trettondedag jul
Sollebrunns fh. 11 mässa
Lagmansered 18 musikgudstjänst
11 januari - 1 e trettondedagen
Anten 10 gudstjänst
Sollebrunns fh. 11 mässa
St Mellby 18 mässa
18 januari - 2 e trettondedagen
Magra 10 mässa
Sollebrunns fh. 11 mässa
Långared 18 musikgudstjänst
25 januari - 3 e trettondedagen
St Mellby 10 gudstjänst
Sollebrunns fh. 11 mässa
Anten 18 mässa
1 februari - Septuagesima
Magra 10 gudstjänst
Sollebrunns fh. 11 mässa
Långared 18 mässa
8 februari - Kyndelsmässodagen
Erska kyrka 11 mässa, kyrkbuss
Upptacktsgudstjänst

Gudstjänster

15 februari - Fastlagssöndagen
St Mellby 10 gudstjänst
Långareds missionsk:a 10 ek. gudstjänst
Sollebrunns fh. 11 mässa
Magra 18 mässa
Anten 18 gudstjänst

Reservation för eventuella ändringar

Kyndelsmässodagen

söndag 8 Februari kl. 11
Gemensam Upptaktsgudstjänst i Erska kyrka.
Då medverkar körer och grupper
från barnverksamheten.

Bjärkegården
Mässa på onsdagar kl 16.00
23/12 Julandakt, 21/1, 18/2

* = TA BUSSEN TILL ERSKA KYRKA

Kyrkbussen avgår
40 min före
Gudstjänsttid.
Datum:

30/11, 21/12 (Erska 18.00), 8/2
Start genom Gräfsnäs- Sollebrunnsvänger in vid Erskavägen- SkolgatanBjärkegården- Mellbyvägen (vänder
vid transform)- via korsningen- kyrkan.
Du kan stå var du vill utefter
denna väg.
Ge tecken!
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BARNSIDAN
barnbidraget

Vill du visa din teckning, foto, dikt, pyssel eller något i nästa
nummer? Skicka då in det till oss. Vi drar sedan ut en teckning
som får vara med. Temat för nästa nummer är: Julen.
Glöm inte ange vem som har skapat och en beskrivning av vad det
föreställer.

Skicka till:
Kyrkbladet, Bjärke församling, Box 114, 466 22 Sollebrunn
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se (ämne: kyrkbladet)

Grupper
Minior till sin mamma, Stora Mellby.

Barnverksamheten för
våren startar vecka 3

Småstund 0-5år

För föräldrar och barn tillsammans.

Sollebrunns församlingshem

Torsdagar 13.00-14.30

Stora Mellby församlingshem

Långareds församlingshem
Onsdagar 10.00-12.00

Miniorer 8-9år

Obs! Anmälan:
Till Ann-Marlene Pettersson

Stora Mellby församlingshem

Måndagar & torsdagar 9.30-12.00

Beata:
Magra församlingshem
”Att det finns roliga
Tisdagar & fredagar 9.30-12.00
personer här att umgås
Söndagsskola
med.”
I samband med Gudstjänsten

Erska kyrka 11.00
Johannes:
”Det är seriöst här, för
många är kristna. Sen
är det roligt att vara
med kompisar.”

Sollebrunns församlingshem

Måndagar 9.30-12.00

Kyrkans Barntimmar 4-5år

Fråga: Vad är det bästa med
att komma hit till kyrkan?

Miniorer 6-7år

Måndagar 12.30-14.00 (NY TID)

Sollebrunns församlingshem
TIsdagar 15.00-16.30

Stora Mellby församlingshem
Måndagar 14.30-16.00

Miniorer 6-9år

Långareds församlingshem
Måndagar 17.30-19.00

Miniorer 6-8år

Magra församlingshem
Fredagar 12.00-13.30

Kom när ni kan, ingen anmälan.

Juniorer 10-12år

Musikul 6-7år

Onsdagar 17.30-19.30

Musikalisk lekstuga

Sollebrunns församlingshem

Onsdagar 13.00-14.00
Obs! anmälan till Kerstin eller Ulf

Långareds församlingshem

Sollebrunns församlingshem
Tisdagar 17.00-19.00

Stora Mellby församlingshem
Måndagar 17.00-19.00

