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Så småningom tränger sig världen på och det
går inte att tro att vi skall kunna vara utanför.
Det gäller i stort sett alla företeelser i världen.
Ont som gott. Stort och smått. Och nu börjar
också små rännilar av den flyktingström som
världen drabbats av synas också hos oss. Ja,
till och med i vår närmiljö. Det finns egentligen
bara två sätt att hantera att världen tränger på.
Det ena är att försöka göra allt vi kan för att
skydda oss från det vi uppfattar som hot och
hinder. Försöka bevara det som vi tycker är
hotat och bygga murar mot det som vi uppfattar som främmande och skrämmande. Det
sättet att skydda sig förekommer i alla tider
och på alla platser och inte minst kyrkan har
varit duktiga på att använda sig av den metoden
genom historien. Men erfarenheten lär oss att
det oftast är så att det som murarna byggdes för
att skydda, försvann med själva byggandet.

Systrar och bröder i Kristus Jesus, brukar jag
säga som inledning på gudstjänsten. Det är av
många skäl. Ett är att jag då inte behöver låtsas
tycka om alla, men att jag ändå i mitt hjärta
kan och vill bejaka att vi hör samman. Av inget
annat skäl än det att vi är människor, som har
rätt till respekt, värdighet och ett bevarat människovärde, hur än de yttre förutsättningarna
ser ut. Rätt att finna vägar till försörjning och
utkomst och en framtid för de vi har ansvar för.
Mässan kan bryta murar. Den kristna gemenskapen kan visa en större verklighet. Tillsammans gör vi verkligheten synlig.
Välkommen att vara med.

Rolf Wollert

Sollebrunns församlingshem

Stora Mellby församlinshem

FÖRSAMLINGENS
JULFEST

Sockenråd i
Stora Mellbys församlingshem
tisdag 1/12 kl. 19.00
Alla hjärtligt välkomna, Hans Tengler

Enklare julmat med program
Torsdagen den 17 December kl. 18.00
OBS! Dörrarna öppnar 17.30
Anmälan från den 4 december till
pastors exp. 837 00
(begränsat antal platser, först till kvarn)
Pris: 50:VARMT VÄLKOMMEN

”VÄRMESTUGAN”

Det andra sättet är att försöka ta in det nya som
händer i vår vardag. Integrera det i vår verklighet. Ofta när vi talar om integration, så vill vi
att det skall betyda att de som kommer till oss
skall ta till sig av våra seder och bruk. Men
kanske betyder integration egentligen att vi lär
av varandra och att vi utvecklas och mognar
som en del av vår vilja att ta del av andras kunskap och livserfarenhet. När jag var liten pojke
i Halmstad så gick vi ibland till gatuköket och
tog del av deras utbud av korv och potatismos.
Visst är det en rikedom att jag nu också kan
välja en kebab och en falafel.

med soppa, kaffe och gemenskap
i Sollebrunns församlingshem
tisdagar kl . 11.00-13.30.
Efter julfesten startar ”soppan” igen den 12 Januari.
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

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

Ansvarig utgivare:
kyrkoherde Rolf Wollert
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HÖSTEN OCH VÅRENS EKUMENISKA
”DAGLEDIG TRÄFFAR” I SOLLEBRUNN
16 december i Sollebrunns församlingshem
17 februari i Sollebrunns församlingshem
16 mars i Pingstkyrkan
20 april i Gräfsnäskyrkan
18 maj i Sollebrunns församlingshem
HÖSTEN OCH VÅRENS EKUMENISKA
”KRETSTRÄFAR” I LÅNGAREDS BYGDEN
3 december i Långareds församlingshem
4 februari i Vänga missionshus
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 (ej 23/12)

23/12,24/2, 20/4, 15/6

Foto: Magnus Dahlqvist

Kyrkbladet

Övriga träffar

Kvarnabo församlingshem
SAMTALSGRUPPEN I KVARNABO
onsdagar ojämna veckor kl 14 - 16
20/1, 3/2, 17/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4

Grötfest i Magra
Tisdagen den 29/12 kl 14.

Anmälan senast tisdagen 22/12 till
Margareta Johansson 431 34
Ingegerd Stjärnås 431 27
3

Bön

Meddelanden
AVLIDNA:

Middagsbön

Ann-Britt Olsson
Holger Svensson
avlidna:
Kurt Granat
Birgit Larsson
Harald Andersson
Stina Ytterdahl
Irene Josefsson

Måndag, Torsdag och Fredag Kl. 12
i Sollebrunns församlingshem.

Tisdagar vid Värmestugan Kl. 11.30
i Sollebrunns församlingshem.

Fredagen den 4 mars Kl. 19
i Sollebrunns församlingshem.
Var med och delta i en världsvid bön
under ett dygn.

Välkommen
till

BÖN

Mikaela Fransson / Jakob Gustavsson
Lena Johansson / Andrei Manea
Cecilia Larsson / Christian Fransson
Marie Nordqvist / Niclas Johansson

kyrktorget,
pastorsexpeditionen
torsdagar jämna veckor

kl. 18.00-19.00.
VARMT VÄLKOMMEN

VÄLKOMMEN

Ekumeniska Böneveckan

Ekumeniska böneveckan infaller i januari mellan den 18 och 24 januari.
Då samlas vi för bön på olika sätt:
På torget utanför ICA träffas vi varje dag måndag till fredag kl 12.15 för bön.
Fredag 22/1 kl.19.00 blir det samling i Gräfsnäskyrkan
och Lördag 23/1 hålls samlingen med Elisabeth Källner i Pingstkyrkan.
Andra bönesamlingar som finns denna vecka är:
Morgonbön i Equmeniakyrkan onsdag 20/1 kl 07.00 och
kristen djupmeditation torsdag den 21/1
Söndag 24/1 avslutas ekumeniska böneveckan i Sollebrunns församlingshem
kl 11.00 med mässa och efterföljande kaffe.

VÄLKOMNA TILL ALLA SAMLINGAR!
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Olle Lindberg Bengtsson
Lovis Arnudd Tuomi
Olivia Ryberg
Fannie Eva Elisabeth Larsson
Folke Nordqvist
William Nilsson
Wilma Skoglund
Vincent Lilienberg
Valkyria Väyrynen
Molly Andersson

VIGDA:

Tillfälle till stilla bön
och förbön ges vid

VÄRLDSBÖNDAGEN

DÖPTA:

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

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 09 14
0721-86 47 32
0721-85 23 24
0731-50 27 02

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

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
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 		

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

INFORMATION
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se

0322 - 837 14

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Karin Backlund 				
karin74backlund@gmail.com

0705 - 76 81 84
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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!
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). Ingen anmälan, ni är alltid välkomna!

Sollebrunns församlingshem
Måndagar 9.30-12.00
Stora Mellby församlingshem
Tisdagar 10.00-12.00
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.

Sollebrunns församlingshem
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

Sollebrunns församlingshem
Onsdagar kl. 16.45 – 17.45

KÄLLARN 12-17 år +

Kom och dela gemenskap, spel, fika, andakt och mycket
mer. Vi har också temakvällar.
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Sollebrunns församlingshem
Torsdagar 15-20

INVIGNING
Lördagen den 28 november 2015
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ARBETET
I BILDER
Under hela byggproccessen har vår egen Ulf Esborn besökt
arbetet och tagit bilder flera gånger i veckan. Alla dessa
bilder har samlats i en pärm som man kan titta på i församlingshemmet. Av dessa bilder har vi också valt ut många för
att visa arbetets gång här i församlingsbladet.

Kommer Ni ihåg det markerade rutorna i taket och väggar?
Det var så här det var innan vi avslutade verksamheten.
2015-01-25

Foto: Ulf Esborn Text: Magnus Dahlqvist

Framsidan av församlingshemmet strax innan det var dags för stenläggning. Här finns redan känslan
av vad fint det kommer bli när allt är klart.

Foto: Ulf Esborn

Nu är äntligen renoveringen och
ombyggnaden av Sollebrunns
församlingshem klar.
Det har varit en spännande och intressant process att se
renoveringen växa fram. Spännande att se hur de tankar
och idéer kring församlingshemmet som anställda och förtroendevalda haft kring renoveringen har fått sin tydliga
form genom Bygg-Larsson AB, under ledning av Jimmy
Lanevik, kompetenta utförande. Bortsett från de direkta
renoveringsbehov som fanns (taket behövde bytas, ventilationsanläggningen hade sett sina bästa dagar, vägg och golvytor behövde uppfräschning, många fönster var i behov av
renovering, toaletterna behövdes ses över med mera), fanns
det vissa önskemål vad gäller husets funktion, som vi ville
förbättra.
Det första var att öppna upp lokalen för våra församlingsbor.
Vi ville ge plats för våra grannar och vänner att praktisera
sin längtan efter andlighet. Därför ville vi, i församlingshemmet öppna ett andaktsrum som kunde stå öppet för
var och en som ville sitta ner en stund i stillhet till bön,
meditation eller andakt. Ge plats att bara vara människa
en stund i avskildhet mitt i Sollebrunns centrum.
Sedan tyckte vi att det skulle vara viktigt att ge varje
besökare till församlingshemmet en gemensam ingång. Barn
och unga, vuxna och gamla går nu genom samma dörrar
till sina olika eller gemensamma aktiviteter. Ett sätt att visa
med fötter och händer, kroppar och hjärtan att vi alla går
samma väg.
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Byggstart. Efter veckor av flytt och magasinering, kom arbetet igång. Kablar skall bort och nya skall dras.
2015-02-26

Avspärrat. Under lång tid har vi inte vetat vad som skett
innanför. Det är därför extra fint att Ulf Esborn gett sig in i
det okända och tagit bilder.
2015-03-12

Vi ville att huset skulle bli mera tydligt i bygden. Det skall
synas när det är aktiviteter i församlingshemmet. Fönster
och ljus skall berätta för den som passerar att här inne finns
människor som gör saker tillsammans. Till tydligheten hör
kyrkklockan som pryder den södra gaveln av församlingshemmet.
Till vår hjälp i att konkretisera våra drömmar och visioner
har vi haft arkitekt Anna-Lena Lerander. Anna-Lena
kommer ifrån Långared och Bygg-Larsson har vi i Magra.
Renoveringen är till största delen utförd av lokala krafter.
Så blir det nya vackra församlingshemmet också en bild av
den kunskap och den kraft som finns i Bjärkebygden. Vi kan
och vi vill och när vi gör saker tillsammans, så blir det bra.
Och det blir också en manifestation av hur vi gör saker tillsammans. För utan Equmeniakyrkan och dess ordförande
Monica Johanssons hjälp med lokaler under byggprocessen,
så hade vi inte kunnat göra detta utan att lägga ner vår verksamhet under en avsevärd tid. Nu ser vi fram emot att ta vårt
”nya” hus i besittning. I skrivandes stund är allt inte riktigt
klart, men vi hoppas att det blir invigning den 28 november.
Då kommer allt kanske inte att vara klart vad gäller inredning
och annat, men det får växa fram. Tillsammans upptäcker vi
vad som behövs och tillsammans kan vi gestalta den verklighet vi lever i och som har sina rötter i Kristus Jesus.
Rolf Wollert

Det dåliga taket åkte av och arbetet med att lägga ett nytt påbörjades.
2015-03-21

Ett stort hål togs upp i väggen och runt detta har sedan den
nya utbyggnaden under ett halvår tagit form.
2015-03-24

Målningsarbete i stora salen. Alla tak och väggar är snart
grundmålade.
2015-03-31
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Regelbundna byggmöten har hållits på pastorsexpeditionen.
2015-04-13

Här gjuts väggar till det nya rummet, här kommer det bli ett
rum för barn och ungdom. 2015-04-17

Trappan ner till barn och ungdom är på plats. Här ser vi redan att vi får en bättre ingång från framsidan.
2015-05-26
Här pågår dräneringsarbete på baksidan av församlingshemmet. 2015-04-21
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Här skall det nya andaktsrummet vara. Den murade väggen
bakom är nu en del av interiörern och de smala fönstren
finns fortfarande kvar mot stora salen. 2015-04-30

En efterlängtad altan byggs på baksidan mot stora salen. .
2015-05-05

Hela tiden sker det arbete inomhus. Här har man tagit upp
dörren till det nya rummet i barn och ungdom. 2015-05-12

Ett våningsplan till har påbörjats samtidigt som man håller
på med att öppna till hallen innanför. 2015-05-19

Andaktsrummet har fått början till väggar och tak.
2015-05-22

Ovanför det nya rummet i barn och ungdom kommer det
finnas ett rum som skall fungera som bland annat samtalsrum. Här är trappan på sidan fortfarande kvar. 2015-06-02

Fönster på plats. Här har vi fått fönstren till andaktsrummet
monterade, väggen kvar och platsen där man skall kunna gå
in från gatan syns till höger. 2015-06-09

Under några dagar tog det fart på bygget, eller rättare sagt
nu kunde vi se den form som det skall bli 2015-06-10

Den nya entrén har här fått sina stålbalkar snart på plats.
Till höger skymtar vi också dörröppningen till andaktsrummet från entrén. 2015-06-12
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EFTER BESIKTNINGEN
2015-10-12
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Fläktsystemet behövdes förbättras. Ett nytt system kommer
på plats och nya fläktrum har kommit till. 2015-06-22

Nya fönster i barn och ungdomslokalerna, här i väggen mot
pastorsexpeditionen. 2015-06-26

Vikväggen i bottenvåningen är borta. Nytt golv läggs och
i bakgrunden ser vi öppningarna till de nya stora förråden,
2015-07-06

Här ser vi det som skall bli bland annat samtalsrum. Här är
arbetet igång efter semester igen. 2015-08-04

Nytt i församlingshemmet är att vi får en hiss vilket ger möjlighet att inomhus ta sig till alla våra lokaler. 2015-08-18

Vi har fått en vacker klocka på taket. Nu har även takpannor kommit på plats. 2015-08-24

Personalen går på inspektion. Nu kan man se hur lokalerna
kommer att se ut. 2015-08-27

Entrén på plats. Fasaden har även fått sin färg. 2015-09-21

Ett nytt församlingshem
ger nya möjligheter
Innan jag började arbeta i Bjärke församling hade
jag bland annat arbetat i Lindesberg i ett stort och
välplanerat församlingshem. När vi skulle påbörja
arbetet och vi fick diskutera om hur vi ville ha det
hade jag tagit vara på de bästa idéerna därifrån
och med behovet som vi här i barn och ungdomsverksamheten saknade. Från dessa idéer och övrig
personals idéer har vi fått nya möjligheter.
Vi fick tyvärr inte ett musikrum men vi kan kanske ändå få möjlighet till att få fram trummorna
ibland. Däremot har vi lyckats med att få till en
avdelad kioskdel i det gamla trapphuset. Där skall
vi kunna ha kiosk och spel till xbox och annat vi
vill ha bättre hantering för. Vi har även fått ett
rum till där vi skall ha en soffa och en tv på väggen där ungdomarna kan spela xbox eller sitta
och prata, barnen kan här sitta o se på film. Det
skall även kunna vara ett andaktsrum om det nya
andaktsrummet är upptaget.
Det nya andaktsrummet är nog det som vi har
längtat efter och vi hoppas att vi skall kunna använda det i verksamheten mer, då ett andaktsrum
ger en hel annan känsla. Extra kul tycker vi att det
skall vara öppet för många.
Tyvärr kunde vi inte få alla utrymmen som vi ville
och när vi nu sett hur det skall bli när det är klart

har vi fått tänka om lite och det skall också bli
spännande. Vi har bland annat fått tänka om var
vi skall ha ett stoj och stim rum som vi nu har
tänkt mot det nya andaktsrummet. Det kommer
innebära att vi ibland inte kan stoja o stimma.
Vi har även fått tänka om med förråden då de inte
kan vara för samma ändamål som vi tänkt men
som vi nu känner att det ändå blir bra.

Även för verksamheten ovanför källarplanen har
vi fått otroligt många förändringar. För er som
varit på värmestugan och soppan eller någon
annan verksamhet, kommer ni utom färg att
känna igen stora salen men det nya andaktsrummet är en av de stora nyheterna. Det nya samtalsrummet kommer också vara ett nytt inslag.
Tillgängligheten med hiss och ny toalett för er
som har svårt att ta er fram. Vi har även tänkt på
er när vi fick vår nya altan på baksidan vilket kan
vara en möjlig plats på sommaren för gemenskap.
I nya församlingshemmet kommer vi i alla åldrar
få mötas och dela gemenskap, rum och andakt
tillsammans.
Magnus Dahlqvist,
informatör/barn-/ungdomsledare
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Biskopen skriver brev om
Gud Fadern
Gud som fader och skapare är temat för det biskopsbrev som Åke Bonnier skrivit till församlingarna i Skara stift.
Brevet kommer ut till första advent när det nya kyrkoåret börjar. Det är tänkt att kunna användas under hela året som underlag för
tankar och samtal.
Biskopens brev om Gud Fadern är en fortsättning på fjolårets brev om Jesus. Årets brev trycks på tre språk, utöver svenska blir det
tillgängligt på finska och engelska. Det sistnämnda är för att bland annat nyanlända flyktingar ska kunna få del av biskopens tankar.
Brevet kommer att delas ut i samband med gudstjänster och andra samlingar under advent och jul. Dessutom kan det laddas ner på
stiftets hemsida, www.skarastift.se. Här följer ett utdrag ur brevet.

Festlig invigning av Sollebrunns
”NYA” församlingshem
Lördagen den 28 november kl. 11.30

• Bandklippning-alla barn som vill får klippa band,
tal av kyrkoherde/kyrkorådets ordförande och ringning i nya kyrkklockan!
• Mingel och visning. Vi bjuder på tårta.
• Ballonger till alla barn, ta ett crazy-kort.
• Musik i många former: körer, barn, instrumentalt, allsång
• Försök till altartavla-vi målar gemensamt
• Utökad fairtradebutik
Vår ordinarie verksamhet drar i gång i huset men vill
skapa lite fler tillfällen att komma in och känna på huset.
Därför blir det två veckor av lite extra öppethållande.
Måndag till fredag 30/11-11/12:
Öppet hus varje dag mellan 11 och 13. Vi bjuder på glögg
eller kaffe och visning.
Efter Gudstjänsten i Erska kyrka - Första advent (29/11)
Adventsbrunch i församlingshemmet.
Kom gärna med tankar om vad du tycker ska finnas i vårt
gemensamma fina hus!

5 /12 Julmys när det är julmys i Sollebrunn.
Kom in i värmen. Baka dig pepparkakor eller en
marsipangodis. Eller pyssla lite julpyssel.
Fika finns och glögg naturligtvis.
7/12 Firar vi med lite Musikquiz!
Soppan börjar igen! 1/12 och 8/12 den 15/12 ingen soppa
men i stället ”Julstugan” –Julsmörgås och kaffe…Vi laddar
för församlingens julfest den 17/12 (Anmälan)
Vill du komma in under lite mer lugna former serveras
kvällste med aftonbön torsdagen 10/12 från 18.30.

Vi firar gudstjänsterna Andra andvent och Tredje advent i
församlingshemmet kl 11.00.
Efter gudstjänsten serveras brunch.

Varje dag är även när inte församlingshemmet är öppet är
det nya andaktsrummet öppet. Dit kan man komma och
sitta i lugn och ro och tända ett ljus.

30/11 kl 19. Teater UNO gästar oss med föreställningen:
Bedragaren. ( Fritt inträde)

Faitradebutiken har öppet och har lite extra varor.
Kanske hittar du din julklapp här!

VÄLKOMMEN
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www.facebook.com/svenskakyrkanibjarke

www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Vår Fader, du som är i himlen…
Så börjar den bön som kallas Herrens bön därför att Jesus själv lärde sina lärjungar den bönen. Kanske var han inspirerad av en samtida
rabbinsk bön som innehåller liknande formuleringar.
Gud är vår Fader. Jesus använde säkerligen det arameiska ordet "abba" som innehåller samma kvalitet som ordet "pappa". Många har i
vår tid reagerat på tanken att Gud är vår Fader. Som om Gud vore en gubbe på ett moln.
I det klassiska måleriet har Gud avbildats som en gammal vitskäggig man som sitter på en tron med Kristus på korset i knäet och med
en duva som svävar ovanför. Naturligtvis är det en symbol för treenigheten med Fadern, Sonen och den heliga Anden, men dessvärre har
just den vitskäggige gubben blivit ett uttryck för en gud som många tar avstånd ifrån och inte kan tro på.
Gud i sig uppfattas då av den icketroende som en sorts projektion för eller en längtan efter en fadersgestalt. En längtan som kommer
till uttryck i form av en mytisk figur som inte alls finns - och så är det också. Gud finns inte.
Du och jag finns. Träd och blommor finns, fåglar och fiskar och djur av alla slag finns. Det begränsade finns. Det vi kan ta på eller på annat
sätt uppleva med våra sinnen, finns i någon bemärkelse. Det är begränsat. Det går att registrera.
Men Gud går inte att registrera på det sättet även om Gud verkar. Gud finns inte. Gud är. Det betyder att Gud inte går att begränsa.
Gud är alltid större än våra egna begränsade möjligheter att tala om Gud. Och ändå så talar vi om Gud och benämner Gud som Fadern
eller Skaparen.

I konsten avbildas Gud ofta som en vitskäggig man på ett moln. Den bilden kan lätt
begränsa våra tankar om vem Gud är. 			
Foto: Catarina Tidström
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Händelser i bilder

Händelser i bilder

Barntimmar i Stora Mellby församlingshem.

NYSTART FÖR SMÅSTUND
I STORA MELLBY

Efter önskemål från föräldrar har bjärke församling nu startat
en Småstund även i Stora Mellby. På bilden till höger, fick
föräldrar och barn pyssla egna shakers. Samlingen innehåller
även sångstund och fika.

Jojje Wadenius sjöng i
Stora Mellby kyrka
den 4 augusti.

Nya kyrkogårdsmuren i Långared
är klar och en ny stor parkering
finns intill församlingshemmet.

Fantastisk lyckat André Crouch projekt med musik
och sång i Stora Mellby kyrka 27 september

Konfirmationshelgen den 22-23 augusti 2015:
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Rad 4 fr.v: Carolina Jonsson, Sophie Gullersby, Felix Blomfelt, Linus Dahlman, Gustav Andersson, Henning Nilsson,
Marcus Johansson, Simon Ahlin, Simon Larsson, Vendela Jonsson, Anna Qvist.
Rad 3 fr.v: Ulf Esborn/musiker, Oskar Hildingsson/ungdomsledare, Maja Fröjelin, Ida Stenhammar, Ronja Glans, Ebba Bergman,
Fannie Larsson, Matilda Andersson, Matilda Karlsson, Lovisa Hallengren, Petra Helldin/ledare, Samuel Malmqvist/ledare.
Rad 2 fr.v: Magnus Dahlqvist/pedagog, Tomas Lindskog/präst, Isac Lycke, Lucas Persson, Wictor Naess, Simon Ryberg,
Linus Johansson, Rasmus Vatsöy, Elias Andersson, Peter Karlbom/diakon, Sonja Johansson/diakon.
Sittande fr.v: Tova Petersson, Airah Sevilleja, Ellen Olsson, Beatrix Jarnelid, Felicia Gilborne, Vilma Lundin, Wilma Sommar,
Maja Carlsson, Linnéa Sunnaas Rosenius, Matilda Dahn, Miranda Halvardsson, Micaela Unosson.
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Musik i församlingen

6/12
Samuel Ingvarsson

29/11
Peter Björkqvist

Musik från Advent 2015
och Vintern 2016
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
6/12
Julsången i Stora Mellby kyrka kl. 18
”Sjung och njut av julens glädje och frid”. För tolfte året i
rad. St Mellby och Antens kyrkokörer, Barnkör, Symfoniorkester. Dirigent: Ulf Esborn Solist: Samuel Ingvarsson
13/12
Psalmsångskväll i Juletid, Magra kyrka kl. 18
Kom och sjung samt lyssna till de vackraste och mest
älskade Advents och Julpsalmerna tillsammans med
Magrakören under ledning av Robert Jenderman,
Ulf Esborn violin, Lennart Esborn cello samt Johan Mellgren,
orgel och piano.
26/12
Bara Bach IX Erska kyrka kl. 18
Robert Jenderman, orgel, konsertserie med Johann Sebastian
Bachs samtliga orgelverk
31/1
Mozart i Magra, Magra kyrka kl.18
En kväll med enbart kyrkomusik av den unge Wolfgang
Amadeus Mozart framförs av en för detta tillfälle sammansatt kör
bestående av vänner och studiekamrater till Robert Jenderman,
sångare från bla Uppsala, Stockholm, Nyköping, Malmö och
Göteborg. Medverkar gör även Robert Marberg och Sara Uneback
violin, Martin Wingate kontrabas samt Lars Storm orgel.

Välkommen att fira gudstjänst!
29 november
Första söndagen i advent
Kl. 10 Gudstjänst		
Magra kyrka
Kl. 10 Gudstjänst		
St Mellby kyrka
Kl. 11 Mässa			
Erska kyrka*
Kl. 18 Gudstjänst		
Antens kyrka
Kl. 18 Gudstjänst		
Lagmansereds kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst		
Långareds kyrka

3 januari
Söndagen efter nyår
Kl. 11 Mässa			
Kl. 18 Gudstjänst		

Sollebrunns förs. hem
Antens kyrka

6 januari
Trettondedag jul
Kl. 11 Mässa			
Kl. 18 Musikgudstjänst		

Sollebrunns förs. hem
Lagmansereds kyrka

6 december
Andra söndagen i advent
Kl. 11 Mässa			
Sollebrunns förs. hem
Kl. 18 Musikgudstjänst		
St Mellby kyrka

10 januari
Första söndagen efter trettondedagen
Kl. 11 Mässa			
Sollebrunns förs. hem
Kl. 18 Gudstjänst		
St Mellby kyrka

13 december
Tredje söndagen i advent
Kl. 10 Gudstjänst 		
Antens kyrka
Kl. 11 Mässa			
Sollebrunns förs. hem
Kl. 18 Musikgudstjänst		
Magra kyrka

17 januari
Andra söndagen efter trettondedagen
Kl. 10 Gudstjänst		
Antens kyrka
Kl. 11 Mässa			
Sollebrunns förs. hem
Kl. 18 Gudstjänst		
Magra kyrka

av Camille Saint-Saëns

20 december
Fjärde söndagen i advent
Kl. 11 Mässa			
Erska kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst		
Erska kyrka*

Erska kyrka
20 dec. kl. 18.00

24 december
Julafton
Kl. 11 Samling vid krubban
Kl. 17 Julbön			
Kl. 23.30 Midnattsmässa

24 januari
Septuagesima
Kl. 10 Gudstjänst		
Kl. 11 Mässa			
Kl. 18 Musikgudstjänst		
Kl. 18 Mässa			

Sollebrunns förs. hem
Långareds kyrka
Erska kyrka

25 december
Juldagen
Kl. 5.30 Julotta			
Kl. 5.30 Julotta			
Kl. 7 Julotta			
Kl. 7 Julotta			
Kl. 7 Julotta			

31 januari
Kyndelsmässodagen
Kl. 11 Mässa			
Erska kyrka *
Ljushögtid och terminsupptakt för verksamheterna
Kl. 18 Musikgudstjänst		
Magra kyrka

Antens kyrka
Magra kyrka
Lagmansereds kyrka
Långareds kyrka
St Mellby kyrka

26 december
Annandag jul
Kl. 18 Musikgudstjänst		

7 februari
Fastlagssöndagen
Kl. 10 Mässa			
Kl. 11 Mässa			
Kl. 15 Gudstjänst		
Kl. 18 Gudstjänst		
Kl. 18 Orgelvesper		

Erska kyrka

27 december
Söndagen efter jul
Kl. 11 Mässa			

Erska kyrka

31 december
Nyårsafton
Kl. 15 Nyårsbön		
Kl. 15 Nyårsbön		
Kl. 17 Ekumenisk nyårsbön
Kl. 17 Nyårsbön		

Lagmansereds kyrka
Magra kyrka
Erska kyrka
St Mellby kyrka

1 januari
Nyårsdagen
Kl. 11 Mässa			
Kl. 18 Gudstjänst		

Sollebrunns förs. hem
Långareds kyrka

Musikgudstjänst i juletid
med bland annat

Juloratorium
och andra julpsalmer och sånger

Åsa Lansfors, 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

Kom gärna och sjung i någon av våra körer!
Vi har körer i Anten, Erska, Långared, Magra och
Stora Mellby där det alltid plats för fler.
Hör av er till någon av våra kantorer: Robert
Jenderman, Ulf Esborn eller Johan Mellgren

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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St Mellby kyrka
Sollebrunns förs. hem
Antens kyrka
Långareds kyrka

St Mellby kyrka
Erska kyrka
Lagmansereds kyrka
Antens kyrka
Långareds kyrka

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

Har du svårt att ta dig till kyrkan och istället vill ha
besök i hemmet?
Kontakta oss, någon av våra präster eller diakoner,
eller via pastorsexpeditionen, 0322-83700.

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

29/11, 20/12 och 31/1
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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Kom och hitta stjärnorna!
Kan Du hitta stjärnorna i det nya församlingshemmet?
Denna karta leder dig till 12 numrerade stjärnor som är utplacerade i församlingshemmets
källare, där vi har vår barn och ungdomsverksamhet. Kom och lär känna våra lokaler och varför inte vår
verksamhet genom att leta efter vilka nummer som finns vid stjärnorna. Om Ni smyger in är Ni välkomna
när vi har verksamhet och det finns även möjlighet att leta när vi inte är där också om vi har öppet.

Det är bara att börja leta, lycka till!
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