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”Och ljuset lyser i mörkret och
mörkret har ingen makt över
det”. Jag återkommer ständigt
till orden från Johannesevangeliets inledning.
Jag gör det under perioder i mitt liv, då mörkret
hotar, och mitt i mörkret försöker jag minnas att
ljuset övervinner allt.

olfs
uta

När jag skriver detta så har vi just firat Allhelgona. Och kyrkogårdarna har varit upplysta av
gravlyktor, vars flimrande stearinljuslågor skapat ljuspunkter i det annars kompakta höst- och
sorgmörkret. Snart kommer adventstiden, när vi
tänder ljus både inne och ute. Och ljusen som vi
tänder förjagar mörkret omkring oss. På något
sätt känns det livet också gladare när man ser adventsljusstakar tända i husens fönster. Och på julen, när adventsljusstakens fyra ljus är tända och
granen är tänd så lyser det i våra hus så mycket att
mörkret nästan inte syns längre.

så att det dränks av alla andra ljus som lyser och
som kanske lyser hårdare och mera intensivt. Och
att fokus mycket mera ligger på granens och julbordets ljus än på det lilla ljuset i krubban. Men
när alla de andra ljusens fascination har slocknat.
När det inte går ner mer julmat och blänket från
julklapparna inte är så spännande längre. Då lyser
julkrubbans lilla ljus mera tydligt över den nyfödde Jesus i krubbans strå. Tänk att det lilla ljuset
förmår lysa upp så mycket mer, när alla de andra
ljusen tagit slut. Och att det ljuset, som strålar
från den Gud som blivit människa och delar våra
mänskliga liv, också förmår vara det ljus som bär
oss genom vårt mörker. För så är det: ”ljuset lyser
i mörkret och mörkret har ingen makt över det.”
(Joh 1:5) Välkommen att vara med att dela ljus
med varandra och andra.

Rolf

Mitt i allt ljus och allt stök, med alla förväntningar och allt som skall göras har vi ett stearinljus
brinnande i vår julkrubba hemma. Det är inte alltid att det ljuset syns. Kanske är det nästan mest

Foto: Ulf Esborn
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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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Reflektion
På denna sida kommer vi att ha med en reflektion från någon i församlingen eller någon som vi
skulle vilja höra något från. I detta nummer har vi inte bara en utan flera julreflektioner från flera
tillfrågade personer som tar upp bland annat deras tankar, minnen och kallelser i samband med julen.
Mikael Fälthammar, sid 3, Siv Johansson sid 5 Sonja Johansson sid 5, Oskar Fornander sid 8 och
Magdalena Karlsson sid 9. Reflektionbilder är privata.

Människans höga ställning och kallelse
”Gud blev människa för att vi skulle bli
gudomliggjorda.” Så sammanfattade en av
Kyrkans främsta biskopar genom tiderna, den
helige Athanasios av Alexandria († 373), hela den
kristna tron.

med Gud. Vår mänskliga natur bär på potentialen, men i var och en av oss finns också dragningen till att lätt bejaka den egna njutningen framför
allas väl, böjelsen att glömma bort den andre till
förmån för egot, samt lättheten att ignorera den
längtan efter sin Skapare som varje människa bär
När vi nu närmar oss juldagen är detta värt att på. Den som riktar in sitt liv på Guds härlighet
begrunda. De ger oss avsikten med det mysterium blir hjälpt av Gud att nå sin fulla mänsklighets
som Guds människoblivande och födelse är. Av- härlighet.
sikten består i att Jesus genom hela sitt liv, från
födelse till död och uppståndelse, potentiellt åter- Slutligen: Vad är vår höga ställning och kallelse?
ställer mänskligheten till sin ursprungliga höga Det är inte bara att bli ”bättre människor” eller
ställning och kallelse.
”snällare.” I bibeln läser vi: ”Ni är gudar, alla är
ni den Högstes söner” (Ps 82:6). Vi är skapade
Hur? Genom födas av jungfrun Maria och på så till Guds avbild och likhet, och som kristna är
vis anta vår mänsklighet – förutom synden – kan vi kallade att ”bli delaktiga av gudomlig natur”
Jesus rena och läka det i oss som är sjukt och i (2 Petr 1:14). Däri består vår höga ställning och
sin himmelsfärd återföra det som är vårt till Guds kallelse: att bli gudar så långt det är möjligt för
högra sida i den himmelska härligheten. Utan skapade varelser. Hur är det möjligt? Genom att
att förlora sin gudomlighet blir Jesus människa, Jesus föddes och Gud därmed blev människa.
det är julens stora berättelse, och som både Gud
och människa är han medlaren mellan Gud och
människor. Vid jul sjunger vi i den Ortodoxa Kyrkan om hur Sonen är Gud och född av Fadern
före all tid, samt att han är människa och fått sin
mänsklighet av jungfru Maria i sin jordiska födelse i tiden.
Varför skriver jag att Jesus potentiellt förmår
återställa mänskligheten till sin ursprungliga
höga ställning och kallelse? Jo, därför att var och
en av oss behöver gensvara på den kallelsen. Den
läkedom som Jesus ger oss tilldelas oss inte per
automatik. Den måste vi tillägna oss i samarbete

Mikael Fälthammar, diakon
Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling

Bli
månadsgivare!

Svenska kyrkan är en del av

Anmäl dig på
www.svenskakyrkan.se
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Händelser i bilder

Konfirmation i Erska kyrka

Instrumentbygge på Musikul

Foton: Ulf Esborn

Kördag i Stora Mellby

Foton: Ulf Esborn

Foton: Ulf Esborn

Tänk vad tiden går fort!

Då har snart denna mandatperiod på fyra år tagit slut.
Vi som har suttit som förtroendevalda i både kyrkofullmäktige och i kyrkorådet vill bara säga tack
för ert förtroende.
Det är med enorm glädje vi ser att vi i Bjärke har det fjärde högsta valdeltagandet i Skara stift det
är ett bevis på att ni medlemmar är engagerade och att ni vill ha ett starkt lokalt styre.
Vi har haft fyra trevliga, arbetsamma, roliga och givande år som förtroendevalda där vi har lyckats
att jobba för Bjärke församling som en helhet.
Vi vill samtidigt önska det nya kyrkofullmäktige och kyrkorådet lycka till med sina uppgifter att
ta Bjärkeförsamling framåt. Dels vill vi uppmana er medlemmar att ta kontakt och framföra era
synpunkter till de förtroendevalda.
Tack !
Karin Backlund kyrkorådets ordförande
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Reflektioner

Julefrid

Vad tänker du på när du hör ordet julefrid. Är det
kanske att sjunka ner i den sköna stolen framför
TVn, eller att få äta av all den goda julmaten. Det
har kanske jäktats i veckor med bak och stök för
att inte tala om julhandel, så du känner dig sliten.
Så har det alltiv varit, i alla fall i de gamla självhushållens tider, vissa saker SKULLE bara vara
avklarade innan jul.

Min egen julefrid börjar dagen före Första advent.
Då tar jag fram (förutom elektriska ljusstakar),
min från slutet av 50-talet egentillverkade träljusstake, föreställande Maria med sitt lilla Jesusbarn.
Sedan får vi tända ett nytt ljus för varje söndag i
advent fram till jul. Dessutom lyssna till de underbara och mäktiga psalmerna ”Bereden väg” och ”
sedan till jul, ”Stilla Natt”.

Men det har ändå blivit stor skillnad sen jag var En god och stilla julefrid önskas Er alla.
barn. Exempelvis dessa enorma ”julbord” som
börjar redan i november, och en julklappshysteri
över alla gränser. Den vanliga julklappen förr (om
det förekom någon alls) var väl ett par hemstickSiv Johansson, församlingsbo
ade sockor eller något annat hemmagjort. Vårt
överflöd skulle kunna bli till en mycket godare jul
för bättre behövande.

Den största gåvan kan vara en oväntad gåva
Nu är det en månad kvar till jul och tankarna går
till min barndoms jul. Jag tänker på hur mycket
snö det var då och på raggsockarna och fingervantarna som mamma satt och stickade före jul,
för att vi fyra barn skulle kunna hålla oss varma.
Fattigdomen fanns i många hem och så även
i vårt.

kinden, en gemenskap eller kanske bara ett samtal
från någon närstående. Kanske är denna omsorg
den allra största gåvan vi kan ge och få ta emot.

När jag tänker på att många i vår församling gör
mycket för att förgylla livet för andra, då blir mitt
hjärta alldeles varmt. Ni gör det som vi kan läsa
om i Matteusevangeliet 7:12 ”Allt vad ni vill att
Jag minns hur vi barn väntade på att julaftons- människorna ska göra för er, det ska ni göra för
eftermiddagen skulle komma, vi åt tillsammans, dem”.
tittade på Kalle Anka. Därefter fick jag mina
julklappar som bestod av sockor, vantar, och en Jag önskar er alla Guds Välsignelse, en riktigt
God Jul och ett Gott nytt år.
DOCKA, så lycklig jag var.
Mina tankar går vidare till vårt liv i dag, på all
stress och på hur olika vår tillvaro kan vara.
Vissa har inte råd att köpa några julklappar till
sina barn och barnbarn medan andra kan köpa
allt det barnen pekar på.
Ja visst är det roligt att få ge en gåva men blir
man verkligen lyckligare av att ha allt? Nej, jag
tror inte det. Jag tror att man blir allra lyckligast
när man får den gåvan man inte räknar med att
man någonsin kan få. Kanske drömmer de flesta
av oss om det allra finaste vi kan ge varandra som
ömhet, en mänsklig närvaro, empati, en klapp på

Sonja Johansson, Diakon
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Fastigheter & Kyrkogårdar

Fastigheter och kyrkogårdar är ett nytt inslag
i Kyrkbladet från och med detta nummer. Här
kommer du att kunna läsa om vad som sker
med våra kyrkogårdar, kyrkor och församlingshem just nu och i framtiden.
Vi kommer att från nästa nummer ha ett
kortare repotage med ett ämne, som vi tror
intresserar många. Min förhoppning med
fastigheter och kyrkogårdar är att det gör er
läsare mer insatta i dessa frågor.
Vänliga hälsningar
Christian Wrangmo
Fastighet- och kyrkogårdschef
Foto: Ulf Esborn

Hänt under hösten

Här är en kortfattad redogörelse för vad som skett under hösten 2013

Anten/Kvarnabo

• En ny ledstång är uppsatt på vägen upp mot kyrkan. Den kommer att målas svart under 2014.
• Belysningen i askgravlunden/minneslunden sattes upp veckan före Alla helgona helgen.

Erska/Sollebrunn

• Församlingshemmet i Sollebrunn kommer att renoveras och byggas om inom några år och nu arbetar vi
att ta fram ritningar till detta. När ritningarna är klara kommer de att visas upp i församlingshemmet.

Lagmansered

• Sakristian har fått en ny dränering och dagvattenledningar på hela baksidan av kyrkan har dragits om.

Stora Mellby

• Kvarter 6 har fått nya planteringar som ersätter de häckar vi tagit ner tidigare.
• Den nya askgravlunden invigdes i våras och de första gravsättningarna har skett.

Magra

• Taket på kyrkan reparerades och sågs över under hösten.
• Under vintern kommer några rum i församlingshemmet att fräschas upp.

Långared

• Nya planteringar högst upp på nya kyrkogården som ersätter de häckar som tidigare tagits ner.
• Hagtornshäcken som vetter mot Tommy Byggares mark är nedsänkt.
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Notiser
Vigda
Sandra Sandberg & Niclas Frisk
Karina Victorsson &
Urban Fransson
Malin Ivarsson & Tommy Nygren
Pernilla Hansson & Fredrik Ryberg
Jenny Sjöberg Rudebo &
Andreas Vourenmaa
Avlidna
Anna-Lisa Olofsson
Karin Anna-Lisa Helgesson
Anders Frih
Dagny Valborg Johansson
Margit Sofia Andersson
Bengt Sture Snygg
Stefan Holger Karlsson
Andreas Udd
Katja Hannele Taupila

Döpta
Laura Tapper
Alexander Jarnelid
Algot Kvillert
Tyra Härenstam
Felicia Öberg Rask
Arve Ecke
Hilding Fransson
Thea Dencker
Clara Frisk
Leija Hake
Lukas Börjesson
Olivia Gustafsson
Ellie Nygren
Ebbe Gren
Benjamin Ahlgren
Gillis Junfors
Lovisa Öberg
Ebba Karlsson

’Bybrunnen’
”Skäms inte för att du är människa-var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv Oändligt
Du blir aldrig färdig
Och det är som det ska”
		
Tomas Tranströmmer
Vi har spånat med några Magrabor om att ha
sammankomster kvällstid i livsfrågor. Vi träffas i
församlingshemmet en gång varannan vecka eller
en gång i månaden. Vi samtalar om det man kan
ha tankar om ibland. Det kan vara allt från varför frälsningsarmén inte har mässa eller utifrån ett

Signe Carlsvärd
Decibelle Sjöstrand
Alma Norlander
Kasper Fredriksson
Melvin Bergqvist
Freja Brånlid
Widar Jonsson
Ted Norberger Gunnarsson

citat som ” Vem är du som fyller hela världen med
din frånvaro”.
Varje gång bestäms vad som ska tas upp nästa
gång. Varje möte är fristående, vilket innebär
att man inte binder upp sig utan kan komma de
gånger det passar.
Hör gärna av dig med förslag om bra tidpunkt
och dag om du är intresserad.
Ring t.ex till Tomas Lindskog 837 07
I andra halvan av januari räknar vi med att
kunna inbjuda till en första ’försöksgång’.
Varmt välkommen!

Julhelgen i församlingen
Julhelgen firas traditionsenligt på flera ställen.
På julafton den 24 december samlas man kring
krubban i Sollebrunns församlingshem kl.11.
På eftermiddagen kan man besöka Julbönen i
Anten kl.17.

Psaltare och lyra - Julsånger vi tycker om.
St Mellby kyrka Annandag jul 26 december kl.18
Sören Renulf - sång, Ulf Esborn - piano

Midnattsmässan är i år i Erska kyrka. Där medverkar Rolf Wollert och Anna-Maria Karlevid
och Maria Brolin sjunger. På juldagen är det
julotta i Magra, Långared, St Mellby och Anten. Kyrkokörerna sjunger på samtliga ställen.

”Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram” (Jesaja 9:2)
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Evenemang, Reflektion

Julsång i St Mellby
Den 8 december är det återigen dags för Julsången
i St Mellby. Den här traditionen startades för 10
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
knappt. 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 blir det som vanligt ett par nya arrangemang
och en förstklassig solist, Kerstin Karlsson som förutom att hon är sångerska och sångpedagog även

arbetar inom församlingen. Tomas Lindskog medverkar också i O helga natt. Dirigent är Ulf Esborn.
Folk uppmanas att vara i god tid – parkeringsplatser finns även vid skolan nedanför kyrkan.

Foto: Ulf Esborn

Varje Gudstjänst ger förundran
När jag skriver dessa rader har hösten nyligen kommit hit på allvar, och julen känns fortfarande ganska
avlägsen. Jag vet dock att snart nog har såväl vintern som juletiden både kommit och gått. Men jag
kan inte säga att jag riktigt hänger med.
På senare tid har det förundrat mig hur överraskad
jag blir av tidens växlingar. Jag kan bli förvånad av
att det plötsligt blir mörkt om kvällarna när sommar övergår i höst, oförberedd på att påsken redan
står för dörren, eller förundrad över att det blev vår
igen efter en lång vinter. Det är som om jag upplever
varje tid på nytt, för första gången – trots att jag varit med om ett antal årstidsväxlingar. Det är väl som
man säger, att ”omväxling förnöjer”, men jag skulle
hellre säga att ”omväxling förundrar”. Undrar om
man kommer behålla denna känsla hela livet?
Man kan tycka att man skulle lära sig någon gång,
men det handlar inte så mycket om insikt som om
förnimmelse. Och visst, jag ogillar inte att det är på
det viset – blir inte livet lite vackrare så? Även om
vi kan se mönster så har varje tid sitt eget värde,
sin egen skönhet. Så väcker varje vår mig med en
ny förundran, som om jag såg de första vitsipporna
någonsin, och sommaren är inte bara en i raden av
somrar, utan erbjuder en ny upplevelse.
Jag tänker mig att det är på liknande sätt när det
gäller våra kristna högtider. Jag vet mycket väl var-
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för jag firar Jesu födelse, och vår kunskap växer inte
särskilt mycket för varje år. Ändå kan varje högtid
upplevas med förundran; en förundran inför det
stora i att Gud blir människa. Som om man hörde
det för första gången. Men inte på förnuftets plan
utan snarare på erfarenhetens. Därför blir julen för
mig inte så mycket att minnas vad som hände en
gång, som det blir en förnyad upplevelse av dessa
händelsers innebörd.
Så när julen är här på nytt tänker jag inte fokusera
på kunskapen, utan söka erfarenheten, låta mig föras in i upplevelsen av det förunderliga, och på nytt
– förundras.

Oskar Fornander, pastor
Sollebrunns missionsförsamling

Evenemang, Reflektion

Dagledigträffar i Kvarnabo
Under hösten har det varit flera trevliga dagledig- välkomna till Kvarnabo församlingshem tisdagar
träffar i församlingshemmet i Kvarnabo. Här har mellan 10-12 Kaffeservering.
det trevlig underhållning, kaffe och glada samtal.
Datum: 18/2 18/3 och 22/4
Nu ser vi fram emot vårens träffar och hälsar alla

Foton: Ulf Esborn

Min Jul
Jul var inte en av mina religiösa festivaler tills jag
var 20år. Som hindu var det Deepavali, där jag firade ljusets seger över mörkret, godhetens seger över
ondskan. I firandet ingår först gudtjänst med offergåva på altaret till gudarna sedan godis, nya kläder
och en stor måltid med familjen. Vi trodde att ljuset och godhet skall vägleda oss i framtiden. Sedan
finns där Thaipusam när man tackade gudarna för
alla bönesvar genom att bära en dekorerad ställning
som kallas kavadi.
Jag firade också skördefest som heter Ponggal. Min
mamma kokade sötris i bruntsocker, mjölk, russin
och cashewnötter. Det smakade gott! Det handlade
mycket om tacksamhet, hängivenhet och engagemang till gudarna och självklart stor glädje i familjen och samhället.
En dag i mitt sökande efter en gud som kunde ta
bort min rädsla och förvirring om synd och död
träffade jag HONOM ! Jag träffade Honom vars
namn är JESUS ! Jag fick veta i första hand att genom Honom, alla mina synder är borttagna och jag
är förlåten. Jag ska vara med Gud för evigt utan
att gå genom massor av återfödslar. Döden är inte
en slutpunkt. Min första jul handlade inte om min
hängivenhet till Honom utan hans odödliga och
odelade engagemang och kärlek till mig. Jag genomgick ett paradigmskifte! Jag är så älskad av den
Skaparguden så att Han kom för mig i människans

gestalt. Mitt liv förändrades. Nu handlar det inte
längre om hur och var jag firar men VEM och VARFÖR jag firar det som jag firar.
Min jul är att fira Jesu, Guds Sons födelse. Min jul
är att fira Guds kärlek till mig när han blev människa som jag. Min jul är att se det saliga hopp som
finns för alla, som vill ta emot det. Förresten är det
gratis !!! Guds nåd är en julgåva till oss. Frälsning
och evigt liv är Guds gåva till människan! Kom låt
oss fira Jul ! Julstjärna och belysning ger ljus i vintermörket och vi glädjer oss åt det. I livets mörker,
låt oss fästa vår blick på Jesus. Ordet blev kött och
bodde bland människor och han var full av nåd och
sanning. Låt oss låta Honom, älska oss. Jesus is the
REASON for the SEASON !

Magdalena Karlsson, pastor
Pingstkyrkan Sollebrunn
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Evenemang

FÖRSAMLINGENS
JULFEST
Torsdagen den 10 december avslutas
Värmestugan och Livskraft med en Julfest
i Sollebrunns församlingshem Kl. 18.00
Värmestugan startar igen
Tisdagen den 14 Januari 2014
Kl 11.00-13.30, som vanligt.

HE J VILT
En vild dag för hela familjen

17
maj 2014
Lördag

VARMT VÄLKOMMEN

Betlehemsvandring
Lördag 7 december kl 14-17
Sollebrunns församlingshem

Auktion 6 december
i Kronobottens skola kl 18
Kronobottens syförening

Våffelcafé i Långareds församlingshem
torsdagen den 12/12 kl 11-13
vårens datum se annonser och hemsidan
TRÄFFAR FÖR DIG SOM ÄR LEDIG PÅ DAGEN

Kretsträff i Långareds bygden
5/12 Långareds församlingshem kl. 11.00
6/2 Vänga missionskyrka kl. 11.00
Dagledigträff i Sollebrunn
18/12 Pingstkyrkan kl. 10.30
19/2 Missionskyrkan kl. 10.30

Bibeln och om kristen tro
i Kvarnabo församlingshem,
onsdagar, jämna veckor kl. 14-16

8/1, 22 /1, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4
Alla hjärtligt välkomna
Hans Tengler
Sockenråd i St. Mellbys församlingshem
Tisdagen 3 december 2013 och tisdagen
4 februari 2014 kl. 19
Alla hjärtligt välkomna!
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Mer info i nästa Kyrkbladet...
Frågor: Kerstin Karlsson telefon: 0322 - 837 12 epost: kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se

BARNVERKSAMHETEN
Startar vecka 3

Adventskonsert i Långared

Långareds kyrka 1 december kl 18
Långareds kyrkokör och Robert Jenderman

Stjärnan från Betlehem
Julmusik med Erskakören
Erska kyrka 22 december kl.18
Dirigent: Robert Jenderman
Orgel och piano: Johan Mellgren
Kyrkbuss

Grötfest i Magra
Lördagen den 28/12 kl 14

underhållning av
Hanna Brobäck och Emelie Samuelsson
Skjuts kan ordnas.
Ingegärd 431 27 eller Margareta 431 34

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

Gudstjänster
1 december
1 I ADVENT
St Mellby 10 Familjegudstjänst
Lagmansered 10 Gudstjänst
Erska 11 Familjemässa *
Magra 15 Familjegudstjänst
Långared 18 Musikgudstjänst
Anten 18 Gudstjänst
8 december
2 I ADVENT
Långared 10 Mässa
Erska 11 Mässa
St Mellby 18 Musikgudstjänst
15 december
3 I ADVENT
Erska 11 Mässa
Anten 18 Mässa
Magra 18 Musikgudstjänst
22 december
4 I ADVENT
Erska 11 Mässa
18 Musikgudstjänst *
24 december
JULAFTON
Sollebrunns fh 11 Gudstjänst
Anten 17 Gudstjänst
Erska 23.30 Mässa
25 december
JULDAGEN
Anten 5.30 Julotta
Magra 5.30 Julotta
Lagmansered 7 Julotta
Långared 7 Julotta
St Mellby 7 Julotta
26 december
ANNANDAG JUL
St Mellby 18 Musikgudstjänst

31 december
9 februari
NYÅRSAFTON
5 E TRETTONDEDAGEN
Anten 15 Nyårsbön
Magra 10 Mässa
Magra 15 Nyårsbön
Erska 11 Mässa
Erska 17 Nyårsbön
Anten 18 Gudstjänst
Långared 17 Nyårsbön
16 februari
1 januari 2014
SEPTUAGESIMA
NYÅRSDAGEN
Långared 10 Mässa
Sollebrunns fh 11 Mässa
Erska 11 Mässa
St Mellby18 Musikgudstjänst
5 januari
SÖNDAGEN EFTER NYÅR
23 februari
Sollebrunns fh 11 Mässa
SEXAGESIMA
6 januari
Anten 10 Mässa
TRETTONDEDAGEN
Erska 11 Mässa
Sollebrunns fh 11 Mässa
Magra 18 Gudstjänst
St Mellby 15 Gudstjänst
Lagmansered 18 Musikgudstjänst
2 mars
12 januari
FASTLAGSÖNDAGEN
1 E TRETTONDEDAGEN
Långared Vänga Missionshus 10.30
Magra 10 Mässa
Ekumenisk Gudstjänst
Erska 11 Mässa
St
Mellby 10 Mässa
Anten 18 Musikgudstjänst
Erska 11 Familjemässa *
19 januari
Magra 15 Familjegudstjänst
2 E TRETTONDEDAGEN
Anten 18 Gudstjänst
Sollebrunns fh 11 Mässa
Lagmansered 18 Gudstjänst
Långared 18 Musikgudstjänst
St Mellby 18 Gudstjänst
5 mars
26 januari
ASKONSDAGEN
3 E TRETTONDEDAGEN
Sollebrunns fh 18 Mässa
Anten 10 Mässa
Under januari och februari är
Sollebrunns fh 11 Mässa
Gudstjänsterna i Erska
Magra 18 Gudstjänst
förlagda till
2 februari
KYNDELSMÄSSODAGEN
Sollebrunns församlingshem.
Erska 11 Gemensam Mässa *
Reservation för eventuella ändringar
OBS! i kyrkan

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.

Kyndelsmässodagen

söndag 2 Februari kl. 11
är det gemensam
Upptaktsgudstjänst i Erska kyrka.
Då medverkar körer och grupper
från barnverksamheten.
"Lyckliga de som bor i ditt hus och
alltid kan sjunga ditt lov"
(Psaltaren 84:5)

* = TA BUSSEN TILL ERSKA KYRKA

Kyrkbuss

Kyrkbussen avgår 40 min
före Gudstjänsttid.

Datum:

1/12, 22/12, 2/2 och 2/3
Start genom Gräfsnäs- Sollebrunn- svänger
in vid Erskavägen- Skolgatan- BjärkegårdenMellbyvägen (vänder vid transform)- via
korsningen- kyrkan.
Du kan stå var du vill utefter denna väg.
Ge tecken!

11

Bjärke församling
PASTORSEXPEDITION

Pastorsexpeditionen i Bjärke församling
Centrumgatan 9, Box 114
466 22 SOLLEBRUNN
telefon vl 0322 - 837 00, fax 406 05
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag kl 9 - 12
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

PERSONAL

Kyrkoskrivare Heinz Böhm
heinz.bohm@svenskakyrkan.se
Ekonomiassistent Ulrica Larsson
0322 - 837 10
ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Rolf Wollert
0322 - 837 04
rolf.wollert@svenskakyrkan.se
Komminister Tomas Lindskog
0322 - 837 07
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se
Komminister Hans Tengler
0322 - 837 08
hans.tengler@svenskakyrkan.se
Ungdomsdiakon Sonja Johansson
0322 - 837 11
sonja.johansson@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
Kantor Ulf Esborn
0322 - 837 09, 0730 - 331 332
ulf.esborn@svenskakyrkan.se
Kantor Johan Mellgren
0322 - 837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kantor Ingela Kumar Lidvall
0736 - 499 709
ingela.lidvall@hotmail.se
Kantor Robert Jenderman
073-045 10 78
robertjenderman@gmail.com
Vik församlingspedagog Kerstin Karlsson
0322 - 837 12
kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson
0322 - 837 03
ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se

KYRKOGÅRDAR & FASTIGHETER
Fastighets och kyrkogårdschef
Christian Wrangmo
0322 - 837 06
christian.wrangmo@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Jan-Åke Holgersson
0322 - 837 16
Vaktmästare Jenny Eliasson
0322 - 837 17
Vaktmästare Lars Andersson
0322 - 837 18
Vaktmästare Gert Johansson
0322 - 837 19

INFORMATION

Magnus Dahlqvist 0322 - 837 14
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE

Karin Backlund
karin_koberg@hotmail.com
070 - 576 81 84

FÖRSAMLINGSHEM

Sollebrunns församlingshem
0322 - 837 23
Källa(r)n - Barnverksamheten
0322 - 837 15
Kvarnabo församlingshem
0322 - 837 22
Långareds församlingshem
0322 - 837 25
Magra församlingshem
0322 - 837 27
Stora Mellby församlingshem
0322 - 837 29

KYRKOKÖRER

Anten 		
tisdagar 19 - 21
St Mellby
torsdagar 19 - 21
		Ledare: Ulf Esborn
Erska 		
onsdagar 19.15 - 21
Långared
torsdagar 19 - 21
		Ledare: Robert Jenderman
			
Magra		
tisdagar 19 - 21
		 Ledare: Ingela Kumar Lidvall

