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På Eriksgata

Fastigheter & Kyrkogårdar

”Var det allt?”

Evenemang

R

Jag tror att jag var 30 år
gammal innan jag började
bidra till samhällets försörjning i någon grad att tala
om. För det var först då
som jag avslutat alla mina utbildningsår och
började betala skatt. Tänk så underligt halva
mitt liv har jag tärt och slösat med statens
resurser och den andra halvan så har jag
kunnat bidra med något. Jag är tacksam för att
alla skattebetalare haft tålamod och uthållighet
och generositet nog att låta mig ha så lång tid på
mig att bli ”färdig” (om man nu någonsin blir det).

olfs
uta

Nu är vi i den fantastiska situationen i Bjärkebygden att vi har fått ta emot flyktingar i vår
gemenskap. Människor med fantasi, mod och
kraft att bege sig från en situation där varje dag
innebär hot mot liv. Människor som fått uppleva saker som ingen borde behöva uppleva.
Människor som tagit tag i sin situation och gjort
allt de kan för att hitta en plats att vara på där
de kan bidra till samhällets och sin egen utveckling och växt. Hur lång tid är vi beredda att ge
dem till dess de ekonomiskt kan bidra? Och vilka
möjligheter är vi beredda att ge dem för att de kan
finna sin plats i Bjärkebygden. Så att de kan finna

ny gemenskap och ett nytt sammanhang när det
gamla gått förlorat. Skall de få ett år på sig eller kanske till och med fem år? Om vi ger dem 10 år så är
det ändå en tredjedel mindre än den tid jag har fått.
Man kan mäta samhällens framgång på många
olika sätt. Det vanligaste är kanske att mäta i
pengar. Men kanske det viktigaste måttet på ett
gott samhälle är hur mycket plats det finns för
människor. Särskilt för dem som inte är som vi. Det
finns ju ett gammalt uttryck som säger, finns det
hjärterum så finns det stjärterum. Ett gott samhälle och en god bygd är en sådan som har mycket
hjärterum.
I bibelns värld så finns det en bild av att Gud
är släkting till änkan, den faderlöse och främlingen. Alltså att det finns en släktgemenskap
också för dem som ingen släkt har. Ett skydd för
dem som inget skydd har. Det är
den ”släkt”-gemenskapen som
vi ger uttryck för i gudstjänsten
när vi kallar varandra systrar
och bröder i Kristus Jesus. Och
jag tror att det finns plats för
alla systrar och bröder att dela,
både mässans bröd och vin, och
vardagens stjärterum.
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

Massor av år har gått och inget hänt, eller?
För någon vecka sedan planerade vi fasteinsamlingsdagen vi skall ha den 29 mars och vi
samtalade då lite om den föreläsning jag skall
hålla om min tid som stipendiat i Eritrea för 20
år sedan. Under alla dessa år efter, har jag hållit
föreläsningen ”Eritrea - En grönare framtid” och
jag funderade på att det kanske inte längre var rätt
titel för jag kände inte att den framtid som de jag
mötte i Eritrea var den de hoppades på. Brist på
demokrati, fångar utan rättegång, kidnappningar,
religionsbegränsningar, folk på flykt, förbud mot
biståndshjälp.
Det hela känns inte helt lätt att se att Eritrea
skulle ha den gröna framtid som man hoppades
på. Men en klok kyrkoherde (Rolf) fick mig på
andra tankar. Det finns visst en framtid. Man har
inte slutat hoppats och framtiden har ju faktiskt
inte varit ännu.

viktiga saker som utbildning, trädplantering,
dammbyggen, brunnar, sjukvård, vägar för att
nämna några.
Innan jag reste till Eritrea och var med om att
arbete med projekten kring dammbyggen såg jag
nog inte sambanden mellan alla dessa. Och när
man reser runt i landet som är ungefär en tredjedel av Sveriges yta och all den torka som finns
gör det svårt att tro att landet för 100 år sedan
var täckt av träd. Under 1993 gjordes en trädinventering som visade att det i hela landet fanns
ca 40 000 träd. Utan träd spelar det ingen roll hur
många dammar man bygger. Dessa skulle likom
floderna vara torra större delen av året.
Sedan 1991 har man i samband med alla dammbyggen och i alla skolor trädplaneringsprojekt.
Detta har lett till att fler har förståelse för att
bevara växtligheten som ett led att hindra hungern.

Det finns mycket som kan ge en framtid. En sak
är att hjälpa till att stoppa hunger. Årets fasteinsamling har temat Att utrota all hunger och vi
kan alla hjälpa till med att ge många medmänniskor en framtid, utan hunger. Självklart tänker
vi på mat och rent vatten, men det finns andra

Runt hela Afrika finns liknande problem och de
flesta biståndsprojekt har någon del för att lösa
tillgång på mat och rent vatten. Detta känns som
en bra början, så hjälp Ni också till!
Magnus Dahlqvist

Bjärke församling
PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling
0322 - 837 00
Centrumgatan 9, Box 114, 466 22 SOLLEBRUNN
fax 406 05
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon- och öppettider: vardag utom onsdag kl 9 - 12
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
KYRKOGÅRDAR & FASTIGHETER
Fastighets och kyrkogårdschef
Christian Wrangmo			
christian.wrangmo@svenskakyrkan.se
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 Gert Johansson 		
gert.h.johansson@svenskakyrkan.se

0322 - 837 06
0322 - 837 16
0322 - 837 17
0322 - 837 18
0322 - 837 19

INFORMATION
Magnus Dahlqvist 			
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se

0322 - 837 14

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Karin Backlund 				
karin_koberg@hotmail.com

0705 - 76 81 84

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
0730 - 331 332, 0322 - 837 09
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		
0730 - 45 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
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Veckomässa på Bjärkegården

Musikvideovisning på Musikul

Kyrkobesök med förtroendevalda

Foton: Ulf Esborn

Foton: Ulf Esborn

Foton: Rolf Wollert

Upptaktsgudstjänst 2 februari

Foton: Magnus Dahlqvist
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På Eriksgata

Förtroendevalda på Eriksgata
En lördag i januari satte sig en del av Bjärke
församlings förtroendevalda i bussen och begav
sig på rundtur i pastoratet.
Samtliga kyrkor och församlingshem besöktes
och ibland blev det en ny upplevelse. Men för
de flesta blev det gamla bekanta byggnader som
besöktes. Fast denna gången med nya ögon.
Resan hade två syften. Dels är det viktigt att de
förtroendevalda har en egen erfarenhet av de
platser de skall besluta om, men det var också
ett trevligt och otvunget sätt att umgås och lära
känna varandra.
Kyrkofullmäktige var det som valdes i höstas i kyrkovalet och består under denna mandatperiod av:
För Erska och Lagmansered;
Karin Backlund, Kent Christiansson, Sune Falk,
Lena Björklund, Niclas Silfverschiöld, Marita
Johansson, Erik Gunnarsson, Anna-Maria
Karlevid, Mona Hedén Andersson, Anna-Lena
Fredriksson. Ersättare Bo-Gösta Andersson, AnnBritt Johansson, Christina Andersson, MarieLouise Jonsson, Kurt Granat.

Foto: Rolf Wollert

nel Hansson. Ersättare Bertil Svensson och
Sune Göte.
Fullmäktige har redan haft sammanträde och valt
ett kyrkoråd, församlingens ”regering” som sammanträder ca en gång varje månad.
I kyrkorådet är följande ledamöter valda som
ordinarie: Karin Backlund ordförande, Marita
Johansson, Lena Björklund Kent Christiansson,
Lars Påfvelsson 1:e vice ordförande, Mia Thordsson 2:e vice ordförande, Marie Holgersson, Sara
Jakobsson, Göran Larsson, Bo Lundbladh, Lilian
Örtengren, Ulla Hermansson samt Kyrkoherde
Rolf Wollert.
Ersättare: Sune Falk, Mona Hedén Andersson,
Erik Gunnarsson, Anna-Lena Fredriksson,
Susanne Mökander, Bengt Svensson, Gunnel
Olofsson, Ann-Marie Åhlander, Bertil Svensson,
Anna-Karin Nord.
Och för det löpande arbetet har kyrkorådet valt ett
arbetsutskott. I Arbetsutskottet: Karin Backlund,
Lars Påfvelsson, Mia Thordsson, Lena Björklund,
Bo Lundbladh samt Kyrkoherde Rolf Wollert.
Ersättare Göran Larsson och Ulla Hermansson.

För Mellby och Magra;
Lars Påfvelsson, Susanne Mökander, Mia Thords”Vi som är valda ska försöka att förvalta ert
son, Marie Holgersson, Sara Jakobsson, Gunnel
Olofsson och Bengt Svensson. Ersättare Ann- förtroende att styra Bjärke församling framåt
Marie Åhlander, Åke Larsson, Ingegerd Westin efter bästa förmåga. Ni får gärna komma med
idéer eller förslag om hur vi kan fortsätta att
och Margareta Johansson.
utveckla vår församling, vårda våra fastigheter,
För Långared;
ta hand om våra kyrkogårdar eller något annat
Tommy Björkqvist, Desiree Ahlning, Ulla
ärende som ni kan tycka vi behöver diskutera”.
Hermansson och Ulla Dahlén. Ersättare
Lilian Örtengren och Marina Karlsviken.
”Skriv till Bjärke församling, kyrkorådets
ordförande, Box 114, 466 22 Sollebrunn” säger
För Kvarnabo;
Bo Lundbladh ordförande i fullmäktige, Karin Backlund.
Göran Larsson, Bernt Peterson och Gun5
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Foto: Ulf Esborn

Gravskötsel
Kyrkogårdsförvaltningen i Bjärke församling
ansvarar för kyrkogårdarnas allmänna ytor och
byggnader. Gravrättsinnehavaren ansvarar själv
för att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt
skick.

du vill ha hjälp med. Nivå ett är en grundskötsel där vi under året ser till att graven hålls i
ett ordnat och värdigt skick. Utöver det kan du
lägga till vårplantering, sommarplantering och
vinterkrans.

För dig som vill ha hjälp med skötseln av graven
kan vi mot ersättning sköta graven åt dig. Ett
gravskötselavtal kan tecknas som ett löpande
avtal med årlig faktura eller som ett avräkningsavtal på obestämd tid. Det finns olika nivåer av
skötsel av en gravplats beroende på hur mycket

Vill ni ha hjälp med skötseln av graven under
2014 kan ni kontakta oss på 0322-837 00 så
berättar vi mer. Prislistan för gravskötseltaxan
finns att hämta på vår hemsida eller så ringer ni
till oss så skickar vi den.

Avlidna
Lisa Westlund
Astrid Torbjörnsson
Åke Valdemar Andersson
Carina Larsson
Erik Larsson
Ella Cecilia Andersson
Anders Larsson
Siv Berit Irene Gustafsson
Berit Anita Ahlberg
Astrid Vilhelmina Johansson
Lilly Viola Pettersson
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Döpta
Holger Levinsson
Isabella Lövgren
Charlie Filipsson
Elly Kjällgren
Samuel Hallén
Hugo Ångman
Alicia Ryberg
Charlie Tuomi
Rasmus Sundén
Linnea Larsson
Vigda
Camilla Andersson &
Andreas Liljegren

Notiser

Jönköpings kammarkör

Foto: B0 Lundbladh

Från skapelseberättelse
till bergspredikan

Onsdagen den 13 november 2013 i Kvarnabo
församlingshem överlämnade Bjärkekonstnären
K. E Andersson en tavla med motiv från ”Bergen
i Brobacka”.
Vid överlämnandet talade Karl E. Andersson över
konstverket som han kallat ”från skapelseberättelse
till bergspredikan”. I anförandet ingick Skapelsen,
bergspredikan, Tjernobyl, konsten, Einstein, skollärare Jakobsson från Erska och Erik Axel Karlfeldt.
Det blev en trevlig eftermiddag.
Ett stort tack från Bjärke församling till Karl E. Andersson för detta konstverk som nu alltså donerats
till Kvarnabo församlingshem.

Foto: privat

Musikgustjänster

Jenny Berggren och Jakob Petrén

Insamling till Svenska kyrkans internationella arbete:
”Allt för att utrota hungern”
Erska kyrka Sö 9 mars kl. 18:00

”Fläkten ifrån sommarns bästa dag”

- Ulf Esborn framför ett program med egna sånger
tillsammans med St Mellby och Antens Kyrkokörer,
Kerstin Karlsson och musiker
St Mellby kyrka Sö 16 mars kl. 18:00

”Kristallen den fina”

- Sånger på Jungfru Marie bebådelsedag.
Katia Guterstam, sång - Ulf Esborn, piano
Antens kyrka Sö 23 mars kl. 18:00

”Skärtorsdagsmässa” med Fagottmusik
Ida Svensson, fagott - Ulf Esborn, orgel
St Mellby kyrka To 17 april kl. 18:00
Antens kyrka To 17 april kl. 20:00

”Kristus är uppstånden”

- Långareds kyrkokör under ledning
av Robert Jenderman
Långareds kyrka Sö 21 april kl. 18:00

”The Lord is my shepard”

Debora Helsing, sång - Ulf Esborn, piano
Antens kyrka Sö 4 maj kl. 18:00

”Kom sköna vår”

Foto: privat

Kyrkogårdsvandring
i Stora Mellby

- Vårkonsert med Jönköpings kammarkör.
Ove Gotting, dirigent
St Mellby kyrka Sö 11 maj kl. 18:00

”På grönskande ängar”

- Liss och Odd Sörensen
Erska kyrka Sö 25 maj kl. 18:00

Den 24 maj kl 14.oo i Stora Mellby blir det
kyrkogårdsvandring. Bernt Johansson guidar som
vanligt. Sockenrådet bjuder på kaffe efteråt.
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Vad är meningen med livet om vi ändå ska dö?
Eller finns det ett liv efter detta? Tror du på
ett himmelrike, reinkarnation, eller blir det bara
svart?
Fyra trädgårdsarbetare har fått ett uppdrag av
”Chefen”. Att i en okänd trädgård anlägga en
labyrint.
”Tiden är ingen raksträcka utan snarare en labyrint, och om man trycker sig mot väggen på
rätt ställe kan man höra de skyndande stegen
och rösterna, kan man höra sig själv gå förbi där
på andra sidan.” Tomas Tranströmer
Vi går hand i hand med döden genom livet, men
gör allt för att inte kännas vid den. Vår ständige
följeslagare knackar oss då och då på axel och
gör sig påmind. Det är smärtsamt, sorgligt och
ibland så oerhört snopet! Vad det här allt det
blev av mitt liv? Alla vill vi göra ett avtryck här
på jorden. Blir ihågkomna och saknad.
Med värme och en stor portion humor vill vi
med den här föreställningen påminna om döden
för att ta vara på och hylla livet. Få oss att se
det lilla i det stora och det stora i det lilla. En absurd föreställning om livet, döden och småsaker
däremellan.
Syftet med Teater Arkens verksamhet är att Det kan vi göra eftersom vi i olika teaterprojekt
genom teater bidra till att tydliggöra männis- vågar ifrågasätta och provocera med syfte att
kors egna berättelser om livet och samhället. Vi stärka människor lika värde, livets okränkbarvill ge hopp och hjälpa människor och organisa- het och ett demokratiskt, fritt samhälle.
tioner att växa i tillit och styrka.
Fredagen 25 april kl 19.00 i Sollebrunns församlingshem

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

Blommor och skratt

Under februari och mars arbetar barn
i Stora Mellby med ett musikalprojekt.
Musikalen Blommor och skratt framförs
i Stora Mellby kyrka 23 mars kl.10
Ledare: Ulf Esborn och Kerstin Karlsson
8

Långareds kyrka och Magra kyrka
är i behov av kyrkvärdar.

Denna uppgift är inte betungande, hälsa kyrkobesökarna välkomna, dela ut psalmbok och
agendor, läsa bibeltexter, ta upp kollekt med mera.
frågor till:
		

Bengt Svensson tel 404 74
Lilian Örtengren tel 704 74

Våffelcafé

Långareds församlingshem,
torsdagar, kl. 11-13

13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5

Visa mig, Herre, din väg, så att
jag kan vandra i din sanning.
(Psaltaren 86:11)

Evenemang

HE J VILT
En vild dag för hela familjen

17

Lördagen 29 mars kl 11 - 14

maj 2014
Lördag

INSAMLINGSDAG
Sollebrunns församlingshem
11.30 Musikul
Barnen i Musikul står på scenen och
framför sång, rörelser och musik.

12.30 Eritrea - en grönare framtid
Magnus Dahlqvist föreläser om
biståndsarbete i Eritrea utifrån sin
vistelse där 6 månader för 20 år
sedan och vad som hänt därefter.
Blandat med bilder, missionshistoria och upplevelser.

13.30 Musikal
Det kunde vara jag
”Jag blir så ledsen när jag ser på TV...”
Barnmusikal om solidariet och rättvisa
av Karin Ljungman och Daniel Lindén.
Musikalprojekt under ledning
av Johan Mellgren

Familjedag
för barn 0 - 12 år och vuxna

Avresa: 9.30 med buss från
Sollebrunns församlingshem
Hemkomst: ca 17.30
Kostnad: 100 kr/familj

Urval av aktiviteter:
Cirkusskola - Kanot - Lunch
Sagostund - Sångstund
Skaparhörna - Massage
Fika - Styltor
Anmälan:
Vi vill gärna följa med på familjedagen och
är ___ barn och ___ vuxna.

Vi har dessutom:

Allergier: ____________________________

Tipspromenad, lotterier, tombola,

Namn: ____________________

våffelcafé, TV-spels loppis, fiskdamm, konstutställning, försäljning av bröd och annat hembakat,
bollkastning med mera.

Telefon: ___________________
till Kerstin Karlsson telefon: 0322 - 837 12
epost: kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se
Pastorsexpeditionen, Centrumgatan 9 Sollebrunn
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Kronobottens syförening

Erska syförening

onsdagar, kl. 18
12/3 hos Hjördis Stenmyren
9/4 hos Dora Andersson

Sollebrunns församlingshem,
onsdagar, kl. 15

Sockenråd

FÖR DIG SOM ÄR LEDIG PÅ DAGEN

St. Mellby: tisdag 4/2 kl. 19
Kvarnabo: onsdag 19/3 kl. 19
Långared: tisdag 8/4 kl. 18.30

Barnens Bibel

Under våren kommer Barnens Bibel
att delas ut till alla 5-åringar i vår församling.
I Erska kyrka
Påskdagen 20/4 kl.15
I Magra kyrka
Fastlagssöndagen 2/3 kl.15
I Stora Mellby kyrka
Jungfru Marie bebådelsedag 23/3 kl.10
I Långared kyrka
Jungfru Marie bebådelsedag 23/3 kl.15
I Antens kyrka
Påskdagen 20/4 kl.15

Välj den kyrka som passar dig bäst
VÄLKOMNA!

5/3, 26/3, 16/4
Varmt välkommen till våra ekumeniska träffar
på dagtid. Vi dricker kaffe i trivsam gemenskap,
lyssnar till någon form av program och stillar oss
till andakt.
I SOLLEBRUNN
Dagledigträffar kl. 11.00
19 mars i församlingshemmet
23 april i pingstkyrkan
21 maj i missionskyrkan
I LÅNGAREDS BYGDEN
Kretsträffen kl. 10.30
6 februari i Vänga missionshus
6 mars i Långareds församlingshem
3 april i Loo missionskyrka
8 maj i Långareds missionskyrka
5 Juni Vänga missionshus

Daglediga i Kvarnabo

Vi studerar Markusevangeliet

tisdagar mellan 10 - 12 i församlingshemet
18 mars och 22 april

onsdagar, jämna veckor kl. 14-16

Stilla bön och förbön

i Kvarnabo församlingshem,
5/3, 12/3, 2/4, 16/4
Alla hjärtligt välkomna
Hans Tengler

Musik i fastetid

30/3 kl 18:00 Långareds kyrka
Buxtehude- Jesus är min glädje
Mozart- Missa brevis d-moll
Hedvig Eriksson, sopran
Erska och Långareds kyrkokörer
Instrumentalister
Robert Jenderman, dirigent
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Ojämna veckor kl. 18.00-19.00
i Sollebrunns församlingshem

”VÄRMESTUGAN”

Tisdagar i Sollebrunns församlingshem
med soppa smörgås, kaffe o kaka,
Kl. 11-13.30. Andakt Kl. 11.30 som vanligt
VARMT VÄLKOMMEN
I DEN MÅN DET FINNS, ANVÄNDER VI
EKOLOGISKA RÅVAROR
VI ANVÄNDER ALLTID SVENSKA KÖTT- OCH
KYCKLINGPRODUKTER I VÅRA SOPPOR.

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.

2 mars
FASTLAGSÖNDAGEN
Vänga missionshus10.30 Ek Gudstjänst
St Mellby 10 Mässa
Erska 11 Mässa * Kyrkbuss
Magra 15 Familjegudstjänst
Anten 18 Gudstjänst
Lagmansered 18 Gudstjänst
5 mars
ASKONSDAGEN
Sollebrunns fh 18 Mässa
9 mars
1 I FASTAN
Erska 11 Mässa
Erska 18 Musikgudstjänst
16 mars
2 I FASTAN
Magra 10 Gudstjänst
Erska 11 Mässa
St Mellby 18 Musikgudstjänst
23 mars
MARIE BEBÅDELSEDAG
St Mellby 10 Familjegudstjänst
Erska 11 Mässa *
Långared 15 Familjegudstjänst
Anten 18 Musikgudstjänst
30 mars
MIDFASTOSÖNDAGEN
Erska 11 Mässa
Långared 18 Musikgudstjänst
6 april
5 I FASTAN
Magra 10 Mässa
Erska 11 Mässa
Anten 18 Gudstjänst
13 april
PALMSÖNDAGEN
St Mellby 10 Familjegudstjänst
Erska 11 Mässa
Magra 15 Familjegudstjänst
Långared 15 Musikgudstjänst
Anten 18 Gudstjänst

Gudstjänster

14 april
Sollebrunns fh 18 Passionsandakt
15 april
Sollebrunns fh 18 Passionsandakt
16 april
Sollebrunns fh 18 Passionsandakt
17 april
SKÄRTORSDAGEN
Erska 18 Mässa
St Mellby 18 Mässa
Magra 20 Mässa
Långared 20 Ekumenisk Mässa
Anten 20 Mässa
18 april
LÅNGFREDAGEN
Erska 11 Mässa
Sollebrunn fh 15 Passionsvandring
Lagmansered 18 Musikgudstjänst
19 april
PÅSKAFTON
Erska 23.30 Ek Påsknattsmässa
20 april
PÅSKDAGEN
St Mellby 10 Gudstjänst
Långared 10 Ek. Gtj. Missionskyrkan
Magra 15 Gudstjänst
Anten 15 Familjegudstjänst
Erska 15 Familjegudstjänst
21 april
ANNANDAGPÅSK
Erska 11 Mässa *
Långared 18 Musikgudstjänst
27 april
2 I PÅSK
Erska 11 Mässa
St Mellby 18 Gudstjänst
4 maj
3 I PÅSK
St Mellby 10 Gudstjänst
Erska 11 Mässa
Magra 15 Mässa
Anten 18 Musikgudstjänst

10 maj
Långared 14 Konfirmation
11 maj
4 I PÅSK
Långared 10 Mässa
Erska 11 Mässa
St Mellby 18 Musikgudstjänst
18 maj
5 I PÅSK
Anten 10 Mässa
Erska 11 Mässa
Magra 18 Gudstjänst
25 maj
BÖNSÖNDAGEN
St Mellby 10 Gudstjänst
Erska 11 Mässa *
Erska 18 Musikgudstjänst
Långared 18 Gudstjänst
29 maj
KRISTI HIMMELFÄRDS DAG
Långared 8 Gökotta
Gräfsnäs slottsruin 8 Gökotta
Kvarnabo 10.30 Mässa
1 juni
SÖNDAGEN FÖRE PINGST
Magra 10 Mässa
Erska 11 Mässa
Anten 18 Gudstjänst

Kvarnabo församlingshem

Foto: Ulf Esborn

Reservation för eventuella ändringar

* = TA BUSSEN TILL ERSKA KYRKA
Kyrkbussen avgår 40 min
före Gudstjänsttid.

VÄRLDSBÖNDAGEN
”Strömmar i öknen”

Fredagen den 7 Mars
Kl. 19 i Sollebrunns missionskyrka.

En stilla kväll där vi deltar i oavbruten bön och
textläsning runt hela vår jord.
Utformat av kvinnor i Egypten.
			

Datum:

2/3, 23/3, 21/4, 25/5
Start genom Gräfsnäs - Sollebrunn - svänger
in vid Erskavägen - Skolgatan - Bjärkegården Mellbyvägen (vänder vid transform) via korsningen - kyrkan.
Du kan stå var du vill utefter denna väg.
Ge tecken!

11

L

ivskraft
-kvällar om livsmod, andlighet, fördjupning
		

Livskraft-kvällarna fortsätter under hösten med näring & påfyllning för både kropp, själ och ande..
Teater, film, livsberättelser, musik, temaföreläsningar.
Blandningen berikar och tar oss med på äventyr i det mänskliga livet.

Tiden är alltid 19.00 i Sollebrunns församlingshem-Fri entre

Torsdagen 27 februari kl 19.00
”Natten ju förde mig,
närmare Gud till dig!”
Rolf Wollert
Kyrkoherde i Bjärke församling
Är det upplevelsen av Guds närvaro
och välsignelser som ger oss tron, eller
kan det också vara så att upplevelsen
av vår egen brist och vårt totala beroende, är det som driver vår längtan
och vårt hopp och vår tro?
…… går det att tro på en frånvarande Gud?”

Torsdagen 13 mars kl 19.00
Gammaldags musik vid
köksbordet
Rodney Sjöberg
Mångsysslare
Mannen bakom Lillkyrkan på Betelhöjden
vid Sjöbron sjunger, spelar och berättar.

Lördagen 29 mars kl 11.00-14.00
”Allt för att utrota hungern!”

se vidare sidan 9

Fredagen 25 april kl 19.00

”Va´det allt?”
Teater Arken

En skruvad lövstory på liv och död.
“Vad är meningen med livet om vi
ändå ska dö? Eller finns det ett liv
efter detta? Tror du på ett himmelrike, reinkarnation,
eller blir det bara svart?
Fyra trädgårdsarbetare har fått ett
uppdrag av ”Chefen”. Att i en okänd
trädgård anlägga en labyrint.
Se vidare sid 8

Torsdag den 8 maj kl 19.00

Framtidspiloter
Mia Börjesson

A

tt vara tonårsförälder är att befinna sig i en tid av förändring.
Barnen, som tidigare fått åka med dit föräldrarna bestämt,
ska nu utrustas för att själva bli piloter på sin livsresa. Som förälder gäller det att hitta sin nya roll i flygledartornet istället.
Välkommen till en
mycket inspirerande
och rolig föreläsning om det svåra
och underbara att
vara förälder till en
tonåring.
Mia har en intensitet i sin föreläsningsstil och lång erfarenhet av
att arbeta med tonåringar.
Hon är nu aktuell med ett par olika böcker på temat.

