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R

Ibland får jag sådana där riktiga
aha-upplevelser. Känslan av att :
”Ja just det, så måste det ju vara.
Att jag inte tänkt på det innan.”
Jag fick en sådan nu senast när
kyrkorådets ordförande, andre vice ordförande
och jag var på presidiekonferens i Uddevalla.
Nästan sist av alla spännande föredragshållare
kom Erika Hedenström, kultursekreterare på
kyrkokansliet i Uppsala. Hon sa att det var viktigt att vi bevarade kyrkans kulturarv, både med
dess byggnader, traditioner och berättelser. Inte
bara för att bevara vår egen kultur, utan för att
de som kommer och besöker oss, i vårt kulturarv,
i våra berättelser och i våra traditioner, har möjlighet att känna igen sig själva. Finna beröringspunkter mellan sitt eget liv och det liv som levs
bland människor i Bjärke församling. Jag kände
omedelbart att hon har alldeles rätt. För vad är
det som gör att man känner sig hemma ibland när
man på semestern pratar med människor i andra
länder? Visst är det när man märker att det liv
som de andra lever, i grunden är samma liv som
man lever själv. Och på något sätt är det ju våra
livsberättelser som hjälper oss tolka livet. Liksom
berättelsen om hur Gud blev människa i Kristus,
som kan hjälpa oss genom livets besvärligheter

olfs
uta

och finna ord och uttryck för vår längtan.
Kanske skulle vi vara mer rädda om våra livsbejakande platser och våra livsbejakande berättelser. Kanske behövde vi finna utrymme att berätta
dem för varandra, och då tänker jag inte att vi
behöver berätta långa invecklade romaner, utan
bara dela: Här till …..Erska kulle, eller vad nu din
plats är, går jag när jag behöver frid och längtan.
Här i Magra kyrka, gifte vi oss…..Påskens berättelser……..Julens…
Allt detta som binder oss samman och som gör
att vi, med våra olikheter och konstigheter ändå
blir ett vi. Kanske skulle vi därför våga möta varandra i våra kyrkor. Kanske när brödet bryts och
vinet delas. Eller någon sommarkvällsmusik. Och
när vi träder in genom dörren till det heliga rummet, binds vi samman med alla
de generationer som stigit över
tröskeln till samma rum. I glädje
eller i sorg, med samma längtan. Och tillsamma hopp blir vi
just vi.
I Kristus

Rolf
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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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Tack

Vi tackar Bjärke spelmanslag
Bjärke spelmanslag har under åren gjort en jätteinsats i vår församling. Under flera decennier har
de medverkat på Kyrkbåtsgudstjänsten i Långareds kyrka och spelat under gångmarschen från
Bruks udde till kyrkan. Under gudstjänsten har de
även ackompanjerat psalmer och körsång. Vidare

Foto: Johan Mellgren

har de under ännu längre tid stått för musiken på
midsommardagens friluftsgudstjänster i Magra
och vid Lagmansereds gamla kyrkoruin. I år har
de valt att avsluta sitt engagemang vid nämnda
tillfällen och vi framför ett innerligt tack för musiken och engagemanget under alla år!

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
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
Facebook: www.facebook.com/svenskakyrkanibjarke
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Vaktmästare Jan-Åke Holgersson
0322 - 837 16
jan-ake.a.holgersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Jenny Eliasson		
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INFORMATION
Magnus Dahlqvist 			
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Karin Backlund 				
karin74backlund@gmail.com

0705 - 76 81 84
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Ekonomiassistent Ulrica Larsson
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0322 - 837 04
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Komminister Tomas Lindskog		
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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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Facebook & Hemsida

Facebook & Hemsida
Sedan några år tillbaka har konfirmanderna haft
en grupp på facebook och det har varit ett bra
sätt att kommunicera. Men i höstas diskuterade vi om församlingen också skulle finnas med
där och startade då på prov med att lägga ut
händelser och annat på facebook sidorna vi nu har.
Vi har valt att ha en huvudsida för Bjärke församling men vi har även sett till att kyrkorna finns
med som egna delar då platser ofta gillas av personer som varit där i verkligheten.
Vi har också gruppsidor för barnverksamheten,
småstund och Källa(r)n. Småstundsidan är populär bland de mammor, pappor och andra som
kommer dit med barnen. Det är allt från ett litet tack till att nu kommer vi eller en och annan
fråga.

ansvaret för detta och skall inför sommaren och
hösten försöka få en bra struktur på att få ut allt
som händer.
Församlingens hemsida har vi haft sedan länge
och här kommer det varje vecka ut vad som händer i församlingen. här finns också Kyrkbladet att
ladda ner som pdf och även äldre nummer. Söndagens text finns med på startsidan och information om våra verksamheter med tider och annan
information som är aktuell.
Ni kan hitta oss på dessa adresser:

Facebook
www.facebook.se/svenskakyrkanibjarke
Hemsida
Det som nu saknas är faktiskt tiden att hinna www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
med och lägga upp allt som händer och även ta
bort från visning sådant som har blivit gammalt.
Kerstin Karlsson och Magnus Dahlqvist har idag

Åk buss till Skara på 1000-års jubileet!

Genom Bjärke från Långared via Magra, Sollebrunn och St Mellby till Skara.
Fredag 29/8 avresa kl 8.30, hemresa kl. 19.00
Lördag 30/8 avresa kl 10.00, hemresa kl. 16.00
För övrigt ordnas allt på egen hand, såsom val av aktiviteter,
mat och förflyttningar i Skara.
Anmälan till pastorsexpeditionen senast 21/8, tel. 83700.
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Skara Stift 1000 år

Alla är inbjudna att fira 1000 år
Skara stift fyller 1000 år i år. Det kommer att märkas hela året men kulminerar i Skara sista helgen
i augusti. Då hålls två jubileumsdagar dit alla är
välkomna. Bland de första att tacka ja till kalaset
var kronprinsessparet.
År 1014 utsågs Thurgot till biskop över vad som
kallades ”de två götalanden”. Därmed var Skara
stift bildat. Nu har det gått tusen år vilket innebär
att stiftet är Sveriges äldsta aktiva organisation.
– Det ska så klart firas, säger biskop Åke Bonnier.
Och allra mest ska det firas 29-30 augusti.
Då hålls jubileumsdagar i Skara med musik, seminarier, gudstjänster och utställningar. Allting är
öppet för alla och man behöver inte köpa biljetter
eller förboka platser för att vara med.
– Firandet är utspritt över staden så alla får plats,
säger Åke Bonnier.

riken ”Låt tusen tungor tala”. Då deltar representanter för olika kristna samfund i stiftet.
För ungdomar anordnas pilgrimsvandringsprojektet ”Walking to Emmaus”, där ungdomar från
stiftet tillsammans med unga från England, Tyskland, Sydafrika, Jordanien och Det heliga landet
ska pilgrimsvandra, dels i Skara stift i augusti och
dels i Israel/Palestina nästa vår.
Skara stiftshistoriska sällskap ger ut en jubileumsbok och Posten planerar för en frimärksserie under 2014 som uppmärksammar kyrkan som kulturbärare. På Västergötlands museum handlar
sommarutställningen om de 1000 åren.

Då och nu

Han konstaterar också att ett 1000-årsjubileum
så klart handlar om då, det vill säga det som varit,
men lika mycket om nu och om framtiden.
Därför erbjuds ett program med många olika
medverkande och många olika infallsvinklar på
kristen tro. Bland deltagarna finns bland annat
kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Angår hela stiftet

Att Skara stift fyller tusen år är inte enbart en
angelägenhet för Skara och biskopen. Det angår
hela stiftet. För när stiftet bildades så innebar det
att kyrkan organiserades.
– Organisationen med stift, församlingar och pastorat handlar ju egentligen om enskilda människors liv. Det skapar förutsättningar för mötesplatser där vi får dela livet med varandra och dela vår
tro med varandra, säger Åke Bonnier.
Därför är också alla stiftets församlingar välkomna att ordna egna arrangemang som en del
av firandet. Det kan vara föredrag, utställningar,
konserter eller liknande. Likaså kan man medverka under jubileumsdagarna exempelvis med sin
kyrkokör.

Allkristet möte

Utöver jubileumsdagarna händer det mycket annat under 2014. På pingstafton har biskop Åke
Bonnier bjudit in till ett allkristet möte med rub-

Biskop Åke Bonnier ser fram emot jubileumsdagarna 29-30 augusti
då alla är inbjudna att vara med och tillsammans fira Skara stifts
1000-årsjubileum. Foto: Skara Stift.

Så firas jubileet

Firandet sker på många sätt. En kulmen är
jubileumsdagarna i Skara 29-30 augusti. En
höjdpunkt där är lördagens jubileumsgudstjänst med deltagande av bland annat kronprinsessan Victoria och prins Daniel.
Under dagarna fylls Skara centrum med olika
aktiviteter som musik, föredrag, teater, gudstjänster.
Det krävs ingen biljett till jubileumsdagarna
utan man kan komma och gå som det passar.
Flera pastorat organiserar resor till dagarna.
Hör med pastorsexpeditionen om detta sker
också här i pastoratet.
Läs mer om dagarna och programmet på
www.skarastift.se
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Händelser i bilder

Insamlingsdagen för
ALLT för att utrota hungern
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Kyrkvärd dreasson med pås
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a
t
Margare
Foto: Bo Lundbladh

Lilian serverar soppa under
värmestugan på tisdagar
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Bibelstudiegruppen i Kvarnabo/Antens
våravslutning i Fullestads kyrka 16 maj

Händelser i bilder
Musikalgruppen i Stora Mellby övar
inför Blommor och skratt

Miniorer i Stora Mellby

Måla till musik - Musikul, Sollebrunn
Foton: Ulf Esborn

Kördag, här med besök av Kerstin Karlsson
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MUSIK I SOMMARK
Juni

Välkommen - Samtliga kvälla

17 Leif ”Loket” Olsson
När lyktorna tänds
på andra sidan bron
Kronobottens skola

24 Magnus Johansson - trumpet
Daniel Eliasson - sång
Trumpet i sommarkväll - St Mellby kyrka

8

Anna Johansson/H

En dag till att leva - Lagman

10 Robert Jenderman,

Vår Herres speleman - Musik
Långareds kyrka		

26 Catherine Jeppsson

Himlen har landat (Bo Setterlind) - Erska kyrka

Juli
1

3

Ragnar & Birgitta Bergström

15 Lennart & Kristin S

Avstamp – med folkliga kora
St Mellby kyrka

17 Åsa Lansfors – Am

Det är vackrast när det skym
(Pär Lagerkvist) - Erska kyrk

Skenet som bedrar
och andra ljusglimtar
Antens kyrka

22 Kalle Widén

Erica Larsson

24 Maria Pihl - Per Joh

Önskan inför evigheten
Magra kyrka

- Antens
Psalmer i elektronmusikalisk

Pihl sjunger Pihl - Magra ky
		

29 Red Wing Band

Medan allting ler och blomm
- Jazztoner a la New Orleans

31 Erik Tilling (trio)

En kväll i dina vingars skugg
		

30 juni – 4 juli är det V

KVÄLL -2014 Bjärke

ar börjar kl.20:00 - Fri entré

Henrik Mossberg

nsereds kyrka

, orgel

k av Oskar Lindberg

Svensson

aler och psalmer

manda Elwin

mmer
ka

kyrka
k tappning

hansson

yrka

mar
s - Lagmansered

ga - Långareds kyrka

Vägkyrka i Antens kyrka

Augusti
5

Jan Johansen

7

Trio Chapman

En ny bild av mig - St Mellby kyrka

Lost and Found - Fransk o Engelsk musik
fr. 1800-1900 av kvinnliga tonsättare - Erska kyrka

12 Inga-Lill, Ola Sjönneby & Elina Hultman
Psalmer som vill tala - Antens kyrka		

14 Emmas vänner

Stå ut med oss Gud - Magra kyrka
		

19 Paul Sahlin – Från Schlager till Psalm
Lagmansereds kyrka

						21 Psalva
						Vägsjäl - Långareds kyrka
					

Py Bäckman
						Ann-Marie Henning
						St Mellby & Antens
						Kyrkokörer
						28

						När hösten kommer
						St Mellby kyrka

Fastigheter & Kyrkogårdar

Gravrättsinnehavare sökes

Foto: Ulf Esborn

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ”kontakta
kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.
Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer
att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.
Skyltar har satts ut på följande gravplatser:
Erska kyrkogård:
Del

Kvarter Gravnr

G
2
32
G
2
61
G
2
80
			
G
7
65
G
9
33
N
1
39, 40

Gravsatta

Edberg Karolina, Edberg J., Edberg Elise Karolina, Edberg Gerda Emilia
Jonsson Johannes, Jonsson Johanna
Andersson Hanna, Larsdotter Ida Maria, Andersson Lars, Larsson John 		
Emil, Larsson Aron, Larsson Beda
Andersson Johannes, Andersson Anna Greta, Johansson Anna Matilda
Emanuelsson Hulda Augusta, Emanuelsson Gottfrid
Gustavsson Ivar, Gustavsson Valborg Maria

Stora Mellby kyrkogård:
Del

Kvarter Gravnr

2
44
3
12
			
4
37
8 102, 103
Långared kyrkogård:

Gravsatta

Bengtsson Anna Maria, Bengtsson Viktor
Andersson Selma Karolina, Ekström Johan, Ekström Sigrid Karolina,
Lindstrand Agnes, Johansson Erna, Ekström Erik
Ljung Magnus, Ljung Ruth
Andersson Durén Anders Johan, Durén Ida

Del

Kvarter Gravnr

Gravsatta

G
G
N
N

C
309, 310
C
478, 479
B
1118, 1119
C 769, 770, 771

Johansson Hilda
Björk Karl Verner, Björk Ellen Emilia
Svensson John Hilding
Svensson Bertil Josef, Svensson Ester Naemi

10

Fastigheter & Kyrkogårdar

Foton: Magnus Dahlqvist och Ulf Esborn

Magra kyrkogård:
Del

Kvarter Gravnr

Gravsatta

N
N
N
N
N

1
1

Gustavsson August, Gustavsson Alida
Larsson Karl
Bodin Maria, Bodin August, Bodin Ellen
Johansson Gösta
Andersson Hilma

259
340
414,415,416
1
707
1
369

Anten kyrkogård:
Del

Kvarter Gravnr

C

Gravsatta

952, 953 Ålander Emma Kristina, Ålander Alma Charlotta

Lagmansered kyrkogård:
Del

Kvarter Gravnr

Gravsatta

G
G

C
F

Johansson Anders, Johansson Anna, Andersson Frida, Andersson Emma
Ryhd Gustaf Alexander, Ryhd Ida Kristina, Ryhd Signe, Ryhd Eva

72, 73
24, 25

Hör av dig till expeditionen som är öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag 09.00 – 12.00,
0322 – 837 00, per brev till adress: Bjärke församling, Box 114, 466 22 Sollebrunn,
e-post: bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
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Pilgrimsvandring

Några tankar vid pilgrimsleden.
Vi har nyligen fått en ny pilgrimsled som går
genom Bjärke. Den knyter an till den gamla pilgrimsleden från Lödöse till Skara. Jag tänkte att
jag skulle testa den, eller åtminstone den delen
som går genom Bjärke.
Så en solig dag efter den underbara påskhelgen
packar jag en liten ryggsäck för en dags vandring.
En viktig del i pilgrimstanken är ju att resa lätt,
som en bild av livet i stort. Det är klokt att inte
samla på sig för mycket under jordevandringen,
det tynger liksom ner livet.
Den första saken som jag inte packar är mobiltelefonen. Pilgrimsvandringen, säger många som har
gjort en sådan, handlar lika mycket om en inre
resa som en yttre vandring. Mobiltelefonen, hur
bra den än kan vara i många sammanhang, har ju
mer och mer blivit en sak som har gjort intrång i
våra liv. Någon kallade mobilen ’weapon of mass
distraction’ – alltså en pryl som har en massiv förmåga att distrahera oss. Nog kan jag klara mig
utan mobil en dag? Men den har ju gps och karta
och tidtagning och information om leden och…
Mobilen stannar hemma. Det här är en annan
sorts resa.
Med bara en kaffetermos,
några rejäla mackor och överblivet påskgodis, beger jag
mig till Hålanda kyrka, som
jag har bestämt ska få bli min
utgångspunkt. Tanken är att
jag denna dag ska ta mig till
mitt hem i Gräfsnäs, på pilgrimsleden.
12

Solen lyser, det är varmt, när jag ger mig av från
kyrkan. Första sträckan, på grusväg, förbi Torpa
radby. I dikesgrenen liksom följer mig en citronfjäril med ’glada’ luftskutt. Det är ju sånt där som
händer när man går och tänker för sig själv. Man
börjar tolka de små sakerna runtomkring och så
börjar man liksom ”besjäla” insekter och sånt där
som man knappt hinner se en vanlig arbetsdag.
Men visst gör citronfjärilen liksom glada luftskutt? … Absolut!

Så går leden in i en skog. En fin sträckning av
leden. Med några få undantag på smal stig nu
ända fram till Getås. (Busshållplats: hit kan man
komma med buss) Jag ville gå den här biten, trots
att den inte riktigt ligger i Bjärke, Eftersom en stor
del av leden till Gräfsnäs från Getås sammanfaller
med landsvägen. Men innan den etappen är det
dags för fika. Ensam har jag gått och ensam är
jag nu när jag sitter och fikar. Knappt någon vind
i träden, solen som värmer, snart hör man de små
ljuden: prasslet bland de gamla torra löven, surret
i luften, fågelsången, alla ljud blir tydliga när man
stannar till.

Pilgrimsvandring

Påskgodis smakar ju ännu bättre så här när man
känner sig lite nyttig och frisk. Pausen är över
och vandringen börjar igen, ännu lättare packning, halva matsäcken uppäten. Fötternas jämna
malande blir en slags lunk som nästan synkroniseras med hjärtslagen: Inte fort, men stadigt framåt.
Några boktitlar passerar förbi: ’Långsamhetens
lov’ och ’Det händer när du vilar.’ Båda böckerna skrivna av personer som hävdar att de ingalunda lever hela livet i långsamhet, tvärtom gillar
de tempo. Men både Owe Wikström och Tomas
Sjödin håller envist fram att vi behöver perioder
av långsamhet, att vi i de perioderna i livet kan
se andra saker som vi annars helt missar. Alltså:
Långsamhetens lov handlar inte om att hela livet
ska gå i någon slags evig slow motion, men att det
är viktigt med tider där vi får hinna ikapp, där
vi får sätta saker i perspektiv, där vi får lov att
kritisera en del av vår ständiga upptagenhet med
ibland rena oväsentligheter. Ställa frågan: Vad är
det jag jagar?

riktningen mot Kvarnabovägen istället för att
gå tillbaka till den utprickade leden. I Kvarnabo
kan jag komma tillbaka till leden igen. Men den
nytillverkade avverknings-vägen slutar snart i en
knalle som just sprängts för att bereda fortsatt
plats för vägen. Här tar vägen slut. Framför mig
bara sprängsten. Ska jag vända? Kan det här vara
en bild för livet? Man följer en väg man tror ska
leda till en speciell plats och så hamnar man i en
återvändsgränd? Men vänta, där på andra sidan
sprängstensfältet…Är det inte en liten stig? Jo,

inte särskilt använd. Kanske bara en djurstig men
ändå. Jag testar. Och visst går det att ta sig fram.
Det blir lite längre än tänkt, lite andra vägar, lite
trixigare men till slut skymtar jag Anten uppifrån
höjden och vet att det inte är så långt kvar. Det
börjar kännas i gammelkroppen att jag har tillryggalagt en bra sträcka. De överhettade fötterna
får ett kylande bad i Kvarnabo innan det är dags
att ta sig an de sista kilometrarna hem till Gräfsnäs.

I Gräfsnäsparken välkomnas jag av de oräkneliga
skarorna av vitsippor och en citronfjäril…som tar
glada luftskutt. Kroppen är trött men i huvudet
känns det mer som det som fjärilen ger uttryck
för: glada luftskutt. Pilgrimsleden finns där som
en inbjudan för den som vill färdas lite långsammare en stund - kanske i sommar.
Pax et bonum! (Pilgrimshälsningen - ’frid och
allt gott’)
Tomas Lindskog
PS Vill du gå kortare kan du gå meditationsstigen
runt Erska kyrka med fem tankar som anknyter
till pilgrimstemat.DS

Vandringen på landsvägen är inte lika tilltalande
som stigarna. Därför blir jag glad när kartan erbjuder en liten avstickare till det som beskrivs
som fin rastplats. Snart dags för paus! Det kan
väl passa bra. Men när jag har gått, som jag inser
till slut, lite för länge på avstickarvägen, vet jag
att jag måste ha läst kartan fel. Och visst, jag har
vikit av landsvägen för tidigt. Nu har jag missat
den fina rastplatsen och hamnat på några nygjorda avverkningsvägar mitt emellan Livered
och Granliden. Bestämmer mig för att gå på sol- Se vidare på http://www.lodose.eu/vandringsled/
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Notiser & Evenemang

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har
älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är
mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Joh 13:34-35

BJÄRKE FÖRSAMLINGSRESA
Torsdagen den 19 juni
Vi ställer i år kosan mot Falköpingsbygden.
Du kan kliva på bussen enligt följande:
Kvarnabo förs.hem 		
Långared vid skolan
		
Magra ”Raldens”		
Sollebrunns förs.hem
		
Stora Mellby affären
		
Lagmansreds skola
		

7.45
8.15
8.30
8.40
8.45
8.15

Tala om var du vill gå på bussen samt om du vill
ha specialkost, när du anmäler dig.
Anmälan Till Pastorsexp . tel. 837 00
senast torsdagen den 12 Juni. ”Först till kvarn”

Pris: 100:-

Vill du vara Internationellt ombud?

Som ombud driver du Svenska kyrkans
internationella frågor på hemmaplan. Du
ingår i församlingens internationella grupp
och arbetar med insamling, påverkans- och
livsstilsarbete, lärande och fördjupning.
Kontakta oss om Ni är intresserade och har
frågor tel.vxl 0322-837 00 eller per post,

Bjärke församling, Box 114, 466 22 Sollebrunn

Så är det dags igen
”Värmestugan” blir ”Sommarstuga”
10 Juni till 29 Juli
Då serveras Smörgås, kaka och kaffe
till en kostnad av 20:-.
Öppettiderna är 10.00-12.30.
Middagsbön 11.30 som vanligt.
Soppa serveras som vanligt sista gången
den 3 Juni, startar igen den 2 September.
I DEN MÅN DET FINNS, ANVÄNDER VI
EKOLOGISKA RÅVAROR
VI ANVÄNDER ALLTID SVENSKA KÖTT- OCH
KYCKLINGPRODUKTER I VÅRA SOPPOR.
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VÄGKYRKA I ANTEN

30 juni-4 juli i Antens kyrka
Mellan kl 11-16 är kyrkan öppen - ett utmärkt
tillfälle att stanna upp i semestertid oavsett om du
bor i närheten eller är på genomresa.
Här finns stillhet, kaffeservering och underbar natur.
Kl 12 middagsbön.
På tisdagskvällen bjuds även Musik i sommarkväll
med Ragnar och Birgitta Bergström
samt Ulf Esborn

Avlidna

Lars Göran Ingemar Andersson
Anna Karin Ingegärd Karlsson
Karin Linnea Larsson
Kjell Norman Hansen
Ida Lovisa Johansson
Ingrid Brita Maria Eriksson

Döpta

Adrian Hindström
Mollie Lindberg
Alva Andersson
Ester Andersson
Ove Philippe Larsson
Alice Wiksten
Amelika Svensson Lundin
Viggo Davidsson
Are Johannesson
Elmer Udd Svanström

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.

8 juni
PINGSTDAGEN
Långared 11 Kyrkbåtsmässa **
9 juni
ANNANDAG PINGST
Lagmansered 19 Mässa
15 juni
HELIGA TREFALDIGES DAG
Anten 10 Mässa
Erska 11 Mässa
Magra 18 Gudstjänst
21 juni
MIDSOMMARDAGEN
Magra 11 Gudstjänst
Lagmansered g:a kyrkoruin 15 Friluftsgtj
22 juni
JOHANNES DÖPARENS DAG
Erska 11 Mässa *
29 juni
2 EFTER TREFALDIGHET
Magra 9 Gudstjänst
Erska 11 Mässa
Anten 18 Gudstjänst
6 juli
3 EFTER TREFALDIGHET
Gräfsnäsparken 11 Ekum. Friluftsgtj
Gendalens klockstapel 15 Friluftsgtj
13 juli
4 EFTER TREFALDIGHET
Erska 11 Mässa
Mörlanda kvarnen 15 Friluftsgtj
20 juli
APOSTLADAGEN
St Mellby 9 Gudstjänst
Erska 11 Mässa *
Båthuset Kvarnabo 15 Friluftsgtj
27 juli
6 EFTER TREFALDIGHET
Magra 9 Gudstjänst
Erska 11 Mässa
Dalens damm 15 Friluftsgtj

Gudstjänster

3 augusti
KRISTI FÖRKLARINGS DAG
Långared 9 Gudstjänst
Erska 11 Mässa
Kronobotten 15 Gudstjänst
10 augusti
8 EFTER TREFALDIGHET
Anten 9 Mässa
Erska 11 Mässa *
Magra 18 Gudstjänst
16 augusti
St Mellby 11 och 14
Konfirmandernas redovisning
17 augusti
9 EFTER TREFALDIGHET
Erska 11 Konfirmation m Mässa
St Mellby 14 Konfirmation m Mässa
Magra 18 Konfirmation m Mässa
24 augusti
10 EFTER TREFALDIGHET
Magra 9 Gudstjänst
Erska 11 Mässa
Anten 18 Gudstjänst
31 augusti
11 EFTER TREFALDIGHET
Långared 10 Mässa
Erska 11 Mässa
St Mellby 18 Gudstjänst
7 september
12 EFTER TREFALDIGHET
Anten 10 Gudstjänst
Erska 11 Mässa *
Magra 18 Gudstjänst
14 september
13 EFTER TREFALDIGHET
St Mellby 10 Gudstjänst
Erska 11 Mässa
Långared 18 Gudstjänst
För vägbeskrivning till Friluftsgudstjänster ring 0322 - 837 00
eller se hemsidan.

Reservation för eventuella ändringar

Musik i sommarkväll
17 juni - 28 augusti kl 20
Se program på sidor 8 - 9

Kom med till Kyrkbåtsmässan
8 juni kl. 11 i Långared!
På söndag den 8 juni är det dags för
Kyrkbåtsmässan i Långareds kyrka.
Kyrkbåten Roanta avgår kl. 9.30 från
Kvarnabo. Vill du vara med och ro
eller bara åka med i båten, kontakta Bo
Lundbladh, tel. 0322-491 40.
Om inte annat kan man gärna
bevittna landstigningen vid Bruks
udde i Långared och tillsammans med
roddarna och spelmän vandra upp till
kyrkan under fiol och dragspelsmusik.
I kyrkan medverkar församlingens
kyrkokörer, musiker och präster. Efter
gudstjänsten bjuds det på kyrkkaffe i
församlingshemmet.
Från övriga församlingen går det buss till
Långared, med avgång från Lagmansered, St Mellby, Magra, Sollebrunn,
Gräfsnäs, Kvarnabo och Anten.
Ring till Ängbergs buss för anmälan och
avgångstider, telefonnr: 0322-402 87.
** = resvägen här ovan.
* = TA BUSSEN TILL ERSKA KYRKA

Kyrkbussen avgår
40 min före
Gudstjänsttid.
Datum:

22/6, 20/7, 10/8, 7/9
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
Teckningsbidraget
Målning till musikstycket ”Le sacre du printemps” av Igor
Stravinsky. Denna teckning har målats av ett barn i Musikul.
Vill du visa din teckning i nästa nummer? Skicka då in
teckningen till oss. Vi drar sedan ut en teckning som
får vara med. Temat för nästa bild är: sommar.
Glöm inte ange vem som har målat och en beskrivning
av vad bilden föreställer.

Skicka till:
Kyrkbladet, Bjärke församling,
Box 114, 466 22 Sollebrunn

Fråga: hur är en bra vän?
Tim:
Hjälpsam,
precis som Carro.

Carro:
Dom är snälla och
rättvisa, och säger
inte elaka saker.

Melina:
En riktig vän är en bra
polare, rolig, snäll och
schysst precis som
jag. :)

Korsord

