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Jag brukar passa på att
besöka olika kyrkor när jag
reser. Spännande att titta in
i en liten församlingskyrka
och se hur de ser ut. Som
nu senast när vi var i Polen.
Vad som oftast slår mig är att kyrkorna är så
vackra. Församlingsbor och präster har gjort
sitt allra bästa för att kyrkan skall bli så vacker
som möjligt. Rikt utsmyckad med guld och
vackra tavlor och skulpturer. Ibland kunde det
göra mig aningen beklämd. Särskilt när kyrkans
omgivningar såg så fattiga ut och så klev man in i
bykyrkan och såg den smyckad med guld och fina
saker. Ting som jag misstänker ingen alls kunde
ha hemma hos sig själva. Så måste ju kontrasten
mellan det vanliga livet och livet i kyrkan blivit
oerhört stor. Och jag tänkte att man kanske skulle
behövt använda de medel som nu lagts i kyrkan,
på andra saker. Men nu har jag börjat tänka
annorlunda. Kanske är det istället så att de fattiga
byborna använt sina medel, inte som ett offer som
man tar från andra viktiga saker, utan för att man
uppfattat att kyrkan är den ”normala” platsen.
Det ställe i livet som beskriver hur verkligheten
egentligen är i grunden, och att det liv man lever
utanför det, bara är en väntan på att verkligheten
skall bryta fram. Tänk vilken upplevelse, när den
fattige torparen stiger in genom kyrkoporten för
att fira mässa. Hen sätter sig på sin bänk och
betraktar skönheten i rummet omkring sig. Här

olfs
uta

har hen sin plats, och tillsammans med de andra,
får hen be och lyssna och ta emot en bit bröd och
lite vin. Och känna att här är min plats i himmelen
och på jorden. Och här där jag har en fin plats har
också mina grannar, vilken social status de än har,
också en fin plats, inte finare, men ändå fin. I det
hus dit du är bjuden till måltid. Och så ger det
kraft att gå ut i världens orättvisor, för jag vet att
jag har en hemvist som barn, i Gud hus.
Tänk om vi kunde känna så när vi går in genom
våra kyrkoportar. Att det här är min plats. Här
får jag vara, utan förställning, utan att komplicera
saker och ting, utan de skyddsmasker vi annars
tycker att vi behöver. Och här gestaltas det riktiga
livet, här bryts murar ner och här har vi alla
hemortsrätt, oberoende av var vi kommer ifrån.
För Gud är varje människas pappa.
Välkommen att vara med.

Rolf
Foto: Ulf Esborn
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Kyrkbladet
Kvarnabo Kyrkbåtsförening

Foto: Ulf Esborn

STIFTELSEN Lars Larsson
Börta Nordgård fond
Du vet väl att du som bor eller verkar inom Långareds
gamla församling kan söka pengar från ovanstående fond,
vars syfte är humanitär hjälpverksamhet eller sådant som
gagnar mångas tillgång till olika verksamheter, såsom
handikappanpassning av idrottsklubbars lokaler eller
simskola?! Alltså kan både du som privatperson, men
också föreningar i området Långared, Loo, Vänga, Anten
och Kvarnabo, söka medel. Frågor? Ring kyrkorådets
ordförande Karin Backlund 070 - 5768184.
Ansökan skickas till:
Bjärke församling / att Karin Backlund
Box 114
466 22 Sollebrunn
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Tack

”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.

Välkommen
till BÖN

Foto: Ulf Esborn

Tillfälle till stilla bön
och förbön ges i

Tack Ingela!

Sollebrunns församlingshem torsdagar
jämna veckor

Ingela Lidvall har vikarierat som kantor hos
oss, och särskilt bidragit till sångarglädjen i Magra
kyrkokör. Vi är tacksamma för att Ingela har
hjälpt oss och önskar henne allt gott under sin
fortsatta pensionärstid.

kl. 18.00-19.00.
VARMT VÄLKOMMEN

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
KYRKOGÅRDAR & FASTIGHETER
Fastighets och kyrkogårdschef
Christian Wrangmo			
0322 - 837 06
christian.wrangmo@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Jan-Åke Holgersson
0322 - 837 16
jan-ake.a.holgersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Jenny Eliasson		
0322 - 837 17
jenny.eliasson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Lars Andersson 		
0322 - 837 18
lars.i.andersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Gert Johansson 		
0322 - 837 19
gert.h.johansson@svenskakyrkan.se
INFORMATION
Magnus Dahlqvist 			
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se

0322 - 837 14

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Karin Backlund 				
karin74backlund@gmail.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 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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Siphilile - Swaziland

Siphilile - Ett projekt som ger hopp för barnen

Det är snart ett år sedan vi landade här i Swaziland. Många tyckte att vi inte skulle åka. Hur ska
det gå för barnen. Tänk om någon blir sjuk. Det
fanns många ”tänk om”. Självklart var det många
”tänk om” i våra tankar också. Både över att dra
upp hela familjen men också att bli missionärer som
vi ju kallas. Det är inget enkelt begrepp. Och nog
har vi fått kämpa med alla dessa tankar, men efter
ett år kan jag ändå säga att jag är tacksam att vi som
familj har fått denna möjlighet att leva och arbeta i
Swaziland.
Man kan säga att det projekt som vi är för att starta
upp är som en vandrande barnavårdscentral. Det
handlar om hälsa för gravida kvinnor och barn.
Detta är ett land där spädbarnsdödligheten liksom
mödradödligheten ännu är hög.
Siphilile, som projektet heter, utbildar mammor
i hälsa, hygien och näring, så att de sedan kan bli
mentorer till sina medmammor. De kommer med
kunskap, de mäter, väger och följer med sina klienter till sjukhus; de uppmuntrar och tröstar.
Man kan tycka att detta inte är så märkvärdigt, men
när man befinner sig här förstår man att just närvaron av en person med kunskap och som är där för
min skull kan vara skillnaden mellan liv och död.
Swazilands befolkning har den högsta siffran av
HIV-positiva. Ca 50 % av alla gravida kvinnor är
smittade. Smittan kan föras över till barnet när det
föds eller genom bröstmjölken. Om mammorna har
rätt kunskap så kommer barnet inte att bli smittad
även om mamman är HIV positiv. Men om man inte
ger barnet medicinen varje dag och om man inte exklusivt ammar, utan blandar ersättning och amning
så är risken hög att barnet kommer att smittas. Om
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nu ett nyfött barn är positivt sedan födseln så måste
det direkt börja med medicinering. Om barnet inte
får det, är det stor risk att det dör inom ett år.
Jag tänker själv på hur svårt jag hade med att ge
AD droppar varje dag till mina barn. Jag tänker på
hur många gånger jag missade, inte orkade, eller
av andra anledningar inte gav dem. När det gäller
bromsmedicin för HIV gäller det att mammorna
inte missar mer än kanske en eller två dagar. Annars
kan det leda till resistens. Så varje dag måste medicinen tas, vare sig man är sjuk, borta eller hemma.
Då är det viktigt att det finns medmänniskor med
kunskap och engagemang som hjälper. De flesta
mammor är helt ensamma och har inget annat
stöd än just mentorerna från Siphilile, det är lätt
att ge upp.
Ytterligare en bild från arbetet. Jag ska precis sätta
mig i bilen. En ung kvinna kommer fram till mig.
”Unjani”, hälsar hon. ”Min syster ska snart föda”.
Jag ler och tänker att hon måste vara glad. ”Vill du
ha det?” Frågar kvinnan. ”Min syster vill sälja det.”
Jag vet att det inte är ovanligt. Jag vet att många
barn är övergivna, ensamma. Jag vet att många
kvinnor också blivit övergivna med barn de inte kan
försörja. Det gör ont.
Jag undrar om Maria, Jesus mor tänkte så någon
gång när hon bar barnet som hon själv inte önskat.
Tänk vad viktigt hennes besök hos Elisabet var, där
hon blev bekräftad, uppmuntrad och inspirerad att
tänka att hon var viktig, utvald och att det som hänt
var fantastiskt. Barnet hon väntade var ett mirakel.
Det är en av de uppgifter vi har här. Varje barn är
viktig! Varje mamma och varje pappa behövs.
Text och bild: Elisabet Målqvist

Fotoutställning

Fotoutställning

i Kvarnabo församlingshem
Lördag 4/10 och söndag 5/10
Kl. 11.00 – 16.00
Bilder från Kvarnabo och Anten under 100 år
Kaffeservering
Välkomna!
Kvarnabo/Anten Sockenråd
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Konfirmation

Konfirmation i Långared 10-11 maj 2014
Konfirmationspastor Kjell Norberg och Konfirmationspräst Hans Tengler

Rad 2 fr.v:
Marita Segerlind/ledare, Hans
Tengler/präst, David Friberg,
Viktor Alm, Mattias Lundin,
Kjell Norberg/pastor, Alfred
Larsson/ungdomsledare, Nicolina Holmgren/ungdomsledare.
Sittande fr.v: Gabriella Köster,
Isabella Brunnegård, Mikaela
Eklund, Johanna Söderberg,
Erica Niklasson, Rebecca Ahlberg.

Konfirmation i St Mellby och Erska 16-17 augusti 2014
Konfirmationspastor Oskar Fornander och Konfirmationspräst Tomas Lindskog
Rad 4 fr.v:
David Lärnefjord, Steven De La Haye,
Arvid Skoglund, Adam Larsson. Johan
Glans, Johannes Johansson, Adam
Andersson, Alexander Jansson.
Rad 3 fr.v:
Hampus Flyman/ledare, Erik Johansson,
Matilda Pettersson, Julia Gustafsson,
Thea Sannas, Ida Edshammar, Emma
Hedén, Olof Samuelsson, Oskar
Fornander/pastor.
Rad 2 fr.v:
Ann Marlene Petersson/ledare, Tomas
Lindskog/präst, Viktor Sjöö, Calle
Johansson, Johannes Olsson, Andreas
Karlsson, Erik Hermansson, Oliver
Grunnegård, Sonja Johansson/diakon,
Ulf Esborn/musikledare.
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Sittande fr.v:
Lovisa Åhlvik, Hanna Brobäck, Ellen Magnusson,
Emelie Samuelsson, Liv Kjellberg, Heidi Hauguth,
Ebba Ståhl, Evelina Haraldsson, Emma Smith.

Konfirmation

Konfirmationsläger Sparreviken 9 - 13 augusti
Ett 50-tal konfirmander och
ledare var på avslutande läger
inför konfirmation den 16-17
augusti.

Foto: Ulf Esborn
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Händelser i bilder

Kördag, här med besök av Edo Bumba med musiker

Uppvaktning 80, 85, 90 år och därefter
Födelsedagsfest för våra 80, 85 och 90 mfl i
Sollebrunns församlingshem
8

Händelser i bilder
Barntimmar i Magra
maj 2014

Sommaröppet i Stora Mellby o Sollebrunn

Foton: Ulf Esborn

Miniorer o Juniorer i Stora Mellby
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Hänt i församlingen

Familjedagen
- Hej Vilt
En lyckad dag med
cirkusskola, sång,
lek och mycket mer.
Foto: Magnus Dahlqvist
Foto: Bo Lundbladh

Kyrkbåtsmässan
i Långared

Arne och Stina Laggren har kommit
med båten. (Se även framsidan).
Under gångmarschen upp till kyrkan
spelade Nina Ytterdahl och Johan Mellgren (bild) samt Ulf Esborn.

Sommarmusiken har varit välbesökt

Erica Larsson, Leif ”Loket” Olsson, Jan Johansen, Magnus
Johansson och Daniel Eliasson var några av som bjudit på
musik och sång i sommar.

Foto: Ulf Esborn
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Notiser och kommande

Välkommen tillbaka
Robert Jenderman
Robert Jenderman, som har vikarerat hos oss,
med särskilt ansvar för Erska och Långareds kyrkokörer, har nu blivit anställd som kantor i Bjärke
församling. Han börjar sin tjänst den 1 september
och kommer att fortsätta ta hand om Långareds
kyrkokör, men också kyrkokören i Magra. Robert
är född och uppvuxen i Nyköping där han också
började sin kyrkomusikaliska bana. Han studerade vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm,
där han också avlade organist- och solistexamen.
Robert bor med sin familj i Vårgårda och vi är
glada att få ha honom som medarbetare i Bjärke
församling.
Foto: Privat

Foto: Björn Larsson

EN FRAMTID FULL AV SÅNG
- BRITT G HALLQVIST
Musikgudstjänst
St Mellby kyrka 28/9 kl.18
St Mellby Kyrkokör,
Dirigent Ulf Esborn
Det är i år 100 år sedan en av v
åra största Psalmförfattare
Britt G Hallqvist föddes.
Mycket aktiv och mycket älskad.
Dessutom med anknytning
till våra trakter.
Musikgudstjänsten innehåller hennes
texter och sånger. Solisterna är
körmedlemmar.
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L

ivskraft
-kvällar om livsmod, andlighet, fördjupning
VÅGA IFRÅGASÄTTA! Föreningen EXPO föreläser
(samarbete med Sollebrunns skola)

23/9

En föreläsning där vi rör oss både på individplanet och på en samhällsnivå
och tar upp vi och dom-tänkande, stereotyper och rasism i dagens Sverige.
Fokus under föreläsningen ligger på unga och värderingsöverföringar.
Ur ett källkritiskt perspektiv problematiseras vanliga påståenden och frågeställningar om flyktingskap, kriminalitet, kultur och svenska traditioner. Vi
belyser intoleransens och rasismens konsekvenser och vad som händer när vi
låter fördomar styra hur vi handlar. Eleverna på högstadiet får föreläsning under dagen i skolan
och på kvällen inbjuds alla till en öppen föreläsning. Välkommen till denna viktiga föreläsning.

9/10

”Systrar och bröder i Kristus” Rolf Wollert

Kyrkoherde Rolf Wollert börjar alltid alla gudstjänster och andakter med samma
ord: ”Systrar och bröder i Kristus” . Är det bara en fras eller ligger det något
djupare bakom?
Syskonskap kan vara ett begrepp som bryter murar och vidgar gränser. Syskon
har man inte valt själv, utan drabbas man av och har, genom livet, en relation till.
Vare sig man vill det eller ej. Kan det vara så att bara det attt vi är systrar och
bröder i Kristus förändrar världen?

Till små gossars försvar – den manliga utvecklingen

23/10

Lennart Björklund har vi mött många gånger i Sollebrunns församlingshem. Han är mycket inspirerande och humoristisk föredragshållare.
Den här gången kommer han att fokusera på pojkar och män. Till de
pojkarnas försvar. Varför blir vi/de som vi blir?

6/11 Kristen djupmeditation-vad är det?
Att sitta sig till stillhet. En kväll för alla som är intresserade av att veta lite mer om meditation.
Runt om i samhället erbjuds fler och fler tillfällen och kurser i meditation. Det har verkligen blivit
inne att meditera, modernt på något sätt. Men både ordet och teknikerna har mycket lång historia.
Vi förknippar kanske de moderna metoderna med österländska tänkesätt men meditationen har
en lång historia även i västerlandet.
Meditation är påvisbart bra för människan på många sätt, både kroppsligt och själsligt. I Kristen
djupmeditation är förtecknen kristna, tekniken bygger på zen-metoden, att sitta sig till stillhet.
Välkommen till en introduktion och en möjlighet att prova. Tomas Lindskog är präst och utbildad
meditationsledare.
Magiprojektet en vaccination mot manipulation

20/11

Välkommen till en halsbrytande show/föreläsning om hur vi påverkas!
Vi kan inte garantera att du aldrig mer kommer att bli lurad eller övertalad.
Men om du vet hur det fungerar, kommer du lättare att känna igen de här
metoderna nästa gång någon försöker påverka dig.
Människan har en tendens att föredra enkla lösningar och svartvita budskap.
12

Alla helgona

Allahelgonahelgen i våra kyrkor
I Allhelgonatid är de flesta av våra kyrkor öppna under eftermiddagen så att man kan gå in och sätta sig en stund efter att ha gjort
iordning sina näras gravar. Kaffeservering. Sockenråden kring de
olika kyrkorna står för detta.
I samband med Allhelgonahelgen
är våra kyrkor öppna
fredagen den 31 oktober
Antens kyrka 11-16
Erska kyrka 13-16
Magra 13-16
Mellby 11-18
Långared 16-18
ALLHELGONAMUSIK - TONER TILL TRÖST

Musikgudstjänst St Mellby kyrka
31 okt kl.19:00
Lennart Esborn, cello och Ulf Esborn, orgel
13

Notiser & Evenemang

KRETSTRÄFFEN
Torsdagar kl. 10.30

Träffar för dig som är ledig på dagtid
Olika sorters program, servering och andakt.
Loo/Långareds bygden

Program för daglediga
i Kvarnabo Hösten 2014
4-5 oktober
Fotoutställning (kl 11-16)

4/9 Vänga missionshus
2/10 Långareds missionskyrka
6/11 Loo missionskyrka
4/12 Långareds församlingshem

Vi samlas tisdagar kl 10 – 12
i Kvarnabo församlingshem:

Sollebrunn

Välkomna!

9/9, 21/10, 25/11

DAGLEDIGTRÄFFAR

Onsdagar kl. 11.00
17/9 Sollebrunns församlingshem:
”Vem är Ebbe? och vad gör
Ebbe i Alingsås?”
GÖTEBORGS STADSMISSION
15/10 Pingstkyrkan
19/11 Missionskyrkan
17/12 Sollebrunns församlingshem

Bibelsamtal

i Kvarnabo församlingsem
onsdagar, ojämna veckor
kl 14 - 16

avlidna:
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Kvarnabo:
onsdagen 24/9 kl 19
i Kvarnabo församlingshem
Magra:
torsdagen 6/11 kl 18
i församlingshemmet,
traditionsenlig ljusstöpning
Stora Mellby:
tisdagen 7/10 och 25/11 kl 19
i församlingshemmet

Magra syförening

10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12

Urban Lundbäck
Ragni Ilse Marie All
Birgit Svensson
Lars Johansson
Astrid Linnéa Petersson
Karl Erik Johan Nilsson
Ebba Persson
Gustaf Andersson

Sockenråd

döpta:

träffas kl 18.00.
1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11

Mikaela Vanqvist Eklund
Theo Ringström
Miranda Olsson Gunnarsson
River Scherer
Noah Ingemarsson
Estelle Elmslätt
Louise Karlsson
Oliver Häggblom
Ellinor Ängberg

vigda:

Helena Elmslätt /
Henrik Johansson
Mathilda Ringström /
Mikael Lindberg
Annica Johanna Johansson /
Lars Renström
Mikaela Hult /
Sven Andreasson

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.

31 augusti
11 EFTER TREFALDIGHET
Långared 10 mässa
Erska 11 mässa
St Mellby 18 gudstjänst
3 september
St Mellby 8 morgonmässa
7 september
12 EFTER TREFALDIGHET
Anten 10 mässa
Erska 11 mässa
Magra 18 gudstjänst
14 september
13 EFTER TREFALDIGHET
Erska 11 UPPTAKTSMÄSSA
21 september
14 EFTER TREFALDIGHET
Magra 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Erska 18 musikgudstjänst
Anten 18 gudstjänst
28 september
15 EFTER TREFALDIGHET
Långared 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
St Mellby 18 musikgudstjänst
5 oktober
DEN HELIGE MIKAELS DAG
Magra 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Långared 10 musikgudstjänst
12 oktober
TACKSÄGELSEDAGEN
St Mellby 10 gudstjänst
Långared 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Anten 1 8 gudstjänst
Magra 18 gudstjänst
Lagmansered 18 gudstjänst
* = TA BUSSEN TILL ERSKA KYRKA

Kyrkbussen avgår
40 min före
Gudstjänsttid.
Datum:

14/9, 12/10, 1/11, 30/11
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!

Gudstjänster

19 oktober
18 EFTER TREFALDIGHET
Erska 11 mässa
Anten 18 musikgudstjänst
26 oktober
19 EFTER TREFALDIGHET
Erska 11 mässa
St Mellby 18 gudstjänst
31 oktober
St Mellby 19 musikgudstjänst
1 november
ALLA HELGONS DAG
Minnesgudstjänster:
St Mellby 10
Långared 15
Lagmansered 15
Erska 18
Anten 18
2 november
ALLA SJÄLARS DAG
Erska 11 mässa
Magra 18 minnesgudstjänst

9 november
21 EFTER TREFALDIGHET
St Mellby 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
16 november
SÖNDAGEN FÖRE
DOMSÖNDAGEN
Anten 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Långared 15 gudstjänst
Magra 18 musikgudstjänst
23 november
DOMSÖNDAGEN
Erska 11 mässa
Erska 18 musikgudstjänst
30 november
1 I ADVENT
Magra 10 gudstjänst
St Mellby 10 gudstjänst
Erska 11 mässa
Långared 18 musikgudstjänst
Anten 18 gudstjänst
Lagmansered 18 gudstjänst

Reservation för eventuella ändringar

Bjärkegården

Var fjärde vecka firas mässa på Bjärkegården kl. 16
i samlingssalen intill restaurangen dit alla är välkomna:
3 september, 1 oktober, 29 oktober samt 26 november.
Vi är en liten grupp som brukar vara med då och förstärka psalmsången på mässan och även innan på de
olika avdelningarna, från kl. 14.30. Vill du vara med?
Kontakta Johan Mellgren, tel. 83713.

Upptaktsgudstjänst
den 14 september

Söndagen den 14 september
kl 11.00 har vi upptaktsgudstjänst
i Erska kyrka då vi hälsar alla
välkomna inför höstens fantastiska gudstjänster, arrangemang och
verksamheter i församlingen.

Musikalen Pappa

Under oktober månad finns det möjlighet att vara
med i ett musikalprojekt i Stora Mellby.
Musikalen framförs vid Musikgudstjänsten
9 november i Stora Mellby kyrka.
Anmälan till Kerstin Karlsson eller Ulf Esborn
15

BARNSIDAN

Teckningsbidraget

Emilia, 11år har skickat in denna teckningen.

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: lövens tid.
Glöm inte ange vem som har målat och en beskrivning av vad
bilden föreställer.

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

Grupper
Fråga: Vad tycker du är det
bästa med sommaren?

Småstund 0-5år

För föräldrar och barn tillsammans.

Sollebrunns församlingshem
Måndagar 9.30-12.00

Niklas:
Långareds församlingshem
”Att vara ledig och inte Onsdagar 10.00-12.00
ha något inplanerat,
Kyrkans Barntimmar 4-5år
bara kunna slappa.”
Obs! Anmälan:
Till Ann-Marlene Pettersson

Stora Mellby församlingshem
Nora:
”Att vara med familjen och kunna åka och
campa och bada.”

Måndagar & torsdagar 9.30-12.00

Magra församlingshem

Tisdagar & fredagar 9.30-12.00

Söndagsskola

I samband med Gudstjänsten

Erska kyrka 11.00
Loke:
”Man är ledig från
skolan. Man badar,
solar och äter mycket
glass. ”

Miniorer 6-7år

Sollebrunns församlingshem
Torsdagar 13.00-14.30

Stora Mellby församlingshem

Måndagar 12.30-14.00 (NY TID)

Miniorer 8-9år

Sollebrunns församlingshem
TIsdagar 15.00-16.30

Stora Mellby församlingshem
Måndagar 14.30-16.00

Miniorer 6-9år

Långareds församlingshem
Måndagar 17.30-19.00

Miniorer 6-8år

Magra församlingshem
Fredagar 12.00-13.30

Kom när ni kan, ingen anmälan.

Juniorer 10-12år

Musikul 6-7år

Onsdagar 17.30-19.30

Musikalisk lekstuga

Sollebrunns församlingshem

Onsdagar 13.00-14.00
Obs! anmälan till Kerstin eller Ulf

Långareds församlingshem

Sollebrunns församlingshem
Tisdagar 17.00-19.00

Stora Mellby församlingshem
Måndagar 17.00-19.00

