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Rolfs Ruta...

S

å här i början av året måstman som kyrkoherde samla ihop, analysera och fundera kring statistik. Antal gudstjänstbesökare, hur många gudstjänster...mm.
Denna vår, liksom andra vårar, kommer det för mig de
ord som Mark Twain sägs ha myntat ”Det ﬁnns tre sorters lögner: lögn, förbannad lögn och statistik.” Jag vet
inte varför jag hela tiden återkommer till detta. Särskilt
inte när jag borde ta på allvar föregående års antal gudstjänstbesökare. Men jag tror att det har att göra med
att jag i mitt inre värjer mig emot vår tids förmåga att
kvantiﬁera verkligheten. Som om man hela tiden måsta säga hur många, eller hur mycket, för att det man
gjort skall bli godkänt. Som när du tagit en promenad
i det vackra vinter – vårvädret och berättar det, så måste man hela tiden lägga till en mil, eller en timme. Det
räcker inte med att bara ha gjort. Det måste också mätas och vägas.

evangeliet blir så tydligt, som när vi delar brödet och vinet tillsammans. Fortfarande får jag ibland frågor och
synpunkter på klädsel och om barnen kan vara med, om
de inte stör osv. Hoppas att det långsamt ökande antalet besökare visar på att vi ﬁrar en mässa som är mänsklig och öppen. Just så som Evangeliet egentligen är. Där
man kan hitta sig själv, få utökat marginalen för sina
livsfrågor och få möta Gud. Den upplevelsen kan inte
mätas och vägas. Kan inte jämföras med andras. Kan
inte betygsättas eller bedömas. Den kan vi bara i ödmjukhet dela med varandra.

D

et försöker vi med i de sammanhang där vi kan
mötas. Dela med varandra. För någonstans är det
ju ändå så att delad glädje är dubbel glädje och delad
sorg halverad sorg.

M

en livet är väl inte mätbart på det sättet. Det vi
kallar livskvalitet har väl sällan att göra med livskvantitet. Likaså är det ju med gudstjänstlivet. Det
ﬁnns inget som säger att en mässa med 200 deltagare
är bättre än en med två. Det kan vara tvärtom. Men
det måste inte vara det. För kvalité är inte direkt korrelerat med kvantitet. Trots det gläder jag mig åt att antalet gudstjänst besökare i vår församling ökar. Särskilt
gläder jag mig åt att ﬂer och ﬂer hittar till den söndagliga mässan i Erska. Det ﬁnns för mig ingen plats där

Rolf Wollert,
kyrkoherde
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Du vet väl att du som bor eller verkar inom
Långareds gamla församlingsgräns kan söka
pengar från ovanstående fond vars syfte är humanitär hjälpverksamhet eller sådant som gagnar mångas tillgång till olika verksamheter, som
handikappanpassning av idrottsklubbars lokaler
eller simskola. Alltså kan både du som privatperson men också föreningar i området Långared,
Anten eller Kvarnabo söka medel. Har du frågor kan du ringa komminister Anette KarlstenRiski tel. 0322-83708.
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Dela på det som f inns
”Vi är ju människor och jämlikar och har en
tradition att dela på det vatten som ﬁnns. För
vad är en människa utan vatten?”
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I dessa korta meningar summerade den etiopiske bonden något grundläggande om vad det är att vara människa.
Svenska kyrkans fastekampanj handlar om att dela på det
som ﬁnns och att förebygga torka och översvämningar när
klimatförändringarna blir allt påtagligare i många delar av
världen. Rent vatten och dass kan förebygga de diarréer som
varje år dödar närmare två miljoner barn.
Det handlar också om hållbart jordbruk och torktåliga
grödor, om att bygga hus på upphöjda grunder så att invånarna kan bo kvar trots översvämningar och om lokal katastrofberedskap som räddar många liv. För att ﬂer barn ska
växa upp friska och för att ﬂer människor ska leva sina liv på
ett värdigt sätt behövs också din gåva. Ge den via plusgiro 90
01 22-3, bankgiro 900-1223, sms:a VATTEN till 729 50, ge
via www.svenskakyrkan.se/vatten eller i kollekten i kyrkan.

Varje minut
dör fyra barn
av brist på
rent vatten

Recepthäfte med soppor och kakor,
våfﬂor och bröd i massor

I år sker den stora insamlingen till svenska kyrkans internationella arbete framför
allt den 27 mars. Den dagen kommer vi att
ﬁnnas utanför ICA för att som vanligt sälja
våfﬂor och kaffe. Konﬁrmanderna kommer
att vara med i insamlingen på olika sätt.

På eftermiddagen kommer det att ordnas andra
aktiviteter och samlingar i församlingshemmet
och omkring. Bland annat räknar vi med att kunna sälja hembakt bröd till insamlingens ändamål.
Den stora nyheten i år är att ”Värmestugan”(eller
”Soppan”, som den kanske mer är känd som),
kommer att ge ut ett eget recepthäfte för att samla in pengar till Hela Världen. Här kan du lägga
vantarna på ditt eget exemplar av receptsamlingen som innehåller många av de goda sopporna
och kakorna som har serverats i församlingshemmet under några år.
Håll ögonen öppna. Annonsering och aﬃschering kommer. Vi behöver hjälp till den här dagen.
Kan du tänka dig att baka lite bröd som en insats
för världen eller kan du tänka dig att stå och samla in pengar på torget och baka våﬄor? Eller ﬁnnas med på eftermiddagen i församlingshemmet?
Ta kontakt med Katarina tel. 83 705 eller Malin
tel. 83 711

STUGVÄRME
Till kropp och själ
Några av Värmesugans sopp och kak recept.
Låt soppan få värma ditt inre och dela den gärna med någon du känner. Det smakar alltid bättre när vi får värma
varandra.
Boken innehåller även små Bibelcitat hämtade ur söndagarnas texter i fastan. De första böckerna säjs just under
missionens faste insamling.
Intäkterna går helt och hållet till ”Hela världens” arbete
för att utrota hungern i Världen.
Så kan du mätta både dig själv, en vän och någon som du
inte känner

Påsk igen

D

et händer att jag ibland sitter
jourhavande präst. Låser in
mig i kammaren där hemma
med en telefon, Bibel, psalmbok och
en dator för att kunna ta emot samtalen. Det är många som ringer. På senare tid, efter många samtal, tycker
jag mig på något sätt känna igen ett
mönster i de samtal som kommer. Ett
mönster som både återﬁnns hos de
många som ringer och har någon form
av psykiatrisk diagnos i sin historia.
Men också hos dem som ringer utan
någon diagnos. Man ringer för att få
hjälp att få tillbaka kontrollen över livet. När mycket har raserats, blivit sviket, så vill människan som ringer få
tillbaka kontrollen över sitt liv. Ta tillbaka makten över det. Det spelar ingen roll om det handlar om relationer
som kraschat, om den egna kroppen
svikit, eller den egna själen som inte
orkar längre. Vi kämpar allt vi orkar
med olika konstiga medel för att att
behålla kontrollen…En del av dem så
konstiga att till och med samhället betraktar oss som konstiga. Kanske oftast genom att göra vår tillvaro så liten,
att den är överskådlig.
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Vännerna sviker honom

Konta
Ann-Marle
0322

pen som i varje fall fungerat hyfsat bra,
lämnar en i sticket. Eller kanske överfaller en med cancer och sjukdom. Alla
goda tankar man hade. Min Gud varför har du övergivit mig?

F örsök släppa kontrollen

Och så är det så underligt att när allt
tagit slut – det är då som det börjar.
Som om Livet. Det som jag längtade

efter. Det som jag kämpade för. Det
som jag ville disponera till allt bra. Så
kommer det till mig, när jag överlämnat kontrollen av det till Gud. Min
Gud, min Gud, varför har du övergivit mig! Och så var jag övergiven för att
kunna ta emot.
Jag skall försöka använda detta årets
fastetid till att försöka släppa kontrollen. Försöka vara lite mera modig. Öva

mig i tillit och förtröstan. Lyfta blicken från mitt eget trånga rum och försöka se vidare. För kanske, kanske skall
jag ﬁnna då: ”Guds Ande bor i djupet av
ditt hjärta och av hans låga skall du livsmod få”. Sv Ps 524:4.
Rolf Wollert

Vi ﬁrar påsk tillsammans
Detta år liksom andra år ﬁrar kyrkorna i Bjärke inte bara i våra
egna kyrkor, utan också tillsammans. Skärtorsdag är som vanligt Missionskyrkan i Magra och
Långareds Missionskyrka tillsammans med Svenska kyrkan och ﬁrar Jesu sista måltid. I Magra gör
vi det i kl 20:00 i Missionskyrkan
och i Långared möts vi i Långareds kyrka kl 20.00.



doms-verksamhet i
församling

Långfredagen möts vi inte som vanligt
i Bjärkehallen. I stället skall vi försöka
oss på en korsvägsvandring. Korsvägsandakter har en lång tradition i kyrkans historia. Det är ett sätt att gestalta Kristi lidandes väg, Via Dolorosa.
Då stannar vi upp på elva stationer och
hör Bibelns ord, ber och sjunger kring
detta.
Vi gör det i Sollebrunn som ett ekumeniskt samarbete. Vi börjar vid församlingshemmet kl 16 och vandringen
avslutas i Pingstkyrkan.

Annandag Påsk ges ett tillfälle att
uppleva den påskvandring som barnen gör under skoltid. Missionskyrkan i Sollebrunn förvandlas till Jerusalem och vi följer i Jesu och lärjungarnas
fotspår. Här får vi möta Jerusalems invånare, romerska soldater, förskrämda lärjungar. Och kanske får vi också
uppleva hur några ﬁskar, färskt fångade från Gennesarets sjö, hjälper oss att
se verkligheten. Allt detta sker i Missionskyrkan i Sollebrunn Annandag
påsk kl 10.00.

Det krävs en hel by

und 0-3 år
mmar 4-5 år
rer åk 0-3
rer åk 4-6
(r)n åk 7+.

on om vår verksamhet
an.se/bjarkeforsamling

aktperson
ene Pettersson
2 837 03

För att fostra ett barn

Gudstjänster våren 2010
med reservation för felskrivning och ev. ändringar

Söndag 28 februari
2 i fastan

Kvarnabo församlingshem kl. 18.00
Musikgudstjänst

Erska kyrka kl. 11.00
Familjemässa

St Mellby kyrka kl. 10.00
Gudstjänst

Söndag 14 mars
Midfastosöndagen

Lagmansereds kyrka kl. 18.00
Gudstjänst

Erska kyrka kl. 11.00
Mässa

St Mellby kyrka kl. 18.00
Jubileumskonsert

Långareds kyrka kl. 18.00
Musikgudstjänst

Erska kyrka kl. 11.00
Mässa
Långareds kyrka kl. 15.00
Gudstjänst

Mars
Söndag 7 mars
3 i fastan
Magra kyrka kl. 10.00
Gudstjänst
Erska kyrka kl. 11.00
Mässa
Kyrkbuss
Erska kyrka kl. 15.00
Ekumenisk barngudstjänst
Kyrkbuss



Söndag 21 mars
Jungfru Marie bebådelse dag
Erska kyrka kl. 11.00
Mässa
Magra kyrka kl. 18.00
Musikgudstjänst
Kvarnabo församlingshem kl. 10.00
Gudstjänst

Söndag 28 mars
Palmsöndagen
St Mellby kyrka kl. 10.00
Familjegudstjänst

Föreläsare 1
Louise Hallin
Barnmorska och
leg. psykoterapeut

”Föreläsning och
frågestund med
Louise Hallin”

Magra kyrka kl. 10.00
Gudstjänst
Kvarnabo församlingshem kl. 18.00
Gudstjänst
Långareds kyrka kl. 15.00
Familjegudstjänst

April
Torsdagen 1 april
Skärtorsdagen
Magra missionskyrka kl. 20.00
Ekumenisk mässa
Kvarnabo församlingshem kl.20.00
Mässa
St Mellby kyrka kl. 18.00
Mässa

Föreläsa
Lennart Björklund

Föreläsare, handledare
och psykoterapeut.

”Manligt och kvinnlig
när livet kramar om

Louise är väl mest känd från frågestunderna i
Nyhetsmorgon, där hon utan krusiduller svarar
på allt mellan himmel och jord vad gäller barn och
ungdomar. Investera några timmar och kom och
lyssna till dynamiken i föreläsningen och koncentrationen i svaren på dina frågor.

Med mycket värme och m
forskning och humor ger
lationens underbara värl
med dig själv och andra o
våra problem inte är spec
ker samma tankar.

Datum torsdag 4/3 Kl. 18.00
Sollebrunn Församlingshem

Datum 20/4 tisdag Kl. 1
Sollebrunns församlingsh

Lagmansereds kyrka kl. 18.00
Mässa

Långareds kyrka kl. 18.00
Musikgudstjänst

Maj

Långareds kyrka kl. 20.00
Mässa

Söndag 11 april
2 i påsktiden

Söndag 2 maj
1 e trettondedagen

Erska kyrka kl. 11.00
Mässa

Magra kyrka kl. 10.00
Gudstjänst

Söndag 18 april
3 i påsktiden

Erska kyrka kl. 11.00
Mässa
Kyrkbuss

Fredagen 2 april
Långfredagen
Erska kyrka kl. 11.00
Gudstjänst
Sollebrunns församlingshem 16.00
Ekumenisk korsvandring

Söndag 4 april
Påskdagen
St Mellby kyrka kl. 10.00
Gudstjänst Kyrkokör
Erska kyrka kl. 11.00
Ekumenisk mässa, Kyrkokör
Kyrkbuss
Magra kyrka kl. 15.00
Gudstjänst, Kyrkokör
Kvarnabo församlingshem kl. 15.00
Familjegudstjänst, Kyrkokör
Långareds Missionskyrka kl. 10.00
Ekumenisk gudstjänst

Måndag 5 april
Annandag påsk
Sollebrunns missionskyrka 10.00
Ekumenisk påskvandring

are 2

gt
m”

Sollebrunns församlingshem kl. 11.00
Mässa,
Sockenråd
Magra kyrka 18.00
Gudstjänst
Kvarnabo församlingshem kl. 10.00
Gudstjänst

Söndag 25 april
4 i påsktiden
Erska kyrka kl. 11.00
Mässa
St Mellby kyrka kl. 10.00
Familjegudstjänst
Långareds kyrka kl. 15.00
Gudstjänst
Erska kyrka kl. 18.00
Ungdomsgudstjänst

Kvarnabo församlingshem kl. 18.00
Gudstjänst
Lagmandsred kyrka kl. 15.00
Gudstjänst

Söndag 9 maj
Bönsöndagen
Långareds kyrka kl. 10.00
Mässa
Erska kyrka kl. 11.00
Mässa
St Mellby kyrka kl. 18.00
Vårkonsert

Torsdag 13 maj
Kristi himmelsfärds dag
Gräfsnäs slottsruin kl. 8.00
Gökotta
Magra och Erska kyrkokörer

◄Forts. sid 8

Föreläsare 3
Mia Börjesson
Handledare och inspiratör

”I huvudet på
en tonåring”

med många exempel,
han oss en inblick i parreld. Kom och skratta åt och
och befrias av insikten att
ciellt unika. Många tän-

En kär återkommande föreläsare för alla som lever
nära en tonåring. Mia har en energi och en humor
som gör att man som förälder till en tonåring går
med lätta steg från föreläsningen, med en ny insikt
om hur viktig man faktiskt är för sitt barn.

19.00
hem

Datum måndag 10/5 Kl. 19.00
Sollebrunns församlingshem

Långareds församlingshem kl. 8.00
Gökotta

Söndag 30 maj
Heliga trefaldighets dag

Söndag 16 maj
Söndagen före pingst

Magra kyrka kl. 10.00
Gudstjänst

Magra kyrka kl. 18.00
Gudstjänst

Erska kyrka kl. 11.00
Mässa

Erska kyrka kl. 11.00
Mässa

Lagmansereds kyrka kl. 15.00
Mässa

kvarnabo församlingshem kl. 18.00
Mässa

Söndag 23 maj
Pingstdagen

Juni

St Mellby kyrka kl. 15.00
Gudstjänat

Söndag 6 juni
1 efter trefaldighet

Erska kyrka kl. 11.00
Mässa

Långareds kyrka kl. 11.00
Kyrkbåtsmässa

Långareds kyrka kl. 18.00
Mässa
Erska kyrka kl. 18.00
Ungdomsgudstjänst

Måndag 24 maj
Annandag pingst
Kvarnabo församlingshem kl. 19.00

Kyrkbuss till Erska kyrka
Avgår 40 minuter före gudstjänsttid.
Start genom Gräfsnäs - Sollebrunn.
Svänger in vid Erskavägen-Skolgatan-Bjärkegården-Mellbyvägen
(vänder vid transformatorn) via
korsningen-Kyrkan. Du kan stå var
du vill utefter denna väg.
Ge tecken! Ta bussen till Kyrkan!

7 mars, 4 april, 2 maj

Vårkonsert

St Mellby kyrka 12 maj kl.18
Skolkören från Musiklinjen vid
Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping har precis varit
på USA-turné. Kommer nu även
till Bjärke. Dirigent är Ove Gotting.


Familjeverkstan
Hur kan man förebygga konflikter och utveckla goda
relationer mellan föräldrar och barn? Familjeverkstan är
ett nytt föräldrastödmaterial från folkhälsoinstitutet som
genomförs i samarbete med Sensus och Bjärke församling,
för alla som har barn i åldern tre till tolv år.
Familjeverkstan består av åtta korta filmer, avsedda för
lika många träffar, som skildrar vardagliga situationer i
familjelivet. Föräldrarna tittar på en film vid varje träff
och sedan diskuterar deltagarna utifrån den. Syftet är att
du som förälder ska fundera över ditt beteende och pröva
nya vägar. Några teman är rutiner, positiv kommunikation, gränser och jämställdhet.
Vi i Bjärke församling har för avsikt att starta en Familjeverksta i Sollebrunn under hösten 2010. Den kommer att
ligga på kvällstid och vi kommer att ordna med barnpassning i närliggande lokal i samband med alla träffar så att
alla som vill kan närvara. Och det är gratis! Vi kommer
dock ta 10 kronor/gång för fika. Är du intresserad? Lämna då ditt namn till Ann-Marlene på telefon (se nedan)
eller skriv upp dig när du är på föreläsningarna. Där kan
du också ställa frågor om du undrar något.
Ann-Marlene Pettersson 0322 837 03

Barn och ungd
Bjärke f

Småstu
Barntim
Minior
Junior
Källa(

För mer informatio
www.svenskakyrka

Konta
Ann-Marle
0322

Ny utställning i ”Vardagsrummet” Pastorsexpeditionen

Ikonen – ett fönster mot himlen
En ikon är en bild av Jesus Kristus, Gudsmodern Maria, bibliska personer, helgon och martyrer. Det ﬁnns
också händelseikoner från Bibelns berättelser och
kyrkans historia. Ikonen är förkunnelse i bild. I det
sjunde ekumeniska konciliet 787 i Nicea formulerades reglerna för ikonens roll i den kristna tron.
En ikon ska vördas men inte vara föremål för tillbedjan. Vi
förknippar ikoner mest med den ortodoxa kyrkan i till exempel Ryssland och Grekland. De har inget dekorativt syfte utan är en del av gudstjänsten och dess budskap. Under
förra århundradet ökade intresset för ikoner också i Väst.
Numera ﬁnns det ikoner i många protestantiska kyrkor, i
både svenska kyrkan och missionskyrkan. Jag började måla
ikoner 1999. Jag var på en veckolång kurs på retreatgården
Wettershus utanför Gränna. Under ledning av min lärare
och ikonmålare Katarina Stenberg från Göteborg målade
jag min första ikon ”Kristus av icke-människohand gjord”.
Det blev en fascinerande vecka, både andligt, teologiskt och
konstnärligt. Det kändes fantastisk att kunna åka hem med
en ikon i bagaget. Veckan gav mersmak och sen dess har jag
målat ett tiotal ikoner. I höstas deltog jag i Konstanten, kon-
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Vill du vara med?
Vill du vara med och underhålla våra kyrkor?
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till att underhålla. Vi lovar att de pengar som just
du ger, oavkortat skall gå till underhåll av den kyrka
som du valt.

aktperson
ene Pettersson
2 837 03

Rolf Wollert
kyrkoherde

strundan runt Anten. Nu är jag glad och tacksam att få ställa ut mina ikoner på pastorsexpeditionen i Sollebrunn.
Kom in, var inför ikonerna och låt dem få se dig.

Lars-Anders Kjellberg, ikonmålare och pastor i Missionskyrkan Långared.

VÄLKOMNA
Under våren kommer Barnens Bibel att delas ut till alla 5-åringar i vår församling.
I Erska kyrka,
Palmsöndagen 28/3 kl 11.
I St. Mellby kyrka,
Palmsöndagen 28/3 kl 10.
I Magra kyrka,
Palmsöndagen 28/3 kl 10.
I Långared kyrka,
Palmsöndagen 28/3 kl 15.
I Lagmansered kyrka,
Palmsöndagen 28/3 kl 18.
I Kvarnabo församlingshem,
Påskdagen 4/4 kl 15.
Välj den kyrka som passar dig bäst.
VARMT VäLKOMNA!
Hälsningar
Bjärke församling

Anhörigträffar i Bjärke

Alingsås kommun och Bjärke församling ordnar träﬀar för dig som vårdar
en nära anhörig hemma eller på särskilt
boende. Det är information och rekreations träﬀar med samtal och gemenskap en gång i månaden på Bjärkegården. Anhörigträﬀarna är kostnadsfria.
Har du svårt att lämna den du vårdar
kan du ansöka om kostnadsfri avlösning i hemmet. Programmet för våren
är ännu inte spikat, men håll ögonen
öppna efter aﬃschering. Har du frågor
kan du kontakta:
Katarina Malmqvist
diakon ass. Sv Kyrkan
837 05
Lisbeth Gustafsson
dagcentralen Bjärkegården
837 72
Ingela Funegård
samordnare på kommunen
61 60 20

Sockenråd våren 2010
Långared
Tisdagen den 9 februari kl. 19.00
Tema: Då och nu. Musik och kåseri
Tisdagen den 27 april kl. 19.00
Tema: Bön
Magra
Torsdagen den 25 februari kl. 19.00
Tema: Då och nu.
Musik och berättelser
Torsdagen den 29 april kl. 19.00
Tema: Bön
Erska
Söndagen 18 april i församlingshemmet efter gudstjänst kl 11.00
Anten
14 april kl 19.00 i Kvarnabo
församlingshem.
Mellby
Sockenråd St Mellby 19 april kl 19.00

Samtalsgrupp om tron,
livet, vardagen
Samtalsgruppen om tron, livet och den
vardag som vi lever i. Vi dricker en
kopp kaﬀe tillsammans och för ett anspråkslöst samtal utifrån boken ”Väder
vind och livets allvar” av Tomas Sjödin och Martin Lönnebo. Träﬀarna är
kostnads fria och öppna för alla som
vill vara med.

Ekumeniska träffar för dig
som är ledig på dagen
Kretsträﬀ fen i Långareds bygden
första torsdagen i
månaden kl. 10.30
4 februari i Vänga missionshus
4 mars i Långareds församlingshem
1 april i Loo missionskyrka
6 maj i Kvarnabo församlingshem
3 juni i Långareds församlingshem

Daglediga i Sollebrunn
Tredje onsdagen i
månaden kl. 11.00
17 februari i Pingstkyrkan
17 mars i Sollebrunns
församlingshem
21 april i Sollebrunns missionskyrka
19 maj i Pingstkyrkan

Världsböndagen
Fredagen den 5 mars
I Vänga missionshus kl. 19.00
”Låt allt som lever och andas prisa Gud”
Kvinnor i Kamerun bjuder oss med
på en bönesamling tillsammans med
människor runt hela vår jord under ett
och samma dygn.

Nya kyrkvärdar sökes
Vill du vara kyrkvärd? Den frågan
ﬁck vår son Erik efter att ha konﬁrmerats i Erska kyrka 1996. ´Det
vill jag gärna`blev svaret snabbt.
Inga betänkligheter, bara en stor glädje över att få hjälpa till i kyrkan. Så är
det faktiskt! Att vara kyrkvärd är en av
de ﬁnaste uppgifter man kan få. Det
behövs inga större kvaliﬁkationer, bara
viljan att vara behjälplig med det som
behövs. Läsa bibeltext (om man vill),
samla in kollekt, dela ut psalmböcker
vid ingången är några exempel på uppgifter man kan hjälpa till med.
Det behövs ﬂera kyrkvärdar i Bjärke församling just nu. Tveka inte höra
av dig!
”Gud kallar inte människor som är
kvaliﬁcerade. Han kallar människor som
är villiga och så utrustar han dem.”
(Richard Parker)
PS. Vi behöver också hjälp med att
iordningställa kyrkaﬀe. Mycket enkelt,
men oerhört viktigt! Hör gärna av dig
till någon kyrkvärd eller präst och fråga mer och anmäl intresse.

Vad är en sinnesrogudstjänst?
På pingstdagen blir det en sinnesrogudstjänst i Stora Mellby kyrka. Det
är en gudstjänst för dig som söker inre
ro och frid. En gudstjänst som till sin
form är enkel och avskalad och passar både dig som går i kyrkan ofta och
dig som är ny. Det blir mycket musik,
bön och ljuständning.

Stora Mellby Kyrkokör 100 år
Med anledning av detta vill vi bjuda
in till en träﬀ. Du som tidigare varit
med i kören och nuvarande sångare är
tillsammans med respektive välkomna till St Mellby församlingshem lördag 13 mars kl. 15.00. Vi bjuder på en
enkel förtäring och hoppas på en trevlig stund tillsammans. Tag gärna med
kort och glada minnen. Vill du komma – Ring senast 8 mars
Kerstin 0322-413 23, Siw 0322-413 24,
Jari 0512-502 5 eller Ulf 0322-837 09
(sms 070-540 72 09/privat 0730-331 332)

Katia
– ny kantor
Jag heter Katia Gutestam och är vikarierande kantor när Johan Mellgren är
pappaledig under kommande år. Jag
har själv varit mammaledig i två år
och innan dess utbildat mig till kantor
och arbetat i Alingsås församling med
musik. Jag kommer att ha ansvar för
körerna i Erska och Långared. Vi ses
under året!

St Mellby Kyrkokörs 100-årsjubileum

Förklädd Gud är ett verk för stor
kör och orkester som skrevs för
radion av Hjalmar Gullberg och
Lars-Erik Larsson. Det och Halleluja-kören av Händel samt Gloria
av Vivaldi framförs av Stora Mellby Kyrkokör tillsammans med andra sångare från i huvudsak övriga körer i Bjärke församling.

Symfoniorkestern är speciellt sammansatt och leds av Ulf Esborn. 3 Solister
medverkar:
Erik Mjönes, baryton är sedan 8 år
bosatt i Alingsås. Utbildad musikalartist vid Högskolan för scen och musik,
Göteborgs Universitet. Har gjort musikaler på GöteborgsOperan, underhållit
på events och körat bakom olika artister i vitt skilda sammanhang. Senaste
tiden har han t.ex. arbetat med Christer Sjögrens olika turnéer och shower
och med allsångskonserterna Jollotta
på Liseberg.

Johanna Ericsson, sopran är utbildad vid Vadstena Folkhögskola samt
vid Musikhögskolan i Göteborg. Hon
har medverkat i två av Operahögskolans uppsättningar såsom, The Rake's
Progress av I. Stravinsky samt Konsuln
av G.C. Menotti. Johanna har även varit sopransolist i Carl Orﬀs Carmina
Burana samt i Felix Mendelssohns oratorium Paulus. Johanna är aktiv medlem i Rilke Ensemblen bl.a. som solist
både i Sverige och utomlands. Arbetar
som frilansande sångerska och syns i
både sakral samt profan konsertverksamhet.
Peter Lorentzon medverkar med
textläsning. Han tog examen från Teaterhögskolan i Göteborg 2002. Därefter har han arbetat på Göteborgs Stadsteater, Backa Teater, Borås Stadsteater
samt Regionteater Väst. 2005 medverkade han i Frieriet och Björnen på
Gunnebo Slott och hösten 2007 spelade han i Tala det är så mörkt av Niklas
Rådström på Regionteater Väst. Peter

Lorentzon har setts i ﬂera svenska ﬁlmer, senast i Pirret från 2007, tidigare
i Järngänget, Om jag vänder mig om,
Tjenare kungen, Stockholm boogie,
Container och Göta Kanal 2. Framför allt har han under ﬂera år gjort ett
jättearbete i trakten med bl.a. unga talanger.

Erik Mjönes

Jubileumskonsert
St Mellby Kyrkokör 100 år
14 mars kl.18:00 i St
Mellby Kyrka
HALLELUJA-KÖREN
(Händel)
GLORIA
(Vivaldi)
FÖRKLÄDD GUD
(Musik: Lars-Erik Larsson Text: Hjalmar Gullberg)

Johanna Ericsson

ST MELLBY KYRKOKÖR
SÅNGARE FRÅN BJÄRKE FÖRSAMLINGS ÖVRIGA KÖRER
SYMFONIORKESTER - DIRIGENT: ULF ESBORN
SOLISTER:
JOHANNA ERICSSON – Sopran
ERIK MJÖNES – Baryton
PETER LORENTZON – Textläsning
Peter Lorentzon

Så här kontaktar du oss
Pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen i Bjärke församling
Centrumgatan 9, Box 114,
466 22 SOLLEBRUNN
Telefon växel 0322 - 837 00, Fax 406 05
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon och öppettider:
vardagar utom onsdagar
kl. 09.00 – 12.00.

Präster
Kyrkoherde Rolf Wollert
Tel. 0322 - 837 04
rolf.wollert@svenskakyrkan.se
Komminister Tomas Lindskog
Tel. 0322 - 837 07
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se
Komminister Anette Karlsten-Riski
Tel. 0322 - 837 08
anette.karlsten@svenskakyrkan.se

Diakon
Diakoniansvarig Katarina Malmqvist
Tel. 0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se

Musiker
Kantor Ulf Esborn
Tel. 0322 - 837 09
ulf.esborn@svenskakyrkan.se
Kantor Katia Gutestam
Tel. 0322 - 837 13
Kantor Ingela Olsbänning Tellin
Tel. 0322 - 837 14
ingela.olsbanning.tellin@svenskakyrkan.se

Pedagoger/Assistenter

Kyrkor och församlingshem

Församlingsassistent
Ann-Marlene Pettersson
Tel. 0322 - 837 03
ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se

Erska kyrka
Tel. 0322 - 837 20

Pedagog Malin Hansson
Tel. 0322 - 837 11
malin.a.lindgren@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Mikael Hultberg
Tel. 0322-837 12
mikael.hultberg@svenskakyrkan.se

Expeditionen
Ekonomiassistent Ulrica Larsson
Tel. 0322 - 837 10
ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se
Kyrkoskrivare Marie-Louise Garrett
Tel. 0322 - 837 00
marie-louise.garrett@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdar
Kyrkogårdsföreståndare
Stellan Andersson
stellan.andersson@svenskakyrkan.se
Tel. 0322 - 837 06

Erska församlingshem
Tel. 0322 - 837 23
Antens kyrka
Tel. 0322 - 837 21
Kvarnabo församlingshem
Tel. 0322 - 837 22
Långareds kyrka
Tel. 0322 - 837 24
Långareds församlingshem
Tel. 0322 - 837 25
Magra kyrka
Tel. 0322 - 837 26
Magra församlingshem
Tel. 0322 - 837 27
St Mellby kyrka
Tel. 0322 - 837 28
St Mellby församlingshem
Tel. 0322 - 837 29
Lagmansereds kyrka
Tel. 0322 - 835 40

Vaktmästare Gert Johansson
Tel. 0322 - 837 19
Vaktmästare Jan-Åke Holgersson
Tel. 0322 - 837 16
Vaktmästare Lars Andersson
Tel. 0322 - 837 18
Vaktmästare Stig Björk
Tel. 0322 - 837 17

Nyvalda kyrkorådet
i Bjärke församling

www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Döpta

Elias Johnsson
Fanny Axelsson
Gabriella Revell
Anton Johansson
Kate Olausson Eriksson
Nellie Beyer
Tyra Johansson

Avlidna

Mary Björsson
Per Johansson
Britta Robertsson
Vivan Hildesson
Sven Jonsson
Ulla Johansson
Anna-Lisa Pettersson
Gösta Åhs
Gun-Britt Berglöf
Stig Backlund
Signe Andersson
Harry Johansson
Eva Nyman

