Kyrkbladet
en hälsning
från Bjärke församling

Efter vinter kommer vår. Det låter som en
R självklarhet
och det är det ju också. Särskilt om
växlingar. Sommar, höst,  
O man ser till årstidernasvinter,
vår, ett ständigt
cirkellopp en enda ständig
L
upprepning. Samma sak
år efter år och vi kanske
gläds med återseendets
F
glädje. Eller så tycker vi
att det blir lite tjatigt.
S
Men orden används ju inte
bara som en beskrivning
av hur årstiderna skiftar.
Kanske mer   som tröst åt
den som är inne i en svår och jobbig tid. Anders
Almingefeldt skrev i psykologspalten i AT:
”Om man skall åstadkomma något krävs
ansträngning och uthållighet. Och även om du
anstränger dig, så kanske du ändå inte lyckas.
Livet är besvärligt och många gånger otacksamt”.

R
U
T
A Han skrev väl mest emot det budskap som vi
matas med i vår tid; att vi väljer vår egen lycka,
vårt eget öde. Och så enkelt är det ju inte, det
vet vi. Och sådant stort totalansvar har vi kanske
inte heller för hur livet gestaltas. Det finns fler
faktorer än våra egna val, som påverkar livet,

Kyrkogårdsvandring i St
Mellby
I Stora Mellby blir det kyrkogårdsvandring
den 2 juni kl 14.00. Bernt Johansson guidar
som vanligt. Sockenrådet bjuder på kaffe
efteråt.

Men ”efter vinter kommer vår”, kanske inte
behöver vara en hurtfrisk klapp på axeln, utan
mera en tröst och ett hopp. En uppmaning till
uthållighet i vårt arbetes väntan.
På mitt skrivbord ligger ett brev från Svenska
kyrkans biskopar om att leva i dopet. (den finns
på pastorsexp om någon vill läsa). De beskriver
bla dopets process så här.; ”mening som trotsar
meningslösheten, tillhörighet som ges som en
gåva och inte bygger på prestation, kärlek som
övervinner allt som står emot den. Dopet ger oss
en grund för hoppet att vår väg alltid går genom
döden åter till livet, att uppståndelsen gäller oss
och att vårt liv har en mening.”
Det är väl så det är, tyvärr. Det finns ingen
snabblösning på livets problem. Ingen
universalkur som fixar allt. Inga tankemönster
som plötsligt förändrar allt. Bara detta enda
livet som vilar på hoppet att det efter vinter,
så småningom efter en hel del arbete kommer
en vår. Och att vårens ankomst egentligen inte
har med vårt arbete att göra, den kommer ändå,
men att vårt livsmod, grunddat i hoppet, får sitt
uttryck i vårt tålmodiga arbete.
Du som går igenom vinterns köld, välkommen in
i påskens glädje.
Rolf Wollert

Kyrkbladet

utges av
Bjärke församling
Box 114
466 22 SOLLEBRUNN
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
Ansvarig utgivare: kyrkoherde Rolf Wollert
Redaktionsgrupp: Ulf Esborn, Tomas Lindskog,
Rolf Wollert, Johan Mellgren,
Ann-Marlene Pettersson, Lilian Örtengren
Layout och produktion:
Bjärke församling
Framsidesbild: Heinz Böhm
Kyrkbladet ges ut av Bjärke församling 4 ggr / år.
För kontakt: tel 0322 - 837 00
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Reservation för eventuella ändringar.

Vi kan hjälpa
till med
skötseln av
graven.
Du bestämmer själv
om vi ska plantera
penseér på våren,
sommarblommor på sommaren och kanske lägga
ut en vinterkrans i samband med Allhelgonahelgen.
Det som alltid ingår i grundskötseln är att vi tvättar
av stenen med högtryckstvätt en gång om året,
lägger ut granris eller annan granrisdekoration,
gräsklippning runt gravstenen och planteringsyta.
Jorden förbättras med hjälp av ny jord, torv, sand
och näring. Vattning och ”puts” innebär att vi rensar
planteringsytan från ogräs och plockar bort vissna
blad och ser till att blommorna har tillräckligt med
näring. Vi plockar även bort vissnade lösa blommor
som sitter i vas. Kostnaden för skötseln varierar med
storleken på graven/planteringsytan. Vill Du att vi
ska hjälpa till med skötseln är det bara att ringa till
Pastorsexpeditionen 0322 – 837 00.

Gravrätt och gravrättsinnehav –
Vad är det?
Att alla har en rätt till en gravplats är en självklarhet i
Sverige. Det är till och med så att Du eller Dina anhöriga
kan välja att bli begravda på en annan kyrkogård än
den som ligger i det område där Du är folkbokförd. För
cirka tjugo år sedan fanns det fortfarande möjlighet

Efterlysning.

Är det någon som vet något om gravstenen som
står
till vänster om klockstapeln på Lagmansered
gamla kyrkogård?
Den är så gammal att den inte går att läsa.
Ring Karin Backlund om du har information
070-576 81 84

att köpa en egen gravplats. Beroende på ekonomi
eller t ex livsåskådning blev det olika stora gravar för
olika personer. Idag betalar alla begravningsavgift via
skattsedeln och då är man också garanterad en plats
för den sista vilan. Man kan inte beställa en grav i
förväg. Däremot kan man informera sina anhöriga
om de önskemål man har. Kanske vill Du att graven
ska vara på ett visst område på kyrkogården eller att
stenen ska stå åt ett visst håll eller vara av grå granit.
Meddela Dina anhöriga, muntligt eller med hjälp av
ett brev, vilka önskemål som just Du har. När det blir
dags för begravning är det Dina egna önskemål som
man tar hänsyn till i första hand.  Rätten till gravplats
kallas gravrätt. Den uppkommer genom en ensidig
upplåtelse från huvudmannens (Bjärke församling)
sida till en fysisk eller , undantagsvis, till en juridisk
person (t ex Allmänna arvsfonden). Upplåtelsetiden
är 25 år från den
senast gravsatta.
Storleken
på
graven bestäms
av sättet begravningen
sker på. I vår
församling
är
det vanligast att
kistorna ligger sida vid sida. På andra håll i Sverige är
det vanligt att man gräver graven så djup att det finns
möjlighet att sätta nya kistor ovan de redan gravsatta.
En kistgrav kan vara olika bred. Det är brukligt att
plats lämnas för efterlevande maka/make. Om man har
en ”kistgrav” finns möjlighet att sätta ett större antal
urnor i denna grav. Det finns även områden där det
endast är möjligt med urnsättningar. Det innebär både
rättigheter och skyldigheter när man är innehavare
av en gravrätt. Gravrättsinnehavaren har sålunda
rätt att bestämma vilka som skall gravsättas inom
gravplatsen. Vidare har gravrättsinnehavaren rätt att
bestämma om gravanordningens utseende (gravsten
mm). Dock skall en gravvårdsansökan inlämnas till
församlingen för godkännande. Gravrättsinnehavaren
har även förpliktelser såsom att hålla gravplatsen
i ordnat och värdigt skick. Att gräset klipps runt
gravstenen är gravrättsinnehavarens skyldighet.
Denna tjänst kan tillhandahållas av församlingen. När
Gravrättsinnehavaren avlider skall den som företräder
dödsboet, meddela ny gravrättsinnehavare inom sex
månader. Gravrättstiden är 25 år från den senast
gravsatta. Det finns gravar som köpts en gång och
som har en längre gravrättstid. Om gravrättstiden gått
ut finns möjlighet att förnya gravrätten.Det finns även
möjlighet att återlämna gravrätten till församlingen.  

Den 11 dec framförde Kör-Drama-Skaparverkstan ett
Julspel Erska kyrka tillsammans med Erska Barnkör.

Tro

-en påskmusikal

av Richard Bergenheim
och Erik Johansson

I november var Riddarklubben med på en

Familjemässa i Erska kyrka och berättade om Frälsningens
hjälm, kärlekens brynja och Sanningens bälte.

Erska och Långareds kyrkokörer
solister och instrumentalister

Annandag påsk, 9/4
kl. 18.00 i Erska kyrka

KYRKBÅTSMÄSSA

3 juni, kl. 11.00 i Långareds kyrka
Kyrkrodd med båten Roanta,
Bjärke spelmanslag ,
församlingens kyrkokörer, musiker och präster
Kyrkkaffe i församlingshemmet och Kyrkbuss
från hela församlingen.
Anmälan och avgångstider se annons och hemsida.

Foto: Ulf Esborn, från tidigare år

Sommar på Svalbard
I Stora Mellby församlingshem, onsdagen den 28 mars
kl. 19.00 kommer Marie och Jan-Åke Holgersson att visa
bilder och berätta om sin resa till Svalbard sommaren
2011. Vi kommer också att servera kaffe med tilltugg.
Alla är välkomna!

Foto Jan-Åke Holgersson

Mannen på åsnan
Olivia Bergdahl skriver i en krönika
i GP: ”det blir vinter i världen som
är vår, och jag läser tidningen med
en ny form av bestörtning. Det andas
hopplöshet. Varenda rubrik skriker
liksom i undertryckt förtvivlan.
Det rasar alltihop, alltihop rasar
samman. De bränner bilar, skjuter
demonstranter, lanserar sparpaket
och tar inte emot dem. Själv låter jag
disken stå och rasar jag med, i ett
slags börskraschsymbios…”
Jag läser kanske undermedvetet
alla texter och nyheter med en slags
dubbelexponering när jag ska predika
på söndagarna men den här gången
blir allt så oerhört tydligt, när mitt
huvud är fullt med den lille mannen
på den lilla åsnan med  egenskaperna
som inte verkar vara de som står högst
i kurs i vår tid: Fattig, rättfärdig,
maktlös, vapenlös… Han verkar
vara själva motbilden mot allt det
som snurrar i vår värld…
1. Vi har en så kluven
inställning till våld. Samtidigt
som vi är det land som har
haft fred kanske längst period
av alla länder, så är vi det
land i världen som säljer
mest vapen i världen per
capita. Vi tycker att det är
vansinne att krig förs i andra
länder och samtidigt är en av det mest
säljande dataspelen just nu, spel som
simulerar krig.  Och i veckan började
stormakterna skramla med vapen,
robotsköldar och   Start- avtal som
ifrågasätts. Och mitt i den världen
rider han in…vapenlös och hävdar
att en annan värld är möjlig.
2. Jag läser om det ena landet efter
det andra som hamnar på ruinens
brant, som måste hjälpas för att vi
alla inte ska dras ner i det stora mörka
hålet, som ingen riktigt vet vart det
leder för ingen vet riktigt varför vi
hamnade där vi hamnade mer än
att det hade att göra med att vi ville
ha mer och mer, mer än vi hade råd
med, för det vill vi ju alltid. Och har
vi inte råd så kan vi ju alltid låna. Vi
har en väldigt kluven inställning till

det här med fattigdom. För samtidigt
som vi inte hittar ord nog för att
förklara hur giriga bonusnissarna och
fallskärmskillarna är så har vi svårt
att ta in att vi själva tillhör det rikaste
toppskiktet på den här jorden. De allra
flesta av de sju miljarder människor
på den här jorden är fattigare än jag.
Och de borde ropa…
Mitt i allt detta rider en liten man in
på en åsna, fattig står det, i någon
avlägsen stad och hävdar att en annan
värld är möjlig
3. Vi följer åter de maktgalna ledarna
på nyheterna som krampaktigt sitter
kvar i maktens centrum och hävdar
att folket älskar mig, att ”jag vet vad
som är bäst för folket”, medan folket
redan har gett makten till någon
annan och allt bara väntar på mer
vapenskrammel på väg till

dag är han tillbaka på sin åsna och
hävdar att en annan värld är möjlig.  
4. Läser om mutskandalerna i
Göteborg som aldrig verkar ta slut
och funderar på hur mycket som sker
där inte strålkastarna lyser just nu och
tänker på hur också jag är beredd att
förhandla med sanningen  när det kan
gynna mig. De små sveken som jag så
väl kan försvara. De små sveken som
jag intalar mig inte betyder så mycket
på det stora hela, det är ju ingen som
direkt drabbas…
Så rider han in han in; rättfärdig,
står det. Och säger ”där din skatt är
där kommer ditt hjärta att vara”. Och
jag funderar på vad jag gör med mitt
stackars hjärta.
Och så läser jag slutet på den
deppiga krönikan och blir
överraskad:
”Men när jag mitt i den tilltagande
kylan, får frågan om mitt kall i livet
stannar jag upp. Ett kall är ingen
karriär, det är insikten att jag har en
uppgift. Att jag som alla människor
kan något och därför bör göra det.
Det är samhällsnyttigt och inte
självförverkligande - gränsen är
hårfin men bråddjup.”

förskräckliga
scener.
Folken samlas
på torgen. Jag såg ett inslag om
Tahrirtorget i Egypten, så mycket
liknade vår text om mannen på åsnan.
Medan folket var samlade och krävde
Mubarak´s avgång, blev en av de
informella ledarna där på torget, en
man med gitarr som sjöng sånger om
att en annan värld var möjlig. Honom
stängde man in och torterade, men
kunde inte hålla honom kvar och
veckorna senare fanns han på torget
igen med sina sånger och sin gitarr.
Och på en åsna för 2000 år sedan rider
en liten man in, maktlös, i en stad
ockuperad av en förblindad stormakt
och ett folk som är revolutionsrustat
och han hävdar att en annan värld är
möjlig…också honom tar de till fånga
och torterar en vecka senare men i

Och jag tänker det är det han är,
Jesus, där på åsnan, en kallelse
till mig, till oss att kliva ner från
byggnadsställningarna runt vårt eget
självförverkligande och svara ja till
den där kallelsen som Olivia talar om,
den där talangen som är just min, som
just jag har fått för att just jag är satt
att vara just där jag är av honom som
fortfarande och envist hävdar att en
annan värld är möjlig.
------------Jesus, låt mig följa dig på din
vandring mot Jerusalem och korset:
Följa dig, du som inte tar genvägar
för att göra livet lättare, du som inte
kompromissar med sanningen bara
för att bli mer omtyckt, du som går
rakt igenom det mörka, ja döden, och
kommer levande ut på andra sidan för
att ge mig hopp om liv. Ja, hjälp mig
följa dig. AMEN
Tomas Lindskog

välkommen till gudstjänst!
med reservation för felskrivning

för dagsfärskt gudsttjänstschema se www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsanmling

TA KYRKBUSSEN

KYRKBUSS

Följande söndagar kommer kyrkbussen att gå till Erska kyrka.
25/3, 8/4, 27/5, 3/6

Gudstjänster 19 febr - juni

19 februari
Fastlagssöndagen
St Mellby kyrka
10.00 Gudstjänst
Långareds miss.kyrka 10.00 Ekumenisk gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa
Magra kyrka
18.00 Gudstjänst
Antens kyrka
18.00 Gudstjänst

Erska kyrka

22 februari
Askonsdagen
18.00 Askonsdagsmässa

Magra kyrka
Erska kyrka
Antens kyrka

26 februari
1 i Fastan
10.00 Mässa
11.00 Mässa
18.00 Gudstjänst

Långareds kyrka
Erska kyrka
St Mellby kyrka

4 mars
2 i fastan
10.00 Gudstjänst
11.00 Mässa
18.00 Musikgudstjänst

11 mars
3 i Fastan
Antens kyrka
10.00 Mässa
Erska kyrka
11.00 Mässa
Lagmansered kyrka 18.00 Gudstjänst
Magra kyrka
18.00 Gudstjänst
18 mars
Midfastosöndagen
St Mellby kyrka
10.00 Gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa
18.00 Musikgudstjänst
Långareds kyrka
18.00 Mässa

25 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Magra kyrka
10.00 Mässa
Erska kyrka
11.00 Mässa
St Mellby kyrka
18.00 Musikgudstjänst
1 april
Palmsöndagen
St Mellby kyrka
10.00 Familjemässa
Magra kyrka
10.00 Gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa
Långareds kyrka
15.00 Familjegudstjänst
Lagmansereds kyrka 18.00 Gudstjänst
Antens kyrka
18.00 Musikgudstjänst
2-4 april
Stilla veckan
Sollebrunns förs.hem  18.00 Passionsgudstjänst
5 april
Skärtorsdagen
St Mellby kyrka
18.00 Skärtorsdagsmässa
Långareds kyrka
18.00 Ek.Skärtorsdagsmässa
Magra Missionskyrka 20.00 Ek.skärtorsdagsmässa
Erska kyrka
20.00 Skärtosrsdagsmässa
Antens kyrka
20.00 Skärtorsdagsmässa
6 April
Långfredag
Erska kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
Sollebrunns förs.hem 15.00 Ekumenisk
långfredagsvandring
Lagmansereds kyrka 18.00 Musikgudstjänst

ÖPPNA KÖREN
Vill du vara med och hjälpa
till lite extra med sången på
våra gudstjänster?
Då finns chansen att
vara med i ÖPPNA KÖREN. Vem som helst
kan då komma till kyrkan 45 minuter innan
gudstjänsten börjar
8 april
Påskdagen
St Mellby kyrka
10.00 Gudstjänst
Långareds Miss.kyrk 10.00 Ekumenisk gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Familjemässa
Antens kyrka
15.00 Gudstjänst
Magra kyrka
18.00 Gudstjänst
Lagmansereds kyrka 18.00 Gudstjänst

Erska kyrka

St Mellby kyrka
Erska kyrka
Långareds kyrka

9 april
Annandag påsk
18.00 Musikgudstjänst
15 april
2 i Påsk
10.00 Gudstjänst
11.00 Mässa
18.00 Musikgudstjänst

22 april
3 i Påsk
Magra kyrka
10.00 Mässa
Erska kyrka
11.00 Mässa
Lagmansereds kyrka 15.00 Mässa
Antens kyrka
18.00 Musikgudstjänst

Erska kyrka
Långareds kyrka
St Mellby kyrka
Långareds kyrka

29 April
4 i Påsk
11.00 Mässa
15.00 Gudstjänst
18.00 Musikgudstjänst
5 maj
14.00 Gudstjänst med
konfirmandernas redovisning

6 maj
5 i påsk
Långareds kyrka
10.00 Mässa med
                                  konfirmation
Erska kyrka
11.00 Mässa
Magra kyrka
18.00 Gudstjänst

och vara med och träna på ett
par enkla sånger och kanske öva
på dagens psalmer. Spelar du
något instrument och är snabb
på att läsa noter så ta gärna ta med det också.
Håll utkik efter ÖPPNA KÖREN i våra annonser
och predikoturer, så ses vi där! (Första tillfället
blir den 11 mars i Erska kyrka)

Erska kyrka
St Mellby kyrka

13 maj
Bönsöndagen
11.00 Mässa
18.00 Gudstjänst

17 maj
Kristi Himmelsfärds dag
Långareds kyrka
8.00 Gökotta
Gräfsnäsparken
8.00 Gökotta därefter
        kyrkvandring till
Kvarnabo förs.hem 10.30 Mässa
20 maj
Söndagen före Pingst
Magra kyrka
10.00 Mässa
Erska kyrka
11.00 Mässa
Antens kyrka
18.00 Gudstjänst
27 maj
Pingstdagen
Långareds kyrka
10.00 Gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa
St Mellby kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Lagmansereds kyrka 18.00 Gudstjänst

Antens kyrka

28 Maj
Annandag Pingst
18.00 Gudstjänst

3 Juni
Heliga Trefaldighets dag
Långareds kyrka
11.00 Båtmässa
10 Juni
1 efter Trefaldighet
Antens kyrka
10.00 Mässa
Magra  
15.00 Magramöte
                      ekumenisk gudstjänst
Erska kyrka
11.00 Mässa

Under våren kommer Barnens Bibel
att delas ut till alla 5-åringar i vår
församling.
I Erska kyrka
Påskdagen 8/4 kl 11

Invigning av
Familjens Hus i Sollebrunn

I St. Mellby kyrka
Palmsöndagen 1/4 kl 10

Nu invigs Familjens Hus i Sollebrunn. Lördagen den 25 februari har
vi öppet hus och visar upp våra lokaler i Blå huset. Vi bjuder på fika
och det blir poängpromenad, korvgrillning, fiskdamm, ansiktsmålning, musikuppträdanden och bullkastning.
Familjens Hus är ett initiativ från nätverksgruppen i Bjärke som arbetar
för att få mer verksamheter på plats för barn, unga och deras
familjer i Sollebrunn.

Var?
När?

Blå Huset, Wasagatan 16 i Sollebrunn
Öppet hus Lördagen den 25 februari kl. 11-14

Program

Ansiktsmålning

amm

Fiskd

11.00

Familjens Hus slår upp dörrarna

11.15

Musikunderhållning av elever från
Sollebrunns skola

12.00

Invigningsceremoni med Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande, Helena Wikman Ericson,
avdelningschef och Ingela Arvidson f.d. distriktssköterska.
Kyrkans barnkör sjunger.

12.15

Musikunderhållning av elever från

12.45

Uppträdande av ungdomar från Arena 11

13.15

Musikunderhållning av elever från
Sollebrunns skola

13.45

Prisutdelning - poängpromenad

14.00

Avslutning

Hus är ett initiativ från Nätverksgruppen i Bjärke, som består
och ungdomsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen,
altningen, Västra Götalandsregionen, IOGT-NTO,
yrkan och Svenska kyrkan.

I Magra kyrka
Palmsöndagen 1/4 kl 10

Musiku
nd
hållning er-

I Långared kyrka
Palmsöndagen 1/4 kl 18
I Lagmansered kyrka
Palmsöndagen 1/4 kl 18
I Antens kyrka
Påskdagen 8/4 kl 15

Sollebrunns skola
Poän
prom genad

Korvgrillning

Välj den kyrka som passar dig bäst.

VARMT VÄLKOMNA!

Svenska kyrkans fasteinsamling

I höstas var jag utsänd av
Svenska Kyrkan till Filippinerna
genom programet ”Ung i den
världsvida kyrkan”.
Där fick jag i tre månader ta
del av vardagen och följa kyrkans
verksamhet i min värdförsamling.
Nu till våren får vi chansen
att välkomna Rea och Joy, två
filippinska ungdomar, som då
kommer att besöka vår
församling.
Annie Fredriksson

På alla de här trevliga sätten kan du vara med och göra att vi får ihop mycket pengar
till hungerbekämpningen i världen.

’Greja’

Den 19 (fastlagssöndagen) februari startar allt. Vid gudstjänsten i Erska kyrka kl.
11.00 kan du äta semla och köpa med dig så många du vill- allt överskott går till insamlingen. Vill du hjälpa till att göra i ordning hör av dig till Tomas Lindskog
(837 07)

Grädda

Lördagen den 24 mars är det våﬀelfest på torget utanför ICA i Sollebrunn. Där kommer du att kunna äta våﬄa och skänka pengar i bössinsamlingen. Vi behöver hjälp
vid våﬀelborden. (Ring Tomas Lindskog 83 707)

Ha roligt

Onsdagen 21 mars blir det insamlingskväll i församlingshemmet i Sollebrunn. Barnmusikalen ” Det kunde vara du”, lotterier, chokladhjul, barnklädesförsäljning, ﬁskdamm, våﬄor och amerikanska pannkakor. Skänk gärna barnkläder (Ring CarinaEriksson 83712) och hitta nya...
All behållning går till Svenska kyrkans arbete bland gatubarn i Manilla, Filippinerna.
Info om arbetet.

Baka

Under hela perioden, 28 februari till och med 27 mars, kommer man att i samband
med Värmestugan(soppan) att kunna köpa lotter, bröd och Värmestugans egna kokbok. Också här behöver vi hjälp att baka bröd som ska säljas till förmån för insamling. ( Ring Katarina Eriksson om du undrar något 0702-914941)

Ge det du kan!

1. Med pengar: Du kan skänka i bössa, köpa bröd, köpa lotter, köpa böcker,
lägga i kollekt, skänka bröd.
2. Med tid: Hjälpa till den 19/2 och den 24/3. Göra iordning semlor, baka våﬄor.
3. Med arbete: Baka/skänka bröd till brödförsäljningen på Värmestugan
Hjälpa till med lott/bok/bröd-försäljningen

INSAMLINGSKVÄLL
Onsd 21 mars
från kl 17.30

i Sollebrunns församlingshem
- Alla intäkter går till Filippinerna via
Svenska Kyrkans Internationella arbeteHållpunkter:
17.30 Portarna öppnar till försäljningen
18.00 Musikalen ”DET KUNDE VARA JAG”
framförs av Erska barnkör och Dramagrupp
18.45 Lotteridragningar

Lotterier
Våfflor  

Chokladhjul

Kaffe
              Amerikanska pannkakor
        
Begagnade barnkläder                    Fiskdamm
och mycket mer…
DU KAN BIDRA!

Meditationsstigen

Varje dag dör 16 000 barn på grund av brist
på mat. Så kan vi inte ha det! Nu gör vi allt
för att utrota hungern, och vi behöver ditt
stöd i kampen. Sms:a ”hunger” till 72950 så
skänker du 50 kronor. Tack!
Läs mer på: svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad
eller ge en gåva till: 90 01 22-3 Pg /900-1223 Bg

Nu byter meditationsstigen tema igen.
Vi tar ner tankarna som handlat om jul och sätter upp
nya tankar som rör sig omkring fasta och påsk.
Ta en stärkande promenad runt Erska kyrka på 1,6 km
och få fem tankekorn med dig. Det går bra på kvällen
också eftersom spåret är upplyst.

Sockenråd

Erska kyrka efter gudstjänsten
19/2 och 6/5
Magra 23/2 och 10/5 kl 18.30 i
församlingshemmet
Kvarnabo  30/5 kl 19.00 i församlingshemmet

LEVA I DOPET

Brev från biskoparna till Svenska kyrkans
präster och församlingar

Nyttig app
Bjärke församling finns
inte bara i den riktiga
verkligheten utan också  
på i den virtuella. Följ
oss på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/
bjarkeforsamling. Om du
har en sk smartphone.
IPhone eller Android kan
du ladda ner Svenska
kyrkans app; Kyrkguide.
Har du den kan du i din
telefon hitta närmaste
kyrka och, om du är nära
en församling som har sin kalender på webben,
också se när det firas gudstjänst där. Vistas du i
Bjärke församling så hittar du där våra mötes och
gudtsjänsttider.

Valborg i Kvarnabo
Eld och sång av kyrkokörerna i Anten och St
Mellby blir det på Valborgsmässoafton. Kvällen
börjar kl 19.00 i församlingshemmet med sång och
servering. Därefter förflyttar vi oss traditionsenligt
ut till elden och talet.
Välkommen
Sockenrådet i Kvarnabo

DÖPTA

Veckomässor i Sollebrunns
församlingshem
Varannan vecka är det en enkel veckomässa i
Sollebrunns församlingshem. (Ca en halvtimme)
Torsdagar kl 19.00 (ojämna veckor)

”Att sitta sig till stillhet”

Tre tillfällen under våren blir det möjligt att prova på
meditation i stillhet.
Meditationen är öppen för alla och man behöver
ingen vana av att meditera. En enkel genomgång av
kroppshållning och avspänning inleder varje gång
(ca 15 min) därefter sätter man sig till stillhet på en
stol eller på en bönepall. Så följer 20 min av tystnad
och stillhet, där man hämtar kraft ur tystnaden.
Att själv ta initiativet och ge sig tiden till absolut
tystnad och meditation är ofta mycket välgörande.
Regelbunden meditation har positiv inverkan på högt
blodtryck, stress mm.
Ge ditt inre en present och sök dig till stillheten!
Erbjudandet gäller tre torsdagar i vår 15 mars, 12
april och10 maj  kl. 19.45-20.30
Undrar du över något hör gärna av dig till Tomas
Lindskog på 83 707

Församlingsnytt
AVLIDNA
Lizzie Mona Elenor Nordén
Märta Gaulitz
Gerd Eivor Elisabet Johansson
Kerstin Aina Matilda Gunnarsson
Karin Hallén
Britta Carlsson
Erik Gustafsson
Vera Sjöberg
Stina Larsson

Solveig Wängberg
Elwira Scherer
Meya Ryberg
Charlie Hällström
Ella Bergqvist
Line Nylén
Emilia Zakariasson
Alexander Wallenberg
Hanna Persson
Knut Hjörnhede
Alexander Lundin
Ville Marchini

VIGDA
Ann-Louicé Wallin – Ambjörn Andersson
Anna Norlander – Jim Pettersson

Kontakt
PASTORSEXPEDITION
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:
vardag utom onsdag kl 9 - 12
Alltid öppet på:
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Personal

Kyrkoskrivare Heinz Böhm
heinz.bohm@svenskakyrkan.se

Ekonomiassistent Ulrica Larsson
tel 0322 - 837 10
ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Rolf Wollert
tel 0322 - 837 04
rolf.wollert@svenskakyrkan.se

Komminister Tomas Lindskog
tel 0322 - 837 07
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se

Komminister Hans Tengler
tel 0322-83708
hans.tengler@svenskakyrkan.se

Ungdomsdiakon Sonja Johansson
tel 0322-83711
sonja.johansson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Katarina Malmqvist

KYRKTORGET på

pastorsexpeditionen
är öppet måndag,
tisdag, torsdag och
fredag mellan kl 9-12.

FotoHeinz Böhm

VÄLKOMMEN in
för tidningsläsning
och enkel fika!

tel 0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande

Kantor Ulf Esborn

karin_koberg@hotmail.com
tel 070 - 5768184

tel 0322 - 837 09
ulf.esborn@svenskakyrkan.se

Kantor Johan Mellgren
tel 0322-83713
johan.mellgren@svenskakyrkan.se

Kantor Ingela Olsbänning Tellin
ingela.olsbanning-tellin@svenskakyrkan.se
tel 0322 - 837 14
Församlingspedagog Carina Eriksson
Tel 0322-83712
carina.h.eriksson@svenskakyrkan.se

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

Karin Backlund

Kyrkogårdar

Församlingshem

Stellan Andersson

tel 0322 - 837 23

tel 0322 - 837 06

Källa(r)n - Barnverksamheten

stellan.andersson@svenskakyrkan.se

tel 0322 - 837 15

Vaktmästare Jan-Åke Holgersson

Kvarnabo församlingshem

tel 0322 - 837 16

tel 0322 - 837 22

Vaktmästare Stig Björk

Långareds församlingshem

tel 0322 - 837 17

tel 0322 - 837 25

Vaktmästare Lars Andersson

Magra församlingshem

tel 0322 - 83718

tel 0322 - 837 27

Vaktmästare Gert Johansson

Stora Mellby församlingshem

tel 0322 - 83719

tel 0322 - 837 29

Kyrkogårdsföreståndare

Erska församlingshem

