November är den tråkigaste månaden

tycker jag. Kallt och grått och mörkt. Jo, jag vet
att det finns de som älskar att kura in sig i filtar
och ljus och gosighet, men själv längtar jag till
1:a söndagen i advent, då man får tända ljus
och börja se fram emot julen och att tomten
kommer. För när tomten kommer så sker det, i
varje fall i vår längtan, en slags inkarnationens
mysterium, då familjen samlas kring traditionens rötter, och förväntans realisering. Det som
vi familjemässigt längtar efter, blir förverkligat?
Eller också blir julen den där helgen där inget
blir som man förväntar sig. Allt som byggts upp
inom en av längtan efter gemenskap, glada
barn, snälla och tacksamma föräldrar och svärföräldrar, julefrid…..kolliderar mot verklighetens
kalla realiteter. Eller kanske har vi glömt av att
överhuvudtaget längta, eftersom vi vet att julhelgen ändå aldrig blir vad vi förväntat oss.
Det mest spännande är kanske att hur mycket
vi än, och på vilket sätt vi än förberett oss, så
står julens mysterium ändå kvar. På något sätt
så föds det lilla barnet, hur än livet ser ut runt
omkring, och i vilket tillstånd jag själv och människorna omkring mig befinner sig. Kanske är
det svåra med julen just detta att upptäcka hur
verkligheten egentligen ser ut. Att se det som
är svårt att upptäcka, att veta att det lilla barnet
finns inom räckhåll för mig och att det, liksom
alla små barn, förmår uppväcka mer kärlek
i mitt frusna hjärta, än jag trodde var möjligt
att det kunde rymma. Våra gudstjänster är till
hjälp att hitta detta, i jul och alla andra dagar.

Välkommen att vara med!

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

Reservation för eventuella ändringar.
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"E

j bland de starka i världen, men
bland de svaga. Ej bland krigare men bland bönder
som plöjt sin jordlott utan att klaga",
Föds Gud in i vår värld. En väntans natt blev plötsligt ljus, härlighet lyser på jorden när himmel och
jord möts – Gud räcker ut sin hand till människorna
och hans son stiger ner på evighetens stege.
Guds son – för himmelsk att begripa, höjd över allt
förnuft – en allvis härskare, gudomlig hjälte, evig
fader och fridsfurste.
Guds son – obemärkt och oigenkänd men oumbärlig,
föds han in i en lidande värld.
En Gud som bär en medmänniskas drag – sover
bland drängar på jordisk halm. Avstod från allt och
antog en tjänares gestalt då han blev en av oss.
Han föds in bland hoppfullt förväntande människor - oket som tynger oss, stången på våra axlar, vår
förtryckares piska ska han bryta sönder. Han ska
komma med fredens välsignelser utan gräns, det ska
befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt.
Så löd profeten Jesajas längtan, och han visste att
Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.
En fredsfurste utlovad – att befria de fångna, räta
krökta ryggar, ge främlingar skydd.
I staden Betlehem föddes han. Och verkligheten har
väl inte ändrat sig så mycket?
Tvingade till uppmärksamhet ser vi denna tid stiga
fram, inte mer avlägsen än gårdagen, även om kejsarnas huvuden på mynten idag är andra. Fortfarande
varar samma tidsålder. Rädsla och längtan är desamma, oliver och bröd och vin betyder samma sak.
De vankelmodiga massorna är lika lystna på under
som förr. Seder och ceremonier avviker endast obetydligt. Tjugo århundraden som tjugo dagar – och
livets ljus står fortfarande tänt i vår värld.
Och fortfarande behöver Jesus våra händer och fötter, våra röster och våra öron för att fler ska se detta
livets ljus.
Ett av kyrkans viktigaste uppdrag i vår tid är att
hjälpa till att återupprätta människovärdet. Ropen på
hjälp från de vankelmodiga massorna tar sig ibland
drastiska uttryck. Några talar om förtroendekriser,
några talar om hotet mot demokratin. Andra talar om
brist på respekt för människovärdet.
Jesus själv visar oss vägen. ”Jag var hungrig och
ni gav mig att äta, jag var hemlös och ni tog hand
om mig, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i
fängelse och ni besökte mig…sannerligen, vad ni har
gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder,
det har ni gjort för mig.”

Och Psaltaren 8 :”När jag ser din himmel, som dina
fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där,
Vad är då en människa att du tänker på henne,
En dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud,
Med ära och härlighet krönte du honom.”
Vilket svindlande perspektiv, och vilken utmaning!
Vi är krönta med ära och härlighet, och bör se varandra som krönta med ära och härlighet.
Gud räcker fortfarande ut sin hand till oss människor
på jorden, söker härbärge bland oss. Enkelhet går
bra, det är viljan som räknas.
Gud gör inte skillnad på folk och folk. Gud slösar
sin kärlek över oss utan åtskillnad. Jag vet väl vad
jag har för tankar om er, säger Gud genom profeten
Jeremia, nämligen fridens tankar och inte ofridens,
till att ge er en framtid och ett hopp.
”ej bland krigare men bland bönder som plöjt sin
jordlott utan att klaga, föds Gud in i vår värld.”
Vi är inte alla bönder, men alla har vi vårt livs jordlott att plöja. Gud vill vara med i vårt vardagsslit, i
bekymmer och glädjeämnen, i kön på ICA och bland
barnens våta vinterstövlar i hallen. Gud önskar vara
dig nära, bara därför att han älskar dig.
Får Gud plats i ditt hjärta, så vet att han vill fylla det
med gudomlig värme och frid. För Kristi skull bär
Gud dig genom livet - även om ditt hjärta omgärdas
av ett envist ”kanske”.
Att våga ta en utsträckt hand kräver mod, men väl
fattad släpps den ogärna.
Strålar, nog strålar det alltid! Hela ditt liv får finnas i
den utsträckta handen! Och under alla de långsamma
dagar är du inte alls ensam.
”Bjuder ett mänskoöga till stilla kärleksfest,
oss kyliga och tröga som folk är mest,
lägger som himmelsk läkning för djupa själasår
en vän, fri från beräkning, sin hand i vår.
synes en ljusglans sprida sig kring vår plågobädd,
då sitter vid vår sida
en Gud förklädd."
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av Karin Långström Vinge
präst i Skövde pastorat

Kroppen består inte av en enda del,
På hemsidan och på anslagstavlan vid pastorsexpeditionen kommer att finnas saker som behövs hjälp
med och vill du finnas med på en telefonlista och få
en fråga när ett behov uppstår kan du ringa Johan
Mellgren, 83713.

Ett axplock av frivilliga församlingsarbetare
svarar på tre frågor om sitt ideella arbete:
1: Vad har du för uppgifter i församlingen?
2: Hur började ditt engagemang?
3: Vad får du ut av ditt engagemang?

Jan-Erik Niklasson:

1: Är kyrkvärd i Erska kyrka och leder middagsbönen på torsdagar och fredagar på Kyrktorget utanför
pastorsexpeditionen. Han är även med och förbereder sopplunchen i församlingshemmet.
2: Kyrkvärd blev han efter att han blivit tillfrågad av
en annan kyrkvärd att prova för några år sedan. Middagsbönen började han ta hand om efter en förfrågan
av kyrkoherden, och har gjort så i ett drygt halvår.
3: Han berättar att engagemanget ger honom väldigt
mycket. Det känns bra och meningsfullt att vara
delaktig och han känner sig hemma i gemenskapen.
”Det finns inget bättre för mig” säger Jan-Erik.

”Kroppen består inte av en enda del utan av många.
Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till
kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Och om
örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var
hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har
Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen
som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen. Nu är det emellertid
många delar, men en enda kropp. --- Ni utgör Kristi
kropp och är var för sig delar av den.”
(Första Korinthierbrevet 12)

Alla behövs!

Kroppen – församlingen, det är vi, ca 4700 medlemmar i Svenska kyrkan i Bjärkebygden.
Drygt tjugotalet anställda finns för att sköta vissa
uppgifter men många fler är de församlingsmedlemmar idag är ideellt engagerade på något sätt i
församlingslivet. En del som kyrkvärdar, körsångare
och fikafixare. Andra i syföreningar, Värmestugans
skalgrupp och andra grupper. Somliga har speciella
sysslor vid något tillfälle eller återkommande, tex
utdelande av julblommor till församlingens äldre
medlemmar.
Många betonar att det finns en stor tillfredsställelse
att känna sig delaktig och behövd. Säkert finns det
fler av oss som skulle vilja ha en praktisk uppgift i
församlingen och känna glädjen att vara i att vara
en tydlig del av gemenskapen och fylla en funktion
i något större. Det kan vara både små och stora engagemang, det kan vara ofta och det kan vara sällan.
Det kan vara vid ett tillfälle och det kan vara under
en längre period. Ingen uppgift är för liten.
Alla behövs!

Britta Andersson:
1: Är med i skalgruppen som förbereder tisdagarnas
sopplunch. Hon hjälper till med kyrkkaffet i Erska
kyrka och har ett särskilt ansvar för att sortera tidningar på Kyrktorget en dag i veckan.
2: Hon kom med i skalgruppen efter att hon blivit
ensam och fick då ett tips att komma med i gemenskapen kring potatisskalningen i församlingshemmet. Tidningssorterandet började hon med efter hon
blivit tillfrågad av Stellan Andersson, f.d. fastighetsföreståndare.
3: Skalningen har blivit högt prioriterat av Britta.
”Det vill jag inte vara utan” säger hon och betonar
gemenskapen och att man, liksom med de andra
uppdragen, har en uppgift att fylla. Man känner
sig värdefull.
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utan av många

Gunnel Hansson:

Anne-Marie Åhlander:
1: Sjunger i kör, har hand om bokbordet och Rättvis
handel i St Mellby kyrka och tar hand om blommorna på Kyrktorget och pastorsexpeditionen.
2: Sedan ungdomen har hon haft ett engagemang
för kyrkan och ideellt arbete i stort. På ett sockenråd
fick hon frågan om hon ville ansvara för bokbordet
i kyrkan och ansvaret för blommorna på Kyrktorget
tog hon på eget initiativ då hon såg att det fanns ett
behov. Hon har tidigare jobbat i den branschen i sitt
yrkesliv.
3: Ideellt arbete ger tillfredsställelse. Man mår bra
av det och träffar människor man annars inte möter.

1: Är körsångare, kyrkvärd
med ansvar för textilierna,
förtroendevald och ordförande i sockenrådet. Hon
är dessutom ofta med och
ordnar fikaservering vid
olika aktiviteter i kyrkan
och församlingshemmet i
Anten/Kvarnabo.
2: Hon började med att
sjunga i kör 1997 och sedan
dess har det blivit fler och
fler uppdrag. En del sysslor
”har bara blivit så” berättar
hon.
3: Trots allt arbete hon lägger ned känner hon inte det
som en belastning utan ett
sätt att lära känna folk och
får mycket tillbaka i form
av uppskattning för det hon
gör. Man får en känsla av
samhörighet.

”Man känner sig
värdefull”

Hänt Sen Sist

VÅFFELCAFÉ

TEXT OCH FOTO Johan Mellgren

En ny träffpunkt har skapats i församlingen. Varannan torsdag är det våffelcafé i
Långareds församlingshem, kl 11-13. Det är Lilian Örtengren som står för idén och
arbetet. Det är tänkt som ett gemensamt 11-kaffe och ett tillfälle att träffas och prata.
”Vi börjar så här, så får vi se hur det utvecklas” säger Lilian, som har många ideér.
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FOTO Ulf Esborn

BISKOPEN BESÖKER OSS

Biskop Åke kommer till oss i Bjärke den 8 februari 2013. Biskopen gör en rundtur till alla Skara stifts
församlingar, för att lära känna stiftet och dess liv. Denna gång blir det en snabb visit där biskopen träffar
kyrkorådets arbetsutskott och dess kyrkoherde.
Mötet blir i en av församlingens kyrkor och vad biskopen är särskilt intresserad av är hur vi har det,
hur vår verklighet och hur våra drömmar ser ut. Det är ett gott initiativ att på detta sätt skapa sig en bild
av Skara stift och vi ser med glädje fram emot det besöket.

AVLIDNA
Birgit Irene Karlsson

DÖPTa
Emilia Gustafsson
Matilda Rydh Lång
Joel Carlehed
Rasmus Revell
Viktor Wängroth
Tea Smedbo
Alfred Norlander
Leon Thor
Vide Sahlin

Gustaf Richard Ahlin

VIGDA
Björn Revell
Lisa Jansson
Joakim Andersson
Johanna Oskarsson

Ruth Lilly Westin
Astrid Ingeborg Molander
Agnes Ingegerd Karlsson
Karl Einar Sköld
Nils Gösta Svensson
Stig Lennart Emanuel Ahlberg
Anders Harry Andreasson
Hans Lars-Olof Berggren
Mats Tore Mattsson
Börje Anders Vilhelm Larsson
Anders Tage Möller
Ragnhild Birgitta Hallén

FOTO Heinz Böhm
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GUDSTJÄNST
2 december
1 i advent
Magra 10 familjegudstj
St Mellby 10 gudstjänst
Erska 11 familjemässa
Anten 18 gudstjänst
Långared 18 musikgudstj

Söndagsskola

Barnverksamhet

All barnverksamhet i församlingen startar
vecka 3.

Sockenråd

9 december
2 i advent
Erska 11 mässa
St Mellby 18 musikgudstj

1 januari 2013
Nyårsdagen
Sollebrunns fh 11 mässa
Magra 18 gudstjänst

16 december
3 i advent
Erska 11 mässa
Erska 18 musikgudstjänst
Magra 15 gudstjänst

6 januari
Trettondedag jul
Långared 10 gudstjänst
Sollebrunns fh 11 mässa
Magra 15 musikgudstj
Lagmansered 18 musikg
St Mellby 18 mässa

23 december
4 i advent
Erska 11 mässa

i Erska kyrka, varje söndag kl 11.

KYRKBUSS
till Erska:
2/12, 26/12
3/2, 10/2

St Mellby församlingshem tisdag 4 dec kl 19.
Magra församlingshem onsdag 16 jan kl 19.
St Mellby församlingshem tisdag 5 febr kl 19.

Kretsträff

Långareds förs.hem torsdag 6 dec kl 10.30,
advents- och julsånger med Ulf Esborn.

Dagledigträff

Sollebrunns Missionskyrka onsdag 19 dec kl 11.

Församlingens JULfest

Värmestugan avslutas inför julen och blir till
en julfest tisdag 11 dec kl 18 i Sollebrunns fh.

13 januari
1 efter trettondedag jul
Anten 10 mässa
Sollebrunns fh 11 mässa
Magra 18 gudstjänst

24 december
Julafton
Sollebrunns fh 11 julbön
Långared 17 julbön
Erska 23.30 midnattsmässa 20 januari
2 efter trettondedag jul
25 december
St Mellby 10 gudstjänst
Juldagen
Sollebrunns fh 11 mässa
Anten 5.30 julotta
Långared 18 musikgtj
Magra 5.30 julotta
27 januari
Lagmansered 7 julotta
Septuagesima
Långared 7 julotta
Magra 10 mässa
St Mellby 7 julotta
Sollebrunns fh 11 mässa
26 december
Anten 18 gudstjänst
Annandag jul
Sollebr fh 18 ek gudstj
Erska 18 musikgudstjänst
3 februari
30 december
Kyndelsmässodagen
Söndag efter jul
Erska 11 familjemässa
Erska 11 mässa
10 februari
Anten 18 gudstjänst
Fastlagssöndagen
31 december
Loo Missionskyrka 10
Nyårsafton
ekumenisk gudstjänst
Lagmansered 15 nyårsbön
St Mellby 10 gudstjänst
St Mellby 15 nyårsbön
Erska 11 mässa
Långared 17 nyårsbön
Anten 18 mässa
Sollebrunns Missionskyrka
Magra 18 gudstjänst
17 ekumenisk nyårsbön

Föranmälan senast 7/12 på lista i Sollebrunns fh /
maila bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se /
ring 0322 - 837 00. Kostnad: 50 kr.

OBS! Endast för boende i Bjärke församling.

ADVENTS- OCH JULMUSIK
Långareds kyrka söndag 2 dec kl 18;
Långareds kyrkokör och instrumentalister.
St Mellby kyrka söndag 9 dec kl 18;
St Mellby och Antens kyrkokörer, barnkör,
sopransolist Hedvig Eriksson samt orkester.
Erska kyrka söndag 16 dec kl 18;
Erska kyrkokör och instrumentalister.
Magra kyrka söndag 6 jan kl 15;
Magra kyrkokör.
Lagmansereds kyrka söndag 6 jan kl 18;
Nossebro Musikkår.

Grötfest

i Magra församlingshem fredag 28 dec kl 15.

Värmestuga

i Sollebrunns förs.hem
varje tisdag kl 11-13.30.
Soppa, fika och gemenskap.
Middagsbön kl 11.30.
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FOTO
H Böhm

PERSONALnytt

Vi saknar hans glada
skratt och spratt

Stellan Andersson
som haft hand om
våra fastigheter och
kyrkogårdar, slutade i
höst för att börja på en
ny tjänst, med samma
innehåll, i Vänersborgs
pastorat.

Stellan har varit hos oss
i drygt 6 år, och även
om han nu slutat, så
finns spåren av hans
verksamhet kvar. Vi
möter den varje dag i
den vackra planteringen
vid pastorsexpeditionen.
Men han har också
varit den som ritat,
projekterat och arbetat
med de minnes- och
askgravlundar som
byggts i Anten och
Magra och som nu
färdigställs i Stora Mellby.
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Vi saknar hans glada
skratt och spratt och
önskar honom allt gott
i den nya tjänsten i
Vänersborg.

TEXT Rolf Wollert
FOTO Ulf Esborn,
Heinz Böhm
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Siv

Magnus

Här är våra

NYA MEDARBETARE
Från och med höststarten har vi fått två nya
barnledare. Siv Ekman och Magnus Dahlqvist.
Siv bor i Vårgårda med man och två pojkar.
Magnus i Trollhättan med sambo och hund.
Vi hälsar dem välkomna till oss!

FOTO Ulf Esborn

..och lite om förslaget till

NY KYRKOHANDBOK
Nya gudstjänstordningar
Svenska kyrkan arbetar ständigt med att förnya och förbättra. Vad som varit på gång under ett antal år är en
ny handbok för Svenska kyrkan. Handboken innehåller gudstjänstordningar för söndagens gudstjänster och
för de s k kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, bikt, vigsel och begravning).
Vi i Bjärke församling tillhör de församlingar som under kyrkoåret 2012/13 är remissförsamling för arbetet
med den nya handboken. Detta innebär att vi fr o m 1 advent kommer att använda den för de gudstjänster
som sker inom församlingen. Vi kommer därför att ha en del nya ordningar och en del ny musik som vi
kommer att prova under året som kommer. Något kommer att vara bra och annat kommer inte att fungera så
bra. Och vilket vet vi inte förrän vi provat.
Under januari månad 2014 kommer vi att lämna in svar på vad vi tyckte, så det är bra om du som har
synpunkter på de nya ordningarna också berättar för oss vad du tyckte. Lättast genom att prata med de som
tjänstgjort under gudstjänsten, eller genom att skicka ett mail till oss. Det skall bli spännande och utmanande
att se hur den nya Handboken kommer att fungera hos oss i vår gemenskap.
Rolf W
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Här spelar ungdomar i källaren gitarr!

Betlehemsvandring

i Sollebrunns församlingshem.
Den 8 december, under ”Julmyset”
i Sollebrunn, finns möjlighet att ta en
rundtur i Betlehem.
Det är församlingshemmets källare som
denna dag blir omvandlat till Betlehem,
stallet och herdarnas äng.
En upplevelse för alla sinnen.

Källar´n är öppen för ungdomar
som går i sjuan till nian.
Här kan man umgås, spela spel
eller bara vara.
Öppettider: måndagar kl 15-19
och torsdagar kl 15-21.
Startdatum för våren:
torsdagen 10 januari.
Välkommen!

Ninni, Sonja och Hans
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TEXT OCH FOTO
Sonja Johansson

FOTO Magnus Aronsson, IKON
Kvinna med barn i Colombia

Allt yngre lockas

Outbildade ungdomar lockas och luras med löften
om en bättre framtid med pengar och mat. Många
barn tvångsrekryteras också: en rapport från juni
2011 visar att medelåldern hos de barn som värvas
med tvång är under tolv år.
Med en uniform och vapen i hand väcker de rädsla
och respekt hos andra och får därigenom en identitet. Flera är flickor, många under 14 år gamla. Vissa
hamnar i strider medan andra får laga mat, tvätta
kläder och springa ärenden. Alltför många också
sexuellt utnyttjade. Sexuellt våld används systematiskt i konflikten.

Människor ska förstå och kräva sina
rättigheter

BARNDOMEN GÅR FÖRLORAD
i inbördeskriget

Era gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete
stöder internflyktingar, bondekooperativ, kvinnogrupper, ungdomsorganisationer och ursprungsbefolkningens organisationer. Insatserna handlar om
akut nödhjälp, juridisk och psykosocial rådgivning,
självförsörjningsprojekt och utbildning om landminor och krisberedskap.
Målet är att hjälpa människor att förstå och kräva
sina rättigheter, att förändra sin situation, forma ett
värdigt liv och försörja sig själva.
Din gåva gör skillnad för människorna i Colombia.

- Smuggling av vapen och droger, spioneri, matlagning och ”flickvänner” är några av de sätt som barn
används av de väpnade grupperna”, berättar Daniel
Campo på Benposta – en organisation som arbetar
för skydda barn i konfliktens Colombia.

Civilbefolkningen hårt drabbad

I Colombia har inbördeskriget pågått i nära 50 år.
Det är ett blodigt krig mellan gerillagrupper, paramilitära trupper och armén om makt och mark och
där kokainet spelar en viktig roll. Och civilbefolkning – främst den fattiga befolkningen på landsbygden – drabbas hårt. De hotas ofta till livet av gerillaoch andra illegala grupper om de inte samarbetar,
och sedan anklagas av regimen för att vara gerillasympatisörer
Över fyra miljoner människor har tvingats fly från
sina hem i de våldsdrabbade områdena. Femton
miljoner människor lever i misär och behöver stöd.
Många internflyktingar får dock inte sin status
erkänd av myndigheterna vilket gör att deras rätt till
bland annat mat, vatten och skydd inte förverkligas.
Samtliga väpnade aktörer är medskyldiga till urholkningen av respekt för mänskliga rättigheter och
internationell humanitär rätt.

Susanne Folin
Frilansskribent

FOTO Martin Sjögren, IKON
Små barn i Colombia

Barnens vardag ofta våldsam

Sex och en halv miljoner barn och unga i Colombia
lever i fattigdom, mer än en och en halv miljon går
inte i skolan och tre miljoner har inte tillgång till den
enklaste sjukvård. Hälften av landets internflyktingar
är minderåriga.
För barn och unga som lever under extremt fattiga
förhållanden är alternativen få. Utbildning är kostsamt och förblir enbart en dröm för alltför många.
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Stöd
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SVENSKA KYRKANS
INTERNATIONELLA ARBETE

Bjärke församling
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling
Centrumgatan 9, Box 114
466 22 SOLLEBRUNN
telefon vl 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
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

KYRKOGÅRDAR

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

FÖRSAMLINGSHEM

Sollebrunns församlingshem
0322 - 837 23
Källa(r)n - Barnverksamheten
0322 - 837 15
Kvarnabo församlingshem
0322 - 837 22
Långareds församlingshem
0322 - 837 25
Magra församlingshem
0322 - 837 27
Stora Mellby församlingshem
0322 - 837 29
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PASTORSEXPEDITION

KYRKTORGET

på pastorsexpeditionen är öppet måndag, tisdag,
torsdag och fredag kl 9-12. Välkommen in för
tidningsläsning och enkel fika!
Middagsbön måndag, torsdag och fredag kl 12.

Kantor Ulf Esborn
0322 - 837 09, 0730 - 331332
ulf.esborn@svenskakyrkan.se
Kantor Johan Mellgren
0322 - 837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kantor Ingela Olsbänning Tellin
0322 - 837 14
ingela.olsbanning.tellin@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Carina Eriksson
0322 - 837 12
carina.h.eriksson@svenskakyrkan.se
Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson
0322 - 837 03
ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se

Vill du hjälpa lokalbefolkningen i tredje världen?
Då kan du köpa fair trade-julklappar eller godis
från Sackeus.
Välkommen in till pastorsexpeditionen i Sollebrunn!
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