Kyrkbladet
en hälsning
från Bjärke församling
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I vanliga fall är våld och brutalitet en sak vi
brukar se på TV eller läsa om i tidningar. Vi
lever tack och lov i en del av världen som i
mycket är förskonad från sådant. Men ibland
slår det till obönhörligt och skoningslöst. Som
när det strävsamma lantbrukarparet Antby
brutalt mördas på sin gård i Långared. Vi ber
och hoppas att dådet skall få sin upplösning
och litar på att polisen gör det som de är bäst
på och griper brottslingarna. Och vi ber och
tänker på de drabbade, familj och vänner och
Pingstförsamlingen i Alingsås.
Och så undrar vi vad vi skall göra med vår
rädsla. För det har vi ju märkt i allt det eländiga
som har hänt att rädslan försöker finna svar
och förklaringar där inga finns att få. Och att
de svaren som vi i vår rädsla finner inte har
mycket med verkligheten att göra, utan mer
speglar oss själva. Det var många teorier om
vad som hänt och vilka som var skyldiga
i Långared, som fick sin offentlighet i våra
sociala medier. Teorier som mer talade om
våra fördomar, än om sanningen. För kanske är
det så med sanningen, att den måste man vänta
på. De där svaren som är på riktigt är kanske
mer de långsamma, än de blixtsnabba.
Och så måste vi ändå fira advent och jul. Mitt
i en farlig och ångestladdad värld föds det lilla

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, som 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.
Ansökan skickas till:

Bjärke församling

/ att Karin Backlund
Box 114
466 22 SOLLEBRUNN

barnet i Bjärkehem. Kommer fram i världen
utanför allt vårt centrum och tvingas fly bort
från våra fördomar, maktbegär och våra rädslor.
Och så kan trots allt tilliten födas på nytt. För
den måste födas, annars är livet förlorat. Och
så föds långsamt, långsamt tilliten i den farliga
och osäkra världen. Och så vågar vi återigen se
våra medmänniskor med nyfikenhet i ögonen.
Så vågar vi återigen glömma låsa dörren,
mot ondskan för att den
trots allt är besegrad av
det lilla barnet som vi
korsfäst. Och så märker
vi trots allt att ljuset lyser
i mörkret och mörkret
inte har någon makt över
det. Och så vågar vi låta
det lilla ljuset lysa in i
våra hjärtan och förvandla
det till tillitshjärtan. För
vi kan inte öppna någon
annan till förändring än oss själva. Och vi kan
inte förändra världen, men världen kan börja
förändras av en liten kärlekshandling.
Kanske genom att tända ett ljus i någon kyrkas
ljusbärare.
Välkommen att vara med
				

Rolf Wollert
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Betlehem landar i Sollebrunn!

Familjemässa med
Julgransplundring i Sollebrunns
församlingshem

Var? I Sollebrunns församlingshem.
När? den 8 januari 2012
Hur? Fruktansvärt roligt, härlig gudstjänst, lekar,
fika, godis…och du!
Kom hjälp till och dansa ut julen!

Kyndelsmässodagen-ljus
och dopdagen.
foto. Tomas Lindström

För två år sedan välkomnade vi alla till en vandring
till Betlehem på skyltsöndagen.
I år blir det av igen. Församlingshemmets källare
förvandlas till stjärnklart natt, herdarnas äng,
änglarnas sång och stallet i Betlehem. I år sker det
på dagen som kallas Julmys i Sollebrunn: Lördagen
den 10 december. Alla är varmt välkomna till en
upplevelse och en stilla stund.

Det har blivit en tradition att på
Kyndelsmässodagen bjuda in alla
barn som döpts under året(och
naturligtvis deras familjer) till en
gudstjänst på Kyndelsmässodagen
den 5 februari.
Då kan alla som vill komma och få
ett nytt dopljus, om det gamla har
tagit slut eller försvunnit. Vi firar med
lite festligare fika och en härlig gudstjänst att vi är
döpta och att vi får följa Jesus som är världens ljus.

Glädjen att ha fått tillfället
som frivillig att arbeta i
församlingen.
Jag har nästan i hela mitt
yrkesverksamma liv arbetat i
primärvården, med äldre personer
för att de ska klara sin vardag på
bästa sätt trots sin sjukdom eller sitt
handikapp.
Jag har nu slutat mitt yrkesliv och
mina dagar är inte lika fyllda med
sysslor eller vara behövd som
tidigare. Då fick jag en förfrågan
av Rolf Wollert att hjälpa till i
värmestugan.
Denna arbetsuppgift har berikat
mig att vara behövd och serva
soppgästerna till bra gemenskap, så
att de blir sedda.
foto. Tomas Lindskog
Vill de ha råd om hjälpmedel eller andra råd i fall de har problem gällande
ett handikapp kan jag hjälpa till och hänvisa personerna hur man går till
väga gällande frågeställning.
En dag i värmestugan är god kamratskap bland soppgästerna och att vara
behövd, det ger mig stor glädje.
Lilian Örtengren

Människa, gläd dig, Frälsarn
är kommen, frid över jorden
Herren bjöd

Julen närmar sig, men
redan i oktober kunde vi
börja gå på julmarknader
och i många affärer
strömmar
julmusiken
ut ur högtalarna redan i
mitten av oktober månad.
Förberedelser inför julen
har alltid varit viktiga.
Förr hade man speciella
dagar då vissa saker skulle
göras. På Annadagen den
nionde december, till
exempel så skulle lutfisken
läggas i blöt, och senast
på Lucianatten skulle
julgrisen slaktas. Allt för
att friden skulle infinna
sig. Idag handlar julens
förberedelser
kanske
främst om vad som ska
köpas, vilken mat som ska
handlas och vilka julklappar som ska delas ut. Varje
år väljs också årets julklapp ut. Vad kan det bli i år?
Ännu ingen som vet. Men butikerna hoppas på att
slå försäljningsrekord, därför startar julhandeln allt
tidigare och tidigare.
Under flera år har vi talat om något som de flesta av
oss känner av. Jag tänker på ”julstressen”. Ända in i
det sista springer många av oss runt i affärer för att
kunna pricka av allt som ska hinna handlas, allt som
ska förberedas. Julfriden är så avlägsen många gånger.
Kanske är den ändå drömmen om den perfekta julen,
som driver oss att försöka hinna allt.
Vi hoppas att glädjen ska lysa i våra barns ögon.
Kärleken och gemenskapen skall bevisas och allt på
julbordet ska finnas och smaka lika gott som åren
dessförinnan.
Julen kan också vara en svår tid för många.
Ensamheten blir påtaglig. Den som inte har några att
fira jul med ser på julen som en lång helg som bara får
gå, som man helt enkelt måste klara av.
Julen närmar sig. Hur kommer din jul att vara i år?
Vad har du för förväntningar? Känner du glädje eller
stress? Oavsett hur julen blir, oavsett hur du har det i
ditt liv, så lever julens budskap. Gud blev människa
genom Jesus. Stanna upp mitt i stressen, mitt i
ensamheten och ta till dig det som är den verkliga
julen. Det som är riktat till var och en av oss - Jesu

foto; Håkan Johansson

kärlek!
Många gånger har jag tänkt på herdarna, de som fick
budskapet till sig först av alla. Det berättas att en
Herrens ängel stod framför dem: Var inte rädda! Jag
bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela
folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad
– han är Messias, Herren! Detta budskap gäller nu
också.
Var inte rädd för att inte hinna. Var inte rädd för att
julens alla förväntningar inte ska slå in. Du är sedd,
älskad och Jesu omsorg lever med dig varje dag. Jesus
vet vad krav är. Han vet vad ensamhet vill säga. Han
vill ge oss frid. Låt julen 2011 bli en välsignad jul. En
jul då barnet i krubban får bli det centrala. Kom ihåg
att den största gåvan är oss redan given: Jesus.
Han kan förändra, bevara och välsigna alla dina dagar.
En psalm som vi sjunger året om säger oss något om
julens storhet om friden och tonen från himmelen.
Änglar den sjöngo, först för markens herdar. Skönt
från själ till själ det ljöd: Människa, gläd dig, Frälsarn
är kommen, frid över jorden Herren bjöd (Ps. 297:3).
Låt den här julen bli en glädjens och fridens högtid.
Inte för att allt är perfekt – utan för att Jesus, vår
räddare är oss alla given! Jag önskar er alla en
välsignad jul.
Hans Tengler, komminister i Bjärke församling.

Mot alla odds når vi fram
i Somalia
Somaliska biståndsorganisationen DBG delar ut ris, getkött och
grönsaker till flyktingar i Mogadishu. Foto: Christoph Püschner/
DKH, ACT-alliansen

Somalia är ett av de länder i världen
som det är svårast för internationella
biståndsorganisationer att arbeta i.
Lokala somaliska biståndsorganisationer
gör ingen annan i världen kan. De når
fram med katastrofhjälp också i militärt
kontrollerade områden i Somalia.
Två misslyckade regnperioder har gjort att det senaste
året har varit det torraste sedan 1994 i Somalia.
Skördarna uteblev, boskap svalt ihjäl och matpriserna
rusade i höjden. Närmare tre miljoner människor behöver
hjälp i Somalia, varav en majoritet finns i de södra
delarna av landet. Många somalier har därför valt att fly
över gränserna till Kenya och Etiopien, där de överfulla
flyktinglägren har svårt att ta emot och hjälpa. Andra
har tagit sin tillflykt till huvudstaden Mogadishu, där
situationen efter ett årtionde av konflikter, redan är svår.

sina hem på landsbygden i regionen Gedo och till
flyktingar i Mogadishu och i regionen Shabelle. Genom
att lindra den mest akuta nöden kan förhoppningsvis
flyktingströmmen till Kenyas och Etiopiens överfulla
flyktingläger stoppas upp något.
ACT-alliansens medlemmar fokuserar på utdelning av
matpaket, vatten, tvål, myggnät, konstruktion av latriner
och annat som är nödvändigt för direkt överlevnad. Så
snart som möjligt ska sedan arbetet komma igång för att
hjälpa människor att få igång sin försörjning igen.
Vill du hjälpa till Så långt räcker pengarna på Afrikas
horn
Skapad: 2011-10-03 11:10:00
• 2 kronor räcker till mat för en person en dag
•

Vad gör Svenska kyrkan?
Genom ACT-alliansen är Svenska kyrkans internationella
arbete med och ger akut katastrofstöd inne i Somalia.
Stödet riktas både till familjer som valt att stanna i



100 kronor räcker till mat för en familj på sju personer i en vecka

Våra plus- och bankgironummer
Skapad: 2011-06-07 14:55:00
Plusgironummer: 90 01 22-3
Bankgironummer: 900-1223
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Lördag 31 december kl.15.00

Magra kyrka

välkommen till gudstjänst!
med reservation för felskrivning

för dagsfärskt gudsttjänstschema se www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsanmling

TA KYRKBUSSEN

KYRKBUSS

Gudstjänster dec - 19 febr

27 November
1 Söndagen i Advent
St Mellby kyrka 10.00 Gudstjänst
Magra kyrka 10.00 Gudstjänst
Långared kyrka 18.00 Musikgudstjänst
Erska kyrka 11.00 Mässa
Anten kyrka 18.00 Gudstjänst
4 December
2 söndagen i advent
Erska kyrka 11.00 Mässa
St Mellby kyrka 18.00 Julkonsert
11 December
3 söndagen i Advent
Erska kyrka 11.00 familjemässa
Magra kyrka 18.00 Musikgudstjänst
Anten kyrka 10.00 Gudstjänst
18 december
4 söndagen i Advent
Erska kyrka 11.00 Mässa
18.00 Musikgudstjänst
St Mellby kyrka 10.00 Gudstjänst
Långared kyrka 18.00 Mässa
24 december
Julafton
Församlingshemmet Sollebrunn 11.00
		
Familjegudstjänst runt krubban
Magra kyrka 17.00 Julbön
Erska kyrka 23.30 Julnattsmässa
25 december
Juldagen
St Mellby kyrka 07.00 Julotta
Magra kyrka 05.30 Julotta

Följande söndagar kommer kyrkbussen att gå till Erska kyrka.
27/11 och 26/12
Mässan i Erska firas under januari
i församlingshemmet Sollebrunn

Långared kyrka 07.00 Julotta
Lagmansered kyrka 07.00 Julotta
Anten kyrka 05.30 Julotta
26 December
Annandag Jul
Erska kyrka 18.00 Musikgudstjänst
31 december
Nyårsafton
Magra kyrka 15..00 Nyårsbön
Erska kyrka 17.00 Ekumenisk Nyårsbön
Lagmansered kyrka 17.00 Nyårsbön
Anten kyrka 15.00 Nyårsbön
1 januari
Nyårsdagen
Sollebrunn Församlingshem 11.00 Mässa
6 januari
Trettondedag Jul
Sollebrunn Församlingshem 11.00 Mässa
Magra kyrka 10.00 Mässa
Lagmansered kyrka 15.00 Gudstjänst
Anten kyrka 18.00 Gudstjänst
8 januari
1 efter Trettondedag Jul
Sollebrunn Församlingshem 11.00 Mässa
St Mellby kyrka 18.00 Mässa
Långared kyrka 10.00 Gudstjänst
15 januari
2 efter Trettondedagen
Sollebrunn Församlingshem 11.00 Mässa
Magra kyrka 18.00 Gudstjänst
Anten kyrka 10.00 Mässa

22 januari
3 efter Trettondedagen
Sollebrunn Församlingshem 11.00 Mässa
St Mellby kyrka 10.00 Gudstjänst
Långared kyrka 18.00 Mässa

12 Februari
Sexagesima
Erska kyrka 11.00 Mässa
Magra kyrka 18.00 Gudstjänst
Anten kyrka 10.00 Mässa

29 Januari
Septuagesima
Sollebrunn Församlingshem 11.00 Mässa
Magra kyrka 10.00 Mässa
Anten kyrka 18.00 Musikgudstjänst
5 Februari
Kyndelsmässodagen
Erska kyrka 11.00 Mässa
		
Vårupptakt för hela församlingen

19 februari
Fastlagssöndagen
Erska kyrka 11.00 Familjemässa
St Mellby kyrka 10.00 Gudstjänst
Magra kyrka 18.00 Gudstjänst
Långareds Missionskyrka 10.00 Ekumenisk
gudstjänst
Anten kyrka 18.00 Gudstjänst

Ekumeniska böneveckan
Vecka 2 deltar alla församlingar i
Sollebrunn i ekumeniska bönevecka.
Vi träffas i bönesamlingar varje
morgon kl 9.30 i olika kyrkor,
samt på tisdag kväll kl 19.00 i
Pingstkyrkan och torsdag kväll
i Sollebrunns församlingshem
också kl 19.00. På söndag kväll kl
18.00 avslutas böneveckan som
vanligt med förbönsgudstjänst i
församlingshemmet.

Alla sinnen engageras
I vandra genom Bibeln-seminariet
engageras alla sinnen. Med rörelser,
ordlekar, associationer och andra
inlärningstekniker lär sig deltagarna
Gamla eller Nya Testamentet - bit för bit

Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari 2012
Bibelns dag 22 januari
Kristi seger förvandlar

Personer, platser och årtal
Alla viktiga personer
Alla viktiga platser
All viktig kronologi
All viktig geografi
Alla viktiga förflyttningar
Nyckelord till alla bibelböckerna
Och allt detta på ett sådant sätt att du
kommer ihåg det

Böneveckan för kristen
enhet 18-25 januari 2012
Jfr 1 Kor 15:51-58
På lördag den 14 januari har alla
Bibelns dag 22 januari
möjlighet att få vandra genom bibeln.
Kristi seger förvandlar
Jfr 1 Kor 15:51-58
Med hela kroppen och en inspirerande
Allt på en enda dag
föreläsare kommer vi att på ett
Seminarierna är upplagt på 5,5 aktiva timmar.
oförglömligt sätt ta oss igenom bibeln med något
som kallas ”Vandra genom bibeln”
www.skr.org

www.skr.org

www.bibelsallskapet.se

www.bibelsallskapet.se

Ju fler vi är på vandringen desto roligare!

Vad är ”Vandra genom bibeln”?
Vi använder en teknik att lära in nyckelord och fakta så att
du har en chans att komma ihåg det viktigaste. På så sätt
kan du alltid ha med dig en översikt som gör det möjligt
att placera in det du hör i predikningar och bibelstudier
eller läser i den andakt där det hör hemma i den bibliska
historien. Grunderna för seminariet skapades av några
elever på en teologisk högskola i USA på 1970-talet.
Sedan dessa har seminariet sprids till olika länder och
olika språkgrupper. Till Sverige kom seminariet i slutet
av 1980-talet och har sedan erbjudits till församlingar,
bibelskolor, konfirmandgrupper och teologiska seminarier.

Församlingarna bjuder på mat och fika den enda
kostnaden för denna heldag 10-15.30 är ca 30 kr
kostnaden för själva läromaterialet.
Om du vill vara med
så ring och anmäl dig
till Tomas Lindskog
0322-83 707 eller maila
på tomas.lindskog@
svenskakyrkan.se

Det Händer;
Bjärke församlings GRÖTFEST går av stapeln
onsdagen den 28 December kl. 15.00
i Magra församlingshem
Pris 50:- ( ev. överskott går till Göteborgs
stadsmission)
Anmälan senast måndagen den19 december till
Katarina Malmqvist tel. 837 05 /pastors exp. 837 00
Vad vore väl en adventstid utan
”syförenings auktioner”
Vi har i år två auktioner att erbjuda
25/ 11 Gendalens syföreningsauktion i
bygdegården kl. 18.00
9/ 12 Kronobottens syföreningsauktion i den
gamla skolan kl. 18.00
Kom och delta i den varma gemenskapen, smaka de
goda kakorna, pröva dina vinstchanser i de många
lotterierna och ropa så högt du kan i auktionen.
Pengarna går till att stötta olika hjälp organisationer
i och utanför Sverige.

t
e
h 3
a
m
l
l sa ck
A k
e
v
r
e r
v a
n t
r r
a
B ta
s

Musikgudstjänst 1:a söndagen i Advent

Sjung in adventstiden med Långareds kyrkokör,
Stefan Rahkonen, trumpet,
Katia Guterstam, piano/orgel
Johan Mellgren, körledare, orgel

27 november, kl. 18.00
Långareds kyrka

i

Efter juluppehåll så startar vi våra ekumeniska
grupper för dig som är ledig på dagen i Februari
igen. Vi träffas till trivsam gemenskap runt
kaffeborden och får ta del av något slags program
med djupare undertoner.
Kretsträffen i Långareds bygden träffas torsdagen
den 2 Februari kl. 10.30 i Vänga missions kyrka.
Daglediga i Sollebrunn träffas onsdagen den 15
februari i pingstkyrkan.
Vill du vara med och dela något av dina tankar och
funderingar kring det liv du lever och Gud i din
vardag.
Då är du välkommen till den öppna
samtalsgruppen om tro och liv
som vi har på pastors exp. första torsdagen i varje
månad kl. 14.00.
Vi dricker kaffe och för ett anspråkslöst samtal
utifrån boken
”Väder, vind och livets allvar” av Tomas Sjödin och
Martin Lönnebo

Daglediggträff i Kvarnabo
14 februari och 13 mars

kl 11.oo i församlingshemmet

”NU TÄNDAS TUSEN JULELJUS”

Musikgudstjänst i juletid med Erska kyrkokör
		
och instrumentalister
18 december, kl. 18.00
			
Erska kyrka

Sockenråd i Kvarnabo

11 januari kl 19.00
Kvarnabo församlingshem

Sockenråd i St. Mellby

den 6 december 2011 och den 21 februari 2012.
Vi träffas kl. 19 i St. Mellby församlingshem.
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Julkonsert i St Mellby

Julsången i Stora Mellby är en
tradition sedan 2005. Då får
man tillfälle att sjunga med i
våra käraste julsånger till symfoniorkester. Förutom St Mellby och Antens kyrkokörer medverkar i år två unga solister från
Bjärke: Amanda Strömqvist och
Livia Jacobsson.
Dirigent är Ulf Esborn

Amanda Strömqvist
foto U. Esborn

DELGIVNING
Bjärke församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på
Stora Mellbys kyrkogård. Gravboken saknar ibland helt uppgift
om aktuell innehavare till gravplats. Vanligen rör det sig om
äldre upplåtelser. Skälet till bristerna hänger bl.a. samman med
att före den 1 april 1991 saknades skyldighet för den vilken,
eller vilka, rätten hade övergått till att till huvudmannen anmäla
sitt gravrättsinnehav. Det fanns ej heller något bra system för
att samla in dessa uppgifter. Rätten till gravplats
övergick före den 1 april 1991 till efterlevande
make och arvingar. Rätten till gravplatsen kunde
därmed övergå i flera släktled utan att detta kom
till huvudmannens kännedom.
Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1
april 1991 infördes en anmälningsskyldighet.
Bjärke
församling
försöker
komplettera
uppgifterna i gravböckerna så att de ska innehålla
aktuella uppgifter om innehavarna. För att våra
gravböcker skall bli riktigt uppdaterade vill
förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller
närstående till de gravsatta.
Huvudmännen (Bjärke församling)har i sitt
arbete med att komma i kontakt med eventuella
innehavare av gravplatserna gått till väga på sätt som beskrivs

nedan. Om det i gravboken finns ett personnummer angivet
på gravrättsinnehavaren, men huvudmannen inte kommer i
kontakt med gravrättsinnehavaren till följd av felaktig adress,
kan sökning ske genom SPAR (Statens personadressregister).
Finns inget personnummer på gravrättsinnehavaren och kontakt
inte kan uppnås är ett sätt att sätta upp en skylt på graven samt
annonsera i en tidning spridd i området. Vi har tidigare skyltat
gravar och på så sätt fått fram en del namn och
andra uppgifter, t ex att vissa gravar kan ha
ett kulturhistoriskt intresse. Att vi nu söker
gravrättsinnehavare via kyrkbladet är det sista
steget i arbetsgången, enligt begravningslagen.
En sammanställning över berörda gravar har
anslagits på respektive kyrkogårds anslagstavla.
Sammanställningen finns även tillgänglig på
pastorsexpeditionen samt på församlingens
hemsida.
Det finns möjlighet, för nära anhöriga, att förnya
gravrätten på 15 år, i de fall gravrätten gått ut.
Kontakta Pastorsexpeditionen 0322 – 837 00

Vi söker nu kontakt med anhöriga till gravarna:
Grav nr
Senast gravsatt		
Födelseår
Sm		
1 12		
Gunnar Hellman		
1876
		
Sm1
15		
Jakob Andersson		
1817
Sm 1 76		
Johan August Andersson 1876
Sm 1 85		
Emma Hansdotter
1860
Sm 1 93		
Hilding Larsson 1882
1958
Sm 2 4		
Arnst Albert Bjerke
1880
Sm 2 55		
Britta Andersson 1849
1930
Sm 2 58		
Matilda Lundqvist
1882
Sm 2 60		
Matilda Johansson
1884
Sm 3 11		
Nils Nilsson		
1889
Sm 3 31		
Ida Andersson		
1873
Sm 3 37		
Ida Jakobsson
		
F Andersdotter		
18/1
Sm 3 43		
Augusta Andreasson
1884
Sm 3 50		
Anders Gudmindsson		
Sm 3 51		
Barbro Andersson
1923
Sm 3 52		
Anna Andreasdotter
1814
Sm 3 83		
Amanda Sofia Andersson 1866
Sm 3 91		
Karl-Anders Karlsson
1949
Sm 4 19		
Anna Åhs		
1873
Sm 4 22		
Elin Olausson		
1896
Sm 4 26		
Alida Påfvelsson		
1870
Sm 4 27		
Augusta Påfvelsson
1874
Sm 4 45		
Albert Andersson		
1872
Sm 4 48		
Maria Andreasson
1882
Sm 4 48		
Beda Andreasson		
1895
Sm 4 50		
Matilda Andreasson
1888
Sm 4 51		
Britta Andreasdotter
1866
Sm 4 56		
Janne Bäckman		
1939
Sm 5 2		
Lars Andersson		
1963
Sm 5 3		
Gustav Lundberg		
1881
Sm 5 15		
Axel Andersson		
1886
Sm 5 58		
Arvid Andreasson
1884

Gravsatt
1871
1945
1936
1960
1965
1966
1962
1945
1965
1962
1934
1980
1893
1954
1950
1948
1973
1945
1960
1946
1958
1969
1977
1957
1939
1955
1978
1953

Grav nr
Senast gravsatt		
Födelseår
Sm 5 89		
Anna Karolina och
		
Maja-Stina Andreasson 1859
Sm 5 166
Alida Svensson		
1870
Sm 6 16		
Anna Jakobsson		
1954
Sm 6 38		
August Andersson
1858
Sm 6 49		
Anna Charlotta Possecker 1876
Sm 6 51		
Gustav Svensson		
1943
Sm 6 66		
Karl Johan Fant		
1869
Sm 6 83		
August Andersson		
Sm 6 95		
Aron Andersson		
1876
Sm 6 106
Alfred Andersson		
1948
Sm 6 117
Augusta Johansson
1964
Sm 6 136
John Larsson			
Sm 6 168
Axel Andersson		
1884
Sm 6 171
Hanna Olsson		
1899
Sm 7 10		
Elin Gustavsson		
1903
Sm 7 75		
Hilma Johansson		
1884
Sm 7 76		
Josefina Björnberg
1874
Sm 7 93		
Per Hugo Gustavsson		
Sm 7 121
Anna Stina Jakobsson		
Sm 7 126
Augusta Jakobsdotter		
Sm 7 127
Kristina Jakobsdotter		
Sm 7 147
Augusta Andreasson
1865
Sm 7 152
Karl Jakobsson		
1955
Sm 7 176
Tilda Charlotta Andersson 1888
Sm 7 183
Selma Johansson		
1955
Sm 7 184
Patrik Johansson		
1955
Sm 7 202
Axel Peter Larsson		
Sm 8 1		
Maria Heden			
Sm 8 1		
Selma Svensson		
1877
Sm 8 10		
Anna Lundin		
1903
Sm 8 20		
Axel Björnberg Eriksson 1881

Gravsat
1948
1944
1933
1938
1956
1944
1935
1951
1922
1957
1970
1976
1978
1940
1931
1934
1945
1932
1952
1964
1941
1939
1955
1988
1941

Grav nr

Senast gravsatt

Sm 8 23		
Sm 8 40		
Sm 8 44		
Sm 8 45		
Sm 8 46		
Sm 8 48		
Sm 8 49		
Sm 8 50		
Sm 8 66		
Sm 8 68		
Sm 8 69		
Sm 8 70		
Sm 8 72		
Sm 8 75		
Sm 8 78		
Sm 8 84		
Sm 8 100
Sm 8 109
Sm 8 110
Sm 8 111
Sm 8 112
Sm 8 113
Sm 8 118
		
Sm 8 119
Sm 8 122
Sm 8 123
Sm 8 125
Sm 8 126
Sm 8 127
Sm 8 133

Födelseår

Ernst August Fors
1887
Gustav Emil Andersson 1884
Anna Stina Ullman
1853
Barnet Larsson		
1942
Anna Stina Jonsson		
Märta Elisabeth Lind		
Alma Andreasdotter		
Kristina Andreasdotter		
Ture Erland Granath
1944
August Andersson
1881
Nils Bengtsson		
1863
Lovisa Larsson		
1865
Gustav Svensson		
1873
August Lejon		
1870
August Andersson
1871
Oskar Olofsson		
1886
Anna Andersson		
1890
Henning Hedberg		
1949
Alfred Blad			
Johan Andreasson		
Edvard Andreasson		
Anders johansson		
1946
Karl Adolf William
Karlsson			
1901
Maria Johansdotter
1884
Karl Alfred Andersson
1863
Hildur Sofia Johansson
1890
Anna Kristina Svensson 1893
Johan Albert Johansson 1872
Gustaf Albert Andersson 1879
Alma Andersdotter		

Gravsatt
1941
1947
1942
1942
1942
1942
1944
1941
1946
1947
1946
1952
1956
1950
1946
1949
1950
1949
1951
1947
1956
1960
1960
1960
1954
1954
1954
1961

Gå och meditera eller kom in i
värmen eller gör både och!
Elljusspåret runt Erska kyrka har fått ett extra
tillskott i form av 5 skyltar. På dessa skyltar
kommer Bjärke församling att ha lite olika tematankar. Under hösten har Dag Hammarskjölds
vägmärken fått inviga vandringen. Så här i
adventstid kommer det finnas tankar om jul.
Slingan är 1,6 km och är ju belyst av elljuset.
Välkommen att tänka till om olika teman. Kanske
har du någon idé som kan passa? Hör gärna av
dig.
Du vet väl också om att man kan komma
in och fika på pastorsexpeditionen, eller
’Vardagsrummet varje dag utom onsdag 10-12.
Här finns tidningar, kaffe och en möjlighet att
tända ljus. måndag, torsdag och fredag har vi en
enkel middagsbön kl. 12.

Församlingsnytt
DÖPTA
Isabella Hejdengård
Rasmus Hejdengård
Madikken Nilsson
Jonas Blomfelt
Hilda Levinsson
Simon Lidén
Leia Sverin
Joel Fagerberg Andreasson
Elin Vik

VIGDA
Eva Hejdengård – Jonas Axelsson

AVLIDNA
Anna-Lisa Jonsson
Per-Olof Magnusson
Majken Raldén
Margit Ljunggren
Sven Harald Ingvar Larsson
Per Ivan Persson
Torsten Sigurd Valdemar Johansson
Ingrid Johansson
Maj-Lis Wängberg

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.

VÄLKOMMEN in

Bild Heinz Böhm

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

Vik Kantor Katia Guterstam
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

