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”Att vara till för andra”
Det har varit en underlig helg och ett underligt
år. Ett år när vi på skinnet och i själens djup
erfarit att livet är en okontrollerbar storhet.
Visst är det så att vi redan hade den kunskapen,
men ibland blir det alldeles tydligt vad vi
redan misstänkt. För vi gör ju allt vi kan för att
kontrollera livet. Ha en slags ordning, kunna
veta vad som skall hända. Ha koll på våra hot
och fiender. Men ett litet virus är svårt att ha
koll på. Och det är svårt att se på människor vi
möter om de är farliga eller ej.
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att andra skulle göra. Utan vad vi själva skall
göra. Allt går inte. Vi har alla begränsningar
av olika slag. Hinder som andra eller vi själva
byggt upp och lagt till.
För mig är mitt nu att försöka leva mitt liv i
det ljus som Jesu liv ger. Att vara till för andra.
”Allt vad ni vill att människorna skall göra
för er …….” jag tänker att det på ett sätt är ett
förlustliv. Vi förlorar, blir utnyttjade, lurade,
illa behandlade, kanske förnedrade. Inte för
att det finns nåt fint i det, eller något kristligt
eller särskilt andligt. Mera att det på nåt sätt
är en slags livets oordning. Så att Jesu löfte
på korset sträcker sig in i mitt ständiga nu.
Idag skall du vara med mig i paradiset. Och
att det nu där vi möts, Kristus och jag, på nåt
sätt sträcker sig bortom tid och rum och de
gränser som jag annars skyddar mig med i
livet.

Hur är det de brukar säga, de kloka och
duktiga livscoacherna, historien kan vi
inte göra något åt, och det är våra nu som
bestämmer framtiden. Och det är klart att det
är rätt. Men jag tänker att det kanske tom är
svårare än så. Vår historia är som den är, ha
det är ju sant. Men framtiden vet vi inte riktigt
heller nåt om. Tobaken kom från Indiens land
och var hälsobringande och medicinsk växt,
som kunde bota allt från inälvsmask till mjäll.
Nu vet vi dess verkliga konsekvenser. Oljan
tog vi upp från jordens inre och den blev
en portabelt och effektiv energigivare, som
hjälpte och hjälper oss att förflytta oss lätt och
enkelt flera mil, och gav oss plast att förpacka
våra varor i. Vem visste då att utsläppen skulle
förstöra klimatet och plasten infiltrera varje
kropp och cell på jorden.

Jag misslyckas ständigt. Vem vill inte ha
kontroll? Men det händer ibland att evighetens
sol sträcker sina strålar ner på mitt alltmer
kala huvud och värmer den själ som också
den längtar efter ljus och mening och kärlek.
Välkommen att vandra med
Rolf Wollert

Nej, egentligen lever vi bara nu. Med
erfarenheterna av vår historia, och längtan
efter vår framtid. Det är nu vi lever och nuet
som är okontrollerbart. Det håller inte med
ursäkter bakåt, eller förbättringsönskningar
framåt. Hur lever du ditt liv just nu? Hur ville
du leva. Ansvaret faller tungt på våra axlar. Då
handlar det inte så mycket om vad vill ville

Foto: Magnus Dahlqvist

Kyrkbladet

Nästa nummer vecka 21 2021
Manusstopp 21/4 2021

Utges av
Bjärke församling
Box 114
441 11 SOLLEBRUNN

Utkommer:
4 gånger / år.
För kontakt: 0322 - 837 00
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Reservation för fel och ev ändringar.

Ansvarig utgivare:
kyrkoherde Rolf Wollert

Framsidesbild:
Dop i Antens kyrka
foto: Joakim Schön

Layout och produktion:
Magnus Dahlqvist
och redaktionsgruppen.

3

Dop

Ett annorlunda år ligger bakom. Och vinterns
mörka tid råder. Men också i denna tid, liksom i alla tider som världen gått igenom, får
vi vandra på ljusets väg. Som lärjungar till
Jesus får vi försöka att inte fly mörkret, utan
stanna kvar och att där, mitt i livet, få tända
ljus.
Dopet är början på detta lärjungaskap. När
någon är döpt så tänder vi ett ljus. Det symboliserar det ljus som vi ska sprida längs vår
livsvandring.
Jesus sa: ”Jag är världens ljus. Den som följer
mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets
ljus”.

Ungdoms-Alpha

Under hösten har vi haft en del dop. Den sista
tiden har det varit i mindre sällskap. Några
har valt att lägga dopkalaset vid tillfälle under 2021.

Ensam gran-insamlingen

Alpha är ett koncept som funnits i många år
nu som är ett sätt att träffas och samtala om
kristendom och tro. Konceptet innebär egentligen att man under en timme samtalar och
att man också delar en måltid tillsammans.

bl.a kring ”vad skulle du göra om du under 24
timmar fick göra vad du vill (utan några som
helst begränsningar)”. Man kan svara både
högt och lågt på en sådan fråga. Skulle man
rädda världen, eller kanske få utlopp för personligt skapande, eller ta del av någon annans
Nu under corona så funkar detta koncept gemenskap på något sätt. Kanske skulle man
dåligt, eftersom vi ska hålla avstånd och inte ”bara” lägga tiden på att träffa sina vänner,
vara för många på samma plats. Alpha har något vi gör mindre nu. Eller åka skidor i en
därför under coronatiden utvecklat Ungdom- backe full av snö, något vi kanske inte gjort
sAlpha digitalt, online.
på länge. Det finns mycket vi kan längta efter.
I Bjärke finns nu möjligheten att vara med i
detta. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan
(Magra & Gräfsnäs) håller Ungdoms-Alpha
under våren 2021.

Och sådant här är intressant och givande
att få prata och samtala om. Är du ungdom,
från 15 år och uppåt, och vill vara med, kan
du höra av dig till oss ledare. Vi kör ungefär
varannan lördagkväll under vårterminen.
Och varje tillfälle är en timme, vid datorn.

Vi hade en träff i december, online, via datorprogrammet Zoom. Vi var tre ledare, präst
Joakim Schön, pastor Kaisa Svennberg och Joakim Schön
ungdomsledare Jonas Arvidsson samt ung- joakim.schon@svenskakyrkan.se
domar. Varje träff inriktar sig till att samtala
kring tre frågor. Första gången funderade vi
4

har engagerat fantastiskt många Bjärkebor.
Bjärke församling tackar både företag och alla privatpersoner som varit med och bidragit till att fler får
julklappar att öppna och julmat på bordet!
Det är ni som gjort insamlingen möjlig!
Stort tack till Er!

Avlidna:

Döpta:

Kjell-Erik Allan Andersson
Per Olof Johannes Andersson
Thomas Christer Andersson
Sven Axel
Börjesson
Vera Margareta
Larsson
Kjell Evert
Modin
Siv Maj-Britt
Pettersson
Britta Eivor Linnéa Ruusvik
Ander Jan-Olof
Tovle

Caiden
Gabriel
Olivia
Leonard
Lucas

Vigda:
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Goodwin
Johansson
Nygårdh
Sundell Fredriksson
Ördberg

En återblick på 2020 års inspelade gudstjänster fram till januari 2021. Vi tackar alla som har deltagit under årets musikinslag i våra gudstjänster.
Besök http://svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling och under Gudstjänster finns de senaste gudstjänsterna att ta del av.

Café Sorgen

urnan är nedsatt på jordningsområdet kommuniceras inte. Inte heller finns det någon
plats där namnen på de gravsatta finns. Gravsättet är helt anonymt. Församlingen ser till
att begravningsplatsen hålls snygg och vårdad och det finns en central plats där man kan
tända ljus eller sätta blommor.

och Glädjen

”VÄRMESTUGAN”

En öppen samling för dig som förlorat en
närstående, nyligen eller längre tillbaka.
Vi dricker kaffe tillsammans och för ett
anspråkslöst samtal där vi får dela tankar och
erfarenheter med varandra.

Kl. 11.00-13.00 i Sollebrunns församlingshem
Lunchsmörgås, kaka o kaffe 30:(extra smörgås 10 :- )
Varmt välkommen till en stunds
trivsam gemenskap.

Någon av våra präster och diakoniassistent
Katarina Malmqvist kommer alltid att
närvara. Det gör även någon av våra värdinnor,
Hilja Lindberg och Maria Nordqvist Ahlin,
som själva har erfarenhet av att förlora en
närstående.

Max 7 personer samtidigt,
bordsservering.
Middagsbön 11.30.
VÄLKOMMEN

Träffarna är kostnadsfria och du behöver inte
anmäla dig.

I D E N M Å N D E T F I N N S , A N VÄ N D E R V I
E KO L O G I S K A R ÅVA R O R
V I A N VÄ N D E R A L LT I D S V E N S K T
KÖ T T- O C H K YC K L I N G P R O D U K T E R .

Vi träffas tredje torsdagen i månaden
kl. 11-13 i Sollebrunns församlingshem

Vid begravning i Askgravlund får anhöriga
vara med vid urnsättningen. Ljuständning
och smyckning sker dock inte där, utan på
en centralt placerad plats. Där finns också en
plats där namnen på de gravsatta finns.

Minneslund i Långared

Som ett led i att erbjuda begravningsplatser
av olika slag på alla våra kyrkogårdar, håller
församlingen på med att färdigställa en askgravlund och en minneslund vid Långareds
kyrka. Arbetet sker till största delen med
egen personal och nu i höst har den del som
är Minneslund färdigställts.

Minneslunden i Långared invigdes den 26
november av Kontraktprost Katarina Egfors
Härnring, med närvaro av bl.a. kyrkorådets
ordförande Lars Påfvelsson, och många av de
som arbetat med att färdigställa minneslunden. Den är alltså nu tagen i bruk.

Askgravlunden är ännu inte riktigt
Minneslund är ett anonymt begravningssätt färdigställd, men planeras invigas i början
av urna. Anhöriga får efter gravsättningen av nästa år.
meddelande om att denna har skett, men var

21 JANUARI, 18 FEBRUARI,
18 MARS, 15 APRIL

En stund för själen

EKUMENISKA
TRÄFFAR FÖR DIG
SOM ÄR LEDIG
PÅ DAGTID

Har du frågor kan du ringa
Katarina Malmqvist 0322-837 05

STILLA BÖN
för dig själv och dem
runt omkring.

Följande lördagar kl. 10.00-13.00
i Sollebrunns församlingshem                                                                                                                                  

Torsdagar jämna
veckor kl. 18.00
Tisdagar kl 17.00-19.00
Sollebrunns församlingshem
Öppet kafé för alla där vi umgås
talar svenska med varandra,
hjälper till med läxor
och fikar tillsammans.

i Andaktsrummet,
Sollebrunns församlingshem

Världsböndagen
ev. inställt

SE AFFISCHER OCH
ANNONSER FÖR KOMMANDE
STARTDATUM

Firas i Pingtkyrkan i Sollebrunn
den 5 mars kl. 19.00.
Programmet är skrivet
av kvinnor i Vanuatu,
temat är ”Bygg på stadig grund”.

Kaffeservering, gemenskap,
skiftande program och andakt.
Eventuellt Inställt.
”Kretsträffen” i Långareds kyrka
torsdagar kl.10.30

6 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj
Ta med något som du vill arbeta med
eller kom bara för att dela gemenskapen.                                                                                                                                    
Vi pysslar, bakar, dricker kaffe och umgås
tillsammans till förmån för våra två
internationella projekt.

4 februari, 4 mars, 8 april,
6 maj och 3 juni
Mer info annonseras

"Mentormammor” i Swaziland som hjälper
kvinnor och barn i världens mest AIDSdrabbade land.

”Dagledigträffar” i
Sollebrunns församlingshem
onsdagar kl 11
medtag fikakorg

"Barnens hopp” i Ukraina som hjälper
utsatta och föräldralösa barn.

17 februari Equmenia ansvarar
17 mars
Pingstkyrkan ansvarar
21 april
Svenskakyrkan
19 maj		
Equmenia ansvarar
Mer info annonseras

VÄLKOMMEN

Inställt tillsvidare.
Eventullt inställt
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Den 2 februari kommer biskop Åke och visiterar oss. Biskopen Söndag 28 mars
10:00
Antens kyrka		
besöker församlingarna i stiftet med jämna mellanrum för
11:00
Erska kyrka		
att lära känna församlingarna och inspirera oss i vårt arbete.
18:00
Långareds kyrka		
I vanliga fall brukar det vara möten med många människor,
18:00
Stora Mellby kyrka
men i dessa tider så kommer de flesta möten att bli digitalt.
Dock kommer den avslutande visitationsmässan och
efterföljande tal att ske i direktsändning på vår hemsida Måndag 29 mars
18:00
Sollebrunns fhem
sden 7 februari kl 11:00.
Söndag 7 februari
11:00
Sollebrunns fh 		
Söndag 14 februari
10:00
Antens kyrka 		
11:00
Erska kyrka		
Söndag 21 februari
11:00
Erska kyrka		
18:00
Stora Mellby kyrka
Söndag 28 februari
11:00
Erska kyrka		
18:00
Antens kyrka		
18:00
Långareds kyrka		
Söndag 7 mars
11:00
Erska kyrka		
18:00
Stora Mellby kyrka
Söndag 14 mars
10:00
Antens kyrka		
11:00
Erska kyrka		
'
Söndag 21 mars
10:00
Långareds kyrka		
11:00
Erska kyrka		
18:00
Stora Mellby kyrka

Tisdag 30 mars
18:00
Sollebrunns fhem

Visitationsmässa

Onsdag 31 mars
18:00
Sollebrunns fhem

Mässa
Mässa

Gudstjänst
Mässa
Musikgudstjänst
Gudstjänst
Passionsandakt
Passionsandakt

Passionsandakt

Torsdag 1 april
18:00
Erska kyrka		
Skärtorsdagsmässa
18:00
Långareds kyrka Ekum Skärtorsdagsmässa
18:00
Stora Mellby kyrka
Skärtorsdagsmässa
Fredag 2 april
11:00
Erska kyrka		
Gudstjänst
18:00
Antens kyrka		
Musikgudstjänst

Mässa
Gudstjänst
Mässa
Gudstjänst
Gudstjänst
Mässa
Gudstjänst
Mässa
Mässa
Gudstjänst
Mässa
Gudstjänst

Lördag 3 april
23:30
Erska kyrka		

Ekumenisk Mässa

Söndag 4 april
10:00
Magra kyrka		
15:00
Erska kyrka		
18:00
Stora Mellby kyrka

Gudstjänst
Gudstjänst
Gudstjänst

Måndag 5 april
11:00
Erska kyrka		

Mässa

Söndag 11 april
11:00
Erska kyrka		

Mässa

Kyrkskjuts till Erska kyrka
Varje söndag vid ordinarie gudstjänst i Erska kyrka
avgår en bil från Sollebrunns församlingshem
kl 10.30. Du behöver inte anmäla dig utan bara vara
på plats där då för att åka med. Om du behöver bli
hämtad hemma eller från andra orter i församlingen
så ring på telefonnummer 0322-837 29 mellan
kl. 8.30 och 9.30 på söndagmorgonen.
För frågor: kontakta pastorsexpeditionen,
0322-837 00.
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Söndag 18 april
11:00
Erska kyrka		
18:00
Stora Mellby kyrka

Mässa
Gudstjänst

Söndag 25 april
11:00
Erska kyrka		
22:00
Antens kyrka		

Mässa
Gudstjänst

Söndag 2 maj
10:00
Stora Mellby kyrka
11:00
Erska kyrka		
18:00
Magra kyrka		

Mässa
Mässa
Gudstjänst

Lördag 8 maj
10:00
Långareds kyrka		

Konfirmationsred

Söndag 9 maj
11:00
Erska kyrka		
18:00
Antens kyrka		

Mässa
Gudstjänst

Torsdag 13 maj
08:00
Långareds fhem		
11:00
Erska kyrka		

Gökotta
Mässa

Med reservation för felskrivning och ändringar.
Se vidare på anslag, tidningsannonser och
hemsida för information om medverkan av körer,
barngrupper och solister mm.
Vid musikgudstjänster har vi biljettsystem.
Det är gratis inträde, men vi måste begränsa
besökarantalet.
Biljetter kan fås genom församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Söndag 16 maj
11:00
Erska kyrka		
18:00
Stora Mellby kyrka
Söndag 23 maj
11:00
Erska kyrka		
18:00
Magra kyrka		
Måndag 24 maj
18:00
Lagmansereds kyrka

Mässa
Gudstjänst
Mässa
Mässa
Gudstjänst

Söndag 30 maj
11:00
Erska kyrka		
18:00
Stora Mellby kyrka

Mässa
Gudstjänst

Söndag 6 juni
11:00
Långareds kyrka		

Mässa

Söndag 13 juni
11:00
Erska kyrka		

Mässa

Söndag 20 juni
11:00
Erska kyrka		

Mässa

Har du svårt att ta dig till kyrkan och istället
vill ha besök i hemmet? Ta kontakt med någon
av våra präster eller diakoniassistent, eller bli
vidarekopplad via pastorsexpeditionen,
0322–837 00.
Det finns även information och bokning från vår
facebooksida www.facebook.com/bjarkeforsamling
Samt att det går bra att ringa och boka till
pastorsexpeditionen på 0322 - 837 00.

Våra gudstjänster framöver
Just nu vet vi inte hur våra kommande gudstjänster kommer att kunna genomföras. Vi hoppas att vi alla åter skall kunna
besöka våra gudstjänster i våra kyrkor och inte bara digitalt.
Kyrkskjutsen kommer att köras när vi har gudstjänster i Erska kyrka igen.
Vi har därför med vårt ordinarie gudstjänstlista i detta nummer av kyrkbladet. Våra digitala gudstjänster kommer att följa
detta schema och gudstjänsterna kommer finnas tillgängliga vid den tidpunkt som angivits. Tyvärr uppstår ibland problem
med publicering som har med teknik att göra och som gör att vi måste skicka upp inspelningarna på nytt eller att de inte
automatiskt har publiceras vid denna tidpunkt. Avvakta 10 - 30 minuter och försök igen.
Ni hittar våra gudstjänster på http://svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling under Gudstjänster.
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Barnverksamheten i
MAGRA, LÅNGARED & St. MELLBY
När vi skriver detta är det snart jul, och under
hösten har vi träffat många härliga barn!
Barntimmarna lyssnar på bibelberättelser
med hjälp av flanotavlans bilder, Miniorerna
upplever äventyr i skogen med Djurens andaktsbok eller frågar sig ”What would Jesus
do?” i olika vardagssituationer. Juiorerna ser
och pratar om filmer som berör och utmanar
lite… och alla åldrar pysslar, leker och spelar
spel med oss.
Vi ses!
Siv & Katarina

