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”Det blir något annat”

Vi hanterar kriser annorlunda. Och det är svårt att
veta vad som är rätt sätt och vad som är fel. Livet
har ju inget facit och vi vet inte hur vi borde gjort,
förrän vi ser resultatet av vår handling. Särskilt svårt
kanske i tider som dessa, när coronaviruset sätter
hinder för livet, och vi inte riktigt vet vad som är
vad. Varje snuvig näsa kan vara en fara, eller inte.

grannen och på avstånd fråga om man kan hjälpa
till och handla. Kanske handla inte behövs, men
samtalet. Skriva brev funkar ju fortfarande även om
det inte är lika snabbt som mail och sms.
En viktig uppgift som ibland tappas bort är ju att
vi kan be för varandra, så möts vi i Guds rike med
våra hjärtan när de inte kan mötas så nära här i
Sollebrunn. Så finns vi i varandras hjärtan hur än
livets vardagar ser ut.

Men det finns fler faror än sjukdomar. Vi människor
är ju sociala varelser och beroende av att se och
ses. Och i dessa tider måste vi hålla oss isolerade
av omsorg om oss själva och våra medmänniskor.
För att bevara vår mänsklighet, måste vi bevara
avstånd. Det är nästan som en paradox, men ändå.
För oss i kyrkan betyder det att en hel del av våra
roligaste saker är inställda. Födelsedagsfest blir
det inte denna termin och julfester kan vi inte ha,
Allhelgonatidens gudstjänster ser annorlunda ut.
Kyrkorna kommer att vara öppna för ljuständning,
men med begränsning av hur många som får vara
där samtidigt.

Ingen vet hur länge detta varar. När jag nu skriver
verkar det som om det kom en ny våg av smitta.
Det må vara hur det är med det, men viktigt är
att vi, i alla faror och eländen inte glömmer bort
vår mänsklighet. Livet är inte bara till för mig. I
varje liv finns ett oss. Och i den gruppen finns de
som vi möter i vår vardag. Så låt oss mötas på ett
säkert och respektfullt sätt. Utan rädsla men med
varsamhet och omsorg om varandra. För vi har inga
andra än varandra.
I Kristus

Soppan har vi så klart inte. Men på tisdagar i
församlingshemmet i Sollebrunn kan vi träffas och
äta coronasäkrade smörgåsar med avstånd mellan
varandra, och begränsat antal, men vi kan i varje fall
ses. Gudstjänster har vi som vanligt. Med avstånd
mellan de medverkande och säkert utdelande
av nattvarden. Ni har väl inte heller missat att vi
har en tipspromenad genom Sollebrunn med nya
frågor varje onsdag. Vi kan hjälpa till att handla åt
varandra. Och det finns mycket vi kan göra för att
förenkla livet för varandra i dessa tider. Telefoner
fungerar ju fortfarande. Man kan knacka på hos

Rolf Wollert
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Bjärke församling

PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling

Besöksadress: Centrumgatan 9, 441 70 SOLLEBRUNN
Bjärke församling, Box 114, 441 11 SOLLEBRUNN
Postadress:
Telefon: 0322 - 837 00
epost: bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag
onsdag

”VÄRMESTUGAN”

kl 9 - 12
kl 13 - 15

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
Facebook: www.facebook.com/bjarkeforsamling

Kl. 11.00-13.00 i Sollebrunns församlingshem
Lunchsmörgås, kaka o kaﬀe 30:(extra smörgås 10 :- )

PERSONAL
Administration
Kyrkoskrivare Heinz Böhm
heinz.bohm@svenskakyrkan.se
Ekonomiassistent Ann-Christin Karlsson
ann-christin.karlsson@svenskakyrkan.se
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Präster
Kyrkoherde Rolf Wollert
rolf.wollert@svenskakyrkan.se
Komminister Joakim Schön
joakim.schon@svenskakyrkan.se
Komminister Robert Sörstrand
robert.sorstrand@svenskakyrkan.se
Diakoni
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Kantor Johan Mellgren
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kantor Jens Helander
jens.helander@svenskakyrkan.se
Organist Robert Jenderman
robert.jenderman@svenskakyrkan.se
Barnverksamhet
Barnledare Katarina Klintenberg
katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se
Barnledare Siv Ekman
siv.ekman@svenskakyrkan.se
Barnledare Katja Ryberg
katja.ryberg@svenskakyrkan.se
Pedagog Kerstin Karlsson
kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se
Ungdomsverksamhet
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Ungdomsledare Teklemmariam Musse
teklemariam.mussie@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen till en stunds
trivsam gemenskap.
Max 40 personer samtidigt,
bordsservering.
Middagsbön 11.30.
V.50 blir det Julmys med julsmörgås,
anmälan!
( mer information kommer… )
Den 19 januari startar vi igen
VÄLKOMMEN
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 .

EKUMENISKA
TRÄFFAR FÖR DIG
SOM ÄR LEDIG
PÅ DAGTID
Kaffeservering, gemenskap,
skiftande program och andakt.
”Kretsträffen” i Långareds bygden
torsdagar kl.10.30
5/11 Långareds kyrka

KYRKOGÅRDAR & FASTIGHETER
Kyrkogårdar
Vaktmästare Jenny Eliasson
jenny.eliasson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Lars Andersson
lars.i.andersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Anna Ranstrand
anna.ranstrand@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Martin Hägglund
martin.hagglund@svenskakyrkan.se
Fastigheter
Fastighetsansvarig Tomas Johansson
tomas.l.johansson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Anneli Andersson

3/12 Långareds kyrka
Start igen 4/2 2021
Mer info annonseras
”Dagledigträffar” onsdagar kl 11
medtag fikakorg
18/11 Sollebrunns församlingshem
16/12 Sollebrunns församlingshem
Start igen 17/2 2021
Mer info annonseras
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Förtroendevalda
Kyrkofullmäktiges ordförande
Bo Lundbladh
bo.lundbladh@tele2.se
Kyrkorådets ordförande
Lars Påfvelsson
l.pafvelsson@telia.com

0322 - 837 00
0322 - 837 10
0322 - 837 14
0322 - 837 04
0322 - 837 06
0322 - 837 08
0322 - 837 05
0322 - 837 13
0322 - 837 09
0322 - 837 22
0322 - 837 25
0322 - 837 27
0709-30 97 57
0322 - 837 12
0322 - 837 14
0322 - 837 23

0322 - 837 17
0322 - 837 18
0322 - 837 19
0322 - 837 11
0322 - 837 16
0322 - 837 15

0705 - 40 03 82

Café Sorgen
och Glädjen

Följande lördagar kl. 10.00-13.00
i Sollebrunns församlingshem

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.

7/11, 5/12, 6/2
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.

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.

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

Träffarna är kostnadsfria och du behöver inte
anmäla dig.

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

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

En stund för själen

STARTDATUM I ANNONSERING

STILLA BÖN

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

för dig själv och dem
runt omkring.
Torsdagar jämna
veckor kl. 18.00

Ingen bön från 10/12 och
startar igen 14/1.

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

Bjärkegården
Veckomässa kl. 16.00

SLUTAR DEN 15 DECEMBER
STARTAR DEN 12 JANUARI

Tider annonseras när
de kan starta igen

Vi behöver bli fler i höst då vi
har många som kommer och
vill gärna ha er hjälp
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Bryt en tradition!
Julinsamlingen 2020

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning
och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var
vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.
Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, vår största kristna högtid. Traditioner är
invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation
till generation. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.
Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp drabbar många
flickor runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka
och kvinna utsätts för våld under sitt liv – bara för att de är flickor. Skadliga sedvänjor, strukturer och normer
berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!
Som kyrka har vi särskilt ansvar
I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför
är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis
tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp. Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta
med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i
övriga delar av samhället.
Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för
mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. Tillsammans kan vi bryta skadliga
traditioner!
Var med i kampen för alla ﬂickors rätt till ett värdigt liv. Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223!
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LÅNGARED ASKGRAV-OCH MINNESLUND
Vi började vårt arbete med att anlägga
askgravlund och minneslund i Långared nu i
höst. Arbetet pågår och hoppas bli klart senare
i höst, vinter. Fram i vår/ sommar kommer
vi få se växter och gräs växa och forma en
fin minnesplats för våra nära och kära som
kommer att gravsättas där.
Ni har säkert märkt av att området på vänster
sida om entren till kyrkan har förändrats.
Där blir nu en minneslund. Där man vilar
anonymt och som besökare smyckar man med
snittblommor och ljus på anvisadplats, inga
egna lyktor och vinterdekorationer.

Nedanför den ligger Askgravlunden (där
det förut var en parkeringsplats). Här vilar
man med sitt namn ingraverat i gemensam
gravanordning. Som anhörig har man möjlighet
att närvara vid gravsättning. På platsen för
gravsättning får ej utsmyckning ske. Smyckning
med snittblommor och ljus sker på anvisad
plats, inga egna lyktor och vinterdekorationer.
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Nu är tid för något nytt.

Min far dog nu i höst. Det är väl egentligen inget
särskilt med det. Han var 92 år gammal och relativt senil och hade kanske så att säga levt färdigt
sitt liv. Han hade sin plats på hemmet och dagarna
gick fram mellan mat och sömn och omsorg från de
anställda. Men på ett annat sätt är det särskilt. För
det var första gången min far dog. Han som funnits
i mitt liv, på lite olika sätt och med olika betydelse
visserligen….men ändå. Nu finns han inte mer.
Jag vet inte hur det är för dig, men för mig innebär
den sorgen att jag plötsligt minns en mängd händelser och upplevelser som jag haft i mitt medvetande på flera år. Kanske jag lagt ner dem i ett slags
glömskans skåp och tänkt att jag kastat bort nyckeln. Men nu kom de fram igen. Minnen från min
tidiga barndom, tidiga tonår…… Inte alla minnen
är goda, men alla är inte heller smärtsamma. Och
jag tänker på hur mycket min uppväxt präglat mig.
På gott och ont, och hur många saker som jag varit
tvungen att göra upp med, för att mitt liv skulle bli
mitt. Och inte bara en spegling av det som jag lärt
mig, medvetet och omedvetet av mina föräldrar.

egna land blivit annorlunda. Och Marias Son, han
som Josef tagit hand om, växer upp och blir alls inte
vad de förväntat sig. Han går sin egen väg och hittar
sina egna relationer och ibland tror de att han blivit
alldeles tokig.
Och ändå är barnet ett tecken på det som vi alla
känner i våra hjärtan. Att livet är större. Att det
finns en väg att gå igenom alla dödar. Att vi inte är
färdigdefinierade av vår historia, av våra föräldrar
eller vår tid. Att det är möjligt att vara människa
med omsorg om människor, om natur, om skapelse. Att jag inte är identifierad av alla mina misslyckanden utan att det som får bestämma mitt liv är
alla de gånger då livet, trots allt, kommer tillbaka
och ger mig nya chanser.

För mig är det så att jag upptäcker det i berättelserna om Jesus från Nasaret. Inte alla berättelser
eller alla händelser, utan de där i vilka jag upptäcker att det inte handlar om någon annans liv än mitt
eget. Jag känner igen min livsväg och får redskap
att vandra den. Jag upplever detta liv när brödet
bryts och vinet delas i mässans gestalt. Det spelar
I Allhelgonatid tänder vi ljus för våra döda. Och ingen roll om predikan varit tråkig, psalmerna långminns dem. Kanske vill vi tacka dem för det de kun- samma, ……….. när jag tar emot brödet och vinet,
de ge, men också försona oss med det som de inte så känner min kropp att livet är starkare än döden.
kunde, eller ville, eller hade förmåga att ge. Förso- När jag ser mina systrar och bröder som delar bröd
na oss med att det där som vi längtade efter att och vin med mig, så känner jag att Guds kärlek är
få ta emot inte alls blev som vi ville. För livet ger så mycket större än min eftersom Gud älskar alla
oss inte alltid det som vi längtar efter och eller det dessa konstiga människor och vill ge dem liv och
som vi behöver. Men vi behöver acceptera, lämna liv och liv. Och att den kärleken på nåt konstigt sätt
bakom och gå vidare för att inte fastna i ett träsk av också finns där för mig.
svikna förhoppningar, besvikelser och förnedringar.
Nu är livet så här. Varken bättre eller sämre. Så här Nu har jag blivit äldst i min släkt. Nästa gång nåär mina förutsättningar just nu. Och det är mitt an- gon skall dö i min familj, så borde det vara min tur.
svar för vad jag skall göra med dem. Också det jag Det ger på samma gång en slags sorg och en slags
inte valt själv.
befrielse. Sorg över att åren snart tar slut och befrielse för att jag nu slipper bekymra mig för det
Jesus föds i Betlehem. Det är lite gulligt och vi har som innan var bekymmer. Men också en nyfikenkanske var och en av oss en julkrubba hemma som het över hur framtiden skall bli. Den framtid som
gestaltar födelsen. Med änglar och herdar och ligger inom tidens ram och den framtid som inte är
idogt idisslande klövdjur i det vackra stallet. Och begränsad av tid och rum.
Maria och Josef tillsammans med det faderlösa nyfödda barnet. Ingen av dem har väl egentligen valt Födelse och död, ständigt detta livsmönster och i
situationen. Den har påtvingats dem. De tvingas fly Kristus så vågar jag varje dag födas på nytt och i
därifrån och försöka hitta ett sätt att försörja sig i Kristus vågar jag ständigt dö.
ett främmande land, till dess att situationen i deras
Rolf Wollert
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ALLHELGONA PÅ VÅRA KYRKOGÅRDAR
Nu är vi i full gång med höststädningen. Under vecka 44 smyckar vi våra skötselgravar inför All
Helgona-helgen. Våra säsongsarbetare slutar sitt arbete vecka 45 och vi tackar dem för det här året.
Gravlyktorna på våra skötselgravar har vi plockat in. Saknar ni dem?
Dessa fås tillbaka vid kontakt med Expeditionen eller vaktmästare senast All Helgona-helgen.
Expeditionen 0322-837 00
Vardag utom onsdag kl 9-12, onsdag kl 13-15
Vaktmästare- vardag kl 7-16
Lars Andersson
0322-837 18 Anten, Erska och Lagmansereds kyrkogårdar
Anna Ranstrand

0322-837 19 Långared, Magra och St Mellby kyrkogårdar

Om ni funderar över gravskötsel kontakta då Heinz på tel 0322-837 00

SNÖ OCH HALKA!!!!!!
Vinterväghållning/ snöröjning vid våra kyrkogårdar och församlingshem kommer ske undan
för undan. Vi har ingen jour utan vinterväghållning sker under vardagar 7-16. Helger sker
vinterväghållning i samband med gudstjänster i våra kyrkor.
/ Vaktmästarna

UNDER CORONA

Sedan mars har vi tyvärr inte kunnat haft all vår
verksamhet igång. Att ha Värmestugan med soppa
har inte varit möjligt och inte heller många av våra
andra träffpunkter. Vi har liksom många andra församlingar fått ställa om verksamheten.

brunns församlingshem för att vi skall kunna hålla
avstånd.
För församlingens körer har detta avbrott varit långt och vi har startat upp flera av dem efter deras egna beslut om att vilja köra igång. Vi
har anpassat oss till de stora avstånd det kräver.
Hur och när körer kan delta i gudstjäner är inget
som vi har svar på nu.

Från i höst har vi startat upp flera av dessa inställda
verksamheter som Värmestugan, Måndagsöppet
och Alla Möts kafét. Värmestugan har inte soppa
utan Smörgås, kaffe och kaka och det är bordservering. På samma vis med vårt Alla Möts kafé där
vi har bordservering med kaffe och smörgås. Alla
Möts kafét har fått flytta upp till stora salen i Solle-

Avlidna:

Sven Tommy
Anita Elisabet
Britta Maria Viola
Kell Arne
Åke Evert
Birgit Ingeborg
Erkki Olavi
Kjell Åke
Kurt Ingvar
Anders Erik
Ingrid Margareta

Med startade verksamheter innebär det också försiktigheter och vi kan tvingas att med kort varsel
ställa in när vi känner oss lite förkylda exempelvis.

Döpta:

Alexandersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Ekström
Högäng
Johansson
Johansson
Larsson
Lyckebrant

Rut Desideria
Karl Alexander
Oliver Jakob
Belle Wilna

Vigda:

Brattgård
Ericsson
Messer
Petersson

Carina Andersson / Lars Ingvar Lindström
Therese Juslin / Fredrik Andersson
Helen Olsson / Thomas Kulin
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MINNESGUDSTJÄNSTER
PÅ ALLHELGONAHELGEN
På grund av corona-pandemin och rådande
restriktioner så håller vi minnesgudstjänster på allhelgonahelgen på ett
annorlunda sätt. Istället för en vanlig gudstjänst
blir det en slags "drop in-gudstjänst". Under
en och en halv timma kan man när som helst

komma in i kyrkan och tända ett ljus för de
nära och kära som man mist och sitta ned en
stund i stillhet. Hela tiden spelas stilla musik av
våra musiker och prästerna finns på plats för
förbön och andakt. Gudstjänsten avslutas med
klockringning för församlingens avlidna.

Lördagen den 31 oktober
15.00 - 17.00 Lagmansereds kyrka
15.00 - 17.00 Magra kyrka
15.00 - 17.00 Stora Mellby kyrka

18.00 - 20.00 Antens kyrka
18.00 - 20.00 Erska kyrka
18.00 - 20.00 Långareds kyrka

MUSIKGUDSTJÄNSTER
30/10 kl 18 Stora Mellby kyrka
Musik till minne.
Ulf Esborn - violin, Robert Jenderman - orgel.
15/11 kl 18 Stora Mellby kyrka
Vaksamhet och väntan.
Sångarna Ida Johammar, Katia Gutestam, Per
Helgesson, Jakob Linde, medlemmar ur Karlsson
barock samt Robert Jenderman, orgel framför
Bachs älskade kantat nr 140 - Vaknen upp, hör
ropet skallar, musik av Buxtehude samt Händels
orgelkonsert i F-dur.

6/12 kl 16 & 19 Stora Mellby kyrka
När det lider mot jul.
Traditionsenlig julkonsert i Stora Mellby kyrka.
(OBS: kl. 16:00 & 19:00)
13/12 kl 16 & 19 Magra kyrka
Luciafirande
under ledning av Liv Lidén.
20/12 kl 18 Erska kyrka
Julens sånger och psalmer
sång och instrumentalensemble

26/12 kl 18 Stora Mellby kyrka
22/11 kl 15 Antens kyrka
Det är en ros utsprungen.
Avslut och ankomst.
Robert Jenderman spelar julmusik på orgel.
Tematisk musikgudstjänst med Jens Helander
och Joakim Schön.
För bokning av fri biljett, se information på vår
hemsida eller vår facebook-sida.
29/11 kl 18 Långareds kyrka
Det går även bra att kontakta pastorsepeditionen
Bereden väg för Herran.
Traditionell musikgudstjänst på 1:a Advent. An- på tel: 0322 837 00.
ders Werner - sång, Fredrik Plumppu - trumpet, www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
Johan Mellgren - orgel, körkvartett under led- w w w. f a c e b o o k . c o m / b j a r ke f o r s a m l i n g
ning av Robert Jenderman.

GRAVRÄTTSINEHAVARE SÖKES

Kontakta Heinz Böhm, pastorsexpeditionen telefon 0322 - 837 00 för information och frågor.
Öppettider Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 9.00 - 12.00 samt onsdag kl. 13.00 - 15.00
Kyrkogård

Långared
Stora Mellby
Stora Mellby
Lagmansered

Gravnummer

Lå N F 1398, 1399
Sm 5 111
Sm 5 141
La N 1 48

Gravsatt(a)

Andersson Kristina Charlotta, Andersson Melcher
Carlsson Carl Oskar, Carlsson Hulda Maria
Gustafsson Tage Gustaf Erland, Gustavsson Ester, Gustavsson Axel
Andersson Emma
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18:00

Fredag 30 oktober 2020
Musikgudstjänst - Musik till minne

Stora Mellby kyrka

15:00-17.00
15:00-17.00
15:00-17.00
18:00-20.00
18:00-20.00
18:00-20.00

Lördag 31 oktober 2020
MInnesgudstjänster
Öppen kyrka för ljuständning och andakt
Öppen kyrka för ljuständning och andakt
Öppen kyrka för ljuständning och andakt
Öppen kyrka för ljuständning och andakt
Öppen kyrka för ljuständning och andakt
Öppen kyrka för ljuständning och andakt

Lagmansereds kyrka
Magra kyrka
Stora Mellby kyrka
Antens kyrka
Erska kyrka
Långareds kyrka

11:00

Söndag 1 november 2020
Mässa

Erska kyrka

17:00

Lördag 7 november 2020
Musikandakt och helgmålsbön

Erska kyrka

11:00

Söndag 8 november 2020
Mässa

Erska kyrka

10:00
11:00
18:00

Söndag 15 november 2020
Gudstjänst
Mässa
Musikgudstjänst - Vaksamhet och väntan

Antens kyrka
Erska kyrka
Stora Mellby kyrka

11:00
15:00
18:00

Söndag 22 november 2020
Mässa
Musikgudstjänst: Avslut och ankomst
Gudstjänst

Erska kyrka
Antens kyrka
Långareds kyrka

10:00
10:00
11:00
18:00
18:00

Söndag 29 november 2020
Gudstjänst
Gudstjänst
Mässa
Musikgudstjänst - Bereden väg för Herran
Gudstjänst

Antens kyrka
Stora Mellby kyrka
Erska kyrka
Långareds kyrka
Magra kyrka

11:00
16:00
19:00

Söndag 6 december 2020
Mässa
Musikgudstjänst - När det lider mot jul
Musikgudstjänst - När det lider mot jul

Erska kyrka
Stora Mellby kyrka
Stora Mellby kyrka

11:00
11:00
16:00
19:00

Söndag 13 december 2020
Gudstjänst
Mässa
Luciaﬁrande
Luciaﬁrande

Antens kyrka
Erska kyrka
Magra kyrka
Magra kyrka

11:00
18:00

Söndag 20 december 2020
Mässa
Musikgudstjänst

Erska kyrka
Erska kyrka

11:00
17:00

Torsdag 24 december 2020
Gudstjänst vid krubban
Julbön

Sollebrunns församlingshem
Magra kyrka
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.

Vid musikgudstjänster har vi biljettsystem. Det är gratis
nträde, men vi måste begränsa besökarantalet.
Biljetter kan fås genom församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
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05:30
05:30
07:00
07:00
11:00

Fredag 25 december 2020
Julotta
Julotta
Julotta
Julotta
Mässa

Magra kyrka
Stora Mellby kyrka
Antens kyrka
Långareds kyrka
Erska kyrka

18:00

Lördag 26 december 2020
Musikgudstjänst - Det är en ros utsprungen

Stora Mellby kyrka

11:00

Söndag 27 december 2020
Mässa

Erska kyrka

15:00
15:00
17:00
17:00

Torsdag 31 december 2020
Gudstjänst
Gudstjänst
Gudstjänst
Ekumenisk nyårsbön

Antens kyrka
Långareds kyrka
Stora Mellby kyrka
se annons

11:00

Fredag 1 januari 2021
Mässa

Sollebrunns församlingshem

11:00

Söndag 3 januari 2021
Mässa

Sollebrunns församlingshem

11:00

Onsdag 6 januari 2021
Mässa

Sollebrunns församlingshem

10:00
11:00
18:00

Söndag 10 januari 2021
Gudstjänst
Mässa
Mässa

Stora Mellby kyrka
Sollebrunns församlingshem
Långareds kyrka

10:00
11:00
18:00

Söndag 17 januari 2021
Gudstjänst
Famijemässa
Gudstjänst

Antens kyrka
Sollebrunns församlingshem
Magra kyrka

15:00
18:00
18:00

Söndag 24 januari 2021
Mässa
Musikstjänst
Ekumenisk gudstjänst

Sollebrunns församlingshem
Stora Mellby kyrka
Pingstkyrkan

Med reservation för felskrivning och ändringar. Se vidare
på anslag, tidningsannonser och hemsida för information
om medverkan av körer, barngrupper och solister mm.

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.

Kyrkskjuts till Erska kyrka
Varje söndag kl 10.30 avgår en bil från Sollebrunns
församlingshem. 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.
Välkommen med!
För frågor:
kontakta pastorsexpeditionen, 0322-837 00.
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Barnverksamheten
i Sollebrunn.
Det som har varit och nu:
Ibland känns livet lite upp och ner! I
dessa tider som är nu är det mycket som
kan kännas annorlunda och lite upp och
ner! För oss i barnverksamheten jobbar vi
på ”som vanligt” med allt vad det innebär
vi tvättar händer och tänker på avstånd
och antal ännu mer men har våran
barnverksamhet igång så gott det går
och det är vi otroligt tacksamma för att
vi kan ha!
Vi har många fantastiska barn och
faktiskt fööör många vilket inneburit
att vi fått göra ännu en till grupp! Så
roligt!! Med +miniorer och juniorer har vi
”stora andaktslådan” där vi senast hade
”klockan” i andakten! Där vi talade om
att Gud finns med oss alla timmar på
dygnet och barnen skapade fina klockor
som dem fick med sig hem! Tiden tickar
på och nu är det snart dags för nästa
barngrupp!

