
BREDARYD OCH KULLTORP

Kyrkobladet 2020

Välkomna till pastoratets verksamheter!

HostenHosten



Covid-19 kom som en mycket 
obehaglig överraskning för 
oss alla. 

Att en pandemi skulle kunna inträffa var 
vid nog lite beredda på, men hastigheten 
och styrkan tog oss på sängen. Ändå har 
förmodligen vårt land hittills hanterat denna 
situation så gott det har varit möjligt.

Det som ligger framför oss, under de närmas-
te månaderna och året, är ovisst. Förmodligen 
är det klokt av oss att mentalt bereda oss 
på att allt inte kommer att bli lätt. Corona 
för med sig förluster i form av människoliv, 
vacklande hälsa, ensamhet, isolering, förlora-
de arbetstillfällen, företag som går i konkurs, 
ekonomiska svårigheter, raserade livsverk, 
psykisk ohälsa – listan kan bli lång på sådant 
som vi helst inte vi se.

Från Kyrkans sida tror jag att diakoni och 
själavård är områden som kommer att få 
större betydelse än vad som är fallet när ”allt 
är som vanligt”. Förutsättningarna för ens 
tillvaro kan förändras, existentiella frågor 
ställas på sin spets, och vad som verkligen är 
viktigt i livet kan utkristalliseras på ett annat 
sätt än tidigare. Kyrkans sociala arbete i form 
av diakoni kan komma att bli ett stöd i ett 
läge där de materiella omständigheterna ser 
annorlunda ut, och när grundvalarna för det 
som man tagit för självklart i det dagliga livet 
plötsligt vacklar kan de själsliga frågorna kom-
ma att få betydelse.

Sannolikt kommer inte ”allt att bli som vanligt” 
igen. På gott och på ont har vårt samhälle och 
vår värld förändrats, liksom vår tillvaro och 
vårt eget liv, under och efter coronatiden.
Ändå finns det en framtid. 

På 500-talet före Kristus, berättas i Bibeln, 
blev stora delar av befolkningen i Jerusalem 
med omnejd bortförda i fångenskap till den 
regionala stormakten Babylonien (i nuvarande 
Irak). En katastrof för landet och en tragedi för 
många människor. Jeremia, en ung man med 
bristande självförtroende, blev av Gud kallad 
att vara profet i denna situation, och ett av de 
budskap som han fick frambära var:

Jag vet vilka avsikter jag har med er, 
säger Herren, välgång och inte olycka.
Jag ska ge er en framtid och ett hopp.
(Jeremia 29:11)

Här och nu kan vi ha svårt att se detta, men 
en smärta och en prövning lagd i vår Herres 
hand kan vändas till välsignelse, för oss själva 
och för många andra människor, och på ett 
sätt som vi i nuläget kanske inte kan föreställa 
oss.

/ Annika Stacke, vikarierande komminister

Diakoni och själavård
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Ibland var inte vädret med oss så under en 
kvällsgudstjänst då regnet öste ner fick vi lyssna 
på vår gästande Charlotte Polsons fantastiska 

saxofonspel inne i kyrkan istället.

Personalen fick även i år äran att besöka 
Kolmilan i Havrida för ett personalmöte. 
Kolbullar och kokkaffe gjorda över öppen 

eld lät sig väl smakas.

Sköna maj visade sig från sin bästa sida när vi 
firade ottegudstjänst utanför Bredaryds kyrka. 

Mikael Karlsson spelade trumpet från kyrktornet 
och fåglarna kvittrade i kapp i bakgrunden. 

Och på pingstdagen kunde vi äntligen hålla 
övriga gudstjänster tillsammans med er. Fokus 
har varit att hålla dessa utomhus på speciellt 

utsedda platser kring våra kyrkor.
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Årets konfirmandgrupp har haft sommarläsning under två veckor, mestadels hölls 
undervisningen utomhus. Dagarna varvades med grupparbete, undervisning, lek och en 

förmiddag kom begravningsbyrån på besök. Konfirmationsmässan är flyttad till 
hösten på grund av rådande omständigheter.

Midsommarhelgen tillbringades bland annat 
i hembygdsparken i Kulltorp, även då avslutades 

det med egen fikakorg. Martin Nilsons 
medverkade med härligt trumpetspel 

under helgens alla gudstjänster.

Sommarkyrkan, i år i mindre format, blev lyckat trots allt. För dem som ville kunde man gå med 
på guidning av kyrkan eller följa med på kyrkogårdsvandring, göra fina fynd på vår loppis eller 

bara bli serverad en härlig kopp kaffe med dopp av våra sommarvärdinnor Klara & Emma.

Onsdagseftermiddagarna var barnens 
dag, de fick gå en spännande runda 
på kyrkogården och i kyrkan för att 

leta efter draksymboler. Alla deltagan-
de barn bjöds även på glass.

Lena Björn, Pauline Gustafsson och sommarvärdinnorna underhöll med musikstunder på 
torsdagseftermiddagarna som avslutades med andakter.

Under söndagarna under sommarkyrkan hölls gudstjänster med musik. 
Alicia Näslund spelade flöjt. Per Elvinsson medverkade på violin, sommarvärdinnorna sjöng. 

Även Lena Björn spelade flöjt, klarinett och sjöng sommarsånger.

Tyvärr blev det ju ingen invigning av Bredaryds 
kyrka i våras men här ser ni hur fina 

möblerna är i kyrkorummet där det kommer 
serveras kyrkkaffe. Församlingsrådet i Bredaryd 

tackar genom Susanne och Agneta Kulltorps 
församling för de fina ljuslyktorna på borden. 

SOMMARKYRKAN I KULLTORP

Vi hade en kväll för hela familjen där vi lekte lekar, åt korv med bröd och skojade. 
Vi var ett glatt gäng föräldrar och barn som trotsade regnet och hade en mysig kväll. 

Under andakten berättade Ruben om ”Den gyllene regeln”. 

Mer som hänt i sommar
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Några bröllop har ställts in under våren men en lördag hade vi två härliga vigslar, 
en utomhus i Eskilstorp och en i Bredaryds kyrka.

Vår Mötesplats-fika utanför församlingshemmen har blivit en succé i dessa annorlunda tider. 
Vi har varvat träffarna med tipspromenad, allsång, bingo, gemenskap, 

sång av barnen från verksamheten och givetvis go-fika.

Friluftsgudstjänsten i 
Hamra blev välbesökt, 
Isabelle Landin sjöng 
vackra vårsånger och 
Amanda Magnusson 
spelade fint på piano. 

I grönskan satt vi sen 
tillsammans på avstånd 

och avnjöt 
medhavd fikakorg. 

Gudstjänster under hösten

Dagledigträff kl. 15.00 Med reservation

Eftersom samhällsläget fortfarande 
är osäkert så lägger vi inte ut något 
gudstjänstschema i kyrkobladet för 
hösten utan vi hänvisar till ordinarie annonsering. 
Som regel är gudstjänsten kl. 10 eller 18 i respektive kyrka.
Men vi vill uppmärksamma två musikgudstjänster som är inplanerade under hösten. 

Musikgudstjänst                          
Bredaryds kyrka                     
Söndag 27 september klockan 18.00                      
Spirituellt sväng!
”When the saints go marching in”
En musikalisk resa om kamp, tro, styrka och livsglädje! 
Charlotte Polson, altsaxofon och sång
Elisabeth Ringdahl, piano och orgel

7 oktober
Bredaryd 
Sång av Stina och 
Daniel Hjelm

2 december
Bredaryd 
”En musikalisk resa i tid 
och rum” tillsammans 
med Mikael Brorsson på 
dragspel.

Musikgudstjänst
Bredaryds kyrka

Söndag 25 oktober klockan 18.00                                                   
Orgel-och pianomusik varvas med texter. 

Invigning av kyrkans nya flygel. Medverkande: 
Åsa Johnsson - stiftsmusiker & organist,  

Susanne Johansson & Elisabeth Ringdahl 

18 november
Kulltorp 

Hör Lisa Johansson, 
Lanna, berätta 

om sin tid som volontär i 
Zambia: 

”Världens tuffaste jobb”
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Pilgrimsvandring för ALLA
Onsdagar kl. 13-17

9 september        14 oktober        11 november

Pilgrimsvandring är ett bra sätt att umgås på distans  utomhus under rådande 
förhållande i vårt samhälle och gör gott för både kropp och själ. Vi går en del av 
sträckan i tystnad med tid för meditation, men att det finns också tid för goda 

samtal. Du lär känna dig själv och andra, kanske hittar du en ny vän. 

Vandringen är ca 6-10 km med flera pauser och i mitten av rundan har vi en 
längre paus för egen medtagen fika. Vandringen leds av Pauline och Susanne 

som vid pauserna håller korta andakter, bön och sång.

Vi samlas utanför Bredaryds församlingshem. 
Kontakta Pauline för mer information 0370-37 41 74.

Vi hälsar nya och gamla pilgrimsvandrare 
varmt välkomna!

Barnverksamheten i Bredaryd.

Barnverksamheten i Kulltorp

Måndagar:
Stor & liten kl.10-12 Öppen verksamhet för föräldrar och barn, utomhus. 
 Ta med egen fika 
Juniorer kl.14–16.30 Åk. 4-6. Anmälan. Vi börjar med gemensamt 
 mellanmål innan vi sätter igång med aktiviteterna. Utomhus
Tisdagar:                                    
Barnvagnspromenad kl.10.00  Öppen verksamhet för föräldrar och barn.         
 Vi träffas utanför församlingshemmet, ta med egen fika.
Onsdagar:
Miniorer kl.14-16 Åk.1-3. Anmälan. Barnen hämtas i skolan och därefter äter 
 vi mellanmål tillsammans innan aktiviteterna börjar. Utomhus. 

Gruppstarter se Hemsidan, Facebook och anslagstavlor.
Anmälan & frågor 0370-37 41 75

Måndagar:
Stor & liten kl.10-12 Öppen verksamhet för föräldrar och barn. 
 Utomhus. Ta med egen fika.
Juniorer start v.38 kl.14.30–16.30 Åk.4-6. Anmälan. Vi börjar med gemensamt mellanmål 
 innan vi sätter igång med aktiviteterna. Utomhus.

Torsdagar:
Miniorer kl.14.30-16.30 Åk.1-3.  Anmälan. Barnen hämtas i skolan och därefter 
 äter vi mellanmål tillsammans innan aktiviteterna börjar. Utomhus.

Stor & liten, Bredaryd, hade sin sommaravslutning vid Annebergssjön. 
Vackert väder, fika, bad och en massa lek.  

Linda Bergstrand 

Anmälan & frågor 0370-37 41 80

Malin Hägg 

 

 
Grupperna

startar v
.37
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Dop i 
Bredaryd 

Wilhelm Norrman  
Linny Hansson

Vigda i 
Bredaryd 

Marika Fredriksson & André Schultz
Charlott Petersson & Klas Josefsson

Kulltorp

Algot Lindroth

Kulltorp

Förda till gravens vila 
Bredaryd

Håkan Håkansson   
Åke Henriksson   
Ragnar Collryd    
Ingrid Boman
Viljo Kylle 
Brigitte Rask

 
Kulltorp

Alf Erlandsson
Bror Sjöberg
Ellen Lind

”Giv dem, o Herre, din frid och låt ditt
eviga ljus lysa för dem.”

Gud har en famn, en stor stor famn,
Och där sluter han in vart barn som döps 
i Jesu namn. Han säger: Du är min.
                                              Ps. 381:1

”De slutit nu i denna stund
Ett heligt kärlekens förbund 
I nåd, o Herre, hos dem bliv
Och din väsignelse dem giv”.

Stå-fika?

Arbetsdagar

Samtal, stöd och hjälp

Körstart – VIKTIG INFO

Promenadgrupp 

Vi söker Dig som har möjlighet att 
hjälpa till 2 ggr/termin med stå-fikat efter 
gudstjänsterna? Kontakta 
Pauline Gustafsson 0370-374174. 

Välkommen till våra kyrkogårdar för 
att träffa oss, hjälpa till och få en 
inblick i vårt arbete.    
Vi avslutar med gemensam lunch.
Bredaryd 26 okt
Kulltorp 27 okt 
/hälsning från vaktmästarna

Vi vill gärna dela din oro 
och ensamhet, tveka 
inte att kontakta oss 
för samtal eller för 
en träff utomhus. 
Tillhör du riskgrupp 
och/eller är över 70 år? 
Vi hjälper dig gärna med 
inköp av matvaror. 
Ring diakoniassistent 
Pauline Gustafsson 0370- 374174 

Vi avvaktar vidare utveckling av läget 
i samhället och återkommer med 
information om när vi kan starta vår 
körverksamhet igen. 
Håll utkik efter vår annonsering på 
Facebook och på hemsidan.

Höstterminen har börjat! 
Varannan tisdag i Kulltorp och Bredaryd.
09.30 startar Promenadgruppen

 

 

 

  Välkommen på sopplunch 
Med reservation

 Kulltorp Bredaryd 
 8 oktober 29 oktober
 12 november 26 november - jullunch
 10 december - grötlunch

 

Välkomna!

 

Höstens m
issionsau

ktion 

med Kullto
rps kyrk

liga 

sykretsa
r ställs i

n pga. 

samhällsläge
t.



PASTORSEXPEDITIONEN I BREDARYD ÄR ÖPPEN ....................... Tel: 0370-37 41 70
Måndag-tisdag kl. 10.00-12.00, onsdag kl. 14.00-16.00 .......................Fax: 0370-864 35
Torsdag kl. 09.00-12.00 Vi svarar även på andra tider om vi har möjlighet
Kyrkvägen 8, 333 71 Bredaryd

E-post: bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bredaryd
Facebook: ’Bredaryds församling’ och ’Kulltorps församling’

KYRKOHERDE Susanne Johansson ....................................................................................................Tel: 0370-37 41 78
susanne.y.johansson@svenskakyrkan.se

VIK. KOMMINISTER Annika Stacke ....................................................................................................Tel: 076-022 09 29
annika.stacke@svenskakyrkan.se

Ingemar Nilson ..........................................................................................................................................Tel: 070-571 24 39
ingemar.nilson@svenskakyrkan.se 

DIAKONIASSISTENT Pauline Gustafsson .........................................................................................Tel: 0370-37 41 74
pauline.gustafsson@svenskakyrkan.se

ASSISTENT/KANSLIST Cecilia Backmark ..........................................................................................Tel: 0370-37 41 85
cecilia.backmark@svenskakyrkan.se

KAMRER Caroline Dalros .......................................................................................................................Tel: 0370-37 41 84
caroline.dalros@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE Mikael Svensson, arbetsledare ..............................................................................Tel: 0370-37 41 71
mikael.j.svensson@svenskakyrkan.se 

Henrik Gustafsson ....................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 79
henrik.a.gustafsson@svenskakyrkan.se

Caisa Magnusson ......................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 82
caisa.magnusson@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA Inga-Lill Friberg ....................................................................................Tel: 0370-37 41 77
inga-lill.friberg@svenskakyrkan.se

KYRKOMUSIKER I BREDARYD Elisabeth Ringdahl ........................................................................Tel: 0370-37 41 76
elisabeth.ringdahl@svenskakyrkan.se
KYRKOMUSIKER I KULLTORP Lena Björn ......................................................................................Tel: 0370-37 41 81
lena.bjorn@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSPEDAGOG I BREDARYD Linda Bergstrand ........................................................Tel: 0370-37 41 75
linda.bergstrand@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSASSISTENT I KULLTORP Malin Hägg ...................................................................Tel: 0370-37 41 80
malin.hagg@svenskakyrkan.se

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE Agneta Petersson .......................................................................Tel: 076-848 67 02
FÖRSAMLINGSRÅDETS ORDFÖRANDE I BREDARYD Katarina Landin .................................Tel: 0702-64 76 54
FÖRSAMLINGSRÅDETS ORDFÖRANDE I KULLTORP Robert Karlsson .................................Tel: 070-698 82 08
ANSVARIG UTGIVARE Susanne Johansson

BREDARYD OCH KULLTORP

SWISHNUMMER KULLTORP:
KOLLEKT: 123 633 59 88
ÖVRIGT: 123 467 45 29

SWISHNUMMER BREDARYD:
KOLLEKT: 123 683 61 18
ÖVRIGT: 123 326 37 12


