
BREDARYD OCH KULLTORP

När första ljuset brinner står julens dörr på glänt
och alla är så glada att få fira advent

Kyrkobladet 2020

VinternVintern



Advent. Äntligen är höstens mörker slut för 
nu får vi tända ljusen och stjärnorna i alla 
fönstren igen och liksom tränga bort 
mörkret och dränka det i ljus. 
Byta ut lamporna och trycka på 
knappen – Ljus & Hoppet knappen. 

Tänk om det hade varit lika lätt att fixa värl-
dens mörker och pandemin. Denna höst har 
allt det hemska eskalerat. Nu finns det ingen 
”knapp” att trycka på, men vi alla måste göra 
precis allt vi kan för att förhindra smittspridning, 
och acceptera att denna decembermånad inte 
blir så som den brukar. 

Då tänker jag på den gyllene regeln: ”Allt vad 
ni vill att människorna ska göra för er, det ska 
ni också göra för dem” ur Matteus 7:12. Håll 
avstånd, håll ut, håll hoppet levande – men 
smitta inte varann! Vi får tänka om från storska-
ligt till småskaligt. Även om vi vill fira julen riktigt 
ordentligt, med extra allting, får vi faktiskt tänka 
på nytt sätt, i det lilla formatet. Det var ju så Gud 
kom till oss, i det lilla, enkla. Som ett litet barn, 
i en krubba, ute på landet. Inte alls i ett stort 
kungapalats omgiven av pompa och ståt. 

Julens budskap är hoppets budskap, om att 
Gud sände sin son till världen inte för att döma 
den, utan för att rädda den. Vi tänder ljus och 
får låta ”hoppets stråle gå igenom världen” och 
vända oss mot julens innersta mysterium, dess 
stjärna och kärna – ett litet värnlöst barn. Som 
inte har förmåga att klara sig själv eller hävda sin 
rätt. Som är beroende av människorna omkring, 
precis som vi är nu. Gud blir människa i Jesus 

och visar sig sårbar och liten för vår skull, för 
att han älskar oss. Varje människa är så oerhört 
värdefull i Guds ögon att varje hårstrå är räknad, 
och vi alla är del i samma kropp, Jesu Kristi 
kropp.

Bön: Gud, vara oss nära och låt oss inte tappa 
hoppet i tiden vi lever i just nu. Hjälp oss att se 
möjligheter i det småskaliga och i att undvika 
sociala sammanhang – fast vi egentligen inte 
vill. Vi ber om att hoppets stråle ska lysa klart 
genom mörkret, in i våra hjärtan och skingra alla 
världens oro. Amen

En välsignad jul i tro, 
hopp & kärlek önskas er alla!

/Susanne Johansson, kyrkoherde

Hoppets stråle …
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Årets konfirmandgrupp startade hösten med läger i Gullbranna, en helg med sol, lek, undervisning 
och för en del blev det även bad i havet. Konfirmationsmässan flyttades i år till september, mässan 
hölls för en förälder per konfirmand, övriga anhöriga fick se konfirmandernas spel, höra sång och 

texter digitalt. Det blev en fin och stämningsfull mässa.  

En vacker och varm augustikväll sjöng 
Maria Nilsson med komp av 

Elisabeth Ringdahl - piano och Lena Björn - flöjt. 

I mitten av september flyttade vi in 
gudstjänsterna i respektive kyrka igen. 

Per Elvinsson medverkade med sitt 
fina violinspel.
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Gudstjänster under vintern
Eftersom samhällsläget fortfarande är osäkert lägger vi inte ut några gudstjänstschema i 

kyrkobladet för vintern utan vi hänvisar till ordinarie annonsering.

Som regel är gudstjänsten kl. 10.00 eller 18.00 i respektive kyrka.
Men vi vill uppmärksamma vissa musikgudstjänster, se sid. 10-11 

med reservation för ändringar pga. restriktioner.
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Höstens första Himlaljus var i Kulltorp på ängladagen. Duktiga barn sjöng för oss och efteråt fick 
alla ta del av barngruppernas mini- utställning med änglar och sen var det bullfika. Även i Bredaryd 

firades dagen med gudstjänst tillsammans med vår nya konfirmandgrupp. Självaste kyrkoherden 
bredde ut sig med änglavingar.

I slutet av september avtackades Annika Stacke 
i Kulltorp av kyrkorådets- och församlingsrådets 

ordförande. Vi önskar Annika varmt lycka 
till på nya arbetsplatsen. 

Dagledigträffarna hålls i respektive kyrka i höst där det är lätt att hålla avstånd. I Bredaryds kyrka 
fick vi ställa om från Hjelms sångprogram till Sven Jarl som delade med sig av sin enorma berättar 

skatt. Efteråt bjöds det på fika i form av en take-away påse, allt för att hålla avstånd.

I mitten av oktober höll Ingemar Nilson älgmålsbön, Martin Nilson spelade trumpet och 
jakthorn för jägare och församlingsbor i bänkarna. 

Charlotte Polson är en återkommande musiker 
i vårt pastorat. I slutet av september var det dags 

igen för en musikgudstjänst med Charlotte. 
Vi fick njuta av svängigt saxofonspel med 

spirituellt sväng. 

I Bredaryd delades det ut bibel 
till 4-åringarna under Himlaljus 

på tacksägelsedagen. 
Barnkören sjöng fint och det 
serverades kyrkkorv efteråt.
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Arbetsdagarna i Bredaryd och Kulltorp blev välbesökta av många arbetssugna församlingsbor. 
Många löv krattades bort, häckar och buskar rensades och dagarna avslutades med 

gemensam lunch. 

Allhelgonahelgen började redan på torsdagen, kyrkorna var öppna för ljuständning, 
stilla musik kaffeservering. Fredagen fortsatte med öppen kyrka, kaffe och korvservering på 

kyrkogårdarna. Kvällen avslutades med ljusandakt i båda kyrkor. Isabelle Landin och 
Elisabeth Ringdahl stod för vacker sång och musik.  

Årets minnesgudstjänster med ljuständning blev inte som vanligt, i år fick endast inbjudna 
anhöriga komma och vi höll fler minnesgudstjänster än tidigare. 

Värmen, musiken, känslan och minnena gjorde gudstjänsterna oförglömliga.

Vår nya flygel invigdes under en gudstjänst 
med extra orgel och pianomusik. 

Stiftsmusiker och organisten Åsa Johnsson 
medverkade. Vi fick uppleva en kväll med 

fantastiska toner och en 
del stereo orgelspel.
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Främre raden från vänster: Jenny Johansson, Alice Adesund, Hedda Jarlstam, Saga Schmeing, 
Wilma Lindberg, Emmie Sandberg och Tilda Ivarsson.

Mittenraden från vänster: Ingemar Nilson, Majken Erikson, Ida Hög, Melker Petersson, 
Arvid Björstrand, Vera Värn, Mathilda Hoof och Susanne Johansson

Raden längst bak från vänster: Lena Björn, Malin Hägg, Melker Nilsson, William Hjalmarsson, Alfred 
Udd, Arvid Lagergren, Jacob Ericson, Kristian Olsson Berndtsson, Pauline Gustafsson och Linda Bergstrand. 
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Pga. restriktioner i samhället 
kan nedanstående ändras. 

i pastoratetHanderHander
Psalmsångsgudstjänst
Kom och sjung med i härliga 
advents-och julpsalmer!

Bredaryds kyrka 
Andra sönd i advent 6 december
Klockan 18.00

Kulltorps kyrka
Annandag jul 26 december
Klockan 18.00

Orgelgudstjänst i jultid
Bredaryds kyrka 
Söndag e jul 27 december

Klockan 18.00
Medverkande: Diplomorganist 
Morgan Blåberg
som bl a kommer att spela
”In dulci jubilo” och ”Toccata i 
d-moll” av J S Bach

”Svängig musik i juletid”
Musikgudstjänst

Kulltorps kyrka
Söndag 20 december

Klockan 16.00 & 18.00
OBS! Begränsade platser.

Välkommen att fira in fjärde advent med 
Robert Karlsson och Susanne Svensson.

Komp; Magnus Karlsson med sönerna William 
och Malte. Kyrkomusiker Lena Björn.

Anmälan till 
bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se eller 

0370-37 41 85 senast 17 dec. 

Nyårsmässa med musik & mingel 
Kulltorps kyrka
Nyårsdagen 1 januari

Klockan 18.00 
Välkommen att fira nya året med oss. 
Maria Nilsson – sång. 
Lena Björn - musik och Ingemar Nilson - präst

Musikgudstjänst 
Bredaryds kyrka 
Söndagen 31 januari

Klockan 18.00
Klassiska toner med en Blåskvintett. Ensemblen 
består av musiker som spelar flöjt, klarinett, oboe, 
fagott och valthorn  

”Jul, jul, strålande jul”
Musikgudstjänst i Bredaryds kyrka                                           

Trettondedag jul 6 januari

Klockan 18.00
Julens budskap i ord och ton

Medverkande: Maria Boberg, sång, Lena Björn, flöjt
  Elisabeth Ringdahl, orgel och piano

Arbetsdag – inomhus
Kulltorp torsdag 28/1 och Bredaryd torsdag 4/2

Vi hjälps åt att göra lite större städjobb inomhus, fikar och avslutar med lunch. 
Välkommen!

Körstart v. 4 2021, välkommen! 
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Blommor Andrum   Samtal, stöd och hjälp Bibliotek  

Diakonigruppen 

Tips från husmor

Promenadgrupp 

Årets födelsedagskalas i Bredaryd fick 
tyvärr ställas in, jubilarerna som fyllt 80, 
85, 90 eller mer 
uppvaktades istället 
med en blomma 
som överlämnades 
av diakonigruppen. 

- vår nya rastplats mitt i veckan.                            
Varmt välkommen till Bredaryds kyrka för 
en stunds stillhet, lugn, 
tänkvärda ord och musik 
i skenet av tända ljus.
Varannan onsdag 
klockan 18-30 – 19.00, 
se ordinarie annonsering.

Vi vill gärna dela din oro 
och ensamhet, tveka 
inte att kontakta oss 
för samtal eller för 
en träff utomhus. 

Vi hjälper dig gärna med 
inköp av matvaror. 
Tveka inte utan ring diakoniassistent 
Pauline Gustafsson 0370- 374174 

Har du samlat på dig böcker som nu bara 
tar plats, varför inte dela med dig av 
glädjen att läsa böckerna och samtidigt 
hjälpa oss.         

Vi önskar skapa ett mini-bibliotek i våra 
församlingshem med inriktning ”upp-
byggande och andlig litteratur”. En god 
bok kan förgylla små stunder i vardagen, 
speciellt i dessa tider då många är mer 
isolerade än vanligt. Kontakta Pauline 
0370-374174 . 

/Pauline
Diakonin är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek uttryckt i kyrkans liv och vill genom 
barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. 

Vill du vara med diakonigruppen i Bredaryd eller Kulltorp? Alla kan bidra med något och ju 
fler vi är desto längre kan vi nå ut och få vara Jesu händer och fötter. Vi gör punktinsatser 
då och då såsom hembesök med blommor till våra äldre församlingsbor vid födelseda-
gar och högtider och är delaktiga vid vissa evenemang i samhället för att möta människor 
och samla in pengar till välgörenhet. Vi har även planer på att få igång en besökstjänst, då 
behovet nu är större än någonsin att bryta den isolering och ensamhet som många befin-
ner sig i genom ett hembesök eller telefonsamtal. Välkommen att höra av dig, du behövs!                           
Pauline Gustafsson, diakoniassistent 0370-374174 

Många är vi som längtar efter Inga-Lills soppluncher, tills vi kan mötas igen i den regin delar 
husmor gärna med sig av recept på ”Blomkålsoppa” som hon kommer bjuda på då, tillsammans 
med ett gott bröd.

Blomkålssoppa, 4 port.
Ca 700g blomkål
7 dl vatten
1 grönsaksbuljong
2 dl grädde
Krm svartpeppar
Ev ½ tsk salt
½ dl persilja

Dela blomkålen i mindre bitar, koka med buljongtär-
ning ca 10min. Häll av och spara buljongen. Mixa 
blomkålen till slät puré. Blanda med buljong och 
grädde. Koka upp och smaka av med salt och peppar. 
Strö över persilja och ringa ev. över olivolja.

Grov limpa utan jäst, 1 st
5 dl rågsikt ugn 175°
5 dl havregryn 1 ½ tim
3 dl fiber havregryn
2 tsk bikarbonat
1 tsk bakpulver
1 tsk salt
(1 msk malda brödkryddor)
2 dl mörk sirap
5 dl filmjölk
1 dl hela linfrön
1 dl solrosfrön

Blanda alla torra ingredienser, tillsätt filmjölk och sirap. 
Smörj en 2-liters brödform. Strö solrosfrön i botten på 
formen och häll i smeten. Grädda.

OBS! lägg på folie efter 
halva gräddningstiden

Gemenskap och motion är en 
bra kombination, välkommen på 
tisdagspromenaden! 
Ett bra alternativ att träffas i dessa 
smittotider. Kom när det passar 
dig, ingen anmälan. 
Vi har ett nytt upplägg med två 
promenader att välja på varje 
gång.

Kl 9.30-10.30 
– lite längre promenad
Kl 10.00-10.30 
– lite kortare promenad

Vårterminen startar 12 jan i 
Bredaryd och 19 jan i Kulltorp



Dop i 
Bredaryd 

Julia Boman    
Elsa Karlsson    
Charlie Johansson   
Maja Edenvärn

Konfirmerade i Bredaryds pastorat

Vigda i 
Bredaryd 

Ronja Trehag & Jacob Åsberg

Kulltorp

Arvid Svensson
Liv Eriksson
Charlie Olsson
Harry Falk
Nellie Ring 
Thilde Erlandsson

Kristian Olsson Berndtsson
Majken Eriksson
Mathilda Hoof
Melker Nilsson
Melker Petersson
Saga Schmeing 
Tilda Ivarsson 
Vera Värn
William Hjalmarsson
Wilma Lindberg

Alice Adesund    
Alfred Udd    
Arvid Björstrand   
Arvid Lagergren 
Emmie Sandberg   
Hedda Jarlstam  
Ida Hög
Jacob Ericson    
Jenny Johansson 

Kulltorp

Förda till gravens vila 
Bredaryd

Kenneth Petersson

 
Kulltorp

Ann-Britt Simonsson
Kjell Gustafsson
Ulla Melkersson

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

Lovad vare Herren dag efter dag!
Han bär vår börda, Gud är vår räddning
                                            Ps. 68:20

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

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

I Bredaryd startade en ny 
verksamhet på tisdagar – 

Barnvagnspromenad. 
Ett gott och härligt gäng tras-

kade på i ur och skur, 
på landsväg och i skog.

Bland miniorerna i Kulltorp är 
det populärt att spela Twister 

och klä ut sig. 

Juniorerna i Bredaryd var 
på Svenska kyrkans höstläger 

på Tallnäs. 
Temat i år var: Världen

Stor & liten, Bredaryd, började höstterminen med uteverksamhet. Det finns mycket att titta på i 
naturen. Ibland kom även Ugglan på besök och han vill gärna veta vilka barn som är där.

G-klaven är en nystartad barnkör för 4-6 åringar. Vi träffas och sjunger och leker med rytm 
och rörelse och varje sångstund avslutas med en kort samling. 

Under tiden finns det ”väntkaffe” till föräldrarna i rummet bredvid.  
Är du intresserad av att vara med? Kontakta linda.bergstrand@svenskakyrkan.se

Vårterminen för våra barnverksamheter drar igång v.3 och v.4, 
se ordinarie annonsering.

BARNVERKSAMHETEN   14



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

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. KOMINISTER 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: 070-689 82 08
ANSVARIG UTGIVARE Susanne Johansson


