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En påsk
med hopp
• Vad gör vi när inget är som vanligt
• Din röst är viktig
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Det finns nån som väntar på dig

D

en här våren är nog efterlängtad som få. Vi har väntat länge på att

kunna lämna det tunga och besvärliga bakom oss. Vi hoppas på vaccinet. Vi längtar efter värme, gemenskap och efter nytt, blommande liv.
Många av oss har levt i sorgeprocesser under sista året eller har påverkats
av andras sorg. Hur kommer vi vidare nu?

snart är det påsk. Av dem som berättade om den uppståndne Jesus, den
första påsken, var det flera som hade blivit besvikna, sorgsna och gett upp.
Men livet vann och Guds kraft kan förvandla det mörka och hopplösa till liv
och kraft igen. Detta behöver vi nu!

under hela pandemi-tiden har kyrkan erbjudit möjlighet till samtal: Kyrkorna har varit öppna för alla, många av oss har erbjudit samtal på olika sätt.
Dygnet runt finns alltid möjligheten genom Jourhavande präst. Tack alla ni
som möjliggör detta genom att vara medlemmar i Svenska Kyrkan! Ert stöd
spelar stor roll för många, för den som lever ensam eller som saknar trygghet
i vardagen.
Ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull (Rom
14:7). Varje människas liv spelar roll för andra. Även om jag under mina 20
år som präst har mött människor både på landsbygd och i stad, så har alla
spelat en roll för andra. Även den som känt sig väldigt ensam har påverkat
andra eller haft personer i sin närhet som saknat denne, efter ett dödsfall.
Därför har vi alltid en chans att göra något gott för en annan människa.
Så länge vi lever. Vi behöver gemenskap och någon som lyssnar. Och
kyrkan finns för att samla ihop alla som vill leva under Guds nåd.
genom att du engagerar dig i kyrkan som ideell eller som
förtroendevald är du med och påverkar hur vi blir mer betydelsefulla både för dig själv och andra.
I höst är det Kyrkoval: Engagera dig i en nomineringsgrupp och rösta i valet! Din röst är viktig. Ditt liv betyder nåt viktigt. Och det finns alltid nån som väntar
på dig.
• KRISTIAN
Din kyrkoherde
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Vad gör vi
när inget är
som vanligt?

V

år uppgift som kyrka är att
möta människor för att dela tro
och liv och finnas som ett stöd i
alla livets skeden. Under pandemin har
vi varit tvungna att tänka nytt, fundera
över nya vägar att nå människor. Vi har
jobbat på sätt som vi inte skulle haft en
tanke på innan.
Vi har satsat mycket på digitala lösningar men det finns fler möjligheter för
dig som vill känna dig delaktig i vad vi
som kyrka erbjuder alla som vill:

Varje vecka har vi andakt. Den kan du
se via vår Facebooksida och hemsida.
Öppen kyrka. Du som inte har möjlighet
att ta del av de digitala sändningarna kan
besöka kyrkan när den är öppen, dels i
samband med gudstjänsttid på söndagar,
dels vissa tider på vardagar.

Ungdomsverksamheten. Våra ungdomar har under större delen av förra året
kunnat genomföra sina planerade aktiviteter. När det inte gått har vi också hållit
kontakt med dem via brev, mejl och filmsnuttar på Youtube.
Präster och diakoner. Många som drabbas av pandemins verkningar kontaktar
våra präster och diakoner. Behovet av
samtal har varit, och är, stort hos många.
Inköp och annan hjälp. Kyrkans personal, i samarbete med många av dem som
arbetar ideellt i församlingen, stöttar
människor med hjälp av inköp och andra
ärenden.

nu hoppas vi på ett ljusare 2021 där vi
kan mötas i alla våra ordinarie verksamheter. Berätta gärna för oss vad du tycker
om det vi har gjort under 2020. Kanske
finns det idéer som vi ska behålla även
när livet återgår till det normala.
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foto: kristian yngvesson

Äntligen är det nytt år, efter
ett 2020 som blev ett annorlunda år för oss alla: Många
drabbades av sorg och ensamhet och även om vi inte själva
blev drabbade av sjukdom så
skedde det stora förändringar i
vardagen. Så mycket som varit
helt naturligt i våra liv, är ännu
inte är möjligt.

Vi jobbar för att du ska få ett bra val!

upp
ovalet

Här är valnämnden som organiserar kyrkovalet 2021 i vår församling.
Valet är till för att kyrkan ska upplevas angelägen och fungera så väl
som möjligt. Vad tycker du är viktigt? Genom att du röstar och gärna
deltar aktivt själv, som förtroendevald, kan kyrkan prioritera rätt och
vara lyhörd för dina och andras behov. Fundera, prata med andra och
hör av dig, så kan du göra en viktig insats. För din skull och för alla
andra som bor i vår församlings område. Välkommen att höra av dig –
omgående – till någon av dessa representanter:
FÖRETRÄDARE FÖR NOMINERINGSGRUPPERNA:
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: Liz Odqvist telefon 0729-679012
Församlingens väl: Thomas Larsson telefon 0733-585737
Samlingslistan: Håkan Andersson telefon 0701-749091

Hallå där! Anna Lannsjö

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT

Du som vill ställa upp som kandidat i
kyrkovalet måste:

som började som begravnings
administratör på 50 procent hos
fylla 18 år senast på valdagen.
ossi detiområde
januari.
vara kyrkobokförd
valet
tillhöra Svenska kyrkan.

vara döpt i Svenska kyrkan eller annat
kristet samfund, eller tidigare ha varit
förtroendevald i Svenska kyrkan.

gäller (för kyrkomötet är du bara valbar
i det stift där du är kyrkobokförd).

Vem är du?

– Jag bor i Bosnäs tillsammans med min
man och våra tre pojkar som är fyra, sex
och åtta år gamla. Jag tycker om att vara
kreativ och har gärna något textilt projekt på gång. Som familj är vi engagerade
i Korskyrkan i Borås men på gudstjänsttid i pandemitider hittar man oss ute i
naturen med fikakorg på någon trevlig
vandringsled.

ställa upp i kyrkovalet hittar du på
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Vad har du
gjort innan du
började här?

– Tidigare har jag
jobbat i textilbranschen, bland annat med
liturgiska textilier och arbetskläder. Jag
kommer även fortsättningsvis ha kvar
min egen firma, inom textil.
Vad ser du fram emot i ditt nya jobb?

– Att få lära känna medarbetarna och
sätta mig in i arbetsuppgifterna. Det
känns fint att få jobba i kyrkan och vara
en del i arbetet här.

foto: louise blomqvist

ad? Då kan uppdraget
kyrkan vara något för dig!
att ställa upp i kyrkovalet.
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V

arje söndag firas gudstjänst
runtom i världen. Det senaste året
har detta fått ske på annorlunda
sätt. En del kyrkor har varit stängda, deltagarantalet har begränsats och så vidare,
men söndagen har alltid varit en särskild
dag.
Att vi firar gudstjänst på just söndagar
är faktiskt för att varje söndag ses som en
uppståndelsedag. Det vill säga att vi varje
söndag får påminnas om just påskdagen,
den dag då Jesus uppstod från de döda.
Påsken innehåller allt det som en människas liv kan innehålla: Glädje, fest, gemenskap, svek, ensamhet, rädsla, sorg,
förvirring, men också om hopp och jublande eufori. Där finns frågor, samtal
och möten.
Det kan kännas tryggt att veta att Jesus
själv har gått igenom detta. Därför kan
han också känna med oss i vår oro, i vår
förvirring och sorg – och han vill också
dela vår glädje.
De första lärjungarna funderade också. De fick vara med, trots sina fel och
brister.

agnu
s

Vi kommer att fira påsk i våra
kyrkor, på något sätt. Hur vi
gör det vet vi inte i skrivande
stund. Vi informerar dig via vår
hemsida och i predikoturerna i
dagspressen. Men ett är klart:
Vi kommer att fira påsk!
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På långfredagen skakas jorden i en
jordbävning. Förlåten, det skynke som
dolde det allra heligaste inne i templet,
går mitt itu och det är nu öppet rätt in
i det allra heligaste. Det visar att alla
människor har lika stor rätt – och möjlighet – till att möta Gud och ha en relation
med honom.
Påskdagen visar att det som först syntes hopplöst och omöjligt faktiskt kan
vändas till något helt annat. Det väntar
ett nytt sorts liv, med nya möjligheter.

under många tider har det varit svårt
och till och med farligt att vara kyrka och
fira gudstjänst, för att regenter har varit
eller är emot kristen tro. Ändå har kyrkan överlevt.
Idag står vi inför en helt annan utmaning, när vi lever under pandemin. Vi får
fortsätta att be, vara rädda om varandra,
tro och hoppas att vi på ett smittsäkert
sätt kan få träffas i våra kyrkor och fira
vår största högtid tillsammans.
• INGRID J HERMANSSON
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Vi längtar efter
gudstjänstgemenskap

N

är detta skrivs vet ingen hur det kommer att se ut under våren. Vi hade öns-

kat att vi kunde ha en kalender för alla söndagar som vi brukar, här i mitten av
Kyrktuppen, men vi inser att det inte är möjligt utifrån det osäkra läget.
Men varje söndag kommer kyrkklockorna att ringa och vi kommer att fira gudstjänst på något sätt. Vi fortsätter med Öppen kyrka med andakt på söndagarna så länge
det är en omfattande smittspridning i samhället och restriktionerna ligger kvar. Men så
fort vi har möjlighet så kommer vi öppna för gudstjänster med fler besökare och olika
typer av gudstjänster.
Håll utkik på vår hemsida, Facebook-sida och i predikoturen i Borås tidning.

Fasteaktionen 2021 inleds
på fastlagssöndagen den 14
februari och pågår fram till
palmsöndagen den 28 mars.

Å

rets fasteaktion ska bidra till

att lindra konsekvenserna av
coronapandemin. När samhällen slagits sönder, både socialt och ekonomiskt, fortsätter Act Svenska kyrkan
tillsammans med partner att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat. De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp ska
vara mer hållbara, demokratiska, inkluderande och bättre rustade än tidigare.
Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt
oss göra det.
Fastebössor finns att hämta i våra
kyrkor för dig som vill ha en
hemma på köksbordet. Flera av våra
kollekter under fastetiden går till Fasteaktionen.
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Välkommen till vår
digitala samtalsgrupp på Zoom
Vi har en öppen grupp med fristående träffar. Gruppen startade
i advent och vi har sedan fortsatt
ses ungefär varannan vecka. Vi
möts digitalt via verktyget Zoom,
som du enkelt använder vid din
dator eller där du surfar.
Vi börjar i bibeltexterna inför
helgen och samtalar sedan om tro
och liv i vår vardag just nu.
I mars möts vi fredagarna
den 5 respektive den 19 klockan
10.00–11.00. Då är temat ”samtal
i fastetid”. Fler träffar planeras för april och maj.
Anmäl dig till Anna Frisk så
får du länkar till träffarna!

Andakt i all enkelhet
En andakt kan firas på
många sätt. Du kan hålla en
egen andakt i ditt hem.

E

n andakt kan vara att du
tänder ett ljus och ber en bön.
Till höger finns också ett förslag på en längre andakt. Saknar du
psalmbok är du välkommen att låna
en i våra kyrkor. I Svenska kyrkans
psalmbok finns också en bönbok men
även bibelord för söndagarna, med
texter som räcker till en varje dag. Ett
annat tips är appar, som Taizéappen
och Bibelappen (Youversion).
Hör gärna av dig till prästerna i
församlingen om du har någon fråga
eller önskar hjälp med något.
FÖRSLAG PÅ BÖNER:

foto: magnus aronsson

Gud, ge mig sinnesro att
acceptera det jag inte kan förändra
Mod att förändra det jag kan
Och förstånd att inse skillnaden.
Jesus Kristus, rör vid våra hjärtan
så att vi inte bara ber för oss själva.
Se till att vi delar allt med dem
som ingenting har.
Var du ett bröd för dem som hungrar.
Var med dem som saknar allt,
och med dem som har livets goda.
Vi som alla är dina barn,
fyll oss med din blick
och din kärlek,
så att vi alla kan älska varandra.

ANDAKT I HEMMET:

• Sjung eller läs en psalm
• Bön
• Bibelläsning
• Tystnad med tid för reflektion
• Förbön för det som finns i ens
hjärta
• Herrens bön
• Sjung eller läs en psalm
• Välsignelsen

Gud, du som finns bortom mina
tankar och förstånd,
förlåt mig när jag inte ser dig,
i andra eller i mig själv.
Ge mig tålamod och glädje,
ge mig din blick för din värld.
Tack för att du är här,
hos mig och hos varje människa.
Hjälp mig leva i din närhet och
växa i tro.
Helige Gud, jag vill be för alla dem
jag bär inom mig.
Ge hälsa åt de sjuka,
tillit till de oroliga,
och hopp till de som känner att de
inte orkar längre.
Låt mig känna din närhet,
och var även hos alla som lever
långt bort.
Jag ber för alla dina barn och hela
din skapelse.
Amen
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En handlare med 

entusiasm och engagemang
Henrik Forsberg på Ica Nära i
Hedared känner både ansvaret
för att folk ska få mat på bordet och glädjen i att få ge tillbaka något bra till orten där
han växte upp.
– För somliga innebär vi den
dagliga träffpunkten.

H

erregud så roligt, utbrister Hen-

rik lämpligt nog när han får frågan om en intervju i Kyrktuppen.
Entusiasmen är inte att ta miste på och
det är nog den där entusiasmen som fick
honom att ta sig an driftsansvaret för
Icabutiken i Hedared när frågan kom för
drygt två år sedan. Trots sina nu 31 år har
han en diger karriär bakom sig inom livsmedelshandeln. Bland annat har han arbetat på Coop och Citygross i Borås och
projekterat nya Citygrossbutiker. Men
efter många år med ledande befattningar
på olika icabutiker betämde han sig för
att ta en paus från butikslivet. Då ringde
de från Hedareds Sand och Betong, som
äger den lilla butiken vid vägkorsningen i
Hedared. Affären var nedläggningshotad
och hade länge levt med minusresultat.
Kunde Henrik se det som en utmaning?
– Jag behövde fundera några veckor.
Att vara handlare innebär jobb röda
dagar, helger, sena kvällar och tidiga
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morgnar. Men sedan kändes tanken på
butiken enbart rolig. Men det hade inte
varit samma sak om det inte hade varit
just här.

henrik som vuxit upp med att kunna
springa till den lilla affären i Hedared
”bara för en påse ostbågar” visste att det
var nödvändigt att få med sig de närboende i engagemanget för att rädda den.
Och med sin entusiasm och stora ambition valde han ett lite ovanligt sätt att
köra igång: Med lappar i allas brevlådor
med inbjudan till möte i församlingshemmet där han berättade om både sig själv
och om butikens kritiska läge.
– Jag ville veta vad som var viktigt för
dem, för att de skulle vilja handla i Hedared. Lokalproducerade varor och rent
och fräscht i butiken var det viktigaste
för folk.
Hösten 2018 stängdes affären under
två veckor för renovering. Och lokalbefolkningen ställde upp och arbetade ideellt.
– Det var faktiskt helt
otroligt! De gjorde det
omöjliga möjligt.
Henrik Forsberg
återvände till
Hedared och
sin barndoms
matbutik med
stor entusiasm.

foto: privat

Jag är för alltid tacksam för den hjälpen.
Och det kom många fler än vad jag någonsin kunde drömma om, en dag var vi
15 personer som arbetade tillsammans.
Med goda relationer till andra Icahandlare kunde Henrik också få affären
modern genom att få överta butiksinredning nästan utan kostnad.
– Så nu har vi fräscht, ordning och
reda. Vi får toppbetyg både från våra
kunder och Ica.
Med satsningen på ett större och bredare sortiment med lokalproducerat från
bagerier och bönder, har också omsättningen vänts från minus till plus.
– Vi säljer nästan lika mycket mellanmjölk från Holmryds mejeri i Bredared
som av Icas egna.

under pandemin har betydelsen av en
liten, lokal affär ställts på sin spets.
– Det kan komma in en äldre dam eller
herre som vi pratar med en stund. Kanske är vi deras enda, dagliga träffpunkt.
Vi får ha en nyckelroll i deras liv, både för
att kunna handla mat och för det sociala.
Det känns väldigt roligt.

Många upplever också att den lilla
butiken känns tryggare att handla i, än
en stor, trots skillnaden i yta. Under kontorstid kan man ibland handla ensam
när ingen annan är där. Och Henrik har
frivilligt sänkt maxgränsen för antal kunder. Högst tolv släpper han in fast ytan
medger 15.

henrik plockar också ihop matkassar till dem som inte kan handla själva.
I skrivande stund bidrar Svenska kyrkan
med hjälp klockan 13.00 till 15.00 på
onsdagar. Henrik, som själv är troende,
tog initiativet att fråga församlingen om
hjälp när hans egna händer inte räckte
till.
– Jag blir nästan tårögd när jag tänker på Edvard Nyman, en yngre kille som
hjälper till under kyrkans timmar. Han är
så otroligt positiv och härlig, alltid engagerad att hjälpa kunderna. Han är verkligen en hjälte som ställer upp helt ideellt.
Det är faktiskt väldigt fantastiskt att få
ha en närbutik som vår här i Hedared.
• TEXT: ANNA HAGNELL
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foto: maggan brisell a

Emmausvandring
mellan Sandared och Sandhult
Annandag påsk 5 april klockan 10.30
Vi inbjuder alla nya och gamla pilgrimsvandrare att följa med på en vandring mellan
Sandared och Sandhult i påsktid.

Anmälan till Göran Eskilsson
senast den 1 april
Alla aktuella datum
för våra aktiviteter
hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/
sandhult

Ansvarig utgivare: Kristian Yngvesson
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör)
Louise Blomqvist
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
Omslagsbild: Kristian Yngvesson
Tryck: Stema, Borås
Deadline för material till nästa
nummer är 15 april 2021.
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foto: anna hagnell

Vi startar vår vandring vid
Sandareds kyrka klockan 10.30.
Dagen avslutas ungefär klockan 16.00
vid Sandhults kyrka.

Kontaktuppgifter
Sandhult-Bredareds församling
Församlings- Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 10–12, onsdag 13–15
expedition
telefon: 033-22 57 50
e-post: sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sandhult
Adress: Sandhult-Bredareds församling, Strandvägen 4, 518 32 Sandared
Präster

Kristian Yngvesson,
kyrkoherde
Anna Frisk
Ingrid Joelsson Hermansson
Louise Nordh

033-22 57 51

kristian.yngvesson@svenskakyrkan.se

033-22 57 52
033-25 85 43
033-22 57 53

anna.frisk@svenskakyrkan.se
ingrid.joelsson@svenskakyrkan.se
louise.nordh@svenskakyrkan.se

Diakoner

Göran Eskilsson
Ing-Marie Hellsing

033-22 57 54
033-22 57 67

goran.eskilsson@svenskakyrkan.se
ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker

Samuel Björkman, organist
Staffan Lenberg,
församlingsmusiker
Carin Norelius, kantor

033-22 57 64 samuel.bjorkman@svenskakyrkan.se
0703-31 58 20 staffan.lenberg@svenskakyrkan.se
033-22 57 62

carin.norelius@svenskakyrkan.se

Barn- och
ungdom

Louise Blomqvist
Anne Carlsson
Carina Larsson
Fredrik Olofsson
Catherine Sandblom
Maja Sundkvist Kräutner

033-22 57 59
033-22 57 58
033-22 57 56
033-25 85 40
033-22 57 55
033-15 68 46

louise.blomqvist@svenskakyrkan.se
anne.carlsson@svenskakyrkan.se
carina.y.larsson@svenskakyrkan.se
fredrik.olofsson2@svenskakyrkan.se
catherine.sandblom@svenskakyrkan.se
maja.s.krautner@svenskakyrkan.se

033-25 85 49
033-25 85 48

ann-louise.nuorimaa@svenskakyrkan.se
linda.appelkvist@svenskakyrkan.se

033-22 57 69
033-22 57 69

anna.lannsjo@svenskakyrkan.se
linda.appelkvist@svenskakyrkan.se

Administration

Ann-Louise Nuorimaa
Linda Appelkvist

Begravning/ Anna Lannsjö
gravskötsel Linda Appelkvist

VAKTMÄSTERI
Kyrkogårdschef

Hans Carlsson

0709-24 50 19 hans.carlsson@svenskakyrkan.se

Bredareds kyrka
Församlingshem

Kjell-Åke Hylander
Karin Larsson

033-22 57 65
033-22 57 63

kjell-ake.hylander@svenskakyrkan.se
karinmaj-britt.larsson@svenskakyrkan.se

Hedareds stavkyrka 033-22 57 50
och församlingshem Marie P Carlsson

sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se
033-25 85 47 marie.p.carlsson@svenskakyrkan.se

Sandareds kyrka Jari Frondelius
Församlingshem

033-22 57 57

jari.frondelius@svenskakyrkan.se

Sandhults kyrka
		
Församlingshem

033-22 57 68
033-22 57 61
033-25 85 44

martin.bjaringtoft@svenskakyrkan.se
kjell.ejderhall@svenskakyrkan.se
anders.g.johansson@svenskakyrkan.se

073-3585737

larsson.thomas55@gmail.com

Martin Bjäringtoft
Kjell Ejderhall
Anders Johansson

Förtroendevalda Thomas Larsson,
		
ordförande kyrkorådet
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Behöver du
någon att
prata med?

U

nder året med Covid-pandemin har många
livsfrågor ställts på sin spets. Hur ser jag på
döden? Vad innebär lidande? Hur upplever jag
det osynliga hot ett virus kan innebära?
Samtidigt upplever många en stor ensamhet då avstånd och isolering blivit en nödvändighet i samhället.
Vi saknar närhet, vänner, umgänge, utflykter, konserter, gudstjänstbesök – ja vi saknar gemenskap!
i svenska kyrkan erbjuder vi personliga samtal. I
foto: magnus aronsson

församlingen har vi både präster och diakoner som
tar emot den som vill ha någon att prata med, på bokade tider.
Känner du, eller någon i din närhet, att du behöver ett samtal så
kontakta oss! Du hittar kontaktuppgifter direkt till präster och
diakoner på föregående sida! Du kan också ringa församlingsexpe
ditionens växel på telefon 033-22 57 50.

i tider som är utmanande behöver vi också finnas för varandra
som medmänniskor. Kanske har du en granne eller någon annan
i din närhet som du vet är ensam eller i karantän? Ett telefonsamtal eller att mötas utomhus kan betyda så mycket för den
som är ledsen och isolerad. Vi är skapade för gemenskap.

under den tid på dygnet som många andra verksamheter är stängda erbjuder Svenska kyrkan Jourhavande präst,
som en samhällstjänst, över hela landet. Du når den kostnadsfria tjänsten genom nödnumret 112, och ber att få bli
kopplad till Jourhavande präst. Tack alla ni som är tillhöriga
Svenska kyrkan och gör detta möjligt.
Du får tala med en präst som är närvarande, lyssnar och delar
det bekymmer du vill prata om. Både du och den präst du får tala
med är anonym och prästen har absolut tystnadsplikt. Du behöver
inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att ringa hit.
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Någon att
prata med?
Vill du samtala
med någon?
Vi finns för dig!

