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Du är en
del av ett

sammanhang

• Missing people hjälper ideellt med hjärtat
• Tillsammans så mycket vi kan
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Can you hear a million voices?

T

usse från sverige sjunger för miljoner lyssnare: Kan du höra en
miljon röster ropa?
Sången påminner oss om något viktigt – vi är inte ensamma. Vi
hör ihop i ett sammanhang. Och att vi ska låta livet segra över allt som
vill hindra oss!
kanske behöver vi just det nu, efter lång tids isolering, och många råd,
att hålla oss för oss själva. Tonen i dialoger mellan människor har blivit
hårdare, i takt med att vi träffar allt färre och inte kan dela livet med dem.
Vi behöver få tillbaka våra sociala sammanhang, vi behöver se andra
och själva bli sedda. Se varje liv som en del av en helhet.
Tillhörighet är viktigt.
i ett sammanhang förstår vi att våra behov hänger ihop med andras.
Det som du är bra på, dina gåvor, behövs, inte bara för dig själv, utan
också för andra. Detsamma med mig.

i vår församling hör vi ihop med alla som vill vara med. Och med
många fler. Vi hör ihop med miljarder människor, runt om hela jorden.
Och så hör vi ihop i grannskap, vänskap och familjer. Jesus ser oss alla
som en helhet och ger oss det viktigaste: Jag har kommit för att de skall
ha liv, och liv i överflöd (Joh 10:10).
för att vi som lokal kyrka på bästa sätt ska kunna stötta, uppmuntra,
trösta, berätta och be, närvara i livets alla lägen, behövs din röst. Hur ska
vi vara kyrka? Vad är viktigast? På vilket sätt vill du ha det?
rösta därför i kyrkovalet i höst. Hör av dig till dina
förtroendevalda som representerar dig. Och hör av dig
till mig eller andra av oss anställda. Berätta, fråga, inspirera! Vi ska jobba fram en ”instruktion” som styr
vad vi ska göra, vad som är livs-viktigt och behöver dina tankar. Församlingen finns här för just dig.
Samt för alla andra omkring.

önskar dig en fin sommar, du som är en viktig
del av ett sammanhang.
fo

to

• KRISTIAN
Din kyrkoherde
: an

2

na h
ag n ell

SOMMARTORSDAGAR
I HEDARED

Välkommen till
gemenskap i församlingshemmet i Hedared i sommar!
Vi har öppet varje torsdag från
17 juni till och med 12 augusti
klockan 14.00–17.00.
Under Sommartorsdagarna finns
det möjlighet att träffas och
prata en stund och dricka kaffe.
Vi har lotteri, det finns möjlighet
att gå tipspromenad på området
och man kan också vandra en
enkel meditationsvandring.
Andakt har vi klockan 16.00.

Varmt
välkommen!
foto: magnus aronsson
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– Jag tror att livet är en gåva
som vi ska ta vara på, säger Elin
Grönlund från Missing people.
Hon var med och höll i den
stora sökinsatsen i Bredared i
mars, där en man hittades avliden.
– Jag har alltid brunnit för att
stötta människor i kris och katastrof, säger hon om sitt ideella engagemang.

W

ow, så vad fantastiskt, var
min känsla när jag såg det stora
pådraget av engagerade männi
skor, berättar Elin om sin första eftersökning i Missing peoples regi.
Sedan dess har hon snabbt utbildats
till ”grönväst” och kan leda sambandscentralen när man söker efter någon. Det
blev ett stort sök också denna gång, ef-

foto: missing people
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ter mannen som försvann ifrån sitt hem i
Skogsbygden. Både medlemmar och and
ra, alla ideella, iklädda gula reflexvästar,
sökte på flera platser i trakterna.
– Det är så fint att se hur många som
vill hjälpa till. Vi vill bidra till att anhöriga får hem den människa som saknas.
Sen hoppas man ju alltid att det blir ett
lyckligt avslut, att man hittar den försvunne vid liv. Men det viktigaste är att
det blir ett avslut, att de får hem sin familjemedlem. Att aldrig få ett avslut, är
jättejobbigt för anhöriga.
Missing people ger sig aldrig ut för att
söka efter en försvunnen person, utan att
det först har kommit in en polisanmälan
och att Polisen gett klartecken. Samarbete är a och o på många plan, menar Elin.
– Vi har ofta kontakt med kyrkor och
församlingshem. Det är fantastiskt hur
vi ofta kan låna utrymmen för vår sambandscentral. Det är dessutom en bra
plats att vara på för det är bra lokaler
men också nära till krishantering i form
av präster eller diakoner vilket ju är bra i
en krissituation.
När mannen hittades hade Missing
people inrättat sig i församlingshemmet
i Bredared och församlingens kyrkoherde Kristian var med på plats. Dagarna
innan hade man varit i Equmeniakyrkan
i Skogsbygden. Ofta ställer kyrkans personal eller lokalbefolkningen upp med

foto: missing people

Hjälper med rent hjärta

foto: privat

olika former av praktiskt stöd som fika,
kaffe eller kanske för att låna ut flytvästar.
– Människor vill hjälpa till på sitt sätt.
Sekretessen kring varje fall är stark,
varför Elin inte kan berätta något kring
omständigheterna i Bredared.
– De flesta som deltar i ett sök förstår
ju att man kan göra de jobbigaste fynden.
Fast jag tror aldrig att man vänjer sig.
Själv arbetar jag i vården och där möter
jag ofta döden. Men jag vänjer mig inte
heller. Alla dödsfall är unika.
Missing people har rutiner för dem
som hittar en avliden person. Därefter
avsluts ärendet för organisationens del, i
samråd med anhöriga och Polisen.
– Missing people arbetar helt ideellt
och det tycker jag är helt fantastiskt. Det
är människor som med rent hjärta lägger
sin tid för att hjälpa andra människor.
Det vill jag vara en del av. Jag har alltid
varit en sådan som brinner för att hjälpa
till där det behövs: Mänskliga rättigheter,
trygghet, kriser. Det har drivit mig hela
mitt liv.
• ANNA HAGNELL

Elin Grönlund
aktuell : Ideell volontär på

Missing people Sjuhärad, ledde
sökningen i Bredared i mars
ålder : 28 år
bor : Skene
familj: Man och två barn
yrke: Undersköterska i hemtjänsten
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Pilgrimsvandring
Välkommen till gemenskap på gående fot, vid
vår pilgrimsvandring den 19 juni klockan 9.30
Vi startar vid Sandareds kyrka och går en runda
på cirka en mil.
Tag med egen matsäck.
Anmälan till Göran Eskilsson, senast den 16 juni.

Välkommen in
i stavkyrkan!

Hedareds stavkyrka är öppen hela
sommaren med kunniga guider på
plats. 1 maj–13 juni är den öppen på
helger klockan 11.00–18.00. Den 14
juni– 15 augusti är den öppen dagligen
klockan 11.00–18.00 och den 21–22
augusti samt den 28–29 augusti är den
öppen klockan 11.00–18.00.

Hedareds stavkyrka är Sveriges enda
bevarande stavkyrka, byggd omkring
år 1500. Den är väl värd ett besök –
välkommen!
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foto: anna hagnell

På grund av rådande omständigheter
vill vi att ni inväntar guiden som kommer att ta emot er innan ni går in i
kyrkan. Vi kommer bara att släppa in
ett fåtal personer åt gången.

Ny församlingsinstruktion
Vi håller nu på att ta fram en
ny församlingsinstruktion. Den
ska fungera som ett styrdokument för hela församlingens liv,
vad som är viktigt att prioritera.
Kyrkoherde Kristian Yngvesson
förklarar mer.
• Vad är en församlingsinstruktion?
Den är lite som en blandning av en resebyrås websida och ett politiskt partiprogram.
Den ska visa upp några mål, som är noga
utvalda efter mångas önskningar och erfarenheter. Sen ska de beskrivas, vad som
går att göra, varför just dessa mål är så
betydelsefulla, och vägen dit. Sedan ska
det också finnas en ideologisk grund och
ett tydligt syfte med hela verksamheten.
Annars ser jag det som en vidareutveckling av den första församlingsinstruktionen då Jesus säger till lärjungarna: ”Åt
mig har getts all makt i himlen och på
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: Döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär dem
att hålla alla de bud jag har gett er. Och
jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matt 28:18–20. Det är grunden för hela
kyrkan.

• Vad ska en församlingsinstruktion
innehålla?
Grunden består av två saker: en områdesanalys utifrån hur vår församling är,
hur församlingsborna mår, vad vi gör,
rörelsemönster och behov. Det andra är

en beskrivning av vår teologiska grundsyn, vilka delar i tron som är särskilt
viktiga för oss, och detta ska kopplas
till Skara stifts vision att tillsammans i
ord och handling tala tydligt om Jesus.
Sedan ska en barnkonsekvensanalys vara
med, som visar hur våra barn påverkas
av det vi gör och beslutar. Det pastorala programmet är huvuddelen där vi
berättar om vad vi ska göra och hur vi
ska göra det, om våra gudstjänster och
kyrkor, om dop och nattvardsfirande och
liknande. Dessutom ska det finnas med
några väl utvalda utvecklingsområden.

• Kan jag som församlingsmedlem
påverka innehållet?
Ja absolut! Det hoppas jag! Arbetet med
att ta fram den ska ge tillfälle till reflektion och samtal. Det bästa är att så många
som möjligt engagerar sig i detta. Jag vill
gärna höra alla tankar som finns och önskar att alla som är intresserade hörde av
sig under juni månad, via mail, sms eller
telefon. Och att komma till kyrkoforumsträffarna som vi har, är minst lika bra.
Det finns en arbetsgrupp som leder arbetet som ska pågå ungefär ett år, samt kyrkorådet och anställda arbetar på olika
sätt med detta.

• Vad hoppas du uppnå med en ny församlingsinstruktion?
Att många goda viljor och idéer samlas,
samtalas om och påverkar så att vi får en
ännu mer välkomnande, kristuscentrerad
och livfull församling.
• KRISTIAN YNGVESSON
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Sommaren
i våra kyrkor
juni

På dessa platser och tider firar vi andakt eller
gudstjänst efter rådande restriktioner.

JUNI
6/6

Första söndagen efter trefaldighet
Hedared
18.00
Sandared
11.00

13/6 Andra söndagen efter trefaldighet
Bredared
11.00
Sandared
16.00
20/6 Tredje söndagen efter trefaldighet
Sandared
11.00
Sandhult
16.00
26/6 Midsommardagen
Hedared
16.00

juli

27/6 Den helige Johannes döparens dag
Bredared
18.00

JULI
4/7

Apostladagen
Bredared
Sandared

11.00
16.00

11/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet
Sandared
11.00
Sandhult
16.00
18/7 Kristi förklarings dag
Bredared
18.00
Sandared
11.00
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augusti

25/7 Åttonde söndagen efter trefaldighet
Hedared
18.00
Sandared
11.00

AUGUSTI
1/8

Nionde söndagen efter trefaldighet
Bredared
11.00
Sandhult Götseredstugan 15.00

8/8

Tionde söndagen efter trefaldighet
Hedared
16.00
Sandared
11.00

15/8 Elfte söndagen efter trefaldighet
Bredared
11.00
Sandared
16.00
22/8 Tolfte söndagen efter trefaldighet
Bredared
16.00
Sandared
11.00
29/8 Trettonde söndagen efter trefaldighet
Bredared
11.00
Sandared
16.00

Någon att
prata med?

Vill du samtala med någon?
Vi finns för dig!
Kontakta diakonerna för
ett personligtsamtal:
Ing-Marie Hellsing
Göran Eskilsson

foto: magnus aronsson

Alla aktuella datum
för våra aktiviteter
hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/
sandhult
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foto: magnus aronsson

Inspelning pågår …
I början av 2020 var vi, liksom
många andra församlingsmedarbetare i Svenska Kyrkan, inte
så vana vid att filma, varken att
hålla i kameran eller stå framför
den. Men när samhället stängde
ner mer och mer och vi inte hade
möjlighet att fira gudstjänster
eller bedriva annan verksamhet
så som vi hade önskat, började
vi att filma så smått.

F

rån början var det korta andak-

ter som vi filmade med vår egen
mobil och klippte ihop efter bästa
förmåga. De korta andakterna lades ut
på vår Facebooksida och vi fick positiv
respons på att vi inte bara ställde in vår
verksamhet utan faktiskt försökte ställa
om.
Under året blev våra andakter mer avancerade och vi filmade på många olika
ställen. Förutom i våra kyrkor och församlingshem har vi bland annat varit
vid Trummesjön, i Hjortsberg, på logen i
Holmryd och på flera andra platser runt
om i församlingen.
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Alla yrkesgrupper har också varit inblandade, även om det så klart är präster,
musiker och diakoner som har lagt ned
mest tid och engagemang på våra andakter så har det även pedagoger, vaktmästare och administrativ personal bidrag till
flera andakter.
Vi tycker att det är jätteroligt att det är
så många som tittar på våra andakter och
vi hoppas att vi kan sprida hopp och lite
gemenskap även om vi inte kan ses som
vi önskar att vi kunde.
I skrivande stund är smittspridning
fortsatt hög och de stränga restriktionerna ligger kvar. Därför fortsätter vi att
lägga ut andakter på vår Facebook och
vår hemsida.
Hur det kommer bli efter pandemin
vet vi inte än. Hur tycker du att vi ska
göra? Ska vi fortsätta att lägga ut andakter på nätet då och då? Vet du några fina
platser i församlingen där vi skulle kunna
spela in? Kanske du rent av skulle vilja
vara med i andakt?
Det här kan vi göra tillsammans, anställda och församlingsbor. Hör gärna av
dig om dina tankar om hur vi kan fortsätta att använda våra digitala kanaler
även efter pandemin.
• LOUISE BLOMQVIST

Tycker du om växter och odlar hemma?
Varje år får vi över mängder av plastkrukor som skulle passa perfekt för återbruk. Kanske är du intresserad?
Före midsommar gör Sandhult-Bredareds församling blomplanteringar på
våra skötselgravar. Då får vi alltid många
plastkrukor över. Dessa skänker vi gärna
till våra medlemmar för återbruk, de är
utmärkta för frösådd eller mindre plantor.
Önskar du krukor, kontakta din lokala
vaktmästare!
Bredared:
Kjell-Åke Hyllander
Hedared:
Anders Johansson

foto: martin bjäringtoft

Sandhult:
Martin Bjäringtoft
Kjell Ejderhall

foto: magnus aronsson

I anslutning till vår kyrkogårdar
erbjuder vi service både för
dig som odlar därhemma och
du som sköter gravar på våra
kyrkogårdar.

Behöver du jord till din grav?
Förra året kunde vi erbjuda vår egentillverkade planteringsjord för gravsmyckningar vilket blev uppskattat hos många.
Vi kommer därför även att erbjuda detta
i år, på tre platser vid våra kyrkogårdar.
Vår jord består av säsongsinsamlat
gräs, löv och blommor från kyrkogårdarna som sedan vänds och komposteras
i tre år. Vi avslutar med att blanda i lite
sand när den är klar för en bättre konsistens.
Bredared: Kompostfacken vid rampen
Hedared: Vid toaletterna i anslutning till
kyrkan
Sandhult: Parkeringen till kyrkogård B
och C vid skolan
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BEGR AVNINGSVERKSAMHETEN

Krukor till
dig och jord
till graven

19 skäl att vara medlem 2021
Nästan alla som bor i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt
med Svenska kyrkan. Det kan vara
när livet känns som bräckligast
eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när, ska mötet
med Svenska kyrkan lyfta, stärka
och ge hopp.

K

yrkan är en plats att vara stolt

över för det är just Du som medlem
som gör allt detta möjligt! Du stöttar många viktiga verksamheter och du
bidrar bland annat till:

• Kyrkans Öppet hus och andra aktiviteter
där små barn och deras föräldrar kan mötas. En fin väg in i vänskap och ett sammanhang.
• Hembesök, besök på Sanderöd och Ekekullen, sjukhusbesök för att stötta sjuka,
ensamma eller människor i kris.
• Gudstjänster för alla, som berör livets
glädjeämnen, sorger, förtvivlan, hopp och
tro.
• Gemenskapsträffar för äldre och ensamma, exempelvis soppluncher och våffelcafé
• Jourhavande präst, som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på
dygnet då många andra resurser är stängda.
• Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera.
• Själavårdssamtal när livet känns tufft och
man behöver någon att prata med. Prästers tystnadsplikt är absolut och går längre
än någon annan yrkesgrupps tystnadsplikt.
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• Gratis eller subventionerad familjerådgivning på många håll i landet, något som
ibland behövs snabbt i akuta situationer.
• Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet.
• Ett rikt musikliv med körer och musiker.
• En mötesplats där ungdomar får mötas
och prata etik, rätt och fel, vad det betyder att vara människa och mycket mer.
• Underhållet av våra kyrkobyggnader och
kulturarv, som berättar om våra lokala
historiska förutsättningar. I vår församling
har vi Sveriges enda bevarade stavkyrka,
från 1500-talet, som besöks av flera tusen
personer varje år.
• Stöd till människor på flykt, både
i Sverige och utomlands.
• Stöd till dem som sörjer, bland
annat genom sorgegrupper
för dem som mist en anhörig.
• Stöd till människor som är nya
i Sverige, för att lära sig svenska
och komma in i samhället.
• Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar.
• Stöd till svenskar som befinner sig utomlands, inte minst au pairer, ungdomar och
familjer.
• Stöd inom vård, försvar, universitet och
fängelser. Ofta riktar sig stödet till lärare
och fängelsepersonal, men också till studenter och intagna.
• Act Svenska kyrkan som finns på plats vid
katastrofer och kämpar för allas rätt till
mat, vatten och ett värdigt liv. Vi driver
på utvecklingen för att minska saker som
barnarbete, könsstympning, diskriminering.

TACK till dig som är medlem
i Svenska kyrkan!

Välkommen som konfirmand
Till hösten startar våra konfirmandgrupper för alla som är födda 2007
eller tidigare. Vi erbjuder veckogrupper i Sandared och Bredared och en
äventyrsgrupp som framförallt kommer att träffas på skolloven.
För mer information se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/sandhult

Hej då Catherine!
Efter 26 år lämnar nu Catherine
Sandblom sin tjänst som barnledare.
Under sina år hos oss har hon mött
hundratals barn och vuxna i våra olika
verksamheter och på alla våra orter.
Vi tackar Catherine för allt hon gjort
i vår församling och allt engagemang
hon har lagt ned.

Någon att
prata med?

Vill du samtala med någon?
Vi finns för dig!
Kontakta prästerna för
ett personligtsamtal:
Kristian Yngvesson, Anna Frisk,
Ingrid Joelsson Hermansson,
Louise Nordh
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Välkommen att köpa och sälja barnkläder,
bebissaker och leksaker samtidigt som du
gör en insats för miljön och Världens Barn.
Lördag 4 september klockan 11–14 är det
barnloppis i Sandareds församlingshem.
Det kostar 150 kr att hyra ett bord för dig som vill
sälja saker själv.
Det går även bra att skänka barnkläder, bebissaker
och leksaker som vi säljer. Det du skänker ska vara
helt och rent.
Pengarna för det som skänkts och bordshyran går
oavkortat till Världens Barn.
För att hyra bord, lämna in saker och vid frågor,
kontakta Fredrik Olofsson.

Ansvarig utgivare: Kristian Yngvesson
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör)
Louise Blomqvist
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
På omslaget: Bredareds kyrka
Foto: Anna Hagnell
Tryck: Stema, Borås
Deadline för material till nästa
nummer är 23 juni 2021.
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illustration: margareta brisell axelsson

Barnl op p is

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
Maja Sundkvist Kräutner

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

louise.blomqvist@svenskakyrkan.se
anne.carlsson@svenskakyrkan.se
carina.y.larsson@svenskakyrkan.se
fredrik.olofsson2@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

033-25 85 70

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
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

15

Välkommen till
Sommarskoj
Välkommen till gemenskap
och roligheter tillsammans på
sommarlovet!

Under två veckor i början av sommaren träffas vi i Bredareds församlingshem och Sandareds församlingshem
för att leka, pyssla, ha andakt och
äta lunch tillsammans.
Bredared 14–18 juni och 21–24 juni.
För barn i förskoleklass, åk 1 och åk 2.
Klockan 8.30–12.30. Det går bra att
lämna barnen från klockan 8.00.

bild: margareta brisell axelsson

Sandared 21–24 juni och 28 juni–1 juli.
För barn i åk 1–3.
Klockan 8.30–12.30. Det går bra
att lämna barnen från klockan 8.00.
För mer info och anmälan se vår
hemsida svenskakyrkan.se/sandhult
Skanna qr-koden
för att komma
direkt till sidan.

Alla aktuella datum
för våra aktiviteter
hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/
sandhult
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Vi finns på
Facebook!
Gilla oss!
Där också!

