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Vem är det

som svarar när
du ringer?

Dela dina tankar
med andra
Välkomna, nya
medarbetare
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Längtan efter det vi saknar

V

intern har varit en kärv tid. Pandemin har tvingat oss igen till
hårda restriktioner. Mycket av det vi räknar som självklart har ställts
in eller förhindrats. Många har blivit sjuka eller varit i närheten av
någon som blivit det, och det räcker ju för att inskränka ens möjligheter.
När det sker, känner vi ofta att vi saknar det som annars är naturligt. Även
sånt vi annars gärna skulle avstått, är sånt som vi saknar, när det inte är möjligt. Ibland fastnar tankarna just på det vi själva saknar. Särskilt på nåt som
någon annan har. Det vill vi gärna ha också. Allt möjligt kan väcka ha-begär
och idag accepteras det begäret fullt ut i samhället. En människa kan därför
känna sig ständigt missnöjd med det hon har, för hon vill ha något annat.
Något bättre eller finare.
Kanske kan Covid-19 få oss att tänka till lite? Pandemin påminner oss om,
att vi alla kan bli svårt sjuka. Allt det vi vill kan hindras. Vi inser att livet är
skört men att livet och hälsan är det enda som verkligen är viktigt. Och det
finns inga garantier, att vi får behålla det.
Om inte förr inser vi, att vi inte klarar oss själva. Vi behöver hjälp, ifrån
andra och ifrån Gud. Och det är så Gud medvetet har planerat våra liv.
”Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver
och själva kan ge i överflöd” (2 Kor 9:8).
när vi förstår, att varje ny dag i livet är en gåva, av nåd, blir vi ödmjuka
inför livets värde. Att få liv och hälsa just idag, är grundläggande. Och om
jag nu får det – hur tar jag bäst tillvara på det?
Jag kan ju hjälpa någon. Jag kan hälsa på nån som är sjuk, ge av min tid,
mina pengar, min kunskap och andra gåvor, för att nån annan ska må bättre.
Kanske förstår vi, att allt det som jag har, stort eller litet, har jag fått för att
använda det. Inte bara för min egen skull, utan för att dela det med andra.
Jag själv behöver ju andras hjälp. Inte minst när jag är sjuk, när våra barn
växer upp, och föräldrarna är gamla, men också dagligen för att få mat och
ett hem. Varje dag i mitt liv är jag beroende av andra och att de ger mig, av
det som de själva fått ta emot. Det är så livet och samhället fungerar. Det
är så Gud vill uppmuntra oss att tänka. Vi är alla viktiga delar av ett
sammanhang. Alla behövs och alla behöver andra.
I vår församling strävar vi efter att hjälpa till, att få detta att
fungera och att vi ska förstå betydelsen av livet, hälsan och
vår plats i tillvaron. Och i tacksamhet för livet, kan vi ge så
mycket vidare till andra som behöver. Gör vi så, lever Guds
omsorg genom oss.
• KRISTIAN, din kyrkoherde
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I kyrkan lever (vi på) hoppet!
I skrivande stund vet vi ännu inte hur våren
kommer att bli gällande restriktioner.
Men i kyrkan lever vi ständigt med ett
hopp om glädje och liv i gemenskap.
Påsken kommer med budskapet att
Gud övervinner all ondska och allt
mörker. Livet segrar genom Jesus
Kristus som uppstår från döden. Därför tror vi också att vi ska kunna mötas
snart igen, i gudstjänster, grupper,
samtal, caféer, soppluncher mm. Vi hoppas och tror. OM vi inte når så långt som
vi hoppas med all verksamhet, så berättar
vi om det i predikoturen i Borås tidning, på
vår hemsida och på Facebook. Gilla oss
gärna där! Välkommen!

Vi finns på
Facebook!
Gilla oss!
Där också!

Välkommen till Sandareds kyrka
på tisdagskvällar!
Bön i Taizéanda 18.00

Spagettigudstjänst 17.30

En enkel bön i kyrkan inspirerad av
bönelivet i klostret i Taizé.

Vi firar en enkel gudstjänst tillsammans
med barnen i våra grupper och efteråt
serveras det spagetti och köttfärssås

8 mars • 12 april • 10 maj

TacoLov – en andakt med

mycket lovsång 18.00

• 22 mars
• 19 april
• 17 maj

Efteråt äter vi tacos tillsammans
15 mars • 5 april • 3 maj
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På första våning på församlingsexpeditionen i Sandared sitter
vår administrativa personal. Det är inte några som syns så ofta i
Kyrktuppen eller i vår verksamhet men de möter flera av er församlingsbor dagligen via telefon eller e-post.

A

nn-louise nuorimaa har jobbat

med”, säger Ann-Louise. Ann-Louise älskar sina katter så nästa gång du pratar
med henne så fråga gärna hur katterna
mår.

hos oss sedan 2017, och det är oftast hon som svarar när du ringer
till vår växel. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att boka in dop, bröllop
och göra andra lokalbokningar. ”Det är
även jag som sköter Kyrkobokföringen,
registret där alla våra medlemmar finns

linda appelkvist började hos oss som
församlingshemsvärdinna i Bredared men
jobbar nu heltid på vår administration,
sedan våren 2018. Linda är den som har
mest koll på våra ekonomiska system och
skriver även protokollen på kyrkorådets
möten. Där ett det viktigt att allt blir rätt
så ibland kan man hitta Linda djupt försjunken i kyrkoordningen för att få koll
på allt.

anna lannsjö, är nyast i gänget och

Ann-Louise Nuorimaa
foto: louise blomqvist
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började här januari 2021. Anna arbetar
halvtid, och sysslar främst med begravningsadministration. Hon är duktig på
att sy och jobbar även med att sy kyrkliga
textilier. Anna svarar inte så ofta i växeln
men med henne får du prata om du har
några frågor om våra kyrkogårdar och

foto: kristian yngvesson

Vem är det som
svarar när du ringer?

Linda Appelkvist

gamla släktingar eller gravar. ”Det är
inte alltid vi kan hitta alla svaren, men vi
försöker alltid hjälpa till”, avslutar AnnLouise.
Ring eller skicka ett mail om ni har
några frågor; Anna, Linda och Ann-Louise är beredda på att svara på frågor om
stort och smått.

Vi får ta emot
frågor om allt
mellan himmel
och jord.”

• LOUISE BLOMQVIST

foto: louise blomqvist

gravar. En stor del av vårt administrativa
arbete tillhör begravningsverksamheten,
som är en samhällsuppgift. I uppdraget
ingår att fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen skyldiga att
ordna begravningsplatser till alla som
är folkbokförda i vår församling oavsett
trostillhörighet.
”Vi får ta emot frågor om allt mellan
himmel och jord”, säger Ann-Louise. Förutom vanliga frågor om olika bokningar
så är det i alla fall under sommarhalvåret
många frågor om stavkyrkan om dess
öppettider, och ibland kan de få vara lite
detektiver när folk ringer och letar efter

Anna Lannsjö
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mars

Välkommen till gudstjänst
27/2 Fastlagsöndagen
Bredared 11.00 Mässa
Sandhult 16.00 Cafégudstjänst i församlingshemmet,
		
Korsbandet medverkar
2/3 Askondagen
Bredared 18.00 Askonsdagsmässa
6/3

Första söndagen i fastan
Bredared 11.00 Mässa
Hedared 18.00 Mässa
Sandared 16.00 Familjegudstjänst, utdelande av barnbiblar,
		
Kyrkans barntimmar medverkar

13/3 Andra söndagen i fastan
Bredared 16.00 Familjegudsjänst, utdelande av barnbiblar
Sandared 11.00 Bön och lovsångsmässa
20/3 Tredje söndagen i fastan
Hedared 18.00 Gudstjänst
Sandared 11.00 Mässa
Sandhult 16.00 Familjegudstjänst, utdelande av barnbiblar,
		
Kyrkans barntimmar medverkar

april

27/3 Jungfru Marie bebådelsedag
Bredared 16.00 Musikgudstjänst
Sandared 19.00 Ungdomsgudstjänst
3/4

Femte söndagen i fastan
Bredared 11.00 Mässa
Hedared 18.00 Mässa
Sandared 16.00 Gudstjänst, torsdagsgruppens konfirmander
		
medverkar

9/4

Hedared 16.00 Retreatmässa

14/4 Skärtorsdagen
Bredared 17.00 Mässa
Sandared 19.00 Mässa
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foto: magnus aronsson

10/4 Palmsöndagen
Bredared 16.00 Gudstjänst
Sandared 11.00 Mässa, äventyrskonfirmanderna medverkar

15/4 Långfredagen
Sandared 11.00 Långfredagsgudstjänst
16/4 Påskafton
Hedared 23.30 Påsknattsmässa
17/4 Påskdagen
Sandhult 11.00 Gemensam festmässa för hela församlingen
18/4 Annandag påsk
Sandhult 16.00 Pilgrimsmässa

maj

24/4 Andra söndagen i påsktid
Bredared 11.00 Mässa
1/5

Tredje söndagen i påsktid
Bredared 11.00 Mässa
Hedared 18.00 Mässa
Sandared 16.00 Gudstjänst

7/5

Bredared 11.00 Konfirmation

8/5

Fjärde söndagen i påsktid
Bredared 16.00 Gudsjänst
Sandared 11. 00 Bön- och lovsångsmässa

Sinnesro
gudstjänster
församlingshemmet
klockan 18.00
3 mars • 17 mars • 31 mars
28 april • 12 maj

14/5 Sandhult 11.00 Konfirmation, onsdagsgruppen
		
14.00 Konfirmation, torsdagsgruppen
15/5 Femte söndagen i påsktid
Hedared 18.00 Mässa
Sjömarken 10.00 Ekumenisk gudstjänst vid badplatsen
22/5 Bönsöndagen
Bredared 11.00 Mässa
23/5 Bredared 17.30 Halv special – Gud och sommaren
24/5 Sandhult 17.00 Vardagsgudstjänst, avslutning
		
för våra barngrupper
26/5 Kristi himmelsfärdsdag
Hedareds sockenstuga 8.00 Friluftsgudstjänst
29/5 Söndagen före pingst
Bredared 11.00 Mässa
Sandared 16.00 Gudstjänst
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Under våren börjar två nya medarbete i vårt arbetslag.
Torbjörn Widfeldt heter vår nye organist som börjar
den 1 mars och Monica Schrewelius blir ny fritidsledare i församlingen och börjar den 22 mars.

Hej

Torbjörn!

Hej

Monica!

Vem är du?

jag bor i sandared med min man
och våra tre barn som är 15, 13 och
9 år.
Närmast kommer jag ifrån Fristads
församling där jag haft en fritidsledartjänst i 20 år.
Jag har en lärarutbildning åk 7–9
och just nu studerar jag till församlingspedagog på halvfart.

jag ser fram emot att få träffa församlingens barn och ungdomar och
få vara med i deras utveckling. Det är
viktigt att de får känna sig värdefulla,
unika och älskade av Gud. Det jag
också ser fram emot är att få komma
in i ett nytt sammanhang, i ett nytt
arbetslag och att få träffa er alla församlingsbor. •

Någon att
prata med?

Vill du samtala med någon?
Vi finns för dig!
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Kontakta prästerna för ett
personligtsamtal: Anna Frisk,
Ingrid Joelsson Hermansson,
Kristian Yngvesson,
Louise Nordh

Vem är du?

jag har de senaste 20 åren varit orga-

nist i Bollebygd, där jag också bor med
min fru Eva och vår trettonåring Felix.
Jag är uppvuxen i Tranemo och tidigare
musikerbakgrund som valthornist bl a
i Göteborgs Symfoniker. Som organist
är man ju oftast också körledare, och i
Bollebygd har jag lett Kyrkokören, Våga
Sjunga-kören och Barnkören. Denna
spännvidd, både i åldersspann och erfarenhetsnivå har varit väldigt stimulerande och inspirerat till många spännande
projekt, både med körerna var för sig
och tillsammans, t ex på första söndagen
i advent, då även Mellankören och Ungdomskören av tradition medverkar. Utöver körledning, tycker jag mycket om att
spela både orgel och piano (vid högtidliga tillfällen kan jag hjälpligt även spela
en Evert Taube-vals på dragspel). I höstas
fick jag äran att representera Bollebygds
kommun som organist vid ”Orgelmaraton” i Göteborgs konserthus i samband
med invigningen av nya orgeln där. På
ledig tid kopplar jag gärna av med bokstavsspel eller schackproblem, och försöker hålla mig i trim bl a med tennis eller
naturpasset. Jag ser fram emot att börja i
Sandhult-Bredareds församling och hoppas kunna bidra ytterligare till den fina
verksamhet som finns här. •

Fasteaktionen 2022

inleds på fastlagssöndagen den
27 februari och pågår fram till palmsöndagen den 10 april.
mat är en mänsklig rättighet, ändå går
miljoner människor på jorden hungriga.
De senaste åren har den positiva utvecklingen i världen gått tillbaka till följd av
vidgad ekonomisk ojämlikhet, konflikter
och klimatförändringarna. Coronapandemin har ytterligare förstärkt den negativa
utvecklingen och allt fler människor drabbas av hunger och matosäkerhet.
Fasteaktionen är ett tillfälle att samla
alla goda krafter i församlingar för människors rätt till en värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Fastan påminner oss
om att solidariskt avstå för att fördela och
förvalta skapelsens gåvor så att de räcker
till alla. Fastetiden bjuder in till reflektion
och omprövning hur var och en av oss kan
bidra till en hållbar utveckling för att alla
människor och samtidigt innebär att framtida generationer får samma förutsättningar att leva andligt, socialt och ekonomiskt
hållbart inom skapelsens gränser.
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 och flera av våra kollekter under
fastetiden går till Fasteaktionen. •

Kom till våra gudstjänster och upplev
påskens drama
Från att Jesus rider in i Jerusalem
via döden på korset – till livets
seger över döden
Söndag 10 april • Palmsöndagen
Sandared 11.00 Mässa, äventyrs
konfirmanderna medverkar
Bredared 16.00 Gudstjänst
Tisdag 12 april
Sandared 18.00 Bön i Taizéanda
Skärtorsdagen 14 april
Bredared 17.00 Skärtorsdagsmässa
Sandared 19.00 Skärtorsdagsmässa
Långfredagen 15 april
Sandared 11.00 Gudstjänst
Påskafton 16 april
Hedared 23.30 Påsknattsmässa
Påskdagen 21 april
Sandhult 11.00 Festmässa för hela
församlingen.
Annandag påsk 22 april
Sandhult 16.00 Pilgrimsmässa

Pilgrimsvandring mellan Sandared och Sandhult
Annandag påsk 18 april

Vi inbjuder alla nya och gamla pilgrimsvandrare till att följa med på en vandring
mellan Sandared och Sandhult. Vi startar vår vandring i Sandareds kyrka klockan
10.30. Dagen avslutas med pilgrimsmässa i Sandhults kyrka klockan 16.00.
Anmälan till Louise Blomqvist eller Göran Eskilsson senast den 13 april
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Kyrkoforum
Välkommen att
vara med och dela
tro och liv!
Församlingen vill vara en växtplats,
där flera grupper och samtalsmöjligheter om tro och liv erbjuds.
Det finns flera olika typer av
bibel- och samtalsgrupper i Bredared,
Hedared, Sandared och Sandhult,
och de grundar sig också på olika
material.
Låter det lite intressant? Hör gärna
av dig till församlingens präster och
diakoner så får du hjälp att hitta ett
sammanhang som kan bli bra just
för Dig. När vi möts och delar våra
erfarenheter växer vi.
Välkommen att höra av dig!

Församlingsresa

I Sandhult-Bredareds församling har vi
fyra större områden med varsin kyrka.
I varje område finns ett kyrkoforum
som är en viktig kanal där församlingsbor, ideella, förtroendevalda, anställda
och andra intresserade kan fundera
över hur just min och din lokala bygd
och kyrka skall utvecklas.
Detta samtal pågår hela tiden, men
vi har några fysiska träffar dit alla som
är intresserade är välkomna.
I vår är följande träffar planerade:
Bredared:
8 maj efter gudstjänsten kl. 16.00.
Hedared:
5 april kl. 15.00 i församlingshemmet
Sandared:
8 maj efter gudstjänsten kl. 11.00
Sandhult:
12 april kl. 14.30,
i samband med
vårt allsångscafé

Tisdag den 31 maj
Bussresan detta år går till Skaraborg
och speciellt till Falköpingsbygden.
Vi kommer bl.a besöka Ceasarstugan
med utställningen ”Bondens år.” Det
blir även ett stopp på Falbygdens ost.
Avfärd från Sandared 9.00,
Sandhult 9.10, Bredared 9.20.
Vi är hemma cirka klockan 18.00
Pris: 300 kr
Anmäl dig senast måndag 23 maj
till Göran Eskilsson
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Ansvarig utgivare: Kristian Yngvesson
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör)
Louise Blomqvist
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
På omslaget: Thå kyrkogård
Foto: Staffan Lenberg
Tryck: Stema, Borås
Deadline för material till nästa
nummer är 22 april 2022.

Kontaktuppgifter
Sandhult-Bredareds församling
Församlings- Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 10.00–12.00, onsdag 13.00–15.00
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

Staffan Lenberg,
församlingsmusiker
Carin Norelius, kantor
Torbjörn Widfeldt, organist

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

carin.norelius@svenskakyrkan.se
torbjorn.widfeldt@svenskakyrkan.se

Barn- och
ungdom

Louise Blomqvist
Anne Carlsson
Fredrik Olofsson
Monica Schrewelius
Maja Sundkvist Kräutner

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

louise.blomqvist@svenskakyrkan.se
anne.carlsson@svenskakyrkan.se
fredrik.olofsson2@svenskakyrkan.se
monica.schrewelius@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
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Vi följer rådande rekommendationer
och kan komma att behöva begränsa
antalet besökare i kyrkan.

Kafeér i Sandared
Tisdagar
1/3 kl. 10.30
15/3 kl. 10.30
5/4 kl. 10.30
19/4 kl. 10.30
3/5 kl. 10.30
17/5 kl. 10.30

Allsångskafé
Kafé med Quiz
Allsångskafé
Kafé med Quiz
Allsångskafé
Kafé med Quiz

Någon att
prata med?

Vill du samtala med någon?
Vi finns för dig!
Kontakta diakonerna för
ett personligtsamtal:
Ing-Marie Hellsing
Göran Eskilsson
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Kafeér i Sandhult
8/3 kl. 14.30
12/4 kl. 14.30
		
10/5 kl. 14.30

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

Allsångskafé
Samtalskafé
kring påsken
Allsångskafé

foto: anna hagnell

Välkommen
in i stavkyrkan!

Hedareds stavkyrka, Sveriges enda
bevarande stavkyrka, byggd omkring
år 1500, är väl värd ett besök. Den är
öppen hela sommaren med kunniga
guider på plats. 30 april– 12 juni är
den öppen på helger mellan klockan
11.00–18.00. Den 13 juni– 14 augusti
är den öppen dagligen klockan 11.00–
18.00 och den 20–21 augusti samt den
27–28 augusti är den öppen klockan
11.00–18.00.

