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Så kan du rösta 
i kyrkovalet och 
påverka din kyrka
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et är länge sedan Bibelns böcker skrevs. Kyrkan föddes precis 
efter att Jesus försvann fysiskt från jorden och är sedan dess en livs-
avgörande vägledare för en stor del av världens folk. 

Men, hur är det idag? Vilken roll har kyrkan för oss i Sverige?
Jag tror att många ställer sig den frågan ibland. I Kyrktuppen har vi 

återkommande gett många exempel på vad kyrkan gör. Inte minst att finnas 
till för barn, unga, vuxna och gamla, i glädje och sorg och i både korta och 
längre tider av utsatthet och vilsenhet: Dop, vigslar, begravningar, guds-
tjänster, själsliga samtal, ekonomiskt stöd, gemenskap och mycket mer.

men, går inte det att få någon annanstans?
Nej, i många fall är kyrkan helt unik i vad vi erbjuder. Och behoven vi 

svarar upp till minskar inte med åren – tvärtom. 

men gudstjänsterna då – behövs de? Visst, alla kan själva läsa Bibeln och 
be, men tänk bara på nattvarden. Att konkret få ta emot Gud själv i hela sin 
kropp – det finns ingen annanstans. Och i alla riter sätts vi in i ett oändligt 
sammanhang, både till vardags och i de stunder i livet som betyder mest.

kyrkan har präglat grundläggande värderingar i alla tider, och det be-
hövs fortfarande. Fast nu sker det i dialog med var och en.

Budskapet, med grund i Bibeln, omtolkas ständigt, för att vara aktuellt 
varje dag. Du har aldrig hört om Gud på det sätt du hör på söndag och får 
aldrig höra det så igen. 

Vi behöver också göra upp med det gamla och rikta oss framåt. Det gör 
vi flera gånger varje vecka.

vi har alla behov av att mötas – det har pandemin lärt oss. Vi möts i 
sånger om glädje och tröst och i böner om livets skörhet och skönhet. 

Våra liv och vårt samhälle förändras. Det gör kyrkan också, 
just för att kunna slå följe med dig, under hela ditt liv. Och 

ännu längre än så!
Alla delar vi samma liv och i kyrkan påminns vi 

om det.
Kyrkan är en plats för möten och samtal, för alla, 

härifrån och till evigheten. Här kan du påverka och 
växa. Du behövs. 

Din kyrkoherde
• KRISTIAN

Vad ska vi ha kyrkan till, egentligen?

D

foto: anna hagnell
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Öppet hus för barn och föräldrar
Är du hemma med barn och vill komma 
ut och träffa andra föräldrar och låta 
barnen leka med andra barn så är du 
välkommen till Öppet hus. Vi har öppet 
några timmar på förmiddagen och du 
kan komma och gå när du vill. Vi har en 
liten sångstund och efter det finns det 
fika till självkostnadspris.

Kyrkans barntimmar
Till Kyrkans barntimmar är alla som 
är mellan tre och fem år välkomna. Vi 
träffas en gång i veckan under 2–2,5 
timmar. Vi leker, pysslar, sjunger, har 
fruktstund och en liten samling.

Grupper för barn som går i låg- och 
mellanstadiet
Vi träffas en eftermiddag i veckan och 
vi leker, pysslar, äter mellanmål och har 
en samling där vi pratar om livet och 
Gud.

Ungdomscafé Sandared
Onsdagar
I Sandared har vi café varje onsdag  
för alla ungdomar.
Vi bjuder på macka och det finns godis 
och lite annat att köpa.

Ungdomsgrupper Bredared
I Bredared finns flera olika ungdoms-
grupper, där vi träffas och pratar om 
livet, äter tillsammans och umgås. 

Läs mer på vår hemsida för att se 
 dagar och tider för våra olika grupper. 

Vi hoppas att vi kan starta våra barn- 
och ungdomsaktiviteter i början av 
september.
 Vi erbjuder något för alla åldrar, 
inte i alla våra församlingshem 
men på minst en av våra orter. 

Aktiviteter för barn 
och ungdomar

Alla aktuella datum  
för våra aktiviteter  

hittar du på hemsidan  
www.svenskakyrkan.se/

sandhult
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Välkommen att köpa och sälja barnklä-
der, bebissaker och leksaker samtidigt 
som du gör en insats för miljön och 
Världens Barn. 

Lördag 4 september klockan 11.00–14.00 är 
det barnloppis i Sandareds församlingshem. 

Det finns ett begränsat antal bord att hyra,  
detta kostar 150 kronor per bord.

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

Barn- 
l op p is

illustration: m
argareta brisell axelsson
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Spring för Världens barn
Sandhultsloppet • Lördag 18 september 

Startavgift 50 kronor för vuxna och 20 kronor för barn upp till 15 år. 
 Familjepris: Två vuxna och max tre barn 120 kronor. Alla pengar går 
direkt till insamlingen för Världens barn.

Start vid konstgräsplanen vid Sandhultskolan, målgång vid församlings-
hemmet. Möjlighet till barnpassning mellan klockan 10.15 och 12.15. 

Alla får diplom och fika vid målgång.

Olika banor:
400 meter för de minsta. Start klockan 10.15
1,7 kilometer barnvagnsvänlig bana. Start klockan 10.30
2,4 kilometer. Start klockan 10.45
3,5 kilometer. Start klockan 10.45
7 kilometer. Start klockan 11.00

Anmälan till Louise Blomqvist senast den 17 september.  
Startavgiften betalas på plats med Swish eller kontant. 

Ett samarbete mellan Svenska Kyrkan och Röda Korset

Pilgrimsvandring Hedared – Töllsjö – Ödenäs
Lördagen den 25 september anordnas pilgrimsvandring 
mellan Hedared, Töllsjö och Ödenäs. 

Temat för vandringen är Rik inför Gud och den sker i två etapper: Hedared–
Töllsjö (cirka 9 kilometer) och Töllsjö-Ödenäs (cirka 9 kilometer). Man kan 
välja att gå en eller två etapper.
Dagen inleds med morgonbön vid Hedareds stavkyrka klockan 09.00. 
I Töllsjö blir det ett längre stopp för att äta medhavd lunch.
Vandringen mot Ödenäs börjar klockan 13.30. Mässa firas på naturskön plats 
efter vägen och vid framkomsten till Ödenäs avslutas pilgrimsdagen med 
andakt i kyrkan.

Kostnad: 100 kronor som oavkortat går till ACT – Svenska kyrkan

För vidare information och anmälan, kontakta Göran Eskilsson
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Bön i Taizéanda
Sandareds kyrka • 18.00 • 
14 september, 12 oktober, 9 november

En enkel gudstjänst på ungefär en halv-
timme med böner, bibelord och sånger 
som sjungs gång på gång, inramat av 
tystnad och tända ljus. Inspirerad av 
gudstjänstfirandet i klostret i Taizé i södra 
Frankrike dit tiotusentals kristna vallfärdar 
varje år. 

Kyrkan är öppen från klockan 17.30.

Efter gudstjänsten finns med möjlighet att 
stanna kvar på kaffe och macka i kyrkan.

Retreater  
i Hedared 
Fredag 3 september klockan 17.00–  
lördag 4 september klockan 17.00 
Hedareds församlingshem

”Tack Gud för gåvorna du oss ger”
Kostnad 600 kronor

Fredag 29 oktober klockan 17.00 –  
lördag 30 oktober klockan 17.00 
Hedareds församlingshem 
Kostnad 600 kronor 

Anmälan till Ing-Marie Hellsing

foto: m
agnus aronsson
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Mötesplatser

Äntligen soppluncher  
och samtalsgrupper
I höst tror vi att vi kan mötas igen! Då tror vi att 
våra soppluncher, caféer och samtalsgrupper skall 
kunna starta igen. Eventuellt drar vi igång lite senare 
än vanligt, men så snart det är möjligt kör vi igång. 
Samtidigt behöver vi fortsätta att vara rädda om 
varandra, men med fler och fler som är vaccinerade 
och i våra stora lokaler hoppas vi att det ska vara 
möjligt.

Ni som varit med tidigare kommer att få brev eller in-
formation på annat sätt. Håll annars utkik på hemsida, 
Facebook och i predikoturerna.

Du som är intresserad av att veta mer, hör av dig till 
Göran Eskilsson, Anna Frisk eller Ing-Marie Hellsing.

Vi ses!

Någon att 
prata med?

Vill du samtala med någon? 
Vi finns för dig! 

Kontakta diakonerna för  
ett personligt  samtal:

Ing-Marie Hellsing
Göran Eskilsson

Vi finns på 
Facebook! 
Gilla oss! 
Där också!
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r du eller ditt barn inte döpt? 
Det gör inget! Dopet är nämligen 
en gåva som det aldrig är för sent 

att ta emot. Gud har älskat dig sedan inn-
an du föddes. Kanske har ni skjutit på ert 
barns dop på grund av pandemin? Kan-
ske kändes det inte rätt när barnet var ny-
fött? Kanske blev du själv inte döpt som 
barn och är nu vuxen? Då kan det vara 
bra att veta att Svenska kyrkan är den 
kyrka i Sverige som döper flest vuxna.

Dopet har större betydelse än vad vi 
förstår. Dopet innebär gemenskap med 
Gud som älskar varje människa och öns-
kar varje människa. Att vara döpt är att 
få känna att man är älskad, önskad och 
behövd – Gud har ett uppdrag för dig. 
Dopet är också ett löfte om att vad som 
än händer i livet så kommer Gud alltid 
att finnas vid vår sida. 

Så välkommen att boka dop i någon av 
våra kyrkor, oavsett om du är 3 månader, 
3 år, 33 år eller 99 år! För oavsett hur 
gammal du är, söker Gud efter dig, älskar 
Gud dig och vill bekräfta för dig att ni 
två hör ihop. 

• LOUISE NORDH

Dopet – aldrig för 
sent att ta emot

Ä

foto: m
agnus aronsson

TACK! När jag efter en sjukdomstid kommit hem hörde jag en eftermiddag 
att det brakade lite bland träden. Det var en av församlingens präster som tittade 
fram och kom med en ampel med vackra blommor till mig. Det var ett tack för mitt 
kyrkliga engagemang och intresse och en önskan om bättring. Den har hängt på 
min uteplats hela sommaren till glädje för både människor och djur.

Jag vill rikta ett stort tack till alla er medarbetare i Sandhult-Bredareds försam-
ling för ert arbete.

Evert Karlsson

Det kom ett brev…
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Alla födda 2007 eller tidigare är välkomna att anmäla 
sig till våra grupper. 

Se mer information på vår hemsida  
www.svenskakyrkan.se/sandhult

Än finns det tid att anmäla 
sig till konfirmation!

Musik  
under hösten
Nu har vi äntligen börjat bjuda in till 
musikgudstjänster igen. Vi planerar 
för att kunna erbjuda fler musik-
gudstjänster under hösten. Alla 
detaljer var dock inte klara till detta 
blads manusstopp. Titta därför på 
vår kalender på hemsidan för att 
se var och när vi planerar att fira 
musikgudstjänster.

Scanna QR-koden för 
att komma direkt till 
vår  kalender.

foto: magnus aronsson
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Välkommen
till gudstjänst

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

29/8 Trettonde söndagen efter trefaldighet
 Bredared 11.00 
 Sandared 16.00

5/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
 Bredared 16.00
 Sjömarkens  

badplats 11.00  Ekumenisk gudstjänst

9/9 Hedared 18.00 Sinnesrogudstjänst

12/9 Femtonde söndagen efter trefaldighet
 Bredared 11.00
 Hedared 18.00 

19/9 Sextonde söndagen efter trefaldighet
 Bredared 16.00 
 Sandared 11.00
 Sandhult 18:00

23/9 Hedared  18.00 Sinnesrogudstjänst

26/9 Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
 Bredared 11.00
 Sandared 16.00

se
pt
em
be
r
au
gu
st
i

Sedan 20 juni firar vi gudstjänster ”på riktigt” igen i 
våra kyrkor. Det känns som att det finns en längtan 
hos många att återigen göra detta. Under våren har 
vi medarbetare pratat om hur vi sätter igång vår 
verksamhet igen på ett klokt sätt, för att förhindra 
att Covid-19 sprider sig ytterligare. Samtidigt får vi 
tillfälle att se framåt och kanske tänka på nya sätt. 
Redan nu syns något av detta i planen för komman-
de gudstjänster. Välkomna alla!

10
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3/10 Den helige Mikaels dag
 Hedared 18.00 
 Sandared 11.00

7/10  Hedared 18.00 Sinnesrogudstjänst

10/10 Tacksägelsedagen
 Bredared 11.00
 Sandhult  16.00

17/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet
 Bredared 11.00
 Hedared 18.00
 Sandared 16.00

21/10  Hedared 18.00 Sinnesrogudstjänst

24/10 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
 Bredared 16.00 
 Sandared 11.00

31/10 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
 Hedared 18.00
 Sandared 11.00 

4/11 Hedared 18.00 Sinnesrogudstjänst

6/11 Alla helgons dag
 Sandared 16.00

7/11 Söndag efter Alla helgons dag
 Bredared 15.00 Minnesgudstjänst
 Sandhult 18.00 Minnesgudstjänst

14/11 Söndagen före domsöndagen
 Bredared 11.00 
 Hedared 18.00
 Sandared 16.00

18/11  Hedared 18.00 Sinnesrogudstjänst

21/11 Domsöndagen
 Bredared 16.00
 Sandared 11.00

28/11 Första söndagen i advent
 Bredared 16.00
 Hedared 11.00
 Sandared 17.00
 Sandhult 11.00

no
ve
m
be
r
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svenskakyrkan.se/kyrkoval

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska 
kyrkan. Från det att du har fyllt 16 år har du som medlem 
rätt att delta i val i Svenska kyrkan. Här hittar du infor-
mation om hur och var du röstar och de valbara nomine-
ringsgrupperna i församlingen presenterar sig själva.
 
Du som har rösträtt kommer senast den 1 september att få hem ditt röst-
kort. På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift 
du tillhör och vilka val du får delta i. Där står också vallokalens adress och 
öppettider samt adress och öppettider för förtidningsröstning. Du kan inte 
rösta i en vallokal som du inte tillhör.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlem-
mar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde 
och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete. Svenska kyrkan är 
demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad 
kyrkan ska arbeta med. I det här valet kallas de grupper som ställer upp för 
nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de svenska, allmänna 
valen.

I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och kandidater i tre val:

• Val till kyrkofullmäktige, vita valsedlar
• Val till stiftsfullmäktige, rosa valsedlar
• Val till kyrkomötet, gula valsedlar 

Du kan också personrösta på upp till tre kandidater genom att kryssa i deras 
namn på valsedeln. Dina kryss ökar deras möjlighet att bli valda. 

Dags att rösta! 
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Valdagen den 19 september
har vi öppet våra vallokaler  

i Sandhults, Sandareds och Bredareds församlingshem

klockan 9.00–11.00 samt 16.00–20.00
FÖRTIDSRÖSTA FÖLJANDE DAGAR:

Församlingsexpeditionen i Sandared
 Måndag  6/9 klockan 10.00–12.00
 Tisdag 7/9 klockan 10.00–12.00
 Onsdag  8/9 klockan 10.00–12.00
 Torsdag 9/9 klockan 15.00–20.00
 Fredag  10/9 klockan 10.00–12.00
 Lördag 11/9 klockan 10.00–12.00
 Måndag  13/9 klockan 10.00–12.00
 Tisdag 14/9 klockan 10.00–12.00
 Onsdag  15/9 klockan 10.00–12.00
 Torsdag 16/9 klockan 15.00–20.00
 Fredag  17/9 klockan 10.00–12.00
 Lördag 18/9 klockan 10.00–12.00
 Söndag 19/9 klockan 9.00–11.00  
   samt 16.00–20.00

Hedareds församlingshem onsdag 8/9 klockan 15.00–20.00
Bredareds församlingshem onsdag 15/9 klockan 15.00–20.00

Välkommen!
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Samlingslistan 
samlingslistan står för borgerliga 
värderingar, framkomna på kristen grund. 
Vi verkar för att kyrkan skall vara öppen 
och tillgänglig för alla. Det ska vara en 
plats där vi möts i glädje och tillit. Vi vill 
att kyrkan bedriver olika former av guds-
tjänst. Kyrkan skall ge plats åt barn och 
ungdomar som ska kunna träffas i olika 
kulturella aktiviteter. Genom detta lär de 
sig på ett enkelt sätt kyrkans budskap 
och traditioner. Våra församlingshem är 
betydelsefulla för både gammal och ung, 
de är samlingsplatser vid dop, bröllop 
och begravning. Utöver det anser vi att 
de också är platser för utbildning, samtal, 
meditation, musikutövning, syförening 
och pyssel och de samlar oss i gemen-
skap. Vi skall vårda och bevara våra kyr-
kor väl. Vi vill ge våra anställda en bra 
arbetsmiljö, där kreativitet får råda. Våra 
kyrkogårdar och minneslundar skall vara 
välskötta och trevligt anlagda. Vi arbetar 
med säkerhetsperspektiv och vill att be-
sökare skall uppleva en lugn miljö 

Samlingslistans valsedel 
1.  Rosita Nyman, Sandared 
2. Solveig Landegren, Sjömarken 
3. Håkan Andersson, Sandhult 
4.  Oscar Söderholm, Sandared 
5. Inga-Lill Stenström, Sandared 
6. Cajsa Johansson, Sandared 
7. Gunnel Almberg, Hedared 
8. Maria Ekbrand, Sandared 
9. Ulf Landegren, Sjömarken 

Vilket område inom församlingens verk-
samhet anser ni bör prioriteras? 
Kyrkan skall ge plats åt barn och ungdo-
mar, denna verksamhet bör vara priorite-
rad. Ungdomar ska kunna träffas i olika 
kulturella aktiviteter. Viktigt att föra kyr-
kans budskap och traditioner vidare till 
kommande generationer. 

Vad skulle ni vilja utveckla i Sandhult- 
Bredareds församling? 
Barn- och ungdomsverksamheten vill vi 
utveckla för att skapa gemenskap och 
sprida det kristna budskapet vidare till 
kommande generationer. 

Hur vill ni beskriva Sandhult-Bredareds 
församlings viktigaste uppdrag för män-
niskorna i församlingen? 
Att skapa en kyrka med verksamheter 
öppen och tillgänglig för alla i vårt om-
givande samhälle, där olika former av 
möten kan ske mellan människor så att 
glädje sprids. 

Hur vill ni att Sandhult-Bredareds för-
samling ska stå upp för alla människors 
lika och unika värde? 
Verksamheter öppna för alla olika grup-
per i församlingen öppnar upp för att alla 
blir sedda i sin unikhet, ett brett arbete 
där olika grupper kan mötas och välkom-
nas till kyrkan och dess verksamheter. 

Varför ska man lägga sin röst på just er 
nomineringsgrupp? 
En kyrka med verksamheter öppna för 
alla men där barn- och ungdomsverk-
samheten får lite mer plats. 

Nomineringsgrupperna skriver om sig själva:

•
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Socialdemokraterna
vi socialdemokrater vill att 
 solidaritet, jämlikhet och demokrati 
ska genomsyra i allt arbete i Sandhult- 
 Bredareds församling.

Vi vill bevara vårt gemensamma kultur-
arv genom att aktivt och på ett hållbart 
sätt vårda våra kyrkor och kyrkogårdar. 
Det är viktigt att synliggöra bygdens 
kyrkohistoria och föra den vidare.

Vi vill främja ett ökat ideelt engagemang 
i kyrkan och vara en attraktiv försam-
ling som inkluderar alla. 

Socialdemokraternas valsedel 
1. Leif Gran, Sandhult
2. Liz Odqvist, Sandhult
3. Gunnar Toresson, Sandhult
4. Anne Sandberg, Sandhult
5. Kerstin Andersson, Bäckabo
6. Sarah Smedman, Sandared
7. Rose-Marie Liljenby Andersson, Sjömarken

Nominerade socialdemokrater i 
Sandhult-Beredareds församling

•

Vilket område inom församlingens verk-
samhet anser ni bör prioriteras? 
Utveckla arbetet med barn och ungdo-
mar. Öka deras delaktighet i församling-
ens arbete. Samarbetet med skolorna är 
viktigt och ska fortsätta.

Vad skulle ni vilja utveckla i Sandhult- 
Bredareds församling? 
Vi vill utveckla och öka antalet familje- 
och musikgudstjänster för att inkludera 
ännu fler familjer i församlingen. Skapa 
nya mötesplatser för familjer.

Hur vill ni beskriva Sandhult-Bredareds 
församlings viktigaste uppdrag för män-
niskorna i församlingen? 
Vi vill arbeta för att församlingen ska 
fortsätta vara en trygg plats dit alla kan 
komma i livets olika skeden. Kyrkan ska 
synas i samhället. 

Hur vill ni att Sandhult-Bredareds för-
samling ska stå upp för alla människors 
lika och unika värde? 
Vi vill att kyrkan ska fortsätta vara en 
inkluderande, demokratisk kyrka som 
arbetar för mångfald och öppenhet. Alla 
ska vara välkomna. 

Varför ska man lägga sin röst på just er 
nomineringsgrupp? 
Vi socialdemokrater vill att solidaritet, 
jämlikhet och demokrati ska genomsyra 
allt arbete i vår församling.
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”Från vaggan till graven  
på den plats där du bor” 
vi i församlingens väl värnar om att 
bibehålla en bred verksamhet så att alla 
som söker kan finna någon form av ge-
menskap i vår församling. Våra kandida-
ter representerar flera generationer, bor i 
olika delar av vår församling och företrä-
der inte något politiskt parti.

Församlingens Väl Sandhult-Bredareds-
församlings valsedel
1. Thomas Larsson, Bredared 
2.  Lisbeth Grahn, Bredared
3. Bengt Larsson, Bredared
4. Britt Samuelson, Bredared
5.  Berndt Andersson, Bredared
6.  Leif Olsson, Sjömarken
7.  Bengt Johansson, Bredared
8.  Monica Sjöblom, Hedared
9. Monica Johansson, Bredared
10.  Lars Johansson, Bredared
11. Erik Söderqvist,  Bredared
12.  Bengt Larsson, Bredared
13.  Gunilla Samuelson, Bredared
14.  Jan Andersson, Bredared
15.  Amanda Olsson, Sandared
16.  Tilda Magnusson, Sandared
17.  Catharina Nielsen, Bredared 
18.  Elin Falk, Bredared
19.  Gunnar Grahn, Bredared
20.  Harald Andersson, Sandared
21. Göran Larsson, Bredared
22. Ann-Mari Persson, Bredared

 Vi vill verka för att församlingen:

• fortsätter att bedriva ett aktivt miljöar-
bete och strävar mot en hållbar utveck-
ling och rättvis handel- genom att vara 
miljö- och Fairtradecertifierad

• har ett gott samarbete med skola och 
förskola

• tar tillvara och skapar plats för barn och 
unga i kyrkan

• skapar mötesplatser, där människor kan 
känna gemenskap

• värnar svaga och utsatta människor och 
grupper i samhället

• tar vara på människornas engagemang 
för sin lokala kyrka och uppmuntrar all 
form av frivilligarbete

• håller kyrkogårdarna välskötta – det är 
en del av vår kyrkomiljö och lite av vårt 
ansikte utåt

• tar tillvara och utvecklar den unika mil-
jön kring vår stavkyrka

• strävar efter samarbete över samfunds-
gränser

• bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik

Vilket område inom församlingens verk-
samhet anser ni bör prioriteras? 
Vi vill prioritera arbetet med barn och 
unga, från dopuppföljning och hela vä-
gen upp till konfirmation och ungdoms-
grupper. Barn och unga behöver få känna 
sig viktiga och älskade för dem de är. 

Församlingens Väl 
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Vad skulle ni vilja utveckla i Sandhult-
Bredareds församling och varför?
Hitta nya sätt att möta församlingsborna 

– skapa möjligheter för människor som 
längtar efter en delaktighet på något sätt 
men som inte kommer till gudstjänsterna, 
till exempel fortsätta arbetet med att ut-
veckla digitala möten och webandakter. 

Hur vill ni beskriva Sandhult-Bredareds 
församlings viktigaste uppdrag för män-
niskorna i församlingen?
Vårt uppdrag är att finnas till för män ni-
skor när de behöver det som mest, såväl i 
glädje som i sorg. Vi vill ge alla möjlighe-
ten att hitta en gemenskap, en mötesplats, 
få en känsla av delaktighet och trygghet. 
Då kan vi också bibehålla och skapa tra-
ditioner samt ta chansen att lära känna 
Jesus.

Hur vill ni att Sandhult-Bredareds för-
samling ska stå upp för alla människors 
lika och unika värde?
Församlingens kyrkor ska vara öppna 
och få alla, oavsett kön, etnicitet, sexu-
alitet eller klass att känna sig välkomna 
dit och till övriga mötesplatser. Vi är alla 
unika och gemenskapen inom försam-
lingen hänger inte på personliga egenska-
per, prestationer eller något annat.

Varför ska man lägga sin röst på just er 
nomineringsgrupp?
Vi är en grupp som ställer upp utan att 
företräda något politiskt parti eftersom 
vi tycker att kyrkan är viktig för oss alla, 
från vaggan till graven. Vi vill vara med 
och skapa förutsättningar för kyrkan att 
verka på många olika sätt i vår bygd. 

•

Nominerade i  
Församlingens Väl  
i Sandhult-Beredareds 
församling



18

Ansvarig utgivare: Kristian Yngvesson
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör)  
Louise Blomqvist 
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
På omslaget: Båtar målade av barnen i 
Sandared. Foto: Louise Blomqvist
Tryck: Stema, Borås
Deadline för material till nästa  
nummer är 8 oktober 2021.

V i är stolta över att vi som för-
samling har olika områden som 
alla har sin speciella, lokala särart. 

Därför har vi våra kyrkoforum i Sanda-
red, Sandhult, Bredared och Hedared. 
Där kan just ni fundera på vad det inne-
bär att vara kyrka just i ert område.

Nu, efter pandemin, får vi en nystart 
med våra kyrkoforum. Som tidigare, har 
vi en del fysiska träffar, men dialogen på-
går hela tiden, om hur vi vill vara kyrka 
tillsammans i vår församling. I det stora 
och det lilla, både bland anställda, förtro-
endevalda, ideella och alla ni medlemmar 
ute i bygderna.

I höst vill vi bjuda in till en KYRKO-

Kyrkoforumträff

FORUMTRÄFF, där vi delar våra tankar 
om vår församlings verksamhet och 
utveckling inför församlingsinstruk-
tionen, som vi nu arbetar med. Detta 
är ett måldokument för församlingens 
inriktning, där allas tankar, idéer, frå-
gor och önskemål behöver höras. Hur 
vill du att kyrkan ska vara framöver?  
Vi avvaktar att definitivt kalla till detta 
möte utifrån att vi vid denna tidnings 
pressläggning inte vet hur pandemin ut-
vecklar sig, men vår önskan är att träffas 
på kvällen den 29 september i Sandhults 
församlingshem. Det kan även bli fler till-
fällen till detta under hösten. Håll utkik 
för mer information. 

Preliminärdatum 29 september • Sandhults församlingshem 
Mer information annonseras
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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,  033-22 57 51  kristian.yngvesson@svenskakyrkan.se 
 kyrkoherde 
 Anna Frisk 033-22 57 52  anna.frisk@svenskakyrkan.se
 Ingrid Joelsson Hermansson  033-25 85 43  ingrid.joelsson@svenskakyrkan.se 
 Louise Nordh  033-22 57 53  louise.nordh@svenskakyrkan.se

Diakoner  Göran Eskilsson  033-22 57 54  goran.eskilsson@svenskakyrkan.se
 Ing-Marie Hellsing  033-22 57 67  ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se

Kyrko- Samuel Björkman, organist  033-22 57 64 samuel.bjorkman@svenskakyrkan.se
musiker Staffan Lenberg,  0703-31 58 20 staffan.lenberg@svenskakyrkan.se
 församlingsmusiker 
 Carin Norelius, kantor 033-22 57 62  carin.norelius@svenskakyrkan.se

Barn- och  Louise Blomqvist  033-22 57 59  louise.blomqvist@svenskakyrkan.se
ungdom  Anne Carlsson  033-22 57 58  anne.carlsson@svenskakyrkan.se
 Carina Larsson  033-22 57 56 carina.y.larsson@svenskakyrkan.se
 Fredrik Olofsson 033-25 85 40  fredrik.olofsson2@svenskakyrkan.se
 Maja Sundkvist Kräutner 033-15 68 46 maja.s.krautner@svenskakyrkan.se

Administration  Ann-Louise Nuorimaa 033-25 85 49 ann-louise.nuorimaa@svenskakyrkan.se
 Linda Appelkvist 033-25 85 48 linda.appelkvist@svenskakyrkan.se

Begravning/ Anna Lannsjö  033-22 57 69  anna.lannsjo@svenskakyrkan.se
gravskötsel Linda Appelkvist 033-22 57 69 linda.appelkvist@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTERI

Kyrkogårdschef  Hans Carlsson  033-25 85 70  hans.carlsson@svenskakyrkan.se 

Bredareds kyrka  Kjell-Åke Hylander  033-22 57 65 kjell-ake.hylander@svenskakyrkan.se
Församlingshem  Karin Larsson  033-22 57 63  karinmaj-britt.larsson@svenskakyrkan.se

Hedareds stavkyrka 033-22 57 50 sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se  
Församlingshem Marie P Carlsson  033-25 85 47  marie.p.carlsson@svenskakyrkan.se

Sandareds kyrka  Jari Frondelius 033-22 57 57 jari.frondelius@svenskakyrkan.se
Församlingshem

Sandhults kyrka  Martin Bjäringtoft  033-22 57 68 martin.bjaringtoft@svenskakyrkan.se
  Kjell Ejderhall  033-22 57 61  kjell.ejderhall@svenskakyrkan.se
Församlingshem Anders Johansson  033-25 85 44 anders.g.johansson@svenskakyrkan.se

Förtroendevalda  Thomas Larsson,  073-3585737  larsson.thomas55@gmail.com
  ordförande kyrkorådet 
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Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. 
Gravarna smyckas med blommor, och ljusen brinner i skym-
ning och mörker mellan alla helgons dag och alla själars dag.

Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans med människor i Sverige 
och världen uppmärksammar och minns dem som lämnat det här livet. En 
helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla.

På fredagen, den 5 november, är det öppet i Sandhults och Bredareds kyr-
kor mellan klockan 11.00 och 18.00. Då finns det möjlighet att tända 
ett ljus, ta en kopp kaffe och prata en stund eller bara sitta en stund i 
kyrkbänken. 

Dagen avslutas med en andakt klockan 17.00 i båda kyrkorna.

På Alla helgonsdag, den 6 november är ni välkomna till gudstjänst i San-
dareds kyrka klockan 16.00.

Vi bjuder in dem som mist en nära släkting under året till en minnes-
gudstjänst, i Bredared på söndagen den 7 november klockan 18.00 och 
i Sandhult samma dag klockan 15.00. Den präglas av stillhet, bön och 
ljuständning.

Välkommen till gemenskap  
i allhelgonatid
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