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et är särskilt ett av svaren som jag fastnar vid. En tankegång: 
Även för den som inte är troende…

Jag tittar på resultatet av läsvärdesundersökningen om Kyrk
tuppen från i våras. Det är rolig läsning med många positiva svar. Tid
ningen uppskattas för både innehåll och utseende. Likaså att det är 
lokalt förankrat. Det som händer, det händer här, på hemorten, som 
annars inte alltid står i fokus. Här, där vi lever och är kyrka.

Jag läser det igen. Allt är väl inte jätterelevant för mig som inte är 
troende. Men det finns ändå mycket intressant att läsa. 

Det är sällan jag själv läser alla texter eller tycker allt är intressant, 
vilken media den än är. Oavsett hur jag definierar mig. Vi delar ofta upp 
oss själva och andra i olika fack, men livet är aldrig så svart eller vitt 
som i teorin. 

nu ska vi fira jul – Gud blir människa och går över alla gränser. Upp
delningen försvinner: Gud och människa hör ihop. Gud är ju inte långt 
borta från någon enda av oss. (Apg 17:27b). 

Maria måste inte först svara på om hon är troende, innan Gud er
bjuder henne att bli mamma till Jesus. Det är inte präster som får besök 
av änglakören på julnatten, utan några random herdar på en äng. Och 
de vise männen är helt klart inte troende, i varje fall inte på samma sätt 
som judarna. 

När Jesus kommer, kommer han till alla. Oavsett bakgrund, språk, 
tro och tanke, rik eller fattig, kvinna, man eller ickebinär. Gud finns hos 
dig, vem du än är.

så tack alla ni som svarade och tack till dig som läser 
nu. Det finns en hel del att fundera på och du är alltid 

inbjuden till samtal, att ihop med andra prata om det 
som är viktigt för dig. Vi har inte många färdiga svar 
– men det finns ändå mycket intressant.

jag önskar dig nu en god jul och nyårstid, med 
hopp om mer gemenskap under 2021.

• KRISTIAN
Din kyrkoherde

Även för den som inte är troende…
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Bryt en 
tradition!
Julinsamlingen 2020

T

nor makten över sina liv. Det kan vi inte 
acceptera!

Som kyrka har vi särskilt ansvar
I många länder har människor större för
troende för religiösa ledare än för politiker 
och myndigheter. Därför är det avgörande 
att religiösa företrädare tar avstånd från 
exempelvis tvångsgifte, könsstympning 
och andra övergrepp. Act Svenska kyr
kan har en unik möjlighet att samarbeta 
med andra religiösa aktörer och förändra 
förtryckande strukturer, oavsett om de 
finns inom kyrkan eller i övriga delar av 
samhället. 

Tillsammans med andra kyrkor, orga
nisationer och tusentals frivilliga arbetar 
Act Svenska kyrkan för mer rättvisa sam
hällen, där flickor och kvinnor kan göra 
sina egna val. Tillsammans kan vi bryta 
skadliga traditioner! 

Var med i kampen för alla flickors rätt 
till ett värdigt liv. Under adventstiden 
kan du köpa ljus i våra kyrkor och för-
samlingshem till förmån för Julinsam-
lingen. Många av våra kollekter under 
december går också till Julinsamlingen 
så där kan du även bidra med en gåva. 

Det är hög tid att bryta skad-
liga traditioner. Tillsammans 
kan vi stoppa tvångsäkten-
skap, könsstympning och andra 
övergrepp. Vi lever alla under 
samma himmel och har samma 
rättigheter. Men beroende på 
var vi föds, eller vilket kön vi 
har, ser verkligheten olika ut. 

raditioner är viktiga för oss. 
Det blir extra tydligt under julen, 
vår största kristna högtid. Tradi

tioner är invanda seder och bruk, språk 
och värderingar som förs vidare från ge
neration till generation. Ofta skapar de 
en trygg ram runt våra liv, oavsett var i 
världen vi lever. 

Men en del traditioner är skadliga. 
Tvångsäktenskap, könsstympning och 
andra övergrepp drabbar många flickor 
runtom i världen. Varje dag gifts fler än 
30 000 flickor bort, en del inte äldre än 
10 år. Var tredje flicka och kvinna utsätts 
för våld under sitt liv – bara för att de 
är flickor. Skadliga sedvänjor, struktu
rer och normer berövar flickor och kvin
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Skapa en god jul tillsammans

Olivia Zetterberg, 
Sjömarken
– Julen betyder mycket 
för mig. Vi brukar träffa 
såna som vi inte brukar 
träffa. Mysig stämning och 
en tradition. Jag blir glad 
av att tänka på julen. Det 
är roligt med julklapparna 
och Kalle Anka, men det 
är inte det viktigaste utan 
det är man får umgås.

Julen står för dörren, med allt vad det innebär. Men just i år blir det 
en annorlunda jul för de allra flesta av oss. 

i har frågat några av våra församlingsbor om deras tankar kring julen. Nå
got som är gemensamt för dem alla, både unga och äldre, är att det är viktigt få 
att träffa nära och kära på jul. Förhoppningen är ju att det kan bli så även i år, 

men troligen kan vi inte träffa alla som vi brukar. 
Detta gör också att fler människor än vanligt kommer att vara ensamma under julen. 

Där kan du och jag göra en insats: Ringa på hos grannen eller någon annan som vi vet 
sitter ensam, för att önska god jul. Kanske lämna en blomma eller annan hälsning. En 
liten vänlig gest kan betyda så mycket. Särskilt i juletid. 

Vad betyder julen för dig?

Elisabeth Broberg, 
Sandared
– Julen betyder glädje och 
att vara tillsammans. Vara 
med familjen. Hur man än 
har det kan man vara med 
en del av familjen. Jesus 
föddes och alla är precis 
lika mycket värda även om 
de kommer från trasiga 
familjer. 

Christoffer Palmqvist, 
Sandared
– Julen betyder mycket; 
gemenskap och ett famil-
jefirande Det är viktigt att 
alla är med och att ingen 
behöver sitta ensam. Julen 
betyder också att vi går 
på julotta, vi brukar gå till 
olika kyrkor, i år kanske det 
blir Hedared.

V
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Olliver Ramsmo, Borås
– Julen betyder ge-
menskap, att vara med 
familjen. Att man har kul. 
Julen betyder också tack-
samhet, att man kan tänka 
tillbaka på året och vara 
tacksam för det som man 
varit med om.

Melvin Ohlsén, Bredared
– Julen betyder att alla 
samlas. Att man träffas 
och umgås med familjen, 
öppnar julklappar tillsam-
mans. Och tomten är ett 
måste!

Måns Mickelsson, 
Sandared
– Julen betyder att tom-
ten kommer och delar ut 
paket, att vi äter god mat 
och att jag får träffa mina 
kusiner.

Thomas Eliasson, 
Sandared
– Julen är en fin högtid, 
att gå till midnattsmäs-
san på julnatten ger en 
speciell känsla. Att träffa 
släkten och äta god mat är 
trevligt, men vi får se om 
det går i år.

Kajsa Drotz, Bredared
– Julen är en mysig högtid 
som är med familjen. När 
man var liten var julklap-
parna viktigast, men inte 
nu längre. Nu är det mat, 
julpynt och familjen, och 
det ska vara traditionell 
julmat.

Tilda Olofsson, Sandared
– Julen är en mysig och ro-
lig högtid. Att man är med 
varandra är viktigt. Det 
är roligt med julklapparna 
men det viktigaste är att 
vara med släkten. Maten är 
också viktig, köttbullar och 
prinskorvar är gott.• TEXT OCH FOTO: LOUISE BLOMQVIST
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et är kyrkoval den 19 septem
ber 2021. Det är ännu lång tid 
dit, men redan nu är vi igång med 

förberedelserna. ”Vi” är Valnämnden som 
valdes efter det förra valet och det är vi 
som ska förbereda så allt fungerar inför 
och under valdagen.

I vår församling, SandhultBredared, 
väljer vi till vår egen lokala nivå, och har 
i dagsläget tre nomineringsgrupper. Vill 

Vill du vara med?
du vara med och påverka? Du som vill 
engagera dig och ställa upp i detta lokala 
val, kontakta någon av företrädarna i 
dessa grupper:

Arbetarepartiet Socialdemokraterna:
Liz Odqvist • telefon 0729-67 90 12

Församlingens Väl:
Thomas Larsson • telefon 0733-58 57 37 

Samlingslistan: 
Håkan Andersson • telefon 0701-74 90 91

välkommen med att engagera Dig i 
kyrkans verksamhet och ekonomi under 
nästa mandatperiod!

• MONICA JOHANSSON
ordförande Valnämnden

D

Söndagen den 19 september 2021 är det val i 
Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, ställde 
nästan 30 000 personer upp som kandidater 
och 23 000 valdes till minst ett uppdrag.  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp  
i kyrkovalet 2021. 

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska 
kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska 
kyrkan är beroende av människors engage
mang och i kyrkovalet har du och andra en 
möjlighet att påverka. 

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT
Du som vill ställa upp som kandidat i 
 kyrkovalet måste: 

 tillhöra Svenska kyrkan.

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

 fylla 18 år senast på valdagen.

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

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget  
som  förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig!  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet.

Ställ upp 
i kyrkovalet

Mycket mer information om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet hittar du på  
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp

SK
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Vi finns på 
Facebook! 
Gilla oss! 
Där också!

Hej då!  
Lena Högrell
Vid årsskiftet går Lena Högrell i 
pension efter att ha jobbat i för-
samlingen sedan 2004. 

lena har jobbat med många olika ar
betsuppgifter på vår administration och 
mött många församlingsbor i olika sam
manhang. Vi tackar Lena för allt hon 
gjort i vår församling och allt engage
mang hon har lagt ner. Vi önskar henne 
fina dagar nu när hon blir pensionär på 
heltid!

Någon att 
prata med?

Vill du samtala med någon? 
Vi finns för dig! 

Kontakta diakonerna för  
ett personligt  samtal:

Ing-Marie Hellsing
Göran Eskilsson

nder det här året har vi fått 
avstå mycket och ändra det mesta 
av vår planering. Alla måste följa 

riktlinjerna för att minska risken för Co
vid19smitta. 

Det innebär stora justeringar, särskilt 
under advent och jultidens gudstjänster. 

när kyrktuppen ska tryckas kommer 
nyheten om att gudstjänster kan till
låts samla mer än 50 personer, men med 
tonvikt på att alla håller avstånd. Det 
innebär ändå en kraftig begränsning av 
antalet deltagare vid vissa tillfällen. Vi 
ber om överseende med att kyrkorna kan 
hinna bli fullsatta innan utsatt tid.

Första söndagen i advent firar vi guds
tjänst i alla våra kyrkbyar och i Sandared 

firas den två gånger för 
att fler skall rymmas.

Luciaandakten i Bre
dared kommer att strea
mas (direktsändas digitalt 
via vår Facebooksida), lik
som musikandakten i jultid ifrån 
Sandhults kyrka. Den senare hoppas vi 
ska sändas till Sandareds kyrka och He
dareds kyrksal.

Vid några tillfällen kan vi komma att 
ta upp anmälan i förväg för den som vill 
förvissa sig om en plats.

se vår websida, titta – och gilla gärna! 
– vår Facebooksida samt i predikoturer
na i Borås tidning för den senaste infor
mationen.

U
Om gudstjänster i jultiden

foto: m
agnus aronsson
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Välkommen  
till gudstjänst

8

29/11 Första söndagen i advent
 Bredared 11.00 Gudstjänst
 Hedared 11.00 Adventsandakt med fika i församlingshemmet
 Sandared 16.00 Gudstjänst
 Sandared  18.00 Gudstjänst
 Sandhult 16.00 Mässa

6/12 Andra söndagen i advent
 Bredared 11.00 Familjegudstjänst, avslutning för Kyrkans barntimmar
 Sandared 16.00 Familjegudstjänst, avslutning för Kyrkans barntimmar

8/12 Sandared 18.00 Bön i Taizéanda

10/12 Hedared 17.00 Sinnesrogudstjänst

13/12 Tredje söndagen i advent
 Sandared 11.00 Mässa
  1800 Luciagudstjänst (sänds digitalt via vår Facebooksida)

20/12 Fjärde söndagen i advent
 Bredared 11.00 Mässa
  1800 Musikandakt i jultid (sänds digitalt via vår  

  Facebooksida)

24/12 Julafton
 Bredared 11.00  Samling vid krubban
 Sandared 11.00 Samling vid krubban, julspel
 Sandared 23.30 Julnattsgudstjänst

25/12 Juldagen
 Bredared  7.00 Julotta
 Hedared 7.00 Julotta
 Sandhult 7.00 Julotta

26/12 Annandag jul
 Sandared 16.00 Gudstjänst

27/12 Söndagen efter jul
 Bredared 11.00 Mässa

no
ve
m
be
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31/12 Nyårsafton
 Sandhult 16.00 Nyårsbön med musik. Ev. anmälan i förväg.

1/1  Nyårsdagen 
 Sandared 16.00 Mässa

3/1 Söndag efter nyår
 Bredared 11.00 Gudstjänst

6/1 Trettondedag jul
 Sandared 11.00  Mässa

10/1 Första söndagen efter trettondedagen
 Bredared 11.00 Mässa

12/1 Sandared 18.00 Bön i Taizéanda

17/1 Andra söndagen efter trettondedagen
 Bredared 16.00 Gudstjänst
 Sandared 11.00  Gudstjänst
 Sandhult 18.00 Mässa

24/1 Tredje söndagen efter trettondedagen
 Bredared 11.00 Gudstjänst
 Sandared 16.00 Bön- och lovsångsmässa

31/1 Septuagesima
 Bredared 16.00 Mässa
 Sandared 11.00  Gudstjänst

7/2 Kyndelsmässodagen
 Bredared 18.00 Ljusgudstjänst
 Sandared 16.00 Mässa

9/2 Sandared 18.00 Bön i Taizéanda

14/2 Fastlagssöndagen
 Bredared 11.00 Mässa
 Hedared 18.00 Mässa
 Sandared 16.00 Gudstjänst

17/2 Askonsdagen
 Bredared 17.00 Askonsdagsmässa

21/2 Första söndagen i fastan
 Bredared 16.00 Gudstjänst
 Sandared 11.00 Bön- och lovsångsmässa

28/2 Andra söndagen i fastan
 Bredared 11.00  Mässa

fe
br
ua
ri

Alla aktuella datum  
för våra aktiviteter  

hittar du på hemsidan  
www.svenskakyrkan.se/

sandhult
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De senaste åren har biskop Åke 
skrivit brev inför det nya kyrko-
året. Traditionen fortsätter och 
i advent kommer nästa brev ut, 
som handlar om mission. 

iskopens brev som brukar kom
ma ut i samband med första ad
vent är ett avstamp inför det nya 

kyrkoåret och bjuder in till fördjupning 
och reflektion. Även om pandemin gör 
att människor inte kan samlas på samma 
sätt som tidigare, finns ändå ett behov att 
samtala och mötas kring stora och vik
tiga frågor. Detta brev som biskop Åke 
Bonnier skrivit kan möta ett sådant be
hov.

– Mission är viktigt och det är en del 
av kyrkans grundläggande uppgift. Ge
nom kyrkans historia är mission ett ord 
som levts ut på delvis förskräckliga sätt 
och i det avseendet är det viktigt med en 
omstart, säger biskop Åke. Vidare berät
tar han att mission inte handlar om att nå 
”onådda” människor utan att varje män
niska redan är sedd och oändligt älskad 
av Gud.

– Vår uppgift är att påminna om detta. 
Gud tar oss i anspråk för att vi ska berät
ta om Guds gränslösa kärlek och omsorg, 
betonar biskop Åke. 

Varför skriver biskopen 
ett brev om mission?

Till skillnad från 
andra religioner för
står kristna Gud på ett 
annat sätt. Det sker genom 
dopet och uppdraget att undervisa om 
Guds kärlek enligt det som Jesus säger i 
missionsbefallningen.

– Vi har fått en uppmaning att förhålla 
oss till: Lär dem att hålla de bud jag gett 
dem (Matt 28:20). Och det mest centrala 
är det dubbla kärleksbudet som det står 
om i bland annat Lukasevangeliet – ”Du 
ska älska Herren, din Gud, av hela ditt 
hjärta och med hela din själ och med hela 
din kraft och med hela ditt förstånd, och 
din nästa som dig själv” (Luk 10:27). Så 
som jag älskat er, säger Jesus. Det hand
lar om att vara med och påminna om och 
konkret arbeta för en bättre värld och 
ge människor möjlighet att samtala om 
detta. 

biskop åke menar att missionsbefall
ningen handlar om omvändelse på mer 
än ett sätt, att omvändelsen handlar om 
att bli ännu mera människa och att våga 
vara den en i Kristus är. Lärjungaskapet 
handlar om att leva kärleken och också 
veta att en är älskad. 

– För detta behövs ett tecken, en 
symbol. Vi kan visa mänsklig kärlek till 
varandra genom olika handlingar, ge var
andra uppskattning, blommor, choklad, 

B

Biskop  
Åke 
Bonnier
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kramar och så vidare. Det är tecken för 
den mänskliga kärleken, men den gudom
liga kärleken visas bland annat genom 
dopet. Det är ett tecken på Guds kärlek, 
inte starten på den, säger biskopen.

Brevet är även skrivet till den som inte 
går i kyrkans så ofta och genom brevet 
vill han utmana synen på en själv bortom 
strävan efter att vara duktig och hela ti
den prestera. 

– Vi är inte ”human doings”, vi är ”hu
man beings”. Hur kan detta komma i ut
tryck, undrar biskop Åke.

När mission översätts till engelska är 
”uppdrag” ett av orden som används. I 
detta avseende kan engelskans ord vara 
tydligare, menar biskopen.

– Mission som begrepp vill säga mig 
att Gud vill mig. Att Gud älskar mig. Att 
Gud sänder mig. Utifrån detta har jag fått 
ett uppdrag. Gud vill att jag ska berätta, 
men inte tvinga människor. Det handlar 
om att jag ska räta på min rygg och sedan 
berätta för andra. Berätta om det som är 
du och lev det också. 

missionstemat stannar inte vid bre
vet utan är ett avstamp inför ett nytt kyr
koår där fokus landar på mission, både 
tillsammans och enskilt. 

– Jag önskar att mitt brev om mis
sion under det här året ska kunna bli ett 
samtalsdokument där människor får och 
tar sig tillfälle att reflektera kring många 
olika frågor. Vad betyder det att leva i ett 
multireligiöst samhälle och då utifrån att 
vara kristen och medlem i Svenska kyr
kan? Vad betyder det att jag har ett frö av 
tro, frågar sig biskop Åke.

Tillsammans med brevet finns samtals
frågor som kan användas i olika sam man
hang, men pandemin gör att eftertanke 

krävs när möten och samtalsgrupper ska 
arrangeras. Det går att mötas i ett mindre 
sammanhang och med fysisk distans, men 
det finns också möjlighet att på egen hand 
reflektera kring sitt köksbord hemma el
ler att ha digitala möten där brevet dis
kuteras utifrån de olika samtalsfrågorna. 

– min förhoppning är att detta brev 
ska kunna bidra till att vara en röst. Inte 
i monolog utan förhoppningsvis i dialog 
eller trialog, eller i multisammanhang där 
många samtalar tillsammans, säger bis
kop Åke och fortsätter:

– Jag vill vara med och påverka. Inte 
för min skull, utan för livets skull!

Brevet kommer ut i advent och finns att 
ladda ner på Skara stifts hemsida. 
www.svenskakyrkan.se/skarastift 

• TEXT: JOSEFIN ROOS
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Någon att 
prata med?

Vill du samtala med någon? 
Vi finns för dig! 

Kontakta prästerna för ett 
personligt  samtal: Anna Frisk,  
Ingrid Joelsson Hermansson, 

Kristian Yngvesson,  
Louise Nordh

Vi fortsätter kring 
”Vardagsandakt med 
samtal och fika”
kring aktuella livsfrågor och 
bibelberättelser.
I adventstid, jultid och fastetid.
Vi ses i Bredareds kyrka.
1 december klockan 10.00–12.00,  
adventsfika
26 januari: klockan 10.00–12.00

Under fastan
17 februari klockan 17.00,  
askonsdagsmässa
23 februari klockan 17.00–18.30
16 mars klockan 17.00–18.30

Bön i Taizéanda
Sandareds kyrka klockan 18.00 
8 december, 12 januari, 9 februari

En enkel gudstjänst på ungefär en 
halvtimme med böner, bibelord och 
sånger som sjungs gång på gång, in-
ramat av tystnad och tända ljus. Inspi-
rerad 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.

Väl- 
kom- 
men!  
Karin Larsson
Karin Larsson är vår nya försam-
lingshemsvärdinna i Bredared. Karin 
bor på Holmryds gård och hjälper 
även till på mejeriet.

karin kommer att städa och fixa i för
samlingshemmet men all bokning sker 
som tidigare via församlingsexpeditio
nen. • 
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Kanske var du en av dem som 
fick svara på några frågor om 
Kyrktuppen i våras? Totalt 
var det 507 församlingsbor 
som svarade på frågorna som 
företaget Origo ställde när de 
gjorde en läsvärdesmätning på 
uppdrag av oss.

otalt hade 80 procent av de 
tillfrågade sett att Kyrktuppen 
landat i postlådan. Jämfört med 

andra undersökta församlingsblad är re
sultatet för Kyrktuppen högt, genomsnit
tet ligger på 65 procent.

56 procent hade bläddrat eller läst i 
tidningen ett par dagar efter den kom ut 
och hälften av dessa sparar den en vecka 
eller mer.

72 procent har som helhet en positiv 
uppfattning om Kyrktuppen och 21 pro
cent ger allra högsta betyg. 

Vi är väldigt glada över de här siffror
na och det känns bra att veta att det vi 
gör är uppskattat. Vi hoppas så klart att 
vi framöver kan få fler att läsa i Kyrktup
pen, i alla fall någon del som intresserar 
just dem. 

I slutet av undersökningen ställdes 
frågan om det är något som du saknar 
eller skulle vilja läsa mer om i Kyrktup
pen. Bland svaren finns tre områden som 

Kyrktuppen 
är ovanligt 
 uppskattad

sticker ut lite extra; ungdomsverksam
heten, tro och andlighet, samt läsning 
om intressanta personer i närområdet 
och lokala händelser. Vi svarade redan 
i numret därefter på önskan att få läsa 
mer om ungdomsverksamheten, med ett 
stort fokus på vårt ungdomsarbete. De 
andra två områdena försöker vi tänka in 
i varje nummer av Kyrktuppen på olika 
sätt, men det är något vi kan förstärka än 
mer framöver.

Vi tar till oss av allt som kom fram i 
undersökningen och har du fler synpunk
ter och idéer som du vill lämna till oss 
angående Kyrktuppen, är det bara att ni 
höra av dig till oss. 

• LOUISE BLOMQVIST OCH  
KRISTIAN YNGVESSON

T
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som börjar som ny kantor  
i församlingen den 1 december
Var kommer du ifrån närmast?
– Jag kommer närmast från Gustaf Adolfs 
församling i Borås där jag huvudsakligen 
hållit till i Dammsvedjans kyrka. Innan 
dess var jag i Caroli församling, närmare 
bestämt i Byttorps kyrka. Jag har sam
manlagt jobbat i Borås pastorat i 18 år.

Vad vill du förmedla med musiken?
– Jag vill förmedla glädje, tröst och tack
samhet till de som kommer till kyrkan 
vid olika tillfällen. Jag vill på det sättet 
finnas där.

Vad ser du fram emot när du 
ska börja jobba hos oss?

– Det är egentligen inget spe
cifikt jag ser fram emot utan all

ting som har med min nya tjänst att 
göra ska bli väldigt roligt! Jag ser fram 

emot helheten i tjänsten och i mitt yrke! 
Jag är en musiker som tycker det är 

väldigt roligt att variera mig i genrerna. 
Jag sjunger och spelar gärna både jazz 
och klassiskt och allt däremellan och det 
gör jag även på piano och orgel. Jag spe
lar även fiol men håller mig då helst till 
det klassiska. Jag är bland annat med i 
Borås salongsorkester där ni hittar mig i 
första fiolstämman.

Detta var lite om mig. Fråga mig gärna 
om det är något annat Du undrar, när vi 
ses framöver! •

Vart ska du ta vägen nu?
– Från och med september denna höst 
arbetar jag i SegloraKinnarumma för
samlingar

Vad tar du med dig från dina år i Sandhult-
Bredareds församling?
– Det fortlöpande körarbetet och spelan
det samt vardagen med positiva kollegor

Är det något speciellt minne du kan dela 
med dig av?
– Kanske att en del av alla musikguds
tjänster som gjorts varit extra speciella; 
projekt med samarbeten mellan körer 
och musiker såsom i Abbaprojektet för
ra hösten och Vivaldis Gloria. •

Hej då! Eva Kälvelid 
som har arbetat som kantor i församling-
en, framförallt i Sandared, sedan 2012.

Hej! 
Carin Norelius
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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,  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
 Catherine Sandblom  033-22 57 55  catherine.sandblom@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

Begravning/ Linda Appelkvist 033-25 85 48 linda.appelkvist@svenskakyrkan.se
gravskötsel 

VAKTMÄSTERI

Kyrkogårdschef  Hans Carlsson  0709-24 50 19  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 
och församlingshem sandhult-bredareds.forsamling@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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Söndagen den 13 december klockan 18.00 
Luciagudstjänst från Bredareds kyrka med barnkören Voices 
och ungdomar från Bredared. 

Kyrkan kommer endast att vara öppen för familjerna till de medverkande. 
Men såklart finns det fler sätt att vara en del av luciafirandet! 

• Hela gudstjänsten sänds samtidigt via församlingens Facebooksida.  
Sök på Sandhult-Bredareds församling.

• Bygdegården kommer att vara öppen om du vill se och lyssna till  
Lucia och hennes tärnor, i gemenskap med andra. Vi följer gällande 
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. För att vi ska kunna ha tillräckligt 
avstånd mellan olika sällskap kan vi endast ta emot maximalt 30 personer. 
 Anmälan görs till bredaredshembygdsforening@gmail.com.  
Först till kvarn gäller, det kommer ett 
 bekräftelsemejl om ni fått plats med  
mer detaljer kring evenemanget.

• Idrottshallen kommer också att  
vara öppen och sända luciaguds-
tjänsten. Där finns det utrymme att 
ta emot maximalt 50 personer. Även 
här gäller anmälan och ett bekräf-
telsemejl sänds ut med mer infor-
mation om ni fått plats. Anmälan till  
louise.blomqvist@svenskakyrkan.se.

Av särskild hänsyn till våra äldre 
uppmanar vi i första hand barnfa-
miljer att anmäla sig till idrottshal-
len och pensionärer för deltagande i 
bygdegården.
 

Såklart firar vi lucia!

foto: m
agnus aronsson


