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Solen ger
kraft till
församlingen
• Nu är det

jul igen!

• Ökat engagemang
i kyrkovalet
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Blir det en grön eller vit jul?

N

u får vi fira jul igen! Visst, vi gjorde det förra året också, fast
inte lika självklart som tidigare. Pandemin fick oss att tänka till:
vad är det som är viktigt egentligen? Vad var fortfarande möjligt?
I år kan vi fira Lucia igen, gå på jul- och nyårskonserter, krubbsamlingar och julottor, vi kan handla i julskyltade affärer och samlas kring
nyårsfirandet. Kanske bär vi en liten känsla inom oss, att förra året lärde
oss nåt viktigt: livet är skört. Livet är värdefullt, och går inte att ta för
givet.
Kyrkans har förstås sagt så i alla år. Att födas och överleva är en nåd.
Det är en gåva – något att vara tacksam för. Du och jag kan finnas till
hands för andra och hjälpa dem som behöver. Det har också kyrkan
gjort i alla år. En gåva till ACT Svenska kyrkan passar alltid som ”årets
julklapp”. Då gör du en insats för en mer barmhärtig och rättvis värld.
Det finns med på många önskelistor.

julen handlar ju om att ge. Så älskade Gud världen att han gav den
sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha
evigt liv.
Så vad önskar du dig: en vit eller grön jul? Ja, vad associerar vi de
färgerna med?
En vit jul med mycket snö önskar vi väl, men också vit i den betydelsen
att vi slipper allt det som drar ner vår livsvilja, som missbruk av alkohol
och droger. Men vi kan också nämna våld, skammande, mobbing, ovänskap och utfrysning. Men det finns fördelar med en grön jul också, grön i
betydelsen miljövänlig och kanske även lite nyttig mat på julbordet.

gud ger av sig själv för att vi ska få leva. Just för att våra liv
är ovärderliga. Vad kan du och jag göra för att livet för oss
och andra ska bli bättre? En hel del. Att vi lär oss mer
av det, är ett sätt att följa Gud, i ödmjukhet för både
ditt, mitt och våra barns liv. Det önskar jag mig.
En god jul till er alla och ett välsignat nytt år
önskas från din församling.

Din kyrkoherde
• KRISTIAN
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December
Vi sjunger in julen
Luciagudstjänst
Bredareds kyrka
13 december • klockan 19.00
Bredareds lucia med följe,
barnkören Voices och
vuxenkör.

Sandhults kyrka
19 december • klockan 16.00
Julkonsert med julkören och barnkören Voices som sjunger julsånger för
och tillsammans med församlingen.
Samuel Björkman Norling, Staffan
Lenberg, Carin Norelius.

Julvandring
Sandhults kyrka • Torsdag den 9 december klockan 17.30.
Därefter en vandring var tjugonde minut så länge det finns besökare.
Kom och njut av dofterna på Raka gatan i Betlehem, träffa herdarna, de
vise männen, värdshusvärden, Josef, Maria och det lilla Jesusbarnet.
Vandringen startar utanför församlingshemmet, och går via herdarnas hage
utanför kyrkogårdsmuren in i kyrkan där
staden Betlehem inryms med Raka
gatan, värdshuset och stallet.
Servering i församlingshemmet
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Solcellsparken i Bredared.

foto: martin bjäringtoft

Integrerade solceller
på Hedared församlingshems tak.
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Kraft
från
ovan
Har ni funderat på varför det
har grejats på åkern bakom
Bredareds kyrka eller varför
taket på Hedareds församlings
hem ser lite annorlunda ut? Det
är för att församlingen har valt
att investera i tre olika solcells
anläggningar under 2021.

V

åra kyrkor och församlings-

hem är stora och även om vårt
styrsystem sköter om så att vi inte
värmer upp våra lokaler i onödan så går
det åt mycket el när våra lokaler används.
Då känns det väldigt bra att vi nu producerar vår egen fossilfria el. Ibland producerar vi mer än vi gör åt på vissa platser
och då säljs det ut på nätet. När vår egen
el däremot inte räcker till för våra behov,
köps annan fossilfri el in.
Redan för två år sen installerades vår
första solcellsanläggning, på vaktmästarlokalerna vid kyrkogården i Sandhult.

Den är med sina 46 solpaneler lite mindre, jämfört med de nya.
Församlingshemmet i Hedared har fått
en integrerad takanläggning med 100 paneler, församlingshemmet i Sandared har
fått en takanläggning med 109 paneler
och i Bredared har det byggts en markanläggning med 105 paneler
Samtliga tre anläggningar har Ferroamps som är en svensktillverkad växelriktare. Ferroamp har många smarta
lösningar och är förberedd för energilagring.
Den totala installerade effekten på de
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Solceller på Sandareds församlingshem.

• LOUISE BLOMQVIST

Vi finns på
Facebook!
Gilla oss!
Där också!
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Svenska Kyrkans
färdplan för klimatet
Sandhult-Bredareds församlings
arbete med att sätta upp solceller är en del i arbetet för att nå
målet om att Svenska Kyrkan ska
vara klimatneutrala till år 2030.
Detta är ett av målen i Svenska
Kyrkans färdplan för klimatet
som antogs av Kyrkostyrelsen i
december 2019 och innebär att
vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att
bromsa effekterna av klimatförändringarna. Läs gärna mer om
Svenska Kyrkans hållbarhetsarbete på www.svenskakyrkan.se/
hallbarutveckling

foto: martin bjäringtoft

solcellerna vi satte upp under 2021 är
119 KWp (Kilowatt peak) Detta är så
många kilowatt som vi kan producera
vid närmast ideala förhållanden gällande väder och vind.
Totalt med den mindre anläggningen
i Sandhult så är den installerade effekten i församlingen 131 KWp och med en
estimerad årsproduktion på ca: 115 000
Kilowatt.
Det här är ett sätt där församlingen
ställer om för att minska kostnaderna
på sikt men också för att göra en viktig
insats för miljöns skull.

För några veckor sen drabbades vi
i bygden av en stor sorg i samband
med bilolyckan i Hultafors.
Det finns fortfarande möjlighet
att höra av sig till kyrkan för att få
ett samtal, stöd och hjälp. Vi finns
till för dig och för alla andra som
behöver en ”öppen kyrka”. Vi delar
omsorgen med varandra.

Tack Gud för att du bär genom det allra svåraste,
men också under varenda vanlig dag och natt.
Amen.

Välkommen till
Kyrkoforum!
Vi fortsätter att mötas i våra diskussionsgrupper Kyrkoforum – för lokal
delaktighet och dialog. Kyrkoforum har
skapats för att gynna ett lokalt engagemang. Hit är alla välkomna; ideella, förtroendevalda, anställda, men också alla
som känner ett engagemang för ortens
kyrka. Forumet är en plats för utvärdering, diskussion och visionerande.

Bredared • 30 januari efter gudstjänsten klockan 11.00

Välkommen till
Sandareds kyrka
på tisdagskvällar!
Bön i Taizéanda
En enkel bön i kyrkan inspirerad av
bönelivet i klostret i Taizé.
Klockan 18.00
7 december • 11 januari • 1 februari
Tack och lov – en andakt med
mycket lovsång
Klockan 18.00
18 januari • 8 februari

Sandared • 16 januari efter gudstjänsten klockan 11.00

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

Sandhult • 8 februari klockan 14.30
Allsångscafé med Kyrkoforum

Klockan 17.30
30 november • 22 februari

Hedared • 25 november klockan 10.00
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Välkommen till gudstjänst
28/11 Första söndagen i advent
Bredared 16.00 Gudstjänst, trumpet, solist, adventsfika
Hedared 11.00 Adventsandakt med fika i församlingshemmet
Sandared 17.00 Gudstjänst, scouterna medverkar
Sandhult 11.00 Mässa, avslutning för barngrupperna,
			
fika i församlingshemmet

december

2/12 Hedared 18.00 Sinnesrogudstjänst

5/12 Andra söndagen i advent
Bredared 11.00 Mässa
Sandhult 18.00 Ungdomsgudstjänst
7/12 Sandared 18.00 Bön i Taizéanda

12/12 Tredje söndagen i advent
Bredared 11.00 Mässa
Sandared 16.00 Familjegudstjänst

13/12 Luciadagen
Bredared 19.00 Luciagudstjäst, Voices, ungdomar från
		
Bredared, vuxenkör

16/12 Hedared 18.00 Sinnesrogudstjänst
19/12 Fjärde söndagen i advent
Sandared 11.00 Mässa
Sandhult 16.00 Julkonsert
24/12 Julafton
Bredared 11.00 Samling vid krubban
Sandared 11.00 Samling vid krubban, julspel
Sandared 23.30 Julnattsmässa
25/12 Juldagen
Bredared 7.00
Hedared 7.00
Sandhult 7.00

Julotta, kör
Julotta
Julotta

26/12 Annandag jul
Sandared 16.00 Gudstjänst
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januari

31/12 Nyårsafton
Sandared 16.00 Nyårskonsert
1/1

Nyårsdagen
Sandhult 16.00 Mässa

2/1

Söndag efter nyår
Bredared 11.00 Mässa

6/1

Trettondedag jul
Sandared 11.00 Gudstjänst

9/1

Första söndagen efter trettondedagen
Bredared 11.00 Gudstjänst
Hedared 18.00 Mässa
Sandared 11.00 Gudstjänst

16/1 Andra söndagen efter trettondagen
Bredared 16.00 Gudstjänst
Sandared 11.00 Mässa
23/1 Tredje söndagen efter trettondagen
Hedared 18.00 Gudstjänst
Sandared 11.00 Mässa

6/2

Kyndelsmässodagen
Bredared 11.00 Mässa
Hedared 18.00 Gudstjänst
Sandared 16.00 Dopfest

13/2 Septuagesima
Bredared 16.00 Gudstjänst
Sandared 11.00 Mässa
20/2 Sexagesima
Hedared 18.00 Gudstjänst
Sandared 11.00 Mässa
27/2 Fastlagssöndagen
Bredared 11.00 Mässa
Sandhult 16.00 Gudstjänst

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

foto: louise blomqvist

februari

30/1 Fjärde söndagen efter trettondagen
Bredared 11.00 Mässa
Sandhult 16.00 Dopfest
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Hej då
Carina!

Vid årsskiftet går Carina
Larsson i pension efter att
ha jobbat i församlingen i 28 år.
carina har framför allt jobbat med
Öppet hus och Kyrkans barntimmar, men
även en del i grupper med de lite äldre
barnen och på Sommar i Hedared. Så det
är många barn men även vuxna som har
mött Carina i olika sammanhang.
Carina kommer inte att gå sysslolös
när hon blir pensionär, det finns en del
att hjälpa till med hemma på gården och
så hoppas hon att hon ska få mer tid att
åka ut och dansa.
Vi tackar Carina för allt hon gjort i vår
församling och allt engagemang hon har
lagt ner och önskar henne många sköna
år som pensionär
Carina kommer att avtackas på gudstjänsten den 28 november klockan 11.00
i Sandhults kyrka. •

Kyrkovalet

Hej då

Samuel!

Vår organist Samuel Björkman
Norling har utbildad sig för en
försteorganisttjänst och slutar
hos oss för att börja på organist
tjänst i Carolikyrkan i Borås.
vi önskar honom lycka till på
hans nya tjänst!
Samuel kommer att avtackas på
musikgudstjänsten i Sandhults kyrka den 19 december klockan 16.00,
men sista gången vi kan höra Samuel
hos oss är på Nyårskonserten i Sandareds kyrka på nyårsafton klockan
16.00. •

den 19 september hölls Kyrkovalet. I SandhultBredareds församling röstade 18,03 procent av de
5387 röstberättigade. Det var en liten ökningen sedan senaste valet 2017.

Mandatfördelningen i församlingen blev följande:

ö₃⁽ö⁷₀ö₆₄⁷₈⁽⁾⁽⁷₁⁷

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

ö⁷₇₆₃₈₁⁾₍⁾⁽₃₉₈⁾₈₃S⁷₈⁽⁷⁾⁽
Församlingens Väl
Mn₆₃₉6/9 kl.0Ŵ00Ŵ00
Samlingslistan
ö₃⁽ö⁷₀ö₆₄⁷₈⁽⁾⁽⁷₁⁷
⁷₎ﬄ₆₃₉/9
kl.0Ŵ00Ŵ00
Onﬄ₆₃₉/9 kl.0Ŵ00Ŵ00
I nästa nummer återkommer
ö⁷₇₆₃₈₁⁾₍⁾⁽₃₉₈⁾₈₃S⁷₈⁽⁷⁾⁽
⁷oﬃﬄ₆₃₉9/9
kl.5Ŵ000Ŵ00
Mn₆₃₉6/9
ﬃ₇₆₃₉0/9 kl.0Ŵ00Ŵ00
av det nya kyrkorådet.
⁷₎ﬄ₆₃₉/9
ﬃ₆₃₉/9 kl.0Ŵ00Ŵ00
kl.0.00.00
Onﬄ₆₃₉/9 kl.0Ŵ00Ŵ00
ö₃⁽ö⁷₀ö₆₄⁷₈⁽⁾⁽⁷₁⁷Mn₆₃₉3/9
⁷oﬃﬄ₆₃₉9/9 kl.0Ŵ00Ŵ00
kl.5Ŵ000Ŵ00
⁷₎ﬄ₆₃₉4/9
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ﬃ₇₆₃₉0/9 kl.0Ŵ00Ŵ00
Onﬄ₆₃₉5/9
⁷₇₆₃₈₁⁾₍⁾⁽₃₉₈⁾₈₃S⁷₈⁽⁷⁾⁽
ﬃ₆₃₉/9 kl.0.00.00
kl.5Ŵ000Ŵ00
Mn₆₃₉6/9 kl.0Ŵ00Ŵ00⁷oﬃﬄ₆₃₉6/9
ﬄ₆₃₉/9 kl.0Ŵ00Ŵ00Mn₆₃₉3/9
ﬃ₇₆₃₉/9 kl.0Ŵ00Ŵ00

8 mandat
11 mandat
6 mandat

vi med en presentation

Ekumeniska
böneveckan
Ekumeniska böneveckan firas
runt om i världen 18–25 januari,
2022 med temat
”En stjärna i öster – vi kommer
för att tillbe Kristus”.
I vår församling firar vi ekumeniska
böneveckan tillsammans med
Sjömarkenkyrkan.
Den 23 januari firar vi ekumenisk
gudstjänst i Sandared.
Det blir också en samling i
Sjömarkenkyrkan under veckan.

Har ditt barn döpts
under 2021?
Då är ni välkomna till kyrkan för dopfest
och ni får hämta er ängel som hängdes
upp i dopträdet när ert barn döptes.
Vi firar med sång, ballonger, saft, tårta
och kaffe.
Oavsett var ni bor eller vilken kyrka ert
barn är döpt i är ni välkomna den dagen
som passar er.
Välkomna till Sandhults kyrka
klockan 16.00 den 30 januari eller till
Sandareds kyrka klockan 16.00 den
6 februari.

Någon att
prata med?

Vill du samtala med någon?
Vi finns för dig!

Det kom en fråga:

Kontakta prästerna för ett
personligtsamtal: Anna Frisk,
Ingrid Joelsson Hermansson,
Kristian Yngvesson,
Louise Nordh

Hur kommer det sig att kyrkan inte flaggar på samtliga flaggdagar?

svar : Vår kyrkonämnd, de som fattar beslut om organisation, ekonomi och
andra större ärenden fattade år 2011 ett beslut om att flagga följande dagar:
påskdagen, pingstdagen, Sveriges nationaldag samt juldagen. Övriga d
 agar
skall Svenska kyrkans egen flagga vara hissad. Församlingens nuvarande
kyrkoråd har haft uppe frågan vid ett par tillfällen och inte funnit anledning
att ändra beslutet.
Välkomna att höra av er alla med olika frågor. Det är kanske fler som
funderar på samma sak!
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Följ mig
Snart går vi in i ett nytt kyrko
år och precis som tidigare år så
skriver biskop Åke Bonnier ett
brev med ett tema som finns med
i stiftets verksamhet framöver.
Temat ger också möjlighet till
reflektion och fördjupning, både
enskilt och tillsammans med
andra. Till skillnad från tidigare
teman så sträcker sig kommande
tema över tre år och inte bara
ett. Och temat är lärjungaskap.

O

rdet lärjungaskap är starkt

förknippat med efterföljelse och
handlar både om den egna vandringen och församlingens liv. På många
sätt kan det vara svårt att konkret närma
sig frågan om lärjungaskap. Hur kommer det sig att biskop Åke valt just detta
tema?
– Det handlar om att följa i Jesu fotspår och samtidigt att leva i tillit till att
Gud både vill ta mig i bruk för sitt rike
och ger mig kraft, säger han.
Förväntningarna är att samtal ska
kunna föras i församlingarna, samtal till
inspiration att vara en Jesu lärjunge konkret i både vardag och helg. Kristet liv är
ingen söndagsföreteelse utan något som
ska få genomsyra allt. Genom att tala
och reflektera över detta finns möjlighet
att hitta verktyg för att sedan låta lär12

Biskop
Åke
Bonnier

jungaskapet verka
konkret där var och
en befinner sig.
Pandemin har gjort att församlingarnas verksamheter har behövt anpassas
och för var och en har det inneburit stora
förändringar, i livets alla delar. Biskop
Åke ser att temat, när restriktionerna lättat, kan hjälpa till i mötet med människor
där de är.
– Jag skulle vilja upprepa de ledord
som stiftet lanserade i början av min biskopstid. Att det är viktigt att komma ut
som kyrka, alltså vara tydligare med vår
tro och övertygelse, gå ut som kyrka där
människor är. De ska kunna möta kyrkan
där de kanske inte trodde att de skulle
göra det.
Lärjungaskap handlar också om att
ibland vara obekväm och stå upp för det
som är rätt.
– Vi ska ”stå upp som kyrka” och det
handlar om att våra röster måste höras
när människor trampas på, marginaliseras, när skapelsen missbrukas och jorden
gråter, uppmanar biskop Åke.

brevet kommer ut första söndagen i
advent och finns att ta del av både digitalt
och tryckt. Det går att ladda ner digitalt
från Skara stifts webbplats och finns att
som tryckt brev hämta i din församling.
Till brevet finns även några frågor att
reflektera över, antingen själv eller tillsammans.
• SKARA STIFT

Nytt takspån
på stavkyrkan
Under sensommaren lades nytt
takspån på stavkyrkans södra
takfall. Det gamla var dåligt och
behövde bytas ut.

foto: hans carlsson

De nya spånen är tillverkade av 120årig svensk fura. Enbart kärnan har
använts till spånen för att få en längre
livstid. Efter att spånet hade lagts så
tjärades hela stavkyrkan. Ommålning
gjordes också på hängrännors krokar
och vindflöjlarna.

Cafegudstjänst
Sandhults församlingshem,
27 februari klockan 16.00.

En halv special
& Gud
Måndag 7 februari
Klockan 17.00
I Bredareds församlingshem

Korsbandet medverkar
med sång och musik.
Nya Sandhultsbor särskilt inbjudna.
Vi bjuder på korv och bröd,
hamburgare och efterrätt.

Vi inleder med en kort gudstjänst
och därefter äter vi
en halv special tillsammans.
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foto: maja sundkvist kräutner

Tack för era bidrag till Världens barn!
På Sandaredsdagen anordnade vi en barnloppis där överskottet
gick till Världens barn. Många valde att hyra bord för att sälja sina
barnprylar och en del skänkte sina saker till oss så att vi sålde dem.
Hyran för alla borden och det som vi sålde under dagen inbringade
4 983 kr till insamlingen för Världens barn.
Även vid Sandhultsloppet som vi arrangerade tillsammans med
Röda Korset den 18 september gick startavgiften till insamlingen
för Världens barn, och det gav 2 490 kr.

Ansvarig utgivare: Kristian Yngvesson
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör)
Louise Blomqvist
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
På omslaget: Hedareds stavkyrka
Foto: Hans Carlsson
Tryck: Stema, Borås
Deadline för material till nästa
nummer är 13 januari 2022.
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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,
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
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Välkommen att fira

julens och nyårshelgens
gudstjänster i våra kyrkor
19 december
Sandhult 16.00 Julkonsert Julkören, Voices
24 december • Julafton
Bredared 11.00 Samling vid krubban
Sandared 11.00 Julspel, skinkmacka och julmust
Sandared 23.30 Julnattsmässa
25 december • Juldagen
Bredared 07.00 Julotta, kör
Hedared 07.00 Julotta

26 december • Annandag jul
Sandared 16.00 Gudstjänst
31 december • Nyårsafton
Sandared 16.00 Nyårskonsert
1 januari • Nyårsdagen
Sandhult 16.00 Mässa
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foto: magnus aronsson

Sandhult 07.00 Julotta

