


Att hitta energi 

Över mitt tangentbord lyser solen i detta ögonblick då jag skriver denna text och 
det är skönt att se den och känna dess värme. Så längtan till sommaren finns här 
just nu, längtan efter att få ladda kroppen och livets ”batterier”.  
 

Solen är en källa vi fysiskt kan se och känna, en del av den skapelse vi alla lever i. 
Tänk vad den kan användas till, solenergi, soluppvärmt vatten men också ge oss 
värme som vi känner i vår kropp. 
 

Vi kan som människor sitta i solskenet eller i skuggan men ändå känna dess 
värme. Se hur solen och värmen skapar liv runt omkring oss, se hur en katt njuter 
i solvärmen. Och nu ligger den årstiden framför oss då solen ger oss mer och mer 
av sin värme. Då skapas i mig en längtan efter en sommar med mer möjligheter 
till samvaro, längtan till att få se vänner som man inte kunnat se över en fika på 
länge och jag tror vi närmar oss den möjligheten. Mänskliga relationer behöver 
möten och nu när fler och fler har antikroppar mot Covid så kan detta bli en  
möjlighet, en möjlighet att ur detta få energi. Visst längtar vi till en tillvaro med 
mer mänsklig värme, en tillvaro där vi kan ge och få en kram. 

Nu vet jag att inte alla kommer att vara framme vid dessa möjligheter men  
liksom solen värmer även i skuggan så får vi ge mänsklig värme på de sätt vi kan 
trots avstånd. Vi får hjälpa varandra att ladda våra batterier så att livet blir gott 
att leva. 

Sedan finns det en kraftkälla som aldrig tar slut, den Gud som skapat solen och 
som kyrkan talar om kan ge värme oavsett livets utseende. Där hittar jag alltid 
värme även om jag inom mig också längtar till solens värme. 

Så använd sommaren till att njuta av solens värme men prata gärna med en  
kristen om hur Gud ger dem värme året om och hur livet än ser ut. 

Jag önskar dig en bra sommar där du får känna livet stärkas och en värme fylla 
dig, genom solen eller genom gudsmöten.  

 

     Manne Bennehed, din präst i Brålanda pastorat. 



                          Semestrar 
                              Manne Bennehed      12/6-11/7 
       Thomas Holmström   12/7-8/8 

Önskas besök? 
När nu smittläget förhoppningsvis har börjat gå åt rätt håll och allt fler fått sina 
sprutor så öppnar sig möjligheten för prästerna att göra hembesök. Många har 
under mer än ett års tid varit avskurna från alla vanliga kontakter och vi tror  
därför att det kan finnas ett behov av att mötas. Nu under sommaren har  
prästerna också lite mer tid än vanligt att göra hembesök. Därför: 
 

Slå oss en signal och berätta att du önskar ett hembesök så får vi komma  
överens om en tid som kan passa. Ring expeditionen under öppettiden på  

onsdagar 9-12 eller direkt till någon av prästerna. Telefonnummer och  
semesterschema finns här nedan. 

Sommar på Pastorsexpeditionen 
Observera att vi under sommaren har nya tider för telefonsamtal och besök på 

pastorsexpeditionen.  De tider som gäller är: 

Juni – juli – augusti: Onsdagar 9-12 
Sommartiden gäller v. 22-34 

 

Vill du nå oss på telefon eller e-post? 
Pastorsexpeditionen   0521-300 61 bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se 
Kyrkoherden   070-230 58 59 thomas.holmstrom@svenskakyrkan.se 
Komminister  070-539 61 74    manne.bennehed@svenskakyrkan.se 
Kyrkomusiker  072-221 07 07    fredrik.glimstrand@svenskakyrkan.se  
Kyrkomusiker  070-312 72 62    helene.malmberg@svenskakyrkan.se 
Ekonom  0521-315 31 ann-katrin.lundblad@svenskakyrkan.se 
Församlingsassistent 070-733 14 08 britta.k.johansson@svenskakyrkan.se 
Församlingsassistent   070-390 09 59 anna.e.johansson@svenskakyrkan.se 
Förste vaktmästare 070-657 59 58 hakan.l.larsson@svenskakyrkan.se 
Vaktmästare            073-066 57 65    jeanette.dalhgren@svenskakyrkan.se 

 
Mer information finns på vår hemsida   www.svenskakyrkan.se/bralanda 

mailto:annica.evans@svenskakyrkan.se
mailto:anna.e.johansson@svenskakyrkan.se
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Vad ber ni om? 
I ett drygt år är vi några i Brålanda som varje vardagskväll kl 18 har samlats till 
bön. Alla kommer inte varje gång, men ofta är det ändå 5-8 personer som möts. 
Men vad ber vi egentligen om? 
 

Man kan säga att bönerna under det gångna året har rört sig kring fyra områden: 
 

Det som fick oss att börja samlas till bön på detta sätt var spridningen av Covid19. 
Vi har därför bett om beskydd över vår bygd, bett för dem som är sjuka och deras 
anhöriga, bett för dem som är oroliga, bett för lärare och elever i skolorna som 
fått arbeta på distans, bett för personal inom sjukvård och hemtjänst och bett för 
alla som blivit isolerade på grund av de restriktioner som gällt. Dessa böner har 
varit ett av våra teman under året. 
 

Ett andra fokus handlar mer allmänt om Brålanda. Vi har bett för våra  
företag, för lantbruken, om nya arbetstillfällen, för alla hem och alla familjer,  
för Sörgården, om beskydd mot våld, olyckor och droger och att Brålanda ska 
vara ett gott och tryggt samhälle. Dessutom har vi bett för konkreta problem vi 
fått höra om.  
 

Det tredje ämnet som våra böner har kretsat kring har handlat om den andliga 
situationen i vår bygd. Vi har bett för de olika församlingarna och bett om nya 
präster och pastorer där det funnits vakanser. Vi har bett om Guds ledning i  
arbetet och att vi som kyrkor ska få bli till välsignelse för bygden.  
Våra böner har också handlat om att det ska avslöjas om mörkrets krafter har 
några fästen i vårt område och att de människor som bär på en andlig längtan  
ska hitta vägen till Gud. 
 

Slutligen har vi också tagit med enskilda människor i våra böner. Det handlar om 
personer som vi själva känner eller som vi hört om, sådana som på något sätt har 
det kämpigt. Vi är noga med att betona att det vi delar i våra böner inte ska  
berättas vidare. 
 

Nu under sommaren har vi återgått till att samlas utanför pastorsexpeditonen kl 
18-18.30 varje vardag. Är det dåligt väder sätter vi upp en skylt om att vi gått in i 
Equmeniakyrkan i stället.  
 

Så länge restriktioner gäller för hur många som får samlas måste vi hålla oss till 
dem. Annars ser vi gärna att nya människor ansluter för att vara med.  
Ett alternativ är också att be själv därhemma för dessa böneämnen, gärna på 
samma tid som gruppen samlas. Det går också bra att höra av sig med om sådant 
som man vill ha hjälp med att be för. 
 

Thomas Holmström 



Bön på nationaldagen 
6 juni samlas människor runt om i Sverige i bön för vårt land. Vi har gjort detta 
också i Brålanda de senaste åren. Vi samlas även i år.  
 

Den här gången planerar vi att mötas i Centrumparken och använda den slinga 
som vi annars använder för temavandringar. Det betyder att den veckan  
kommer de olika stationerna handla om böneämnen som på olika sätt berör  
vårt land och vår bygd. 
 

Den som vill be tillsammans med andra kommer kl 14. Samling i backen  
nedanför Sinnenas hus. Fram till kl 16 har vi sedan tid på oss att gå runt den lilla 
slingan och be för de olika böneämnena. Beroende på hur många som kommer 
kan vi gå gemensamt i en grupp eller dela upp oss i fler grupper. Man kan också 
välja att gå ensam. Det finns förstås möjlighet att be på andra tider under  
veckan också. Från torsdag till torsdag sitter skyltarna uppe.   
 

Alltså: Bön i Centrumparken 6 juni kl. 14-16 

 

Tack Gud för att det är sommar igen! 

Tack för att du varit med under denna långa 

 Corona-vinter och tack för att det nu  

ser ut att gå åt rätt håll. 

Nu ber vi om din välsignelse och  

ditt beskydd över vår bygd. 

Vi ber för alla barn och ungdomar som får sommarlov. 

Vi ber om en god ledighet för alla som får semester och om kraft  
för alla som måste arbeta. 

Vi ber om kärlek och frid i varje hem. 

Vi ber för alla som känner sig ensamma. 

Vi ber också för alla som är sjuka, ledsna eller tyngs av bekymmer. 

Vi ber för våra nära och kära. 

Vi ber om sol och regn och att det ska växa och bli en god skörd. 

Tack Gud för att vi får ha vår trygghet och vår glädje i dig. 

Amen 



Brålanda Pastorat sett med fyra tyska ögon:  
 

I oktober förra året kom två tyska volontärer till Brålanda pastorat. I augusti åker 
de hem igen. Så vi har ställt dem några frågor om hur de upplevt tiden hos oss 
här i Brålanda.  
 

Kan du berätta vad du haft för uppgifter  
som volontär hos oss? 
 

Lukas: Jag har följt med Anna och Britta i alla de  
barngrupper de har. Det är Ungdomsgruppen 
M&M, Gestad klubben, Draget, Fredagsklubben, 
och Konfirmationsundervisningen. Vi har båda två 
också hjälpt till att bygga upp Livestream på You 
tube och att köra den. Vi har hängt med på nästan 
alla stora och små grejer som händer i Brålanda 
Pastorat.  

 

Jonathan: Tillsammans med Lukas har jag 
haft ansvaret för leken och undervisningen i 
vår ungdomsgrupp M&M, tillsammans med 
Fredrik och Britta har jag haft ansvaret för två 
av våra barngrupper ”Draget’’ (vår barnkör) 
och ”Fredagsklubben’’. 
 

Gemensamt med Britta har jag varit 
”Lekcoach från Svenska kyrkan’’ på Brålanda 
skolas skolgård. Jag har också varit  
medarbetare för konfirmanderna. Dessutom 
har jag gjort ganska många tekniska grejer 

som till exempel inspelningar och redigeringen av låtar, gudstjänster och några 
(barn-)filmer för vår Youtube-Kanal på nätet. Ibland har jag också medverkat i 
musiken i gudstjänsterna och i början har Lukas och jag varit på Sörgården,  
men det har vi nu slutat med på grund av Corona. 
 
 
 

  

Vi som arbetat nära dessa två fantastiska killar vill bara få säga ett stort, stort 
tack! Ni har betytt oändligt mycket för oss, för våra ungdomar och våra barn.  
Er kärlek till Jesus lyser igenom i allt ni gör, och er kunskap, vishet, kärlek och 
tjänstvillighet kommer vi alltid bära med oss!  Gud är god och ger oss vad vi 

behöver. Vi fick er och den gåvan är vi så tacksamma för!  
Gud välsigne er och allt ni tar er för i framtiden.  



Vad har det här året betytt för din tro? 

 

Lukas: Min tro har växt under året. Jag har börjat förstå mer och mer om vad 
tron egentligen betyder. När man är borta från sin egen församling så märker 
man snabbt vad det är jag tror och vad det är min församling tror.  
Jag har börjat ifrågasätta många grejer jag trodde hela mitt liv innan och försökt 
att göra vad Paulus säger i 1 Tess 5:21: ”Pröva allt, ta vara på det som är bra.” 
Och de månaderna här har gjort att jag tittat på allt på distans och kunnat fast-
ställa vad min tro är.  
 

Jonathan: För mig var det här året ett år av tjänst. Ett år av ödmjukhet. Att  
finnas för barnen och ungdomar. Det var också bra för mig att ge upp min  
perfektionism många gånger och att jag skulle göra knäppa grejer för barnen 
ibland. Att inte ta mig själv för seriöst. Det var viktig för mig att lära mig detta. 
 

En väldigt skön sak var att jag visste hela tiden här att Jesus känner mitt hjärta. 
Jag var så välsignad med så många sköna saker som mitt hjärta gillar till exempel 
supergod mat, vacker natur, goda vänner, bra samtal och mycket svensk kultur. 
Jag kan verkligen säga att Psaltaren 37:4 (”Ha din glädje i Herren, han ger dig allt 
vad ditt hjärta begär’’) har varit sant under det här året för mig :-) 
 
Vad skulle du vilja säga till dem som bor i Brålanda Pastorat? 
 

Lukas: Ni är bäst! Guds välsignelse och Hans frid ska alltid vara över er! 
Jonathan: Jag vill gärna uppmuntra er att fortsätta samarbetet med de andra 
kyrkorna här i Brålanda, jag tänker att det finns en särskilt kraft i det. Jag tycker 
att det är också bra att fortsätta aktiviteterna som Himmel & Pannkaka till  
exempel för människor som bor här men inte går i kyrkan när det är möjligt 
igen. Sist vill jag gärna säga att det är bra att be för Brålanda. Gud bryr sig om 

det här samhället, det är viktigt för  
honom vad som händer här. 
 
Vad tar du med dig hem från din tid här? 
 

Lukas: Många nya vänner och nya  
kontakter. Många timmars jobb i Guds rike. 
Många lekar och glädje och ett nytt språk.  
 

Jonathan:  
Definitivt svenska språket (som är så fint 
tycker jag!), verkligen goda vänner, goda 
recept och en stor del av svenska  
kulturen för mitt eget liv :-) 



1. Hur har Corona påverkat ditt liv? 
2. Hur har Corona påverkat din tro? 
3. Vad brukar du göra på en söndag? 
4. Vilken är din favoritbok och varför? 
5. Vad drömmer du om att göra i sommar? 

Hugo Falk, 7 år:  
1. Att man inte får vara hos varandra lika mycket.  
Att jag inte får åka och träffa mina kusiner i Stockholm.  
2. Nej, det har inte ändrats. Men jag ber på kvällen att  
Corona ska ta slut nästa vecka.  
3. Äta amerikanska pannkakor till frukost. Leka i min  
hängmatta om den inte är våt, och vara med farfar.  
4. Min Vilda Västern-tidning. För att den är spännande och man får lära sig 
nya saker om indianer och cowboys.  
5. Paddla i vår uppblåsbara båt. Äta glass i Sikhall och träffa alla kusinerna.  

  Johanna Andersson, 16 år: 

  1. Som en vanligtvis mycket  
  social människa har mitt liv  
  påverkats väldigt mycket av  
  Corona. Dock har denna  
  perioden fått mig att bli mycket     
  mer tacksam för allt jag har.  

2. Jag skulle säga att  Corona har påverkat min tro på ett ganska positivt sätt.  
Har haft mycket tid för eftertanke.  
3. Väldigt olika. Mestadels försöker jag bara njuta av det livet jag har här på  
jorden.  
4. Ska jag vara ärlig så är böcker inte riktigt min grej. Men något som får mig att 
må riktigt bra är Bibelns ord, så Bibeln får bli mitt svar.  
5. I sommar drömmer jag om att få krama om mina nära och kära, leka och busa 
på läger och njuta av alla gåvor jag har i mitt liv.  



  Lennart Larsson, 76 år: 
  1. Ja, i den nära kontakten med barn,     
  barnbarn, släkt, vänner och bekanta.    
  Insikten om hur hastigt livet kan för  
  ändras av olika orsaker och händelser.  
  2. Nej. Tron stöder och bär i  
  svårigheter som nu i Coronapandemin.  
  3. Försöker att träffa barn och barn  
  barn som inte bor i närheten, och  
  andra i utemiljö. Kyrkbesök,   
  promenad, utflykt, tipspromenad bla   
  beroende på väder.  
  4. En av flera är Oraklet av Jonathan  
  Cahn. Boken ger flera aha-upplevelser   
  relaterade till Bibeln.  
  5. Jag längtar efter att Corona ska  
  klinga av och att vi får en fin sommar.  

Marianne Karlsson, 67 år: 
1. Det sociala har ju påverkats, man kan ju inte 
träffas på samma sätt som tidigare. Men vi har ju 
mobil idag. Handla mat har jag gjort både på nätet 
och i affären men då planerat när vi ska handla.  
Men för övrigt har jag kunnat jobba på som vanligt. 
2. Jag har fått en tankeställare. Jag tror Gud vill att vi 
skall leva i gemenskap med honom. Vi kan inte leva 
som om Gud inte finns. Han är med oss alla dagar 
både när jag är frisk eller sjuk. Ju hjälplösare man 
känner sig desto större blir Gud. 
3. Prio 1 att gå till kyrkan. För att tacka för allt men 
också för att fylla på med ny kraft, kärlek och glädje. Jag är så tacksam för att vi 
fått gå till kyrkan även  
under Coronatiden. 
4. Böcker läser jag mycket lite, tiden räcker inte till. 
5. Sommaren är en mycket intensiv tid för mig. Jag hoppas att vi kan få någon  
ledig dag. Då vill jag träffa nära och kära,  



Sommartips  
-från Barn & Ungdomsverksamheten. 

I veckan då jag skriver detta var det 17 maj och Norges nationaldag. Då tänkte 
jag lite extra på detta recept som jag fått av min svägerska som kommer från 
vårt vackra grannland. Detta recept har vi använt mycket och det har varit till 
stor välsignelse på läger, Himmel & Pannkaka och vid många andra tillfällen. 

I Norge äter man dem kalla. Till fest men också vardag äter man dom helst 
med smörkräm emellan. Det var så jag smakade dem första gången. Detta är 
nu 17 år sedan i augusti, mitt ute på en fjord vid Ålesund, med valar  
simmandes under båten på väg till bröllopsfest på ett fjäll. 

Sveler/ Norska pannkakor 
8 ägg                             
3 dl socker 
2 l filmjölk/yoghurt(Kefir)      
5 tsk bikarbonat 
2 krm hjorthornssalt 
2 l vetemjöl 

Vispa ägg och socker pösigt. Rör försiktigt ned filen i äggblandningen. Blanda 
bikarbonat och hjorthornssalt med vetemjölet innan du rör ned det i  
smeten. Låt gärna svälla någon minut. Smeten blir ibland väldigt tjock och då 
kan man späda lite med mjölk. Gör pannkakorna ca 8-10 cm i diameter. 

Jag steker på en nästan torr stekhäll. Har man inte stekhäll så går det alldeles 
utmärkt att steka i stekpanna, då med lite smör eller olja. 

Man kan också steka på en häll över öppen eld. Ta då gärna smeten i en  
ketchupflaska eller likande, så går det lätt att dosera. Stek dem i lite smör eller 
olja. 

Detta är en stor sats med pannkakor halva satsen är mer lagom om man gör till 
en familj på 4 personer. Pannkakorna går utmärkt att frysa och värma i ugn 
eller micro. Lätta att ta med på utflykten, men något gott emellan. 

Vill man göra pannkakorna glutenfria, så byt mjölet till glutenfri fin mix.  
För laktosfritt alternativ, välj produkter för detta. 
 

Hoppas ni skall få mycket glädje av detta recept. Skickar med en lite utmaning 
från årets konfirmander som åt dessa på en konfirmanddag.  Hur många orkar 
du äta? De åt 16 stycken var. 

Lycka till med pannkakorna. Önskar er en riktigt härlig sommar! 
 Anna Johansson 



Viktig information från kyrkogårdarna 
Under våren har det gjorts en kontroll av att alla gravstenar står tillräckligt  
stadigt. Detta är ett förfarande som följer en mall som gäller för alla kyrkogårdar 
sedan några år tillbaka. Stenen måste hålla för ett visst tryck utan att välta och 
den måste ha minst två dubbar av tillräcklig kvalitet. 

Kyrkogårdsförvaltningens ansvar är att kontrollera stenen och att tillfälligt säkra 
upp den. Sedan åligger det varje gravrättsinnehavare att själv se till att  
problemet blir åtgärdat. Vår personal kan bistå med råd och anvisningar om  
vilken hjälp som finns att anlita. 

När vi har en registrerad gravrättsinnehavare meddelas denne genom ett brev i 
de fall det visat sig att stenen inte står tillräckligt stadigt. Om ingen  
gravrättsinnehavare finns eller om gravvården inte åtgärdas inom rimlig tid så 
kommer kyrkogårdsförvaltningen ombesörja att stenen tas bort. 

Vid frågor, kontakta ansvarig vaktmästare Jeanette Dahlgren 0730-66 57 65. 

Ny askgravlund i Sundals-Ryr 
I samband med gudstjänsten i Sundals-Ryr den 20 juni kommer en askgravlund 
att invigas. ”Askgravlund” betyder att här finns inga markerade gravplatser och 
ingen gravrätt. Anhöriga får närvara när askan sätts ner någonstans på den 
öppna ytan. En namnskylt sätts upp på en gemensam plats, alltså inte där askan 
är gravsatt, utan på en av de ekstockar som är resta vid askgravlunden.  Blommor 
får sättas på en gemensam plats och gravljus likaså. Kyrkogårdsförvaltningen  
ansvarar för skötseln. 

Askgravlund är alltså ett alternativ för den som inte vill ha ansvar för en egen 
gravsten och plantering, men som vill ha en plats att gå till och där också namnet 
finns uppsatt. En motsvarande askgravlund finns också på Brålanda kyrkogård.  

I Timmervik finns i stället det som heter ”minneslund”. Där finns inte heller  
någon gravrätt. Skillnaden mot ”askgravlund” är att här kan anhöriga inte vara 
med vid gravsättningen och att det inte finns någon plats för namnskyltar.  
Minneslund är alltså ett mer anonymt gravskick, även om det naturligtvis görs 
anteckningar i gravböckerna om vilka som är gravsatta. 

Det har också påbörjats ett arbete att få någon form av gravplats för aska i  
anslutning till Gestads kyrka. Var på kyrkogården detta kommer att bli och vilken 
typ av gravskick det ska röra sig om är ännu inte bestämt. 

Sedan finns naturligtvis också de mer traditionella sätten att gravsätta på alla 
kyrkogårdarna: Jordbegravning eller urngrav med egen gravsten.  



Nu hoppas vi på många dop och vigslar! 
Beskedet från regering och folkhälsomyndigheten är att från 1 juni så lättar  
restriktionerna för allmänna sammankomster. Detta betyder för kyrkans del att  
vi från detta datum kan ta emot upp till 50 personer på gudstjänster, dop, vigslar 
och begravningar, förutsatt att vi sprider ut oss i bänkarna. Detta gäller våra  
större kyrkor. I Timmervik och Sundals-Ryrs gamla kyrka kan vi inte vara fler  
än 30, eftersom avstånd fortfarande ska hållas. Väljer man att ha samlingen  
utomhus går det däremot att vara 100 personer. 

Nu hoppas vi att dop och vigslar som under pandemin blivit uppskjutna ska kunna 
bli av. Vi är beredda att ta emot bokningar. Kontakta pastorsexpeditionen eller 
någon av prästerna för att avtala tid och plats. (Telefonnummer – se sidan 3)  
Redan nu vill vi också flagga för att vi sista helgen i september (25-26.9) kommer 
att inbjuda till en speciell dophelg med många olika tider för dop, allt för att  
underlätta för våra dopfamiljer. 

Den som har ett barn som vid det här laget har hunnit bli ett år eller mer kanske 
tänker att det är för sent att döpa. Ja, den vanliga dopklänningen är kanske för  
liten och barnet är kanske lite mer livligt och rörligt, men då får vi anpassa oss 
efter situationen. Den händige kanske syr en enkel dopdräkt som passar för ett 
större barn, annars går det bra med andra kläder också. Och till själva dopet får  
väl någon av föräldrarna hålla barnet framme vid dopfunten. Lite annorlunda kan 
det som sagt bli, men också en stund att minnas alldeles speciellt. Det viktiga är ju 
att barnet blir döpt! 

Tyvärr finns det fortsatt restriktioner som gör att vi inte får hyra eller låna ut  
våra församlingshem för samlingar för fler än 8 personer. Men kanske även de  
reglerna kan komma att förändras längre fram under sommaren. 

Det kluriga påskquizet 
Kanske var vårt quizet i vårens församlingsblad lite för klurigt. I varje fall är det 
inte så många som har lämnat in svar. Men ett pris vill vi i alla fall dela ut och 
det tillfaller Stig och Kerstin Åkesson som klarade alla 10 frågorna. Och här  
kommer den rätta tipsraden för den som vill kolla svaren i efterhand: 
 

X   1   1   X   X   1   2   1   2   2 



Läget på fastighetsfronten 
Kyrkofullmäktige tog i mars ett långsiktigt beslut när det gäller pastoratets  
fastigheter. Bland annat betyder detta av vi 2022 påbörjar den yttre  
renoveringen av Sundals-Ryrs kyrka och att andra behov på de olika kyrkorna  
vartefter ska betas av. 

Beslutet var också att Gestads och Sundals-Ryrs församlingshem läggs ut till  
försäljning. I skrivande stund innebär detta att vi i första rundan sonderar vilket 
intresse som finns i bygden för att ta över byggnaderna och fortsätta att  
använda dem till samlingslokal i någon form. Blir detta möjligt är förhoppningen 
att lokalerna i viss utsträckning också fortsättningsvis ska kunna brukas för  
kyrkans verksamhet. Hittar vi ingen lösning den vägen så kommer fastigheterna 
under sommaren att läggas ut till försäljning med hjälp av mäklare. 

 

Om sommarens gudstjänster 
Vi är glada och tacksamma att vi under hela pandemitiden har kunnat fira  
gudstjänster i våra kyrkor, om än med bara 8 personer per gudstjänst.  
Men tack vare systemet med föranmälan och dubblerade gudstjänster har vi  
ändå kunnat ta emot dem som velat komma. 
 

Glädjande nog verkar det som att vi i sommar kan få vara lite fler personer på  
våra gudstjänster igen. När detta blad går i tryck vet vi ännu inte till 100%  
men vi räknar med följande: 
 

I våra större kyrkor, Sundals-Ryr, Brålanda och Gestad, kan vi ta emot 50 personer 
på gudstjänster, begravningar, vigslar och dop. I de mindre kyrkorna, Timmervik 
och Sundals-Ryrs gamla kyrka kan vi inte ta in mer än runt 30 personer om  
avstånd ska kunna hållas. På de gudstjänster som hålls utomhus får vi däremot 
vara upp till 100 personer.  
 

I och med dessa förändringar upphör vi med systemet med föranmälan.  
Allt detta förutsätter att smittspridningen inte ökar igen. I så fall kan  
restriktionerna stramas åt igen och vi får återgå till föranmälan. 
 

Så nu hoppas vi alltså att våra församlingsbor ska våga och vilja återvända till  
kyrkorna för att kunna vara med på gudstjänst. Vi ser fram emot att få mötas igen!  
 

Förutom gudstjänstschemat här i församlingsbladet finns aktuell information  
om våra gudstjänster i predikoturerna i Melleruds Nyheter och telefonsvararen  
på pastorsexpeditionen. Också hemsida och vår Facebook sida ska vi försöka att 
hålla uppdaterade. 
 



   6 juni, 1:a söndagen efter Trefaldighet 
Gestad 10  Gudstjänst med nattvard, Manne Bennehed. Kyrkfika ute. 
Sundals-Ryr 18 Gudstjänst, Manne Bennehed. Kyrkfika ute. 

  13 juni, 2:a söndagen efter Trefaldighet 
Brålanda 15  Sommarandakt i Centrumparken, Thomas Holmström.  
   Sång och musik: F. Glimstrand, L. Splisser och  J. Kosse. 
Timmervik 19     Sommarkvällsgudstjänst  med nattvard, Thomas Holmström,  

  Sång och musik: L. Splisser och J. Kosse. Servering från 18-20.30. 
  20 juni, 3:e söndagen efter Trefaldighet 

Sundals-Ryr 10    Gudstjänst med nattvard, Thomas Holmström.  
  Invigning av askgravlund. Kyrkfika ute. 
Brålanda 19  Sommarkvällsgudstjänst, Thomas Holmström.  
   Saxofon: Ingemar Ahlinder. 
   26 juni, Midsommardagen 
Sundals-Ryr 11 Gudstjänst i Gamla kyrkan, Thomas Holmström.  
   Sång: Åsa Henriksson.    
   27 juni, Johannes döparens dag 
Brålanda 10  Gudstjänst, Thomas Holmström. Veniat Alf Ydenius. 
Gestad 19  Friluftsgudstjänst på gamla kyrkplatsen, Thomas Holmström.  
  Sång och musik: Lukas Splisser och Jonathan Kosse.  
  Vid dåligt väder i kyrkan. 

  Lördag 3 juli 
Sundals-Ryr  Öppen kyrka vid Sundals-Ryrs gamla kyrka kl. 16 - 18,  
   Servering och kl. 17 kyrkogårdsvandring.  
  18 "Musik vid helgsmål" i Gamla kyrkan.   
  Sång och Musik: Lukas Splisser och Jonathan Kosse.  
  Andakt: Thomas Holmström 
  4 juli, 12 juli, Apostladagen  
Brålanda 10  Gudstjänst med nattvard, Thomas Holmström. 
Utflyktskyrka 15 Samling vid Brålanda församlingshem för avfärd till  
   utflyktsmålet. Mer information på pastorsexpeditionens  
   telefonsvarare och på Facebook några dagar i förväg.  
Timmervik 19 Sommarkvällsgudstjänst, Thomas  Holmström. Sångmedverkan. 
  Servering från 18-20.30. 
  11 juli, 6:e söndagen efter Trefaldighet 
Brålanda 10  Gudstjänst, Thomas Holmström.  
  Sång och dragspel: Jeanette Dahlgren. 
Rörvik 18  Gudstjänst tillsammans med Equmeniaförsamlingen.   
  Sång och musik: Lasse Siggelin. Servering. 
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   Lördag 17 juli 
Sundals-Ryr 18  "Musik vid helgsmål" i Gamla kyrkan.  
  Sång: Jonna Ydenius. Andakt: Manne Bennehed. 
  18 juli, Kristi förklarings dag 
Gestad 10    Gudstjänst med nattvard, Manne Bennehed. 
Brålanda 15   Sommarandakt i Centrumparken, Manne Bennehed. 
  Sång och musik: Smell roses. 
  25 juli, 8:e söndagen efter Trefaldighet. 
Sundals-Ryr 10  Gudstjänst med nattvard, Manne Bennehed.  
  Veniat Åsa Henriksson. 
   Lördag 31 juli 
Sundals-Ryr 18  "Musik vid helgsmål" i Gamla kyrkan.  
  Sång: Carl-Erik Carlsson. Andakt: Manne Bennehed. 
  1 augusti, 9:e söndagen efter Trefaldighet. 
Brålanda 10  Gudstjänst med nattvard, Manne Bennehed. 
Timmervik 19 Sommarkvällsgudstjänst, Manne Bennehed. 
  Sång och musik: Familjen Tuulse med vänner.   
  Servering från 18-20.30. 
  8 augusti, 10:e söndagen efter Trefaldighet. 
Brålanda 10  Gudstjänst, Manne Bennehed. 
Gestad 18   Sommarkvällsgudstjänst, Manne Bennehed.  

  15 augusti, 11:e söndagen efter Trefaldighet 
Sundals-Ryr 10    Gudstjänst med nattvard, Thomas Holmström.  
Utflyktskyrka 15 Samling vid Brålanda församlingshem för avfärd till  
  utflyktsmålet. Mer information på pastorsexpeditionens  
  telefonsvarare och på Facebook några dagar i förväg.  
Brålanda 19  Sommarkvällsgudstjänst, Thomas Holmström.  
   Fiol: Lars-Göran Waldetoft. Veniat Marianne Larsson. 
  22 augusti, 12:e söndagen efter Trefaldighet 
Brålanda 11    Gudstjänst med nattvard, Thomas Holmström.  
    Årets konfirmander. 
Sundals-Ryr 15       Friluftsgudstjänst vid skidstugan på Granan,  
     Manne Bennehed. Sång: Håkan Malmsköld och  

  Fredrik Glimstrand    
     29 augusti, 13:e söndagen efter Trefaldighet 
Brålanda 10     Gudstjänst med nattvard, Thomas Holmström.  

  Avtackning Hélène Malmberg. 
Timmervik 19     Sommarkvällsgudstjänst, Thomas Holmström.  

  Veniat William Björnetun. 
   

   



Vi samarbetar med 
Studieförbundet   

ANSVARIG UTGIVARE: 
Kyrkoherde Thomas Holmström 
Storgatan 26, 464 62 Brålanda 

 Barn och Ungdomssidan 

Denna vår har vi samlats i barn- och  
ungdomsgrupper på det sätt vi kunnat.   
Till viss del har vi kunnat köra på som  
vanligt, fast med mer avstånd och mer  
utomhus. Vi har också använt Zoom och 
träffats digitalt. Det är en utmaning att leka 
över nätet, men det går och det blir mycket 
skratt. 

Ibland har det  varit både blött och 
kladdigt. Men vi har avslutat vårt 
Mose-projekt bland skolbarnen 
och det är underbart att se hur 
mycket de lärt sig. 

      Pyssel 10 Guds bud! 


