
BREDARYD OCH KULLTORP

Kyrkobladet 2018Hosten
Välkomna till pastoratets verksamheter!

Med öppna ögon, öron och händer ser vi nu fram emot en härlig hösttermin. 

Foto: Studiofotograferna



Kristendomen är en 
gemenskapens religion. 
Den kristna tron är ingen 
privatsak, utan hålls sam-
man med samhörighetens 
band, och finner sin fysiska 
form på gudstjänsten.

Visserligen finns det också stor plats för den 
enskilda andakten inför Gud, hemma, ute i 
skogen eller i kyrkan en torsdagsförmiddag.
Då jag var nyvigd som präst för många år 
sedan var det någon som fällde ett omdöme 
om mig: högkyrklig vid altaret, lågkyrklig i pre-
dikstolen och folkkyrklig på kyrkbacken. Det 
stämde nog faktiskt rätt bra då, och det gör 
det nog fortfarande.

Kyrkbacken – en fantastisk plats. Det är här 
man träffas före och efter gudstjänsten, och 
pratar en stund. 

Långt tillbaka i tiden, innan det fanns radio, 
TV, telefon eller bilar, så var det på kyrkback-
en man träffade andra sockenbor en gång i 
veckan. Där förmedlade man nyheter, utbytte 
skvaller, köpte eller sålde en gris eller en kvi-
ga, och kanske gick gubbarna bakom kyrkstal-
larna och tog en nubbe.

Det profana blandades upp med det andliga, 
men det bärande i allt det här är gemenska-
pen mellan människor, och känslan av att vi 
hör ihop. 

Kyrkans Herre, Jesus Kristus, har höga tankar 
om oss. Han säger:

Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. 
Såsom jag har älskat er skall också ni älska 
varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar 
om ni visar varandra kärlek. 
(Johannes evangelium 13:34-34).

Gemenskapen, sammanhållningen och 
kärleken finns där i botten, även om vi alla är 
människor behäftade med svaghet av olika 
slag.

Kyrkbacken – platsen där man möts före och 
efter en gudstjänst, och där kärleken troende 
emellan kan komma till uttryck.

Själv försöker jag befinna mig på just kyrk-
backen, om vädret så tillåter, och hälsa på folk 
som kommer till kyrkan, och växla några ord 
efter gudstjänstens slut.

Kyrkbacken känner jag är en viktig plats i 
kyrkans liv.

Annika Stacke, vikarierande komminister

Till kyrkbackens lov
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i pastoratetHant

På årets sommarläger i Kulltorp var 
temat symboler, Kulltorps kyrka använ-
des för att leta symboler och kyrkan är 

verkligen full av krumelurer och finurliga 
bokstäver. Vi hann också med lägerbål, 

dans och några glassar.

En kall och spännande tur in i Tabergs gruva 
gjorde barngrupperna i Kulltorp 

som terminsavslutning. 

Pilgrimsgruppen vid Helig sjö och på Öland. 
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i pastoratetHant

Som avslutning på terminen firade BIV – 
Bredaryds Internationella vänner, en svensk Mid-
sommar med allt som hör till, löva midsommar-
stång, göra krans, dansa och slåss mot knotten. 
Till hösten blir det nya träffar, första måndagen i 
månaden kl.18.00, håll utkik efter var och när.

Friluftsgudstjänst i Kulltorp

Avslutning med stor och liten på Naturum vid Store 
Mosse. Vi hälsade på björnen Granis och fick känna  på 

olika djurs pälsar.



i pastoratet
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Den 1 juli konfirmerades 18 härliga ungdomar i Bredaryds kyrka. 
Under konfirmandåret har vi bland annat varit på läger, gjort en tidsresa och lärt oss 

om pärlornas betydelse i frälsarkransen. 

Du har väl inte missat att anmäla dig till konfirmation 2018/2019, vi startar 23 sep.
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Under Vecka 27 och 28 var det sommarkyr-
ka i Kulltorps församling. Nytt för i år var en 
familjekväll med lekar, ansiktsmålning, tips-
promenad och korvgrillning. En trevlig och 
uppskattad kväll för både ung och gammal 
som avslutades med spontansång av barnen 
i kyrkan. Meditationsvandringen på kyrkogår-
den var också ett nytt inslag. Musik i sommar-
kväll och musikgudstjänsterna med lokala 

kändisar, samt med bröllopstema, samlade 
många gudstjänstbesökare. Många passade 
också på att delta i guidning och få höra om 
Kulltorps kyrkas historia. Kaffeserveringen i 
vapenhuset var välbesökt, ca 150 personer lät 
sig väl smaka av kaffe eller saft med gott hem-
bakat fikabröd. Ett stort tack till våra duktiga 
sommarvärdinnor, Emma och Klara, samt till 
er som bakat.

Sommarkyrka

I samband med sommarkyrkan 
samlades det in 3 365 kr till 

Drottning Silvias Mödrahem Abrigo.
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Välkommen till Bredaryds 
och Kulltorps kyrkor

DAG BREDARYD KULLTORP

Söndagen 9 september 18.00 10.00 
15 sön e trefaldighet Kvällsmässa Gudstjänst

Lördagen 15 september 14.00  
 Dopgudstjänst

Söndagen 16 september 18.00 10.00 
16 sön e trefaldighet Gudstjänst Högmässa  
  Med kyrkokören 

Torsdagen 20 september 15.00 
 Mässa, Torpagården
  
Lördagen 22 september 11.00 16.00 
 Dopgudstjänst Dopgudstjänst

Söndagen 23 september 10.00 18.00
17 sön e trefaldighet Gudstjänst med  Kvällsmässa
 konfirmand inskrivning
 Blandade röster 
 
Söndagen 30 september 16.00 10.00
Den helige Mikaels dag Himlaljus med dopkalas Himlaljus med dopkalas
 Barnkör Barnkör, Young Voices

Onsdagen 3 oktober 08.00 
 Morgonmässa 
  
Söndagen 7 oktober 10.00 18.00
19 sön e trefaldighet Högmässa Gudstjänst med musik

Torsdagen 11 oktober 15.15 
 Andakt, Bredäng
   
Söndagen 14 oktober 10.00 10.00
Tacksägelsedagen Högmässa med pyntad kyrka Högmässa med pyntad kyrka
 Blandade röster, kyrkkaffe Kyrkokören, kyrkkaffe

Söndagen 21 oktober  16.00 10.00
21 sön e trefaldighet Föreläsning om Johan Högmässa
 Gustafssons år i fångenskap.
 18.00 
 Meditativ gudstjänst    



Välkommen till Bredaryds 
och Kulltorps kyrkor
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DAG BREDARYD KULLTORP

Lördagen 27 oktober 14.00 16.00
 Dopgudstjänst Dopgudstjänst
   
Söndagen 28 oktober 18.00 10.00
22 sön e trefaldighet Musikgudstjänst ”Buren av ljus”  Högmässa med avtackning
 Sång & musik i all-helgonatid.  av Kerstin Carlsson.  

 
Torsdagen 1 november 15.00 
 Andakt, Torpagården
   
Lördagen 3 november 16.00 18.00
Alla helgons dag Mässa med musik  Mässa med musik
 Jane Petersson, cello Jane Petersson, cello

Söndagen 4 november 16.00 18.00
Sön efter alla helgons dag Minnesgudstjänst Minnesgudstjänst
 Pastoratskören Pastoratskören

Onsdagen 7 november 8.00 
 Morgonmässa  
 
Söndagen 11 november 18.00 10.00
24 sön e trefaldighet Kvällsmässa  Himlaljus

Onsdagen 14 november 17.30 
 Vardagsgudstjänst, med mat, 
 lotteri 
  
Söndagen 18 november 10.00 18.00
Sön före domsöndagen Högmässa Gudstjänst 
  Young Voices 

Torsdagen 22 november 15.15 
 Andakt, Bredäng
   
Lördagen 24 november 14.00 16.00
 Dopgudstjänst Dopgudstjänst

Söndagen 25 november 10.00 18.00
Domsöndagen Gudstjänst Kvällsmässa

Söndagen 2 december 10.00 10.00
1 sön i advent Adventshögmässa Adventshögmässa
 Blandade röster, kyrkkaffe Kyrkokören , kyrkkaffe
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Välkommen att vara med du som går på högstadiet eller gymnasiet!
Körledare: Elisabeth Ringdahl 0370-37 41 76

Nu är det dags att ta ton! Varmt välkommen att vara med i 
vår körverksamhet, vi hoppas att just DU vill vara med. 

Körsång

Info om barnkörerna finns på sidan 12                   
Varmt välkomna önskar körledarna 

Elisabeth 0370-37 41 76  och Susanne 070-974 01 26

Kyrkokören ”Blandade röster” 
övar i Bredaryds församlingshem på 

tisdagar kl 19.00 
Körledare: Elisabeth Ringdahl 0370-37 41 76

Kulltorps kyrkokör 
övar i Kulltorps församlingshem på 

torsdagar kl 19.00
Körledare: Susanne Svensson 070-9740126

Ungdomskören ”Young voices” 
i Kulltorp övar vissa torsdagar med start 

torsdagen den 13 september kl 17.00-18.00 
i Kulltorps församlingshem

Kyrkokörerna kommer ibland att sjunga var för sig men ofta tillsammans! 
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NU kör vi igång igen! 
Välkommen till våra barngrupper

Våra barnverksamheter 
Babyrytmik (Bredaryd) 
För dig som är föräldraledig med barn från 0-10 månader. 
Även det lilla barnet upplever musik och rytmik. På babyrytmiken 
får barnet uppleva balans, rytmik och rumsuppfattning. 
Vi avslutar alltid med fika och samtal runt borden.

Stor & Liten 
För föräldrar och barn från 0-6 år. Vi börjar alltid med en sång- och musiksamling. Det finns möjlig-
het till fri lek och pyssel. Det finns alltid fika. Varje Stor & Liten avslutas med en kortare andakt.   

Miniorer med barnkör
För dig i årskurs 1-3. Vi hämtar dig på fritids och går tillsammans till församlingshemmet. Vi börjar 
med att äta mellanmål.  Därefter har vi barnkör i Bredaryd innan programmet kör igång. I Kull-
torp avslutar vi med barnkör. På Miniorerna åker vi bland annat på läger, bakar, pysslar, leker, har 
andakt med mera. 

Bredaryd start v.36 
Måndagar Stor & Liten 10.00-12.00          
 Juniorer 14.00-16.30 Åk. 4-6 
 (Anmälan)    

Tisdagar Babyrytmik 10.00-12.00 

Onsdagar Barnkör 14.45-15.15 
 (Anmälan)
 Miniorer 15.15-16.30 Åk.1-3 
 (Anmälan)  

Anmälan Bredaryd: 
Linda 0370-37 41 75

Vi har begränsat antal i våra barngrupper – först till kvarn…
För mer info och anmälan: Ring, maila eller kika in på vår hemsida.

Kulltorp start v.38
Måndagar Stor & Liten 10.00-12.00          
 Juniorer 14.30-16.30 Åk.4-6
 (Anmälan)
 
Torsdagar Miniorer 14.30-16.00 Åk.1-3 
 (Anmälan)
         Barnkör 16.00-16.30 
 (Anmälan)

Anmälan Kulltorp:
Malin 0370-37 41 80
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Våra barnverksamheter 
Juniorer
För dig i årskurs 4-6. Ni kommer till församlingshemmet efter skolan. Vi börjar alltid med att äta 
mellanmål tillsammans. Sedan har vi någon aktivitet; Vi åker på läger/utflykt. Bakar, tävlar, pysslar, 
samtalar, spelar drama och har andakt. 

Glöm inte att anmäla dig! 

Barnkör 
Gillar du att sjunga?
Då är du välkommen till barnkören! 
För dig som går i åk F-6

I Bredaryd träffas vi onsdagar kl.14.45-15.15. 
I Kulltorp träffas vi torsdagar kl.16.00-16.30

Vi sjunger svängiga sånger, på svenska och på engelska som Elisabeth lär oss.
Under hösten kommer vi medverka vid något Himlaljus, en vardagsgudstjänst och vid Lucia.
Anmäl dig till Linda för Bredaryd eller Malin för Kulltorp. Se kontaktsuppgifter på baksidan.
Vi ses!

Kyrkans unga (KU)
För dig i årskurs 7 och uppåt. 
Under hösten träffas vi under tre söndagskvällar mellan 
16.00-19.00. Vi kommer att ha träffar både i Bredaryd och 
Kulltorp, var vi träffas får du veta när du anmäler dig!

23 september   kl.16.00-19.00
14 oktober  kl.16.00-19.00
16 december  kl.16.00-19.00

Anmäl dig till Linda 0370-37 41 75

Ung ledare efter din konfirmation
Den 1 juli konfirmerades 18 härliga ungdomar i 
Bredaryds kyrka. 

En fortsättning efter konfirmationen kan vara att gå med i 
projektet UMIV (Ung Medarbetare I Västbo) då du som blivit 
konfirmerad hjälper till i din församling under två år. Dessa år 
innehåller utbildningsläger om hur man ska vara som ledare 
mm. Efter två år i församlingen får du åka på en resa till Rom
 som din församling betalar. Visst låter det lockande?! 
Det är ännu inte försent att anmäla ditt intresse! 
Är du konfirmerad – Häng på anmäl dig till UMIV! Malin & Linda 
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Musik i höst
i pastoratetHander

Gudstjänst med musik

”Buren av ljus”

Ljuva toner på cello

i Kulltorps kyrka söndagen den 
7 oktober kl 18.00

Susanne Svensson tolkar Elvis Presleys 
mest kända sånger. En sångskatt av både 
profana och sakrala sånger.

Musik Susanne Svensson

en musikgudstjänst i allhelgonatid
med bl a sånger och dikter av poeten 
Atle Burman

Bredaryds kyrka söndagen 
den 28 oktober kl 18.00

Medverkande:  
Eva Törnqvist Nyman och 
Gunnar Törnqvist- sång
Jonas Roman – orgel och piano

Jane Petersson, cellist och musiklärare från 
Gnosjö. Elisabeth Ringdahl, piano

Alla helgons dag –
lördagen den 3 november 

kl 16.00 i Bredaryds kyrka 
kl 18.00 i Kulltorps kyrka
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Ursäkta röran som varit ! Renovering av fasa-
den på kyrktornet är inne på slutfasen. Gam-
mal puts har rivits ner, ny puts lagts på för att 
sedan ha torkat under julimånad. Renovering-
en fortsatte även in i augusti. Slutbesiktning 
sker den 3 oktober, byggnadsställningarna 
utanför kyrkan kommer att stå kvar fram tills 
dess. Vi tackar för ert tålamod och hänsyn.

Sommarblommor har planterats på gravar 
som har tecknat gravskötsel , är du intres-
serad av att veta med vad som ingår i detta 
avtal, ta gärna kontakt med oss.

Pastorsexpeditionen 0370-37 41 70

Vi kommer att pausa en viss del av vår vuxen-
verksamhet då tjänsterna som diakoniassis-
tent och komminister är vakanta. Andakterna 
på Torpagården och Bredäng kommer vi 
dock att fortsätta med som tidigare, dag och 
tid annonseras i VästboAndan.

Fasadrenovering av Bredaryds kyrktorn

Gravskötsel

Vuxenverksamhet

Missa inte våra populära soppluncher:

Fotograf: Mattias Larsson

Du har väl inte missat att anmäla dig till konfirmation 2018/2019, vi startar 23 sep.

Bredaryd, serveras från kl. 11.30
27/9
25/10
29/11 Julbord

Kulltorp, serveras från kl. 12.00
13/9
11/10
6/12 Grötlunch



Döpta 
Kulltorp

Leon Karlsson
Lee Johansson Bergh
Kaylee Fyhr Tallberg

 
Konfirmerade i Bredaryds pastorat

Lisa Jalonen Adam Fransson
Jesper Ingelsbo Lisa Sjöblom
Anton Olsson Eskil Petersson
Alfons Andersson Ludvig Udd
Albin Bossius Klara Karlsson
Oscar Ivarsson Karl Johansson
Mimmie Olsson Julia Höglund
Ottilia Svensson Felix Petersson
Justus Forsberg Emilia Ericson

Bredaryd

Sixten Karlsson
Sally Gustafsson
Molly Bligaard

Gud har en famn, en stor stor famn,
Och där sluter han in vart barn som döps 
i Jesu namn. Han säger: Du är min.
                                              Ps. 381:1

Lovad vare Herren dag efter dag!
Han bär vår börda, Gud är vår räddning
  Ps. 68:20Vigda 

Kulltorp

Tina Pedersen och Daniel Karlsson
Pia Lindén och Kent Johansson
Jennie Petersson och Niclas Lind
Minna Lindberg och Kent Svensson

Förda till gravens vila 
Kulltorp

Ingvar Bohman

”Giv dem, o Herre,
din frid och låt ditt
eviga ljus lysa för dem.”

Bredaryd

”De slutit nu i denna stund
Ett heligt kärlekens förbund
I nåd, o Herre, hos dem bliv
Och din välsignelse dem giv”.

 
Bredaryd

Sören Larsson
Sara Nilsson

Du har väl inte missat att anmäla dig till konfirmation 2018/2019, vi startar 23 sep.



PASTORSEXPEDITIONEN I BREDARYD ÄR ÖPPEN ....................... Tel: 0370-37 41 70
Måndag-tisdag kl. 10.00-12.00, onsdag kl. 14.00-16.00 .......................Fax: 0370-864 35
Torsdag kl. 09.00-12.00 Vi svarar även på andra tider om vi har möjlighet
Kyrkvägen 8, 333 71 Bredaryd

E-post: bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bredaryd
Facebook: ’Bredaryds församling’ och ’Kulltorps församling’

KYRKOHERDE Susanne Johansson ....................................................................................................Tel: 0370-37 41 78
susanne.y.johansson@svenskakyrkan.se

VIK. KOMMINISTER Annika Stacke ....................................................................................................Tel: 076-022 09 29
annika.stacke@svenskakyrkan.se

DIAKONIASSISTENT Vakant ................................................................................................................Tel: 0370-37 41 74

ASSISTENT/KANSLIST Cecilia Backmark ..........................................................................................Tel: 0370-37 41 85
cecilia.backmark@svenskakyrkan.se

KAMRER Caroline Dalros .......................................................................................................................Tel: 0370-37 41 84
caroline.dalros@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE Niclas Tallberg förman .............................................................................................Tel: 0370-37 41 71
niclas.tallberg@svenskakyrkan.se

Henrik Gustafsson ....................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 79
henrik.a.gustafsson@svenskakyrkan.se

Caisa Magnusson ......................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 82
caisa.magnusson@svenskakyrkan.se

Gert Barkman ............................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 83
gert.barkman@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA Inga-Lill Friberg ....................................................................................Tel: 0370-37 41 77
inga-lill.friberg@svenskakyrkan.se

KYRKOMUSIKER I BREDARYD Elisabeth Ringdahl ........................................................................Tel: 0370-37 41 76
elisabeth.ringdahl@svenskakyrkan.se

KYRKOMUSIKER I KULLTORP Vakant ..............................................................................................Tel: 0370-37 41 81

FÖRSAMLINGSPEDAGOG I BREDARYD Linda Bergstrand ........................................................Tel: 0370-37 41 75
linda.bergstrand@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSASSISTENT I KULLTORP Malin Hägg ...................................................................Tel: 0370-37 41 80
malin.hagg@svenskakyrkan.se

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE Agneta Petersson .......................................................................Tel: 076-848 67 02

FÖRSAMLINGSRÅDETS ORDFÖRANDE I BREDARYD Katarina Landin .................................Tel: 0702-64 76 54

FÖRSAMLINGSRÅDETS ORDFÖRANDE I KULLTORP Robert Karlsson .................................Tel: 070-698 82 08

ANSVARIG UTGIVARE Susanne Johansson

BREDARYD OCH KULLTORP

SWISHNUMMER KULLTORP:
KOLLEKT: 123 633 59 88
ÖVRIGT: 123 467 45 29

SWISHNUMMER BREDARYD:
KOLLEKT: 123 683 61 18
ÖVRIGT: 123 326 37 12
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