
BREDARYD OCH KULLTORP

Kyrkobladet 2019Sommar
Vi önskar er alla en solig sommar!

När dagen fylls av fågelsång...
  Psalm 754



Ja, nu är det sommar igen 
– i alla fall snart om den inte 
kommit än!

Och vi får njuta, sola, bada och 
vila – ja glöm inte vilan, ta det 
lugnt och bara finns till ibland. 
För det är ju så skönt med 
sommartid, man har ju längtat 
och väntat så länge. Livet blir så 
mycket enklare utan en massa 
kläder att bylta på sig. Njut! 

Vår- och sommartid är den tid då man riktigt 
ser bevisen över Guds existens. När hela 
skapelsen växer, alldeles ”av sig själv”, efter 
vinterns karga tid. Man nästan ser och hör 
hur växterna växer, minut för minut. Njut!
Passa på att besöka kyrkorna hemma och 
borta nu under sommaren. Det ger svalka 
varma sommardagar, näring och växt för 
själen och massor av sång och musik att 
lyssna till. Njut! 

Psalm 754 är en av mina sommar 
favoriter, där orden om Gud, oss, tron och 
livet formas i symfoniska ord och toner. 
Håll till godo!

1. När dagen fylls av fågelsång, när äng och 
hagar blommar, när markens hela rikedom 
förkunnar Nordens sommar. Då spelar 
Skaparen och vi är toner i hans symfoni av 
ljus och ljus och färger.

2. När vi i tvivel frågar oss om vi är rena toner. 
Då svarar Gud: Han lovar oss att Jesus allt 
försonar. I vattnets tecken blir du ren, som 
sommarsolens klara sken i himmelrikets 
sommar.

3. Så sänd till oss din Ande, Gud, som dag för 
dag oss renar, som små och spridda toners 
ljud till något stort förenar. Från ton till ton 
din lovsång når och klingar som ett skönt 
ackord bland himmelrikets vindar.

4. Guds kärleks makt är frisk och stark fast år 
och stunder vänder. Hans Ande genomsyrar 
allt, vi vilar i hans händer. Då spelar Skaparen 
och vi blir toner i hans symfoni av ljus och ljud 
och färger.

En underbar välsignad sommar 
tillönskas er alla!
Susanne Johansson, kyrkoherde

Sommartid i år igen!
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i pastoratetHant

Våra öppna caféer har varit 
välbesökta under våren. 

Promenadsugna träffades 
en stund innan. Bilden visar 

ett glatt gäng från 
promenadgruppen i Kulltorp.

Under 2019 har vi som mål att få fram en ny 
församlingsinstruktion, därför har vi under våren haft 

församlingskvällar och flera olika enkäter mm. 

Det är viktigt att nå så många som möjligt av våra 
församlingsbor, i alla åldrar. Församlingsinstruktionen skall 

spegla vår verksamhet och tankar inför framtiden.

Bymarkskyrkans kör och Real Band gästade Kulltorps kyrka en lördagskväll, det blev en riktigt 
härlig och svängig kväll. Andakt hölls av f.d. Kulltorpsbon Martin Ahlqvist.

Vid två tillfällen har vaktmästarna fått hjälp av våra 
församlingsbor, dessa arbetsdagar avslutades med gemensam 

lunch. Om ni som missade detta så får ni ny chans i höst. 
Vi publicerar höstens dagar i tidning, Facebook och 

anslagstavlor. Vaktmästarna har även planterat vårblommor 
på gravar med gravskötselavtal. Inom kort är det dags för 

sommarblommor. 

Är du intresserad av att få det lika fint? 
Kontakta pastorsexpeditionen 0370-37 41 73.
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Under vardagsgudstjänsten i 
Bredaryd bjöd barnen från 

verksamheten på vårmusikal med 
härliga och vårliga sånger.

Även under Kulltorps Himlaljus sjöng verksamhetens 
barnkör fina sånger med våren som tema och där 
kom ängeln Gabriel och jungfru Maria på besök. 
Efteråt serverades det tacos i församlingshemmen 

och hade man turen med sig kunde man även 
vinna fina priser.

 

Efter gudstjänsten i Kulltorp 
på fastlagssöndagen hjälpte 
årets konfirmandföräldrar till 

med att bjuda på semlor.

Vår Pastoratskör besökte Stockholm en helg i mars, 
på schemat stod musikalen ”Så som i himmelen” och 

under söndagen medverkade de i högmässan i S:ta Clara 
kyrkan och besökte regeringshuset.

På BIV träffas vi för gemenskap och fika. 
Ibland kan det vara så att lär vi oss något 
också, en vårkväll fick vi en genomgång 

BSOK´s utegym. Den 3/6 kl. 18.00 har 
vi midsommarfirande i Bredaryds 
församlingshem med midsommarstång 
och dans, ALLA är varmt välkomna till 

denna gemenskapskväll.

Afternoon tea i Kulltorp lockade 
ett 60-tal fikasugna gäster, 

husmor och hennes ”bakdamer” 
bjöd på snittar, scones, kakor, 

tårta och förstås te. 

Ett underhållande kryss av 
Ingemar som i vanlig ordning fick 
gästerna att må väl och utbringa 

många skratt.

Vårt körcafé med melodikryss uppskattades 
och fylldes av sångglädje. Pastoratskören 
tillsammans med Elisabeth Ringdahl och 

Susanne Svensson underhöll oss. 

Glädjespridaren Ingemar Nilson stod för 
humorinslagen. Efteråt serverades det mycket 
goda smörgåsar, alla intäkter för kvällen gick 

oavkortat till fasteinsamlingen.



Juniorer på sportlovsläger i Kulltorp.

Bredaryds juniorer har varit på Prison Island. 
Dagen avslutades med guidning och lek på 

Frälsningsarmén i Jönköping.
¬Pastoratets barngrupper har haft gemensam avslutning i Kulltorps kyrka. Dagen började med Himlaljus med 
barnkör och avslutades med Mr Goran som med trolleri, prova-på cirkus, korv med bröd och ballongdjur till 

alla barn gjorde avslutningen till en ”magisk” dag.

Mysig 
högläsning 

i kuddlådan på 
Stor & Liten i 

Bredaryd.

Våra juniorer i Kulltorp har gjort en kul utflykt 
och bowlat tillsammans. 

Under året har miniorerna haft 
frälsarkransen som tema. 

De har letat varje vecka efter sydda pärlor 
och de har fått göra egna personliga 

armband med symboliska pärlor.

Babyrytmik i Bredaryd

Juniorerna i Bredaryd stod en eftermiddag och 
”skramlade bössa” utanför ICA, detta inbringade 

1.137 kr till fasteinsamlingen.

Miniorerna i Bredaryd gjorde en 
god gärning på vägen från skolan till 
församlingshemmet, skräpplockning.
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Klass 5 i Bredaryd och i 
Kulltorp kom till kyrkan och 

fick gå på påskvandring 
tillsammans med vår personal, 

ett uppskattat besök som 
avslutades med påskgodis av ängeln.

Kristi uppståndelse firades i Kulltorp med en stämningsfull 
och festlig familjemässa. Efteråt intogs en fantastisk god 

påsklunch tillsammans.

Kulturdagen i Bredaryd avslutades med en 
fantastisk och vacker musikgudstjänst i fullsatt 

kyrka. Tillsammans med solister bjöd 
Pastoratskören, i tidsenlig klädsel, på sång & 

musik från musikalen ”Kristina från Duvemåla”. 

Valborgsmässoafton i hembygdsparken 
i Bredaryd

Bredaryds pastorat samlade in 81 699 kr till årets fasteinsamling. 
Svenska kyrkan samlade totalt in 30 480 253 kr.

Stort tack till alla er som på olika sätt har bidragit.

Tack ALLA för den här terminen - barngrupperna startar igen i september, 
håll utkik på Facebook, annonsering och anslagstavlor. Välkomna tillbaka!
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Välkommen till Bredaryds 
och Kulltorps kyrkor

DAG BREDARYD KULLTORP

Söndagen den 2 juni 18.00  10.00 
Sön före pingst Musikgudstjänst Skapelsen Högmässa
 Charlotte Polson, se sid 10 
  
Onsdagen 5 juni 08.00 
 Morgonmässa 
  
Söndagen 9 juni 10.00 18.00
Pingstdagen Högmässa Kvällsmässa
   
Torsdagen 13 juni 15.00  
 Andakt, Torpagården 
  
Söndagen 16 juni 14.00 10.00
Heliga trefaldighets dag Friluftsgudstjänst i Bredaryds  Gudstjänst
 hembygdspark, Johanna 
 Andersson, sång & trombon    
Lördagen 22 juni 
Midsommardagen Sammanlyst Kulltorp 14.00 
  Friluftsgudstjänst i 
  Kulltorps hembygdspark
Söndagen 23 juni 
Helige Johannes Döparens dag 18.00 10.00
 Musikgudstjänst, se sid 10, Högmässa
 Alva & Emy Stahl, sång & musik    
Tisdagen 25 juni  19.00 
  Tidsresegudstjänst, se sid 12

Torsdagen 27 juni  19.00 
  Musik i sommarkväll
  Gruppen Tillsammans 
  Medverkar, se sid 12

Söndagen 30 juni 11.00 18.00
2 söndagen efter trefaldighet Konfirmationsmässa Musikgudstjänst, se sid 13
  Stefan & Spiggen 
  ”Musik från hemmavid”

Tisdagen 2 juli  19.00 
  Familjekväll – andakt kyrkan

Torsdagen 4 juli  19.00 
  Musik i sommarkväll, se sid 13
  Lena Björns ”sommarpärlor”
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Söndagen 7 juli 10.00 18.00
3 söndagen efter trefaldighet Högmässa Musikgudstjänst 
  Susanne Svensson, Robert 
  Karlsson m fl medverkar, se sid 13

Söndagen 14 juli 10.00 18.00
4 söndagen efter trefaldighet Gudstjänst Högmässa  
 
Söndagen 21 juli 10.00 18.00
Apostladagen Gudstjänst Kvällsmässa

Torsdagen 25 juli 15.00 
 Andakt, Torpagården   

Söndagen 28 juli 18.00 10.00
6 söndagen efter trefaldighet Kvällsmässa Gudstjänst

Söndagen 4 augusti 10.00 18.00
Kristi förkl. dag Högmässa Kvällsmässa

Söndagen 11 augusti 18.00 10.00
8 söndagen efter trefaldighet Gudstjänst, sång Kristin Barkman Högmässa

Lördagen 17 augusti 18.00
Marknadsdagen Musikgudstjänst med
Se sid. 11 Henningsson & Glans, se sid 10
  
Söndagen 18 augusti 10.00 18.00
9 söndagen efter trefaldighet Högmässa med invigning av  Gudstjänst med musik av
 kapellet efteråt.  Lena Björn och Elisabeth
 Vi välkomnar vår nya diakoniass. Ringdahl. 
 Pauline Gustafsson Vi välkomnar vår nya musiker
  Lena Björn

Söndagen 25 augusti 14.00 10.00
10 söndagen efter trefaldighet Friluftsgudstjänst i Hamra Högmässa
 hembygdspark
   
Lördagen 31 augusti 12.00 16.00 
 Dopgudstjänst Dopgudstjänst 

 
Söndagen 1 september 10.00 18.00
11 söndagen efter trefaldighet Högmässa Kvällsmässa

Onsdagen 4 september 8.00 
 Morgonmässa 
  
Torsdagen 5 september 15.00
 Andakt, Torpagården
   
Söndagen 8 september 18.00 10.00
12 söndagen efter trefaldighet Musikgudstjänst med Högmässa
 Gislaved Gospel  



Lördag 17 aug kl. 10-14 händer det i kyrkan…

10.15 Kyrkdetektiven med skattjakt (för barn)
11.15 Kyrkguidning

12.15 Lunchmusik med Elisabeth Ringdahl & Lena Björn

… och omkring kyrkan 

Visning av kapellet
Korv & festis

Vi avslutar marknadsdagen med …
18.00 Musikgudstjänst med Henningsson & Glans, se sid 10

     
Söndag 18 aug kl.10.00 firar vi Högmässa, 

som avslutas med invigning av kapellet, kyrkkaffe
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Musik i sommar
i pastoratetHander

Sommarkonsert och vernissage Bredaryds kyrka den 2 juni. 
-En hyllning till sommaren, skapelsen, konsten och musiken.
Vernissage öppnar kl. 17.30, konsert kl. 18.00.

Sommarmusik med Henningson & Glans
Bredaryds kyrka. Marknadsdagen lördagen 
den 17 augusti kl 18.00

”En visa vill jag sjunga”
Musikgudstjänst i Bredaryds kyrka
söndagen den 23 juni kl 18.00

Välkommen till musik i sommarkväll där vi får njuta av en 
blandning av välkänd och nyskriven musik. Musik som 
spänner över ett brett spektrum inom olika musikgenrer 
och binder samman de inbjudna konstnärernas verk med 
ord och ton.

Medverkande:
Charlotte Polson, altsaxofon och sång 
Elisabeth Ringdahl, piano 
Sanne Johansson, foto 
Anne-Marie Björstrand, målningar 
Ett Litet Hus I Bredaryd, florist 
Annika Stacke, präst

Trion Henningson & Glans bjuder på somrig, varm och 
melodisk musik. Jazz möter Folkmusik och Musikal möter 
Klassisk musik i en vacker, svängig och innerlig blandning.

Gittan Glans, Andreas Glans och Johan Henningson
sjunger och spelar piano, flöjt, sax och bas
och blandar egna kompositioner med ”andras pärlor”.

Somrig stämsång på svenska med allt från medeltida 
ballader och folkvisor till sånger ur Astrid Lindgrens 
sångskatt. Systrarna Alva och Emy Stahl från Jönköping 
sjunger och spelar och förmedlar en härlig 
sommarstämning, med en liten glimt i ögat.

Marknadsdagen 
- Kyrkan mitt i byn

Körstart v. 35, mer info kommer
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Välkomna till sommarkyrkan
I Kulltorp veckorna 26-27

Välkomna!

Vi gör en tidsresa tillbaka till 1769, samma år 
som målningarna i kyrktaket färdigställdes. 
Gudstjänsten blir tidstypisk och följs av 
sockenstämma, tebjudning med lunsar och 
fler olika aktiviteter. Kom till församlingshemmet 
18.30 för att klä dig i tidsenlig klädsel som du 
får låna av oss.  

Välkommen hela familjen på en kväll med 
tipspromenad, lekar och korvgrillning. 
Vid regn är vi i församlingshemmet. 
Aftonbön

Ljuva toner i form av sång, flöjt och piano med 
Lena Björn. Välkomna på en stämningsfull kväll.
Kl. 17.00 är det kyrkguidning.

En färgsprakande blandning av sommarsånger, populärkultur och andliga visor med Robert 
och Klara Karlsson och Susanne och Emma Svensson. 

Man brukar ju säga att det inte längre finns några 
original. Men då har man fel, här har Ni två!
Vi presenterar här Reftelebygdens stoltheter: 
Stefan Liljekvist, Väcklinge och Peter ”Spiggen” 
Johansson Vä. Blott deras uppenbarelser väcker 
nyfikenhet och glädje. Lägg till detta en suverän 
förmåga att i ord och toner förmedla såväl gamla 
som nya anekdoter och vis-skatter.

med bandet TILLSAMMANS 
Bandet TILLSAMMANS består av Andreas Ericsson, 
Hanna Ericsson, Markus Ericsson, Thorbjön Berg-
kwist, Ida Svensson och Thomas Engvall. De har 
berörts och inspirerats av psalmer och historier 
om Oskar Ahnfeldt och Lina Sandell från 1850-talet 
och vill dela med sig av denna skatt. Oskar och Lina 
har bland annat skrivit psalmen ”Vem klappar” och 
den välkända psalmen ”Blott en dag” ihop. 

TILLSAMMANS förhoppning är att deras musik 
ska beröra oss vare sig det är på skiva eller i ett 
liveframträdande. Texter och melodier är orörda 
men musiken är arrangerad för att passa dagens 
lyssnare. Kl. 17.00 är det kyrkguidning.

Även i år är vår vackra kyrka öppen för sommarbesökare.
På programmet finns musikgudstjänster, musik i sommarkväll, lek & 
grillkväll, guidning av Kulltorps kyrka samt en tidsresegudstjänst.

Kaffe, med hembakat fikabröd, serveras i vapenhuset från kl. 15.00 
tisdagar, torsdagar och söndagar, av Emma och Klara, som är årets 
sommarvärdar.

Tisdag 25 juni kl. 19.00
Tidsresegudstjänst

Tisdag 2 juli kl. 19.00
Familjekväll

Torsdag 4 juli kl. 19.00
Musik i sommarkväll 
”Sommarpärlor”

Söndag 7 juli kl. 18.00 Musikgudstjänst   ”Gott och blandat”

Söndag 30 juni kl.18.00
Musikgudstjänst 
Musik från hemmavid

Torsdag 27 juni kl. 19.00
Musik i sommarkväll 

Program vecka 26 Program vecka 27
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Döpta i 
Bredaryd 

Novali Lilliedahl   
Wilton Eriksson   
Arvid Andersson Löv
Alicia Ejdhall
Gabriel Johansson
Leah Rodin
Ellis Engström

Kulltorp

Rex Agerklint
Lovisa Liljeblad

Förda till gravens vila 
Bredaryd

Elin Erlandsson   
Thorsten Johansson   
Britt Magnusson
Ingrid Gustafsson 

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

Husmors favoriter 
från afternoon tea

 
Kulltorp

Arne Källqvist
Gunilla Telander

ca 24 st
Ugn: 175° 10-15 min
100 gr margarin
4 msk strösocker
1 ½ dl kokosflingor
2 dl vetemjöl

Rör socker & margarin poröst. Blanda ner 
kokos & mjöl. Forma till bollar. Platta dem 
lite med gaffel. Grädda mitt i ugnen.

Tack!
Niclas Tallberg har efter ca två år valt att 
avsluta sin tjänst som förman hos oss.
Vi tackar för tiden hos oss och önskar 
honom lycka och välgång i framtiden.

Välkommen Mikael!
Mitt namn är Mikael Svensson, uppväxt 
och bosatt i Kulltorp. Jag började jobba i 
pastoratet i början av maj som 
arbetsledande vaktmästare. Det skall 
bli roligt att träffa er församlingsbor i 
Bredaryd och Kulltorp. 
Min fritid ägnar jag bl.a. åt fotboll där 
jag förnärvarande är tränare för 
Kulltorps Goif.
Väl mött!
/Mikael

Vi välkomnar Mikael 
och hoppas du 
kommer att trivas 
hos oss.

1 - 1½ st citron
2 ½ dl socker
2 st ägg
125 gr smör

Tvätta citronen i ljummet vatten. 
Torka & riv den sedan fint. Pressa ur saften. 
Rör samman sockret & äggen i en 
tjockbottnad kastrull. Smält smöret & rör 
ner det i en tunn stråle. Tillsätt citronskal 
& -saft. Sjud alltsammans på svag värme 
under omrörning tills krämen är tjock. 
Kyl & häll upp den på burkar. 
Förvara krämen kallt.

Kokoskakor

Lemon curd

Morgonmässa
En onsdag i månaden firar vi morgonmässa kl.08.00. 

Alla är varmt välkomna att vara med, efteråt bjuds det 
på frukost i församlingshemmet. 

Till hösten kommer vi att vara både i Kulltorp och i Bredaryd. 
Datum annonseras i tidning, 

Facebook och på vår hemsida.

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



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

Ingemar Nilson ..........................................................................................................................................Tel: 070-571 24 39
ingemar.nilson@svenskakyrkan.se 

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 Mikael Svensson, arbetsledare ..............................................................................Tel: 0370-37 41 71
mikael.j.svensson@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

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


