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Så vill vi alla önska er en fin och solig sommar!

SommarSommar



Gläd er i hoppet, var uthålliga i 
lidandet och ihärdiga i bönen 
(Rom 12:12)

Tre uppmaningar att hålla fast vid i tider av 
oro. När världen skakar runt omkring så 
känner jag mig helt plötsligt ganska liten 
och maktlös som människa. Jag är en av de 
där som har ganska stort kontrollbehov. 
Har tidigare försökt planera mina dagar, 
veckor och till och med år ganska detaljerat. 
Men denna vår rubbade allt. Jag inser att jag 
måste släppa kontrollen och göra det som jag 
egentligen borde gjort för länge sedan: lägga 
allt i Guds händer. 

Vi förstår inte allt som sker men vi tror på en 
Gud som genom sin Son visat oss sin kärlek 
och delat vårt lidande. Vad som än händer 
så finns det inget som kan rycka oss ur Hans 
hand. Detta är hoppet som vi ska fortsätta att 
glädja oss i. 

Den andra uppmaningen är att vi ska vara 
uthålliga. Uthålliga för vår egen del, inte 
släppa blicken på Gud. Men också för andras 
skull. Fortsätta att visa medmänsklighet och 
älska de människor som vi har runt oss, det är 
vårt viktigaste uppdrag här på jorden. Och nu 
har det ställts på sin spets, många människor 
är utsatta på olika sätt: oro, sjukdom, sorg 
och ensamhet. Det är frustrerande att inte 
få ge en kram eller hålla om, men nu behö-
ver vi vara uthålliga i att hitta andra vägar till 
omsorg om varandra. Genom t.ex. ett tele-
fonsamtal så bryts isoleringen för någon en 
stund. 

Och bönen, denna enorma möjlighet att rikta 
det vi har inom oss mot Herren som är större 
än allt det som är i världen, och veta att Han 
hör vartenda ord vi ber. Låt oss vara ihärdiga 
i bönen och ständigt be för varandra och oss 
själva. Det ger ett lugn när det stormar. 

Det har varit dystert att inte kunna samlas 
som vanligt i kyrkan under våren. Men det har 
varit extra härligt att få träffas på promenader 
på tisdagar eller ta en fika i solen på vårt 
eftermiddags-kaffe utanför församlings-
hemmen en gång i veckan. Detta kommer 
vi att fortsätta med även i sommar, fast med 
lite ändrade tider. 

Nu firar vi även gudstjänsterna utomhus. 
Varmt välkommen vem du än är, till en 
gudstjänst, enkel fika eller en stunds 
gemenskap under bar himmel. 

Den blomstertid nu kommer. 
Önskar er en skön sommartid. 

/ Pauline Gustafsson, diakoniassistent. 

Gläd er i hoppet…
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i pastoratetHantHant

Under en dagledigträff i Kulltorp fick vi höra Karin Malmsten berätta om sina minnen och möten 
med människor under sina 41 år som reporter på Sveriges radio. 

En vår med stora förändringar i världen och så även för oss har lett till att vi som kyrka fick ställa 
om, men innan dess startade fasteaktionen med gudstjänst och sång av Blandade röster i 

Bredaryd. Konfirmandföräldrar fixade semlor som avnjöts efter gudstjänsten. Semlorna inbringade 
1340 kr. Kulltorp samlade in 771 kr och där sjöng Irene Melin under gudstjänsten.

Första torsdagen i mars bjöd vi på ”Smålands nationaltårta” 
under vår andakt på Torpagården. 

Till dessa andakter är ALLA välkomna.
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Hela påskhelgen ställdes om, b.la. vår 
inplanerade festmässa i Bredaryds kyrka 

under påskdagen med efterföljande kyrklunch. 
Vi hoppas på att få inviga kyrkan tillsammans 

med er med en hejdundrande fest under hösten 
istället. Våra kyrkor står öppna för samtal, 

bön och ljuständning.

För att kunna möta våra församlingsbor och andra sällskapssugna människor under den 
annorlunda våren så har vi öppnat upp:

Mötesplats – fika utanför församlingshemmen. 
Onsdagar och torsdagar bjuder vi på fika, gemenskap och samtal. Vi sitter ute med avstånd från 

varandra och för dem som ville fick man även gå tipspromenad med finfina priser. 

Pilgrimsvandring i sköna maj i härlig miljö 
och ljuvligt väder. Rusarebo äng och Lundsbo 

bokskogar var en del av vägen.

Nybakade bullar lämnas vid dörren hos 
våra äldre för att sätta guldkant och 

påminna om att vi i Svenska kyrkan finns på 
plats för att bistå med hjälp tex handla mat. 

Ring oss gärna om du behöver 
hjälp på 0370-374174.

Utanför Bredängs öppna balkonger och dörrar har vi sjungit vårsånger till de boendes glädje.

Sen kom pandemin - promenadgruppen 
på tisdagar är en uteaktivitet som vi har 

kunnat hålla igång, efterföljande öppet café 
flyttade vi utomhus där vi kunde fika 

tillsammans på avstånd.

Ett varmt tack till alla som skänkt pengar till årets fasteaktion! 
Resultatet för hela Svenska kyrkan blev i 
år 24,5 miljoner och av dessa samlades 
2,3 miljoner in i Växjö stift. I Bredaryds 
pastorat samlade vi in 38 000 kronor, ett 
bra resultat med tanke på de utmaningar 
som coronapandemin fört med sig under 
kampanjperioden. 

Vi i Kulltorp och Bredaryd brukar ett ”van-
ligt år” samla in ungefär 80 000 kr under 
fasteperioden. Den stora minskningen har 

skett i insamlingsaktiviteter, rikskollekter 
och församlingskollekter vilket är en direkt 
följd av att människor inte har kunnat mö-
tas i gudstjänster och andra aktiviteter

Gåvorna som kommer in under kampan-
jen står för en stor del av bidragen till det 
livsviktiga arbete som Act Svenska kyrkan 
bedriver tillsammans med systerkyrkor och 
partner runt om i Sverige.

Fasteinsamling 2020 till ACT
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i pastoratetHanderHanderMusiksidan

Välkomna till Sommarkyrkan i 
Kulltorp veckorna 26-27

Gudstjänst med 
musik utomhus vid 
Bredaryds kyrka
Söndagen den 7 juni 
klockan 18.00

Gudstjänst med musik 
utomhus vid Bredaryds 
kyrka Söndagen 
den 16 aug kl. 18.00

Gudstjänster under sommaren
Eftersom samhällsläget fortfarande är osäkert så lägger vi inte ut något 
gudstjänstschema i kyrkobladet för sommaren utan vi hänvisar till ordinarie annon-
sering. Gudstjänsterna kommer att firas utomhus.

Det blir Sommarkyrka i år också men i en enklare version 
som till största del kommer att förläggas utomhus. 
Program annonseras på hemsidan, Facebook och på våra 
anslagstavlor under juni.

Charlotte Polson – saxofon 
Medverkande: 
Maria Nilsson – sång
Lena Björn – flöjt
Elisabeth Ringdahl – piano

I början på maj fick vi återse våra konfirmander efter en 
lång tids uppehåll på grund av rådande omständigheter. 

Vi höll oss ute under en dag med undervisning, lek och 
mat. En fin dag blev det, där många tankar och funde-
ringar delades. Temat på dagen var ”Trosbekännelsen”. 
Se sid 9 för information om konfirmation 2020/2021.

Vår barnverksamhet ställdes i april om till uteliv. Stor & liten i Kulltorp har bland annat gått till Bokskogen 
och varit utanför församlingshemmet, i Bredaryd har barnvagnarna styrts till lekplats för hopp och lek. 

Det har varit sångstunder, lekar och grillning tillsammans.

I Bredaryd har juniorer och miniorer hoppat twist, 
gjort naturdikter och lekt lekar från förr.

Juniorerna och miniorerna i Kulltorp har flyttat ut i 
Bokskogen för lekar, fika och prat om Gud.

Blandade röster, Bredaryd Kulltorps kyrkokör
tisdag 1 september klockan 18.30 torsdag 10 september klockan 19.00

Körstart i höst

Att sjunga får dig att må bättre. Du blir gladare, sång kan minska stress, du får bättre 
andning och du lär dig njuta av nuet. Både blodtrycket och vilopulsen tenderar att 
sjunka när du sjunger och speciellt när du sjunger i grupp. När du sjunger så lär du dig 
använda din magmuskulatur och det är samma muskler som du använder för att andas. 
En ökad medvetenhet kan räcka för att du ska få en lugnare och djupare andning. 

Under Uteliv så har 
barnen hjälpt till med att 

skriva en bön som 
används vid varje träff:

Tack Gud att jag är jag

att du är med mig varje dag

Jag ber för mina vänner

Och alla som jag känner.

Tack Gud att jag är frisk å gla´

Vi ber för alla sjuka ida´

Förlåt mig när jag gör fel

Du lagar mig så jag blir hel

Tack för din skapelse och natur

Hjälp oss ta hand om alla växter 

och djur
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Kyrkoval 2021 

Den 21 september 2021 är det dags för kyrkoval, vill du vara med och göra skillnad i framtidens 
kyrka gå in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/bredaryd/kyrkoval-2021 och läs för mer 
information om hur du går till väga. 

Bild kyrkoval 

Kyrkoval 2021
Den 21 september 2021 är det dags för kyrkoval, vill du vara 
med och göra skillnad i framtidens kyrka gå in på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/bredaryd/kyrkoval-2021 och läs för 
mer information om hur du går till väga.

Konfirmation
Du som är född 2006, välkommen som konfirmand 2020-2021!
Konfirmandinskrivning onsdag 23 september kl.18.30 i Bredaryds kyrka.
Anmälan och information se hemsidan.

Alla är välkomna
och du som är medlem i Svenska kyrkan kommer att få en 
inbjudan på posten. Hoppas vi ses i höst! /Konfirmandledarna

Stå-fika? Samtal, stöd och hjälp
Vi söker Dig som har möjlighet att 
hjälpa till 2 ggr/termin med stå-fikat efter 
gudstjänsterna? Kontakta Pauline 
Gustafsson 0370-374174. 

Vi vill gärna dela din oro 
och ensamhet, tveka 
inte att kontakta oss 
för samtal eller för 
en träff utomhus. 
Tillhör du riskgrupp 
och/eller är över 70 år? 
Vi hjälper dig gärna med 
inköp av matvaror. 
Ring diakoniassistent 
Pauline Gustafsson 0370- 374174 

Ni som saknar 
Inga-Lills goda soppor -  
här kommer receptet på 
hennes populära fisksoppa

4 port

500 gr tomatkross
2 dl crème fraiche
3 dl grädde
2 fiskbuljongtärningar
1 gul/röd lök
Vitpeppar

Chilisås
400 gr djupfryst torsk
Räkor

Klipp över rikligt med dill före servering.
 

Promenadgrupp & 
öppet café 
Höstterminen börjar 18 augusti i 
Bredaryd. Därefter tisdagar varannan 
vecka i Kulltorp och Bredaryd.

09.30 startar gruppen som går en 
längre promenad & 

10.15 startar gruppen som väljer en 
lite kortare runda.

Ca. 10.30 Öppet café -  vi fikar  
tillsammans, även du som inte har 
promenerat är välkommen.

Mötesplats – fika utanför 
församlingshemmen
Vi kommer att fortsätta med Mötesplats 
under hela sommaren. Dag för respektive 
plats - se annonsering.

Blanda 
och koka i 

15 min

Blanda i 
och koka 
ytterligare 

10 min
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Dop i 
Bredaryd 

Vigda i 
Bredaryd 

 

Kulltorp

Emilia Nielsen
Lykke Johansson
Wilmer Sedin
Adrian Ohlson Schultz

Kulltorp

Emma Karlsson & Magnus Karlsson 

Förda till gravens vila 
Bredaryd

Kerstin Norr
Ingrid Fransson 
Lennart Källström
Inga-Maj Karlsson
Ove Gustafsson 
Ulla-Britt Sveningsson

 
Kulltorp

Stig Söderlund
Stig Johansson
Barbro Danielsson
Sigvard Larsson
Ulla-Britt Fors
Eva Carlsson
Lennart Johansson

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

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

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

Kulltorps församling
• Antalet tillhöriga i Kulltorps församling var vid årsskiftet 1044 personer.
• Huvudgudstjänsterna under året har varit 58 st.
• Huvudgudstjänster med nattvard 37 st.
• Antal gudstjänstfirare vid huvudgudstjänster 1 806 personer.
• Antal gudstjänstfirare totalt alla gudstjänster 4 460 personer
• Under året har 15 barn döpts i Kulltorps kyrka.
• Vi har haft 3 vigslar i Kulltorps kyrka.
• Våra konfirmander har under året varit 4 stycken som konfirmerats i Bredaryds kyrka. 
• Avlidna i Kulltorps församling under 2019 var 4 personer.
• Kollekter och övriga insamlade medel har inbringat 116 579 kr
• Syföreningen har insamlat 51 629 kr
• Verksamheten har varit aktiv med barn/vuxenkör samt barn och ungdomsverksamhet.
• Våra soppluncher har besökts av ca 80 personer varje gång.

Bredaryds församling
• Antalet tillhöriga i Bredaryds församling var vid årsskiftet 1468 personer.
• Huvudgudstjänsterna under året har varit 51 st
• Huvudgudstjänster med nattvard 34 st
• Antal gudstjänstfirare vid huvudgudstjänster 2 456 personer.
• Antal gudstjänstfirare totalt alla gudstjänster 7 068 personer
• Under året har 12 barn döpts i Bredaryds kyrka.
• Vi har inte haft några vigslar i Bredaryds kyrka
• Våra konfirmander har under året varit 16 stycken som konfirmerats i Bredaryds kyrka
• Avlidna i Bredaryds församling under 2019 var 20 personer.
• Kollekter och övriga insamlade medel har inbringat 147 397 kr
• Verksamheten har varit aktiv med barn/vuxenkör, samt barn och ungdomsverksamhet.
• Våra soppluncher har besökts av ca 80 personer varje gång.

Kyrkogården
Ser du en skylt enl.bild och om du har information om 
anhöriga till gravplatsen, ta gärna kontakt med oss på 
0370-374170. Önskar du gravstenstvätt, gravskötsel eller 
har andra frågor om våra kyrkogårdar, hör gärna av er.



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 

DIAKONIASSISTENT Pauline Gustafsson .........................................................................................Tel: 0370-37 41 74
pauline.gustafsson@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
KYRKOMUSIKER I KULLTORP Lena Björn ......................................................................................Tel: 0370-37 41 81
lena.bjorn@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


