
BREDARYD OCH KULLTORP

Kyrkobladet 2019

Vintern
Vi önskar er ett gott nytt kyrkoår

och en välsignad juletid!



Visste du att ca 10 procent 
av Sveriges befolkning går i 
kyrkan regelbundet? 

Direkt efter trettondedagshelgen, 
7 januari 2020, stänger vi Bredaryds kyrka. 

Jag är en av dem. Jag tycker om att gå i kyrkan. 
Jag tycker om att fira gudstjänst. Varje söndag 
kyrkoåret runt ringer kyrkklockorna och 
inbjuder till gudstjänst. Jag är så tacksam för 
det. I kyrkan känner jag gemenskap, värme 
och delaktighet. Det känns gott och bra 
antingen det är en helt vanlig söndag, eller 
någon av de där extra högtidliga helgerna 
som t.ex  påskdagen, 1:a söndagen i advent 
eller julnattsmässan. I kyrkan finns det plats, 
där är både du och jag alltid välkomna.

Nu står vi inför ett nytt kyrkoår. ”Ett nådens 
år” är överskriften för texterna på 1:a söndag-
en i advent.  När det är som allra mörkast får 
vi tända ljus, hänga upp adventsstjärnan och 
få sjunga med i de härliga adventspsalmerna 
ännu en gång. När jag hör orgeln brusa och 
psalmen ”Bereden väg för Herran” fyller 
kyrkan, ja, jag lovar, då får jag ståpäls!!! Ett helt 
år sen sist – men nu börjar vi om. Ja i kyrkan 
i alla fall. Tänk att få börja om! Tänk att få 
lämna det gamla bakom sig och gå in i det nya 
med öppet sinne. Vilken fantastisk nåd!

Och så vi tänder våra adventsljus. Överallt 
tänder vi ljus. Den mörka, gråa vinterdagen 
lyses upp av stjärnor och lampor. I en värld 
där så mycket mörker finns är det viktigt att 
tända ljus och bjuda in till värme och 
gemenskap. Adventstidens hopp och 
förväntan vill föra oss närmare varandra. 

I mörka december 
får vi tända ljus och 
påminna varandra 
om honom som är 
världens ljus: Jesus 
Kristus. Han som 
föddes hit till 
världen, som ett litet 
barn, i ett stall i Betlehem. 

Advent betyder ankomst. 1:a söndagen i 
advent är en festdag och adventstiden är en 
förväntansfull tid när vi förbereder oss för 
julen och Jesu födelse. Vi väntar på Jesus som 
kommer till oss under detta nya kyrkoår och 
som vill ge oss ny inspiration och ny glädje. 
Han kommer till oss med kärlek och hopp, ljus 
och liv, och vill hjälpa oss att sprida ljus i en 
mörk värld. Han vill ge oss en glädje på djupet 
så att vi kan stämma in i lovsången: 
”Hosianna, välsignad är han som kommer i 
Herrens namn, Hosianna i höjden”

Med önskan om en förväntansfull advent 
och en välsignad juletid!

Kerstin Carlsson

Det är nu dags för invändig renovering. 
Den nedre delen, under läktaren kommer att 
byggas om, för att anpassa tillgängligheten för 
dagens behov. Det blir ett större utrymme, 
kyrktorg, med förbättrade möjligheter att 
umgås kring kaffeborden. Förvaring- och 
arbetsytor kommer att förbättras. 
Kyrkans ytterväggar tvättas och vid behov 
lagas/målas. Förbättringsmålning sker på 
bänkar och andra fasta inventarier. 
Taket kommer att tvättas och målas om. 

Arbetet ska vara klart 31 mars 2020, men vi 
siktar på att öppna kyrkan igen på Påskdagen, 
12 april med en hejdundrande festmässa!
 

Under denna renoveringstid använder vi 
församlingshemmets stora sal som 
gudstjänstlokal. För små samlingar kan 
kapellet användas. I pastoratet finns också 
Kulltorps kyrka, att använda.

Renoveringen bekostas av bidrag från stiftet 
samt av gåvomedel för detta ändamål.

Susanne Johansson, kyrkoherde
Agneta Petersson, kyrkorådets ordförande

Gott Nytt Kyrkoår! 
Och välkommen härliga adventstid!

Renovering av 
Bredaryds kyrka 
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När första ljuset brinner,
står julens dörr på glänt,

och jubelpsalmen klingar,
i helig tid Advent.

Sid.3.Renovering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: kyrka + kyrkogång 

Renovering av Bredaryds kyrka  

Direkt efter trettondedagshelgen, 7 januari 2020, stänger vi Bredaryds kyrka.  

Det är nu dags för invändig renovering. Den nedre delen, under läktaren kommer att 
byggas om, för att anpassa tillgängligheten för dagens behov. Det blir ett större utrymme, 
kyrktorg, med förbättrade möjligheter att umgås kring kaffeborden. Förvaring- och 
arbetsytor kommer att förbättras. Kyrkans ytterväggar tvättas och vid behov lagas/målas. 
Förbättringsmålning sker på bänkar och andra fasta inventarier. Taket kommer att tvättas 
och målas om.  

Arbetet ska vara klart 31 mars 2020, men vi siktar på att öppna kyrkan igen på Påskdagen, 
12 april med en hejdundrande festmässa! 

  
Under denna renoverings tid använder vi församlingshemmets stora sal som 
gudstjänstlokal. För små samlingar kan kapellet användas. I pastoratet finns också Kulltorps 
kyrka, att använda. 

Renoveringen bekostas av bidrag från stiftet samt av gåvomedel för detta ändamål. 

 

Susanne Johansson, kyrkoherde               Agneta Petersson, kyrkorådets ordförande 
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I högmässan i Bredaryds kyrka välkomnades vår nya diakoniassistent Pauline Gustafsson. 
Efteråt invigdes kapellet, som nu kommer att börja användas för de enklare sammanhang.

I Kulltorps kyrka välkomnade vi Lena Björn, 
vår nya kyrkomusiker. Vi fick lyssna till Lenas 

ljuvliga flöjttoner och vår andra kyrkomusiker, 
Elisabeth Ringdahls vackra pianospel. 

Efter andakt i Norra Hestras kyrka åkte perso-
nalen till skogen för samarbetsövningar som 
bl.a. innebar att göra upp eld och laga mat 

tillsammans.

På diakonins dag ansvarade diakonigruppen 
för gudstjänstens innehåll och vår diakonias-
sistent Pauline sjöng . Och i Kulltorps kyrka 

blev det en svängig kväll när Gudrun Seifert & 
Janne Hendrix släppte loss ordentligt till goa 

andliga sånger med mycket budskap.

Under psalmsångsgudstjänsten i Bredaryds 
kyrka fick vi njuta av vår skönsjungande 

Pastoratskör, solister och instrumentalister. 
Kyrkomusikerna Lena och Elisabeth briljerade 

med flinka fingrar och tonsäker musik. Det blev 
en stämningsfull allsångskväll med många 

psalmer, vacker sång och musik.

Vi har öppnat upp vår plats för nya 
församlingsaktiviteter i Bredaryd - Kapellet. 
Under onsdagskvällarna har vi lyssnat till 
Narniakrönikorna. Därefter har samtalet 

handlat om Gamla testamentet.

Kyrkan mitt i byn stämde verkligen för årets 
marknadsdag i Bredaryd. Våra kyrkomu-

siker bjöd på lunchmusik, barn fick på 
skattjakt och det var visning av kapellet 

samt servering. Det var många som trotsade 
regnet och besökte oss. På kvällen blev det 
underbara toner av dagens gäster Johan 
Henningsson, Gittan och Andreas Glans.

En härligt solig sensommar dag 
firade vi friluftsgudstjänst i hem-

bygdsparken i Hamra och byalaget 
serverade smarrig fika. En dag med 

god och glad gemenskap.

Gislaveds gospelkör gästade Bredaryds 
kyrka och bjöd på en härlig konsert under 

ledning av Annika Valtersson.
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Under hösten har vi ordnat dagledigträffar i 
Kulltorp och Bredaryd med olika innehåll. Vi 
har fått lära känna diakoniassistent Pauline 
närmare, Torsten Gunnarsson berättade om 

Anders Frostenson, kantor Elisabeth Ring-
dahl höll i ett melodikryss för oss. Vi kom-
mer under våren att fortsätta med dessa 

uppskattade dagar.

Inför starten av årets 
älgjakt höll vår egen 

jägare Ingemar 
Nilson älgmålsbön i 

Bredaryds kyrka. 

Tacksägelsedagen firades i Kulltorps kyrka 
tillsammans med Pastoratskören, efteråt 

var det försäljning av skördegåvor. Kyrkan 
var dagen till ära så vackert pyntad.

På Alla helgons dag spelades sköna 
toner på saxofon, fiol och piano/orgel 
av Conny Sundman, Hugo Sjögren & 

Elisabeth Ringdahl

Minnesgudstjänsterna, på alla själars dag, med 
våra körer blev stämningsfulla, varma och 

berörande. Tack alla för värme, ljus, gemenskap, 
musik och sång i Bredaryds och Kulltorps kyrka.

Våra kyrkogårdar bemannades av ideella och personal under dagarna före Alla helgons dag. 
Vi fanns där för dem som önskade prata, få sällskap eller som bara kom för en stunds eftertanke. 

Man kunde värma sig vid elden och även få lite mat i magen. 

Vi har firat Himlaljus med dopkalas i 
Kulltorp och Bredaryd, dopänglar delades ut till 

barn döpta under 2019 i våra kyrkor och 
barnkörerna sjöng fina sånger. 

Himlaljusen avslutades med kalas för 
alla fikasugna. I Bredaryd fick även 4-åringarna 

barnens bibel med sig hem. 

Årets födelsedagskalas för Bredaryds 
församlingsmedlemmar som fyllt 75, 80, 

85, 90+ firades med tårtkalas, blomma och 
sång av vår barnkör.

I vanlig ordning bjöd vaktmästarna in till 
arbetsdagar, med hjälp av församlingsbor 

gjordes det fint på kyrkogårdarna. 
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Välkommen till Bredaryds 
och Kulltorps kyrkor

GUDSTJÄNSTER   9

DAG BREDARYD KULLTORP

Söndagen 1 december 10.00 Adventsgudstjänst 10.00 Adventshögmässa
1 söndagen i advent Blandade röster, adventskaffe Kyrkokören, kyrkkaffe
 Mikael Karlsson, trumpet   

Måndagen 2 december 10.00 Andakt – för små & stora 

Onsdagen 4 december 8.00 Morgonmässa 

Söndagen 8 december 16.00 Luciagudstjänst 10.00 Högmässa
2 söndagen i advent  

Onsdagen 11 december 18.30 Rastplats mitt 
 i veckan i kapellet  

Torsdagen 12 december 15.00 Lucia Torpagården 

Fredagen 13 december  18.00 Luciahögtid, kyrkkorv 

Söndagen 15 december 10.00 Högmässa 18.00 Gudstjänst
3 söndagen i advent 14.00 Dop 

Söndagen 22 december 18.00 Musikgudstjänst,  10.00 Högmässa
4 söndagen i advent sång Isac Johansson o Voices 

Tisdagen 24 december 10.00 Julbön 10.00 Julbön
Julafton 23.00 Julnattsmässa,  23.00 Julnattsmässa, 
 Blandade röster kyrkokören

Onsdagen 25 december Sammanlyst Kulltorp 7.00 Julotta
Juldagen  

Torsdagen 26 december Sammanlyst Kulltorp 18.00 Gudstjänst med julens
Annandag jul  psalmer och sånger

Söndagen 29 december 10.00 Högmässa Sammanlyst Bredaryd
Söndagen efter jul   

Tisdagen 31 december 16.00 Ekumenisk nyårsbön Sammanlyst Bredaryd
Nyårsafton   

Onsdagen 1 januari Sammanlyst Kulltorp 18.00 Kvällsmässa
Nyårsdagen   

Söndagen 5 januari 10.00 Högmässa Sammanlyst Bredaryd
Söndagen efter nyår 

Måndagen 6 januari 18.00 Musikgudstjänst med 10.00 Gudstjänst
Trettondedag jul Pastoratskören 

Onsdagen 8 januari 18.30 Rastplats mitt i veckan 
 i kapellet  
 

DAG BREDARYD KULLTORP

Söndagen 12 januari 18.00 Kvällsmässa 10.00 Högmässa
1 söndagen efter trettondedagen  12.00 Dopgudstjänst

Böneveckan 15-19 januari, se sid 15 

Onsdagen 15 januari 8.00 Morgonmässa 

Söndagen 19 januari 10.00 Högmässa 13.00 Dopgudstjänst
2 söndagen efter trettondedagen  18.00 Musikgudstjänst
  ”Från jazz till visa”  
  Lena Björn & Maria Nordström. 
Onsdagen 22 januari 18.30 Rastplats mitt i veckan 
 i kapellet 

Torsdagen 23 januari 15.00 Mässa, Torpagården 

Söndagen 26 januari 18.00 Psalmsångsgudstjänst 14.00 Mässa med UMIV
3 söndagen efter trettondedagen med Leif Nahnfelt Fika från 17.00 Ungdomar bygger mässa

Lördagen 1 februari 14.00 Dopgudstjänst 16.00 Dopgudstjänst

Söndagen 2 februari 16.00 Himlaljus, barnkör 10.00 Himlaljus, barnkör
Kyndelsmässodag  

Onsdagen 5 februari 18.30 Rastplats mitt i 8.00 Morgonmässa
 veckan i kapellet

Söndagen 9 februari 10.00 Högmässa 18.00 Kvällsmässa
Septuagesima  

Söndagen 16 februari 18.00 Kvällsmässa 10.00 Högmässa
Sexagesima 

Onsdagen 19 februari 18.30 Rastplats mitt i veckan
 i kapellet

Torsdagen 20 februari 15.00 Andakt, Torpagården 

Söndagen 23 februari 10.00 Gudstjänst, Blandade röster 16.00 Gudstjänst, Kyrkokören
Fastlagssöndag Kyrkkaffe med semlor.  Kyrkkaffe med semlor. 

Onsdagen 26 februari 18:30 Askonsdagsmässa 18:30 Askonsdagsmässa
Askonsdagen 

Lördagen 29 februari 14.00 Dopgudstjänst   16.00 Dopgudstjänst 

 Söndagen 1 mars 18.00 Psalmsångsgudstjänst 10.00 Högmässa
1 sön i fastan Fika från 17.00. 

Onsdagen 4 mars 8.00 Morgonmässa
 18.30 Rastplats mitt i veckan 
 i kapellet 

Torsdagen 5 mars 15.00 Andakt, Torpagården   

Söndagen 8 mars 10.00 Högmässa 18.00 Gudstjänst med musik
2 sön i fastan  ”Klassiska pärlor” Oscar 
  Andersson & Marcus Gunnarsson
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Musiksidan
i pastoratetHander

Vill du vara med i årets 
julspel i Bredaryd?

Luciafirande Luciafirande 

På julafton kl. 10.00 i vår julbön spelar 
vi upp ett enkelt julspel.
Vi träffas i Bredaryds kyrka vid två tillfällen för att öva.
Måndagen den 16/12 kl.14.00-15.30.
Torsdagen den 19/12 kl.14.00-15.30.
Vi bjuder på frukt.
Välkomna! Linda och Elisabeth 

Bredaryds kyrka
Söndagen den 8 december kl. 16.00
Ett stämningsfullt luciatåg framförs av barn 
och ungdomar. Vill du vara med i vårt 
luciatåg?  Varmt välkommen!
Övningstider meddelas via annonsering & 
på vår hemsida. Genrep onsdag 4/12 
kl.17.00-18.30

Kulltorps kyrka
Fredagen den 13 december kl. 18.00
Ett stämningsfullt luciatåg framförs av barn 
och ungdomar. Efteråt blir det lotterier och 
kyrkkorv i församlingshemmet.
Vill du vara med i vårt luciatåg? Varmt väl-
kommen! Övningstider och genrep meddelas 
via annonsering & på vår hemsida.

”När det lider mot jul”
Musikgudstjänst i Bredaryds kyrka 

Söndagen den 22 december kl 18.00
Kom och lyssna till Jul, jul, strålande jul, O helga 

natt och andra vackra julsånger
Medverkande: Isac Johansson, kören Voices 

och Elisabeth Ringdahl

”Från jazz till visa”
Musikgudtjänst i Kulltorp
Söndagen 19 januari kl. 18.00 
Sång av Maria Nordström och musik 
av Lena Björn

”Dagen är kommen”
Julkonsert i Bredaryds kyrka 
Trettondedag jul 6 januari kl 18.00
Medverkande: Pastoratskören med solister
Lena Björn - flöjt, Per Elvinsson - fiol, Jane Petersson - cello
Elisabeth Ringdahl - piano och orgel

”Psalmer i nutid”
Sånggudstjänst i 
Bredaryds församlingshem 
Söndagen den 26 januari        
Musikern och inspiratören Leif Nahnfelt leder 
oss i psalmer och sånger 

”Klassiska pärlor”
Gudstjänst med musik i Kulltorps kyrka 

Söndagen den 8 mars kl 18.00
Medverkande: Oscar Andersson – violin &  

Marcus Gunnarsson – piano

Psalmsångsgudstjänster kl 18.00 i 
Bredaryds församlingshem

Varmt välkommen till psalmsångsgudstjänster med 
olika teman vid tre tillfällen under våren. 

Fikat står framdukat från kl. 17.00.

Söndag 26 januari, 1 mars & 5 april
För mer info se nedan, vår hemsida,annonsering och Facebook

”Måne och sol”
Musiktemagudstjänst i Bredaryds 
församlingshem Söndagen den 1 mars 
Sven Jarl berättar om psalmförfattarinnan 
Britt G Hallqvist. Britt har skrivit texten 
till många av våra mest omtyckta psalmer som vi 
även kommer att sjunga tillsammans.           
Medverkande: Sven Jarl och Elisabeth Ringdahl   

Våra kyrkokörer startar igen vecka 5
Blandade röster i Bredaryds församlingshem tisd den 28/1 kl 18.30

Kulltorps kyrkokör i Kulltorps församlingshem torsd den 30/1 kl 19.00

Välkomna! Elisabeth & Lena
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Svenska kyrkans julinsamling 2019

Bidrag att söka till barn- och ungdomsverksamhet

i höstHander
Årets julinsamling handlar om de orättvisor och 
övergrepp som en flicka drabbas av bara för att hon 
är flicka. Det kan vi aldrig acceptera.

Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, 
våld och övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig accepte-
ra att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett 
värdigt liv. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över 
hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, 
värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar 
vid första advent och pågår till trettondag jul – kan du vara med i 
kampen för varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid. Alla ska 
ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten 
att bestämma över sin egen kropp.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 

Swisha gärna din julgåva till 900 1223. Stort tack!

Bredaryds pastorat delar årligen ut en liten summa pengar till föreningar som bedriver barn- och ung-
domsverksamhet i Bredaryds- och Kulltorps församlingar. Föreningarna får dela på summan baserat på 
hur många aktiva ungdomar under 16 år som finns i föreningarna. Tidigare har Bredaryds pastorat med-
verkat i föreningarnas annonskampanjer och på reklamtavlor men nu väljer vi att istället rikta oss direkt 
mot barn- och ungdomar.

För att söka dessa pengar gör ni så här:
Skicka senast 2020-02-28 en ansökan till oss. Ansökan ska vara undertecknad av ordföranden samt 
innehålla uppgifter om föreningens verksamhet och hur många aktiva barn- och ungdomar som fanns i 
verksamheten 2019. 
Skicka ansökan till:
Bredaryds pastorat, Kyrkvägen 8
333 71  BREDARYD
E-post: bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

”Visor som värmer” 
Bredaryds församlingshem
Onsdag 5 februari kl 14.00
med Gudrun Seifert 

”Möten och minnen, 
41 år med Sveriges radio”
Kulltorps församlingshem
Onsdag 4 mars kl 14.00
Journalisten Karin Malmsten berättar.

Dagledigträffar

FOTO: JESPER W
AHLSTRÖ
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svenskakyrkan.se/act

Miljontals flickor i världen lever 
under förtryck och utsätts för 
hot, våld och övergrepp. Det kan 
vi aldrig acceptera.

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV

Högläsning ur Narniakrönikorna
Varannan onsdag kl. 18.30

Start 8 januari
Annika Stacke fortsätter med högläsning i kapellet. 

Kvällen börjar alltid med en kort resumé så det går bra att följa med i 
historien. Kl 19.00 startar vårens bibelsamtal.

Start!

Höstterminen har varit 
fylld av aktivitet i 

Bredaryd och Kulltorp. 

Miniorerna i Bredaryd 
har varit på utflykt till Leos 

lekland, en dag fyllde av stoj 
och lek. 

Juniorerna i Kulltorp 
tillbringade en eftermiddag 
i Askebo, där fick de baka 

pizza tillsammans. Det blev 
en rolig och mysig dag.

Det finns något för alla att 
göra i våra barngrupper, här 

får flitiga och händiga juniorer 
i Kulltorp hjälpa Malin med att 
bygga ihop en förvaringslåda.

Juniorerna har varit på Svenska kyrkans ungas läger på Tallnäs 
gården, Robin Hood var temat. Ungefär 90 barn deltog på lägret 
och aktiviteterna var varierande. Biskop Fredrik kom och hälsade 

på och barnen ställde massa kluriga frågor till honom.

Barnkören i Bredaryd sjöng 
så fint i vardagsgudstjänsten, 

efteråt blev det tacos, 
försäljning och lotterier i 

församlingshemmet.

Barnverksamheterna i Bredaryd och Kulltorp startar vårterminen v. 04.
Håll utkik på hemsida, Facebook och övrig annonsering för 

mer info och ev.ändringar

Vill du vara med i årets julspel i Bredaryd 
eller luciatåget i Bredaryd eller Kulltorp?

Läs mer på sid 10.

Se hit!
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Dop i 
Bredaryd 

Selma Jonsson   
Ebba Schultz    
Nova Dineika 

Vigda i 
Bredaryd 

 

Kulltorp

Elias Abrahamsson
Swea Bolmgren
Noel Sedin
Olle Lind

Kulltorp

My Wallberg och Philip Erlandsson

Förda till gravens vila 
Bredaryd

Oscar Bennefors   
Sven Axelsson
Bengt-Göran Johansson
Roger Rask
Britt Karlsson
Stig Nilsson

 
Kulltorp

Sivert Jonsson

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

15-19 januari Ekumeniska böneveckan 2020
Tema: De visade oss särskild omsorg

onsd 15 januari 19.00 Församlingen Klippan Bredaryd
tors 16 januari 19.00 Allianskyrkan Kärda
fred 17 januari 10.00 Forsheda församlingshem
                 19.00 Ungdomskväll Allianskyrkan, Forsheda
lörd 18 januari 18.00 Kärda församlingshem
sönd 19 januari 18.00 Forsheda kyrka med Ashira gospel choir  

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”.

Promenadgrupp & öppet café
Samling varannan tisdag kl. 09.30
vid respektive församlingshem 
Vår populära promenadgrupp med 
efterföljande öppet café startar 
vårterminen i Bredaryd den 21 januari 
och i Kulltorp 28 januari

Varmt välkommen!

Vårens första pilgrimsvandring 
Lördag 22 februari kl.09.00
Vi samlas vid Bredaryds församlingshem 
om inget annat anges.

Start!

Arbetsdag inomhus 
Husmor Inga-lill bjuder in till arbetsdagar inomhus, kom gärna och hjälp 
till med fix av gardiner, stolsdynor mm. 
Vi startar kl. 9 och avslutar kl. 13 med gemensam lunch. 
Torsdag 16/1 i Bredaryd Torsdag 23/1 i Kulltorp
    

Ebbas soppa (grönsakssoppa) 4 port.
1 liten purjolök
400-500 gr morötter
½ kg fast potatis
½ l vatten
2 köttbuljongtärningar
1 lagerblad
1 tsk basilika
Salt, svartpeppar
2 dl grädde

Nytt!

Välkommen!

Favoritsoppa på begäran
Strimla purjolöken och riv morötterna grovt. 

Skala och skär potatisen i småbitar. Bryn purjolök och morötter 
utan att grönsakerna får färg. 

Koka purjolök, morötter och potatis i vattnet tillsammans med 
buljongtärningar, lagerblad och basilika. Tillsätt grädden och 

smaksätt med salt och svartpeppar. 
Lycka till & smaklig spis! //Husmor Inga-Lill

  Välkommen på sopplunch
 Kulltorp Bredaryd 
 13/2 27/2
 12/3 26/3
 16/4 23/4
 14/5 28/5 Vårlunch
 11/6 Sill-lunch



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

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


