
BREDARYD OCH KULLTORP

Kyrkobladet 2018Sommar
Så vill vi önska er alla en solig sommar!



Så är den då äntligen här 
– sommaren som så många 
av oss längtat efter. 
Sol, varma vindar, ljusa 
kvällar, välbehövligt regn, 
fågelsång och humlesurr, 
blandas förhoppningsvis 
i lagom mängd. 
Det växer och blommar och naturen kläs 
i fantastiska färger. Nu gäller det att njuta, 
se och ta vara på allt det vackra. Men så är 
det ju det där med tiden som inte vill räcka 
till, det är så mycket som ska göras, gräset 
ska klippas, rabatterna ska rensas, fönstren 
ska putsas. m.m. Det är så lätt att fastna i en 
massa måsten och självuppsatta krav. (Jag 
vet!) Jag, och kanske du, behöver öva oss på 
att bara vara, att leva här och nu. 

Kyrkoåret är nu inne i trefaldighetstiden, 
det som vi kallar för växandets tid. Precis 
som naturen växer under denna tid, handlar 
många av söndagarna om att leva och växa 
som människa och kristen. Om att lära känna 
Gud och sig själv. När man ser allt det fantas-
tiska och vackra i naturen, är det inte svårt 
att tro på skaparen, på Gud som den store 
trädgårdsmästaren. Gud som har omsorg om 
både människor, djur och natur, han vet att 
vi behöver både sol och regn, vila och arbete, 
umgänge med familj och vänner. Han vill fylla 
våra liv med mening, glädje och kärlek.

Semester, sommarlov, sol, bad och fritid hör 
sommaren till. Många av oss längtar efter att 
få göra vad vi vill, utan att tänka så mycket 
på att passa tider. Vi behöver vilan, behöver 
få känna oss fria. Vi får tanka ny energi och 
ny kraft. Kraft som behövs så väl när höstens 
mörker kommer tillbaka. Så ta vara på som-
maren, tanka ny energi på det sätt som du 
tycker bäst om, t.ex. resor,promenaden vid 
havet eller i skogen, i solstolen med en god 
bok, eller grillkvällen med familj och vänner.  
En gudstjänst, mässa eller musikandakt i nå-
gon kyrka är också ett bra tankställe. 

Atle Burman skaldar så här:
Det bästa i livet är gratis och fritt
och ges utan tanke på mitt eller ditt,
njut sommarn som gåva ur Skaparens hand
och bidra själv med en blomma ibland 

Skön och välsignad sommar 
önskar jag er alla!

Kerstin Carlsson, diakoni assistent

När vår Herre klär sommarn Nya medarbetare

Vi är så fantastiskt glada 
för er alla, välkomna till oss!
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Hej, mitt namn är Elisabeth Ringdahl och jag 
är ny kyrkomusiker i Bredaryds pastorat se-
dan 7 maj. Jag kommer närmast från en tjänst 
i Gnosjö pastorat men har tidigare arbetat 15 
år i Smålandsstenar, där jag också bor tillsam-
mans med min man Olof.

Jag ser med glädje fram emot de kyrkomusi-
kaliska uppgifter som kommer att möta mig i 
Bredaryds respektive Kulltorps församlingar. 
Vi ses! / Elisabeth

Cecilia Backmark, 42 år, ursprungligen från 
Västergötland och bor i Anderstorp sedan 
1995. Gift med Jan och har två tonårsdöttrar. 
De senaste 22 år har jag jobbat med kund-
tjänst, ordermottagning, fakturering och 
övriga administrativa uppgifter. 

Fritiden tillbringas med familj och vänner, lä-
ser gärna deckare, och följer med på barnens 
handbollsmatcher.       
/ Cissi

Denna säsong har vi både nya och nygamla 
ansikten på kyrkogården. Thomas Björk är 
den nya som dock gjorde praktik i höstas un-
der några veckor. Gert Barkman som tidigare 
arbetat hos oss i många år är tillbaka under 
sommar säsongen. 

Ny kyrkomusiker

Vår nya Assistent (kanslist) 

Nya säsongsvaktmästare 
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i pastoratetHant

Många olika musikanter har gästat oss. I 
februari gästade Vokalensemblen Cecilia oss 
och i mars sjöng Gislaved Gospel i Bredaryds 
kyrka, samma dag som vår förra musiker 
Camilla avtackades. En annan gång sjöng tjej-
gruppen Ellas för oss under ledning av Maria 
Nordström. Young Voices sjöng i Kulltorps 
kyrka, då Rebecka avtackades.

Våra körer har sjungit tillsammans under 
våren, med Susanne Svensson som körledare. 
Under påsken sjöng de i båda våra kyrkor och 
i början på maj blev det ett bejublat framträ-
dande under kulturdagens avslutning. Ted 
och Kenneth Gärdestads låtar fick vi höra, 
många solister medverkade, samt musiker. 
Kören åkte också på en liten resa till Tofta-
holm för att lyssna på musicalsånger av bland 
annat vår egen Susanne Svensson.

Vi har haft många olika träffar för att samla in 
pengar under fastan. Bland annat ett ’After-
noon Tea’ i Kulltorps församlingshem med 
en massa godsaker, där Robert Karlsson och 
Ingvar Vestlund sjöng och spelade.

Nog har det hänt en del sen sist. 
Hant

  HÄNT I PASTORATET   5   



6  HÄNT I PASTORATET        HÄNT I PASTORATET   7   

Konfirmander på resa i 
Berlin och när vi firar judisk 

påskmåltid.



KALENDERI   8

Välkommen till Bredaryds 
och Kulltorps kyrkor

DAG BREDARYD KULLTORP

Söndagen 3 juni 11.00 18.00
1 sön e trefaldighet Högmässa m seniorlunch Gudstjänst
 Pastoratkören 

Söndagen 10 juni 18.00 10.00
2 sön e trefaldighet Mässa Högmässa

Onsdagen 13 juni  08.00 
  Morgonmässa

Söndagen 17 juni 14.00 10.00 
3 sön e trefaldighet Friluftsgudstjänst , Hamra Högmässa

Lördagen 23 juni 
Midsommardagen Sammanlyst Kulltorp 10.00 
  Gudstjänst

Söndagen 24 juni 10.00 18.00
Den helige Joh Döparens dag Högmässa Mässa

Söndagen 1 juli  11.00 Sammanlyst Bredaryd
Apostladagen Konfirmationsmässa

Onsdagen 4 juli  19.00 
  Familjekväll – aftonbön

Torsdagen 5 juli   19.00
  Musik i sommarkväll
  Fam. Knutsson-Abrahamsson
  Gnosjö. Andakt

Söndagen 8 juli 10.00 18.00
6 sön e trefaldighet Gudstjänst Musikgudstjänst m. Bröllopstema.  
  Rebecka Josefsson, Sm stenar

Onsdagen 11 juli  19.00 Aftonbön, 
  16.00 och 17.00 kyrkguidning. 
  18.00 Meditationsvandring
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DAG BREDARYD KULLTORP

Torsdagen 12 juli  19.00 
  Musik i sommarkväll
  Robert Karlsson, Ingvar Vestlund 
  & Kristian Säll. Andakt

Söndagen 15 juli 10.00 18.00
Kristi förkl. dag Högmässa Musikgudstjänst
  Susanne Svensson & 
  Maria Nilsson

Söndagen 22 juli  18.00 10.00
8 sön e trefaldighet Gudstjänst Högmässa

Söndagen 29 juli  18.00 10.00
9 sön e trefaldighet Mässa Gudstjänst

Söndagen 5 augusti 10.00 18.00
10 sön e trefaldighet Högmässa Mässa

Söndagen 12 augusti  18.00 10.00
11 sön e trefaldighet Gudstjänst med önskepsalmer Högmässa

Lördagen 18 augusti 18.00
Marknadsdagen Musikgudstjänst
 Charlotte Polsson och 
 Elisabeth Ringdahl 
  
Söndagen 19 augusti 10.00 18.00
12 sön e trefaldighet Högmässa Gudstjänst med önskepsalmer

Söndagen 26 augusti 14.00 10.00
13 sön e trefaldighet Friluftsgudstjänst Högmässa
 Hembygdsparken  

 
Lördagen 1 september 14.00 16.00
 Dopgudstjänst Dopgudstjänst

Söndagen 2 september 10.00 18.00
14 sön e trefaldighet Gudstjänst  Mässa
  
Söndagen 9 september 18.00 10.00
15 sön e trefaldighet Mässa Gudstjänst
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Onsdag 4 juli kl. 19.00
Familjekväll 
med tipspromenad, lekar och korvgrillning 
(vid regn i församlingshemmet). Aftonbön.

Torsdag 5 juli kl.19.00
Musik i sommarkväll med familjen 
Abrahamsson/Knutsson från Gnosjö.
Carina Abrahamsson med sönerna Johan, 
Oscar och Samuel sjunger och spelar bl.a. 
orgel, fiol och saxofon i ett varierat 
musikprogram. Andakt. 

Söndag 8 juli kl.18.00
Musikgudstjänst  med Bröllopstema 
och utställning av brudkronor och 
brudklänningar.
Rebecka Josefsson, spelar bröllopsmusik och 
sjunger kärlekssånger. Rebecka är kantor i 
Villstads församling och är begåvad med en 
fantastisk sångröst.          

Onsdag 11 juli
Guidning i kyrkan kl.16.00 och 17.00 
Kyrkogårdsvandring med meditation 
kl.18.00. 

Aftonbön kl.19.00.

Torsdag 12 juli kl.19.00 
Musik i Sommarkväll. 
Ingvar Vestlund, Robert Karlsson och 
Kristian Säll sjunger och spelar.

Ingvar och Robert bor båda i Kulltorp och är 
medlemmar i kyrkokören, Kristian är född i Kull-
torp men bor i Vaggeryd. Alla tre har sången 
och musiken som fritidsintresse. Andakt.

Söndag 15 juli kl. 18.00
Musikgudstjänst. ”Gott o blandat” med 
Susanne Svensson och Maria Nilsson.

Maria och Susanne är båda födda i Bredaryd. 
Maria är Bredaryd trogen, medan Susanne nu 
bor i Kulltorp.  De sjunger och spelar både till-
sammans och var för sig, i olika sammanhang, 
och båda två är välkända i våra bygder. 

Även i år är vår vackra kyrka öppen för sommarbesökare.
På programmet finns musikgudstjänster, musik i sommarkväll, lek o 
grillkväll, kyrkguidning och meditationsvandring . Kaffe, med hembakat 
fikabröd, serveras i vapenhuset från kl. 16.00 onsdagar, torsdagar och 
söndagar, av Emma och Klara, som är årets sommarjobbare. 

Program vecka 27

Program vecka 28Välkomna till sommarkyrkan 
i Kulltorp veckorna 27-28
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Under ht-18 och vt-19 kommer jag att gå 
Kyrkans grundkurs. Den är förlagd i Växjö på 
St.Sigfrids folkhögskola och är to-fr 1ggr/mån.

Detta ser jag fram emot och hoppas att det 
blir bra. Detta kommer att medföra att jag 
kommer att vara borta från ”Mitt Kök” en del.

Tänkte höra om det finns fler ”pigga och 
glada” daglediga som kan tänkas hjälpa till 
med soppluncher men också med mat- och 
bakförberedelser inför olika evenemang. 

Hör av Dej isåfall.

”Julstubbe”    2 limpor

1l. filmjölk/ el naturell yoghurt

2 tsk bikarbonat

2 tsk salt

1 dl mörk sirap

5 dl grahamsmjöl

2  ¼ dl havregryn

4½ dl vetemjöl

1 dl linfrön

1 dl sesamfrön el solrosfrön

Häll fil/ yoghurt i en bunke, rör ner bikarbonat, 
salt och sirap. Tillsätt de övriga ingredienserna, 
rör om väl. Häll i smorda avlånga formar (Kan 
ev bröas med solrosfrön el pumpafrön) Grädda 
längsr ner i ugnen 175 gr ca 60 min 
Tag ut bröden, låt dem svalna på bakgaller.

Lycka till!
 

Hej församlingsbor!
Här kommer lite information från ”husmor”!

Recept:
Här kommer recept på mitt soppbröd:

Kvarglömda kläder/saker!

Bakdag!

Det finns endel kvarglömt i församlings-
hemmen och kyrkorna, Jag kommer att 
samla ihop detta och ställa det väl synligt i 
respektive församlingshem under som-
maren. 

Tag gärna en titt och se om något är ditt.
1 september kommer jag att skänka det 
som finns kvar till välgörenhet.

Tisdagen den 21 augusti kl. 10.00 träffas 
vi och har det trevligt, samtidigt som vi 
bakar och fyller på frysarna med godsa-
ker. Vi avslutar dagen med en gemensam 
lunch.

Finns något intresse?

Hör av Dej till mej så får vi se hur 
det artar sej.

Barn och ungdomsverksamheten 

Vi startar upp vecka 34 med Stor & liten 
och babyrytmik. Vecka 36 startar övriga 
grupper i Bredaryd. I Kulltorp startar 
dessa grupper vecka 38. Håll utkik på 
Facebook, hemsida och anslagstavlor för 
tider och anmälan.

Varmt Välkommen!
Linda och Malin

Soppluncher under hösten:   

Kulltorp: Bredaryd:
13/9 27/9
11/10 25/10
8/11 29/11   Julbord
6/12  Grötlunch

Husmor Inga-Lill 0370-37 41 77

Missa inte sillunchen i Kulltorp 14 juni kl. 12.00!
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Döpta 
Kulltorp

Leon Hjort
Nikki Albertsson
Otto Taube
Elton Glad
Milton Josefsson
Rasmus Erlandsson

Bredaryd

Hedda Fält
Harry Fält
Emil Kjellerstedt

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

Vigda 
Kulltorp

Mona Johansson och 
Carl-Uno Emanuelsson

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

Förda till gravens vila 
Kulltorp

Kurt Rudolfsson
Maija-Liisa Kyntäjä
Ingrid Johansson

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

Bredaryd

Matilda Larsson och 
Tomas Barkman

 
Bredaryd

Viola Erlandsson
Ingegerd Nilsson
Kjell Lundqvist 

Nu har äntligen arbetet med gravstenssäk-
ringen börjat. Alla som har valt att få det gjort 
genom Yster Construction AB har fått stenen/
stenarna säkrade.

Vi efterlyser fortfarande många gravrättsinne-
havare både i Kulltorp och Bredaryd.

OBS! Stenar som ej har godkänts vid prov-
tryckning och som ännu inte är säkrade 
kommer av säkerhetsskäl att läggas ner i 
väntan på åtgärd.   

Vi kommer vid ett senare tillfälle att samla 
ihop flera stenar för åtgärd. Om ni ännu inte 
har säkrat er sten så kan ni höra av er till För-
man Niclas Tallberg på tfn 0370-374171 för 
vidare information.

Nu i sommar kommer vi att provtrycka alla 
stenar som är åtgärdade av gravrättsinneha-
vare själva eller genom ombud. 

Om stenen inte har blivit godkänd så 
kommer det nytt brev om detta. 

Händer / Hänt på 
våra kyrkogårdar i pastoratetHander

HanderBIV – Bredaryds Internationella Vänner

Marknadsdagen 18 augusti

En stund av gemenskap och glädje. 
Första måndagen i månaden kl.18.00 är 
det BIV träff. Vi pratar, umgås, har någon 
aktivitet och fikar tillsammans. 

Den 4 juni är vi i Hembygdsparken, det blir tra-
ditionellt midsommarfirande, vi klär gemensamt 
midsommarstången och dansar kring den. Det blir 
lekar och någon tävling. 

Nya möten med nya människor är berikande!
Varmt Välkommen på BIV träff!

På Marknadsdagen i Bredaryd finns vid vi med 
som vanligt i minglet och avslutar i kyrkan med en 
musikgudstjänst. 

En musikkväll som bjuder på mycket glädje, sväng-
iga toner och innerliga improvisationer! Program-
met Sommarfavoriter presenterar det bästa av 
det mesta. Utvalda guldkorn och svängiga spiri-
tuals som kryddats med tankar kring sommaren, 
kärleken och livet.

Bredaryds kyrka den 18 augusti kl. 18.00
Charlotte Polson altsaxofon och sång
Elisabeth Ringdahl piano och orgel



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

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN I KULLTORP
bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

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 Kerstin Carlsson ...............................................................................................Tel: 0370-37 41 74
kerstin.a.carlsson@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 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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