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”Du ska inte tro...
du ska veta”!

O

rden är min fars. Jag vet inte hur många
gånger de upprepades under min barnoch ungdom. På den tiden visste man,
eller så visste man inte. Så enkelt var det. Eller….
så enkelt var det ju inte även om man låtsades det.
Men det fanns inte plats att tänka annorlunda än
det som man skulle. Genom åren har vi lärt oss
att sanningen inte är så enkel. Och att det finns
många olika ingångar till sanningen. Kanske så till
den grad att vi idag har monopol på vår egen sanning. Människor kan med ärlig uppriktighet och
med stor emfas anse att det som vetenskap och
beprövad erfarenhet säger inte är sant. Utan det
som jag upplever är det sanna. Hur orealistiskt det
än kan vara.

ver öva oss i under den fasteperiod som ligger
framför oss. Öva oss i tillit för att livet skall bli
bättre och levnadsbart. Öva oss på att visa tillit
till oss själva, varandra och andra. Inte jaga väderkvarnar, utan försöka se verkligheten som den är.
Inte som vi hoppas/fruktar att den skulle vara.

Jesus Kristus, Guds Son, älskar oss. Dig och mig
och varje annan människa på jorden. Precis som
vi är. Så får vi också öva oss i att älska varandra
och andra, som är precis som vi är.
Välkommen att vara med.

Rolf Wollert

Det kan bero på att vi tappat förtroendet för
dem som tidigare hade makten över sanningen.
Vi är inte längre offer för någon godtycklig maktmänniska och vi behöver inte längre finna oss
i vad överheten säger. Men å andra sidan gör
det oss också väldigt ensamma. Ensamma med
ansvaret för vad som är rätt och riktigt. Och det
gör oss förvirrade. Så förvirrade att vi springer
från den ena till den andra för att få bekräftat det
som vi tror. Inte för att få veta det som är sant. Och
vi litar mer på en förflugen nyhet på Facebook,
än någon annan information. Oberoende var den
kom ifrån.
Jag vet inte hur man löser detta. Inte hur vi lär
oss lita på varandra och andra längre. Men det är
kanske det som är källan till liv. Det som vi behö-
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Personal

Tomas Lindskog lämnar församlingen efter
att ha fått en ny tjänst i Alingsås. Många är de
skolbarn och konfirmander som mött Tomas
i Bibeläventyr, på läger och konfirmandundervisning. Och kanske där upptäckt den
ödmjukhet och djupa, stundom underfundiga,
tro som präglat Tomas tjänst i Bjärkebygden.
Många är de Bjärkebor som Tomas ledsagat
i glädje och i sorg. För oss i arbetslaget
har han varit en inspiration till att se på oss själva
och vår verksamhet ur annorlunda perspektiv.
Vi önskar honom allt gott när han nu går in i sin
nya tjänst. Arbetet med att rekrytera ny präst har
påbörjats.
Rolf Wollert

”VÄRMESTUGAN”
med soppa, kaffe och gemenskap
i Sollebrunns församlingshem
tisdagar kl . 11.00-13.30.
I DEN MÅN DET FINNS, ANVÄNDER VI
EKOLOGISKA RÅVAROR
VI ANVÄNDER ALLTID SVENSKA KÖTT- OCH
KYCKLINGPRODUKTER I VÅRA SOPPOR.

KRETSTRÄFFEN I LÅNGAREDSBYGDEN
2 Februari i Vänga missionshus
2 Mars i Långareds församlingshem
6 April i Equmeniakyrkan Loo
4 Maj i Equmeniakyrkan Långared
1 Juni Utflykt Vagnmuséet på Koberg
(mer info kommer)
DAGLEDIGTRÄFFAR I SOLLEBRUNN
15 Februari i Gräfsnäs kyrkan
15 Mars i Sollebrunns församlingshem
19 April i Pingstkyrkan
17 Maj i Gräfsnäskyrkan
Kaffeservering trivsam gemenskap,
olika typer av program och andakt
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BÖNEN

Stilla bön och förbön
Torsdagar jämna veckor
under hela våren i kapellet,
Sollebrunns församlingshem.
Kl. 18-19.

Dagledigträff i Kvarnabo kl. 10

7/3, 11/4

VÄLKOMMEN
Samtalsgrupp i Kvarnabo kl. 14

1/3, 15/3, 29/3, 12/4

Kyrkogårdsvandring
Den 20 maj kl. 14.oo i Stora Mellby
blir det kyrkogårdsvandring.
Bernt Johansson guidar som vanligt.
Sockenrådet bjuder på kaffe efteråt.

Café Sorgen och Glädjen

Första lördagen varje månad kl. 10-13
i Sollebrunns församlingshem

4/3, 1/4, 6/5

Ta med något du vill arbeta med eller kom
bara för att dela gemenskapen.
Vi pysslar, bakar, dricker kaffe och
umgås tillsammans till förmån för
våra två internationella projekt.

”Mentor mammor” i Swaziland
Hjälper kvinnor o barn i världens
mest AIDS-drabbade land.
Barnhemmet ”Barnens Hopp” i Ukraina
Hjälper utsatta o föräldralösa barn.

VÄLKOMMEN

En öppen samling för dig som förlorat en
närstående, nyligen eller längre tillbaka.
Vi dricker kaffe tillsammans och för ett
anspråkslöst samtal där vi får dela tankar
och erfarenheter med varandra.

Någon av våra präster och diakoniassistent
Katarina Malmqvist finns alltid närvarande.
Det är även våra värdinnor, Hilja Lindberg
och Maria Nordqvist Ahlin som själva har
erfarenhet av att förlora en närstående.
Träffarna är kostnadsfria och du behöver inte
anmäla dig.

Vi träffas följande torsdagar kl. 11.00
i Sollebrunns församlingshem

16/3, 20/4, 18/5

Har du frågor kan du ringa
Katarina Malmqvist, 0322-837 05

VÄLKOMMEN

VÄRLDBÖNDAGEN

”Har jag varit orättvis mot er”
Tänk att få delta i en oavbruten bön över
hela vår jord under ett och samma dygn.
Något oerhört stort mitt i sin litenhet.
Fredagen den 3 Mars firar vi
Världsböndagen i Equmeniakyrkan
i Långared Kl. 19.00
I år är programmet utformat av
kvinnor i Filipinerna.

Sockenråd i Stora Mellby
21/3 kl. 19

Musik på Fastlagssöndagen
26/2 kl. 18:00 Magra kyrka

Musikgudstjänst med Vårgårda Vokalensemble under ledning
av Robert Jenderman
Repertoaren är bla. Otto Olsson – Ad Dominum, G. F. Händel –
Behold the lamb of God (ur Messias), L. Åberg – Störst av allt är
kärleken samt J. Morén – Se vi gå upp till Jerusalem.

Musik i Fastetid
12/3 kl .18:00
Magra kyrka

Musikgudstjänst
Ida Johammar–sång,
Nina Ytterdal och
Boel Klang – violin,
Lars Storm – orgel
samt Långareds
och Magrakören
under ledning av
Robert Jenderman
A. Öhrwall - Folkliga
koraler, J. Stainer –
Gud sände sin son,
A. Hesse – Fantasia
c-moll för fyrhändig
orgel samt
D. Buxtehude – Koralkantat över ”Jesus är
min glädje”.

"Riktig kärlek rostar aldrig" - ett unikt kärt möte
Musikgudstjänst i St Mellby kyrka 5 mars kl. 18:00
MARIE BERGMAN - AGNETA MUNTHER
Stora Mellby och Antens kyrkokörer Ulf Esborn - musiker

På 70-talet sjöng dom tillsammans i Family Four och vann bland
annat Melodifestivalen två gånger ihop. Sen har fyrtio år passerat. Nu
ska det äntligen bli ett musikaliskt möte.

"Vind och vidd
och
ett oändligt hem"
Sånger av
Lars-Åke Lundberg
och Tore Littmarck
Musikgudstjänst
Antens kyrka
26 mars kl.18.00
Antens kyrkokör
Ulf Esborn - musiker

"SOUND
OF MUSIC" sing-a-long

Vårkonsert med
allsångstema
7/5 kl. 18.00
i Stora Mellby kyrka
Stora Mellby kyrkokör
Ulf Esborn - Musiker

”I evig tid”
en mässa av
Martin Åsander

Erska kyrka
19 mars, kl. 11.00
Erska kyrkokör
med stråkkvartett,
flöjt och orgel

EKUMENISK PÅSKNATTSMÄSSA
i Erska kyrka, 15 april kl. 23.30
Var med och sjung i påsknattskören!
(se kommande information)

Musikmässa – I dina vingars skugga
21/5 kl. 18:00 Långareds kyrka
Erik Tilling samt instrumentalister
Långareds och Magrakören under
ledning av Robert Jenderman

Långfredagsmusik –
Membra Jesu Nostri
14/4 kl. 18:00
Långareds kyrka
Dietrich Buxtehudes
storslagna och gripande
passionsoratorium
från 1680.
Ida Johammar,
Emma Jenderman,
Katia Guterstam,
Per Helgesson,
Robert Jenderman sång, Boel Klang och
Ulf Esborn – violin,
Johan Mellgren- orgel

Påsktankar

F

astetid. Några få veckor kvar till Påsk.
Högtiden som är lite svår att förstå.
Vi firar med ägg, kycklingar, påskkärringar och smällare. Ett märkligt sätt att
fira. Bara det att fira att någon dött är lite
underligt. För det var ju det han gjorde. Guds
son dog för din och min skull. Och sen blev
han levande igen. Egentligen har jag nog
aldrig riktigt fattat varför allt detta hände.
Och vilken skillnad det gjort för mig om det
inte hänt.

O

m Jesus kunde uppstå så kan vi det
också. Det är lätt att förstå. Fast det
krävs mod att våga tro det. Men att
han dog för vår skull. Vad menas med det?
Att han bar vår skuld. Hur gjorde han det?
Jag har faktiskt aldrig trott på att Gud skulle
se på mig annorlunda om Jesus inte offrats.
Varför skulle inte Gud älska mig lika mycket
oavsett? Inte behövde väl Jesus visa Gud
någonting? Jag har svårt att få ihop det.

K

anske är det inte meningen att vi ska
förstå. I alla fall inte med hjärnan. Extra
tydligt blir det i Johannesevangeliet. Ju
mer man läser - desto mindre begriper man.
Kan det till och med vara så att det eviga och
gudomliga inte handlar så mycket om logiska
förklaringar? Och att det var det Jesu lidande

handlade om. Hur VI ska kunna se och uppleva livet, kärleken, vägen och våga söka det
vi längtar efter - och förstå att det är det som
är Gud. Historien har ju gett oss helt andra
Gudsbilder. Såna som Jesus ägnade sitt liv
åt att göra upp med. Tyvärr har kyrkan ofta
gjort samma fel som fariséerna och de skriftlärde gjorde då. Och vi människor dömer ju
fortfarande varandra hela tiden.

D

et kan ju varit så att Jesus dog för att vi
skulle förstå att vi inte behöver döma.
Och inte känna oss dömda. Han ville
visa att det som är levande i oss finns kvar
även om det värsta inträffar. Han offrade allt
för att visa det. Kanske. Ändå är det så svårt
att greppa. Jag har i alla fall med tiden accepterat att jag begriper väldigt, väldigt lite. Men
just det har gjort det lättare att ana det som på
riktigt är Gud. Det som man kan se i ögonen
på den man älskar. Det som doftar från ett
nyfött barn. Den där handen som värmer när
det som bäst behövs. Det finns små ögonblick som är orsaken till att man ägnar sig åt
musik. Ibland är det ett par sekunder precis
när slutackordet klingat ut. Ibland uppstår
det i det oväntade. Man kan inte förklara det.
Men har man upplevt det så vet man. Hur det
är att snudda vid det eviga livet.
Ulf Esborn
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Barnverksamheten

B
S
D

arn är välkomna till oss från allra
första början. Vi erbjuder dop, Söndagsskola och gudstjänster med barn
och familj i fokus.

ser lite olika ut. Efter Minior blir man Junior.
Här fikar vi, spelar spel och umgås ofta på ett
lite friare sätt än i de yngre grupperna.

M

iniorer och Juniorer arbetar ofta i
måstunden är en öppen verksamhet för
teman under längre eller kortare
barn, från nyfödda och tills man börjar
perioder. Vi har lärt känna bibliska
skolan, dit man kan komma med en vuxen personer, söndagars tema och pärlorna i
Frälsarkransen, letat efter Andens frukter
för att leka, fika, sjunga och umgås.
och det kristna budskapet i Narnia-böckerna.
et år man fyller fyra år blir man Vi har använt oss av teater, film och skapaninbjuden till Kyrkans Barntimmar, de – allt med Jesus i centrum.
där vi träffas utan föräldrar under två
läsår. Vi leker, pysslar, sjunger, spelar spel
nder Minior- och Junioråldrarna finns
och lär känna bibelberättelser.
det även grupper med mer fokus på
sång och musik, som Musikul, Barnkör
är man börjar skolan kan man bli och Musikalprojekt. Vi har även SommarMinior. Där jobbar vi med olika teman öppet direkt efter skolans vårtermin är slut,
och pyssel. Det finns flera olika ofta med ett sammanhållet tema.
grupper, och sammansättningen på åldrarna

N

U

n
te
T
er E M
ks A
am :
he
nv
ar
B

LÅNGARED

Här finns Småstund, 0-5 år som träffas
tillsammans med föräldrar.
Miniorgruppen är förskoleklass till trean,
som träffas en gång i veckan.
Juniorgruppen är fyran och uppåt, och träffas
också en gång i veckan.

MAGRA

SOLLEBRUNN

STORA MELLBY

Här finns Småstund, 0-5 år som träffas
tillsammans med föräldrar.
Det finns två Miniorgrupper, en för förskoleklass och ettan, en för tvåan och trean. Båda
träffas en gång i veckan. Juniorgruppen är
från fyran till sexan, och från sexan är man
även välkommen till Ungdomsgruppen.
I Sollebrunn finns även Musikul, en grupp
för förskoleklass och ettan med mer fokus
på musik och sång, och Tonfiskarna som
är en barnkör från tvåan och uppåt. Efter
vårterminens slut finns också Sommaröppet
i Sollebrunn.

Sms:a KO
till 72 905
& ge 100 kr

I Magra finns Kyrkans Barntimmar för
fyraåringar och femåringar, som träffas två
gånger i veckan.
Miniorerna är i år två grupper som träffas
växelvis varannan vecka.

Här finns Småstund, 0-5 år som träffas
tillsammans med föräldrar.
I Kyrkans Barntimmar går fyraåringar och
femåringar i olika grupper här, och träffas en
gång varje vecka.
Det finns en Miniorgrupp som träffas
varje vecka, för förskoleklass och ettan, och
en grupp för tvåan och uppåt, som kallas
Mellbygänget.
Här brukar det vara ett Musikalprojekt
varje termin, för de i tvåan och uppåt, och
Sommaröppet för ettan och uppåt när
sommarlovet börjar.

– för allas rätt till mat
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Barnens Bibel

Sommaröppet

Våra grupper

Miniorer (åk 2-3)

Vi tycker att det är viktigt att barn får
möjlighet att lära känna Bibelns berättelser
på sitt eget sätt, därför delar vi ut Barnens
Bibel till alla som fyller fem år. Under våren
kommer en inbjudan där det står under
vilka Gudstjänster detta sker. Om du inte får
en inbjudan, kontakta Pastorsexpeditionen.

I Stora Mellby och Sollebrunn har vi Sommaröppet direkt när sommarlovet börjar. Du
som har slutat ettan till och med sexan är välkommen, men man måste anmäla sig i förväg.
Det är ett dagläger som har olika teman
varje år. Vi leker, pysslar, fikar och har kul. Mer
information kommer under våren.
Sollebrunn 		
Tisdag 15.00 – 16.30
Mellbygänget (åk 2-6) Måndag 14.30 – 16.00

Småstund (För barn 0-5 år och
Juniorer
föräldrar) (Kom när ni vill!)
Långared 		
Sollebrunn 		
Stora Mellby 		
Långared 		

Måndag 9.30 – 12.00
Tisdag 10.00 – 12.00
Onsdag 10.00 – 12.00

Kyrkans barntimmar
Stora Mellby
Magra

Måndag & Torsdag 8.30 – 11.30
Tisdag & Fredag 8.30 – 11.30

Miniorer (åk 0-1)
Sollebrunn 		
Stora Mellby 		
Magra (åk 0-3)
Långared (åk 0-3)

Torsdag
Måndag
Fredag
Måndag

13.00
12.30
12.00
17.30

–
–
–
–

14.30
14.00
13.30
19.00

Onsdag 17.30 – 19.30
Sollebrunn 		
Tisdag 17.00 – 19.00
Mellbygänget (åk 2-6) Måndag 14.30 – 16.00

Musikul (åk 0-1)
Sollebrunn 		

Musikal

Onsdag 13.00 – 13.45

St Mellby – Föreställning 9/4, månaden innan
övar vi tillsammans.

Söndagsskola
Erska kyrka 		

varje söndag kl. 11.00
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Vi knäpper våra händer
och sitter ner en stund
Så skönt att vara stilla
om så bara en sekund

Tack Gud för att musiken
kan få oss att må bra
Det är ju här hos Jesus
vi helst av allt vill va
Med detta lilla ljuset
vill vi tacka för idag

Barnkören Tonfiskarna

T

onfiskarna heter församlingens barnkör
som främst vänder sig till åldrarna
8-12 år. Varje onsdag eftermiddag kl. 16.45
samlas en (i nuläget) liten sångglad skara
barn i Sollebrunns församlingshem.

E

fter en kort uppvärmning för röst och kropp
varvas olika övningar och lekar med att öva
på sånger. En del sånger är tänkta att framföras
vid speciella tillfällen och en del sjungs bara för
skojs skull. Lite teater blir det också
ibland när kören tränar in musikaler eller påsk/
julspel. En liten fika eller fruktstund hinns också

med varje vecka innan det är dags att sluta en
timma senare.

N

ågra gånger per termin sjunger barnkören
under Gudstjänsterna i kyrkan. Någon gång
under året kan det bli någon utflykt till någon
teater eller konsert. Kören har också varit med
på barnkördagar på stiftsgården Flämslätt,
och får där prova på att sjunga i en jättekör
där barnkörer från olika delar av Skara stift
samlas och sjunger tillsammans under en dag.
Vill man vara med i kören så är det bara att
kontakta körens ledare, Johan Mellgren.

Påskpyssel

1. Klipp ut två lika stora papper.
Du kan välja olika färger om du vill.
Rita en kanin som du klipper ut på
ena pappret. Lägg pappret på
varandra och rita konturen på det
andra pappret.

2. Tag nu det papper som inte är
urklippt. Klipp garntrådar som täcker
den ritade kaninen.
3. Täck hela kaninen, gärna med olika
färger på garnet.
4. tejpa fast alla trådarna på
bägge sidorna.
5. Lägg dem urklippta kanin delen
ovanpå den andra. Ser det bra ut?
Klistra ytterkanten på det pappret
som du har tejpat garnet på och lägg
sedan ovandelen på den andra igen.

6. Klart!
Man kan också byta ut kaninen mot
ett kors, ett ägg eller en uggla, bara
fantasin sätter gränser!

Lovaktiviteter
Har Ni något kul att hitta på under
loven? Här kommer annars några
idéer som ni kan göra om ni sitter
inomhus.
Om ni inte är ute och åker skidor
eller något annat kan ni:

Hitta på en egen bön
Komma på en ny melodi till
Gud som haver
Under påsklovet kan ni:
Måla ägg
Göra ett eget påskkort
Måla och dekorera

Födelsekalas, körsång, kyrkor,barnverksamhet...
foto: Ulf Esborn

Kyrkoval

Vad vill du att din församling ska göra?
Påverka vad Svenska kyrkan gör
- Rösta i kyrkovalet 17 september.
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Medlem i Svenska kyrkan
Jag är tacksam att du fortfarande är medlem
i Svenska kyrkan. Du bidrar till att vi kan ha
verksamhet för barn och vuxna, till sommarmusiken och julmusik, till gemenskapsträffar
och soppluncher, till att vi kan underhålla
våra vackra kyrkor. Du bidrar också till att vi
kan försöka vara en god kraft i samhället, som
står för människans värde och rättigheter
oberoende av ekonomi, social status, etnicitet,
sexuell läggning…….Tack!
För dig som lämnat Svenska kyrkan och för
dig som tänker lämna Svenska kyrkan, gäller
följande:

Kyrklig vigsel
Om du och din partner i framtiden vill ha en
kyrklig vigselceremoni måste någon av er
vara medlem i Svenska kyrkan.
Begravning
Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om
dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är

det att de känner till det inför din framtida
begravning. Den som inte är medlem i
Svenska kyrkan har inte rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Och
har man valt att lämna Svenska kyrkan
kräver det personliga beslutet respekt.

Begravningsavgiften
Begravningsavgift är obligatorisk att betala
för alla som är folkbokförda i Sverige och
har haft någon form av inkomst. Avgiften
täcker kostnaderna för att anlägga och sköta
kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning,
kremering och lokal för begravningsceremonin. Begravningsavgiften har alltså
inget att göra med någon avskedsceremoni,
kyrklig eller borgerlig i samband med dödsfallet.
Rolf Wollert

FÖRSAMLINGSRESA
8 JUNI

KINNEKULLE
Pris: 200:(+20:- frivilligt besök i Hellekis trädgård)
Anmälan:

Till pastors exp. tel. 0322-83700

Tidigast måndagen den 29 maj (först till kvarn)

avlidna:

Leif Birger
Bo Björkqvist
Folke Ingemar Eriksson
Agnes Selma Kristina Johansson
Märta Birgitta Karlsson
Karl Erik Larsson
Maj Moberg
Ulla Marianne Nylén
Kennet Sultan
Hans-Erik Arnold Svensson
Stig Gunnar Svensson

* = TA BUSSEN TILL ERSKA KYRKA

döpta:

Karl Barnekow Widmark
Ines Gunnarsson
Vera Johansson
Ella Lindberg Tornström
Charlie Sultan
Colin Sultan

vigda:

Maria Olausson / Erik Martin Hägglund
Anna Stålberg / Joachim Lundqvist
Kyrkbussen avgår 40 min före Gudstjänsttid.

26/2, 19/3, 16/4, 14/5 och 4/6

Start genom Gräfsnäs- Sollebrunn- svänger in vid Erskavägen- Skolgatan- Bjärkegården- Mellbyvägen
(vänder vid transform)- via korsningen- kyrkan. Du kan stå var du vill utefter denna väg. Ge tecken!

Välkommen att fira gudstjänst!
26 februari
Fastlagssöndagen -Kärlekens väg10.00 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
10.30 Ek. gudstjänst Vänga missionshus
11.00 Familjemässa Erska kyrka*
15.00 Gudstjänst
Lagmansered kyrka
18.00 Gudstjänst
Antens kyrka
18.00 Musikgudstj.
Magra kyrka

1 mars
Askonsdagen -Bön och fasta18.00 Mässa		
Sollebrunns förs.hem

5 mars
Första söndagen i fastan -Prövningens stund11.00 Mässa		
Erska kyrka
18.00 Musikgudstj.
Stora Mellby kyrka

12 mars
Andra söndagen i fastan -Den kämpande tron10.00 Gudstjänst
Antens kyrka
11.00 Mässa		
Erska kyrka
18.00 Musikgudstj.
Magra kyrka

19 mars
Tredje söndagen i fastan -Kampen mot ondskan10.00 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
11.00 Musikmässa
Erska kyrka
18.00 Gudstjänst
Långareds kyrka
26 mars
Jungfru Marie bebådelsedag -Kärlekens väg10.00 Familjegudstj. Magra kyrka
11.00 Mässa		
Erska kyrka
18.00 Musikgudstj.
Antens kyrka
2 april
Femte söndagen i fastan -Försonaren11.00 Mässa		
Erska kyrka
15.00 Gudstjänst
Lagmansereds kyrka
18.00 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
9 april
Palmsöndagen -Vägen till korset10.00 Familjegudstj. Stora Mellby kyrka
11.00 Mässa		
Erska kyrka
15.00 Gudstjänst
Magra kyrka
15.00 Familjegudstj. Långareds kyrka
18.00 Gudstjänst
Antens kyrka
10, 11, 12 april
Stilla veckan
18.00 Passionsgudstj.

Sollebrunns förs. hem

13 april
Skärtorsdagen -Det nya förbundet18.00 Mässa		
Lagmansereds kyrka
18.00 Mässa		
Stora Mellby kyrka
18.30 Mässa		
Långareds kyrka
20.00 Mässa		
Antens kyrka
20.00 Mässa		
Erska kyrka
20.00 Ek. mässa
Magra kyrka

14 april
Långfredagen -Korset11.00 Gudstjänst
Erska kyrka
15.00 Korsvandring, start Sollebrunns förs.hem
18.00 Musikgudstj.
Långareds kyrka

15 april
Påsknatten -Genom död till liv23.30 Ek. mässa
Erska kyrka

16 april
Påskdagen -Kristus är uppstånden10.00 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
10.00 Ek. gudstjänst Långared equmeniakyrka
15.00 Familjegudstj. Erska kyrka
18.00 Gudstjänst
Antens kyrka
18.00 Gudstjänst
Magra kyrka
17 april
Annandag påsk -Möte med den uppståndne11.00 Mässa		
Erska kyrka

23 april
Andra söndagen i påsktiden -Påskens vittnen11.00 Mässa		
Erska kyrka
18.00 Gudstjänst
Magra kyrka

30 april
Tredje söndagen i påsktiden -Den gode herden10.00 Gudstjänst
Antens kyrka
11.00 Mässa		
Erska kyrka
6 maj
14.00 Konf.redovisn. Långareds kyrka

7 maj
Fjärde söndagen i påsktiden -Vägen till livet10.00 Konf. m. mässa Långareds kyrka
11.00 Mässa		
Erska kyrka
15.00 Gudstjänst
Magra kyrka
18.00 Musikgudstj.
Stora Mellby kyrka
14 maj
Femte söndagen i påsktiden -Att växa i tro10.00 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
11.00 Mässa		
Erska kyrka
18.00 Mässa		
Antens kyrka
21 maj
Bönsöndagen -Bönen10.00 Gudstjänst
Magra kyrka
11.00 Mässa		
Erska kyrka
18.00 Musikmässa
Långareds kyrka

25 maj
Kristi himmelsfärdsdagen -Herre över allting8.00 Gökotta		
vid Gräfsnäs slottsruin
8.00 Gökotta		
Långareds förs.hem
10.30 Mässa		
Kvarnabo församlingshem
11.00 Gudstjänst
Lagmansereds kyrka
Med reservation för felskrivning och ändringar.

Se vidare på anslag, tidningsannonser och hemsida för
information om medverkan av körer, barngrupper och
solister mm.
Har du svårt att ta dig till kyrkan och istället vill ha
besök i hemmet? Kontakta någon av våra präster
eller diakon, eller via pastorsexpeditionen, 0322-837 00.

Missionsprojekt
Våra projekt: Sephilile mentor mothers i Zwaziland och barnhemmet Novy Dom i Ukraina.
Det går bra att swisha till nr 123 148 06 80. Märk "Zwaziland/Ukraina".

PROJEKTET "SIPHILILE" I SWAZILAND
Projektet drivs av Svenskakyrkan och Sida.
Genom att utbilda kvinnor på den lokala
orten "Mentor mammor" vill man genom
hembesök sprida kunskap om kost och
vikten av att amma/hälsa, vikten av god

hygien och att hålla barnen varma. Kvinnors
rättigheter och kunskap i att inte sprida HIV.
Swaziland är det land där flest människor är
drabbade av HIV.

PROJEKTET
"BARNENS HOPP"
I UKRAINA
Barnens hopp arbetar socialt för att ge barn,
ungdomar och familjer möjlighet till ett
bättre liv.

Dom delar ut matpaket till fattiga familjer.
Hjälper till så att barnen kan få gå i skolan.

Barnhemmet "Novy Dom" i Reni, Ukraina,
är till för både barn som bor där permanent
och för barn som behöver bo där under en
tillfällig period.

