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Musik i Sommarkväll
Bröllop
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När jag skriver detta så håller molnen på att
blåsa bort utanför mitt fönster och solen börjar
titta fram efter några kalla dagar. Kanske är det
också så som livet får vara. Molnigt och kallt
och dystert ibland. Och så blåser någon efter
ett tag, ibland ett långt tag, molnen bort och
solen kommer tillbaka. Fast man inte riktigt
vet hur eller varför.

kanske kunde vi öva oss i att vi, du och jag, i
det som händer inte är ensamma. Vi har varandra och vi kan dela med varandra. Men vi har
också den Gud som blev människa och som
med oss delar allt det innebär att vara människa. Genom död till liv

Rolf Wollert

I Bjärke församling har vi startat Café Sorgen
och Glädjen. Det är tänkt att vara en sådan
plats där man kan vila sig en stund. Dela erfarenheter, sorg och smärta och glädje, medan vi
väntar på att solen skall komma tillbaka. Före
solen kommer tillbaka, någon gång och på något sätt. Det behövs egentligen bara att vi väntar. Inte så att tiden skall läka alla sår. För det
finns inga sår som läks av tiden. Kanske mera
så att vi, du och jag, på något sätt måste lära oss
acceptera hur livet är. Och leva i det livet, i stället för det drömliv som inte finns. Det är klart
att det funkar en stund att låtsas som om allt
är bra i den bästa av alla världar. Men det riktiga livet består ju inte bara av skratt och glädje
och varma leenden. Det riktiga livet innehåller
också smärta, sorg svek och elakheter.
Jag vet att det är svårt att vara tacksam för allt
som händer. Och det kanske vi inte heller skall
vara. Men som Jesus gick genom död till nytt
liv, gör också vi det. Kanske kunde vi öva oss o
att vara tacksamma för livet, som ger oss en sådan stor variation på känslor och upplevelser.
Kärlek och passion, sorg och ensamhet. Och
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Övriga träffar
Sollebrunns församlingshem

”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.

Sista tisdagen innan sommar är 31/5
Värmestugan startar igen tisdag 6/9 kl 11-13.30

VÄGKYRKA I ANTEN
4-8 juli mellan kl 11 - 16
i Antens kyrka

Ett utmärkt tillfälle att stanna upp
i semestertid oavsett om du bor i
närheten eller är på genomresa.

Foto: Magnus Dahlqvist

Nästa nummer 25/8 2016
Manusstopp 20/7 2016
Kyrkbladet ges ut av
Bjärke församling
4 gånger / år.
För kontakt: 0322 - 837 00

Här finns stillhet, kaffeservering
och underbar natur.
Middagsbön kl 12.
På tisdagskvällen bjuds det på
musikunderhållning av
Karin Funk Duvemåla - Broadway
tur och retur.

bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

Reservation för fel och ev ändringar.

Välkomna!

Bjärkegården
Mässa på onsdagar kl 16.00

15/6 och 27/7

FÖRSAMLINGSRESA
Torsdagen den 16 Juni
Vi styr kosan mot Vättern
och Trollabo, Habo,
Fjällstugan, Huskvarna
och Taberg

Anmälan till
pastorsexpeditionen
0322-837 00
tidigast måndagen den 23 Maj
Pris 100:-

VÄLKOMMEN
TIDER FÖR AVRESA
7.30 Långareds skola
8.00 Kvarnabo FH
8.15 Sollebrunns FH
8.30 St.Mellby affären
8.45 Magra ”Raldens”
8.00 Lagmansereds skola

Sommarstugan
Från och med 7/6 kl 11-13
Middagsbön 11.30
Öppet hema sommaren

Välkommen
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Bön

FAMILJERÅDGIVNING

Middagsbön

Bjärke församling erbjuder familjerådgivning för sambos och gifta par på St Lukas i Alingsås till ett
subventionerat pris. Tillsammans med en professionell terapeut formuleras de frågor och problem som
behöver bearbetas. Det kan tex vara låsningar i samspels- och kommunikationsmönster, svårigheter att hantera
konflikter och olikheter m.m. Målet är att erbjuda de sökande vägledning och hjälp till förbättrad förståelse
av varandra och sig själva samt till ökad beredskap att prova sig fram till olika problemlösningar.

Måndag, onsdag, torsdag och fredag Kl. 12
i Sollebrunns församlingshem.

Kontakta S:t Lukas mottagning i Alingsås på tel: 0322-638197 eller via e-post: alingsas@sanktlukas.se
och ange att ni är medlemmar i Svenska kyrkan i Bjärke.

Tisdagar vid Värmestugan/ Sommarstugan
Kl. 11.30 i Sollebrunns församlingshem.

Bjärke församling
Välkommen
till

BÖN

Tillfälle till stilla bön och förbön ges i
Andaktsrummet i
Sollebrunns församlingshem
torsdagar jämna veckor

kl. 18.00-19.00.
Sommar uppehåll v 25 - 31
Börjar igen 11/8 v 32
VARMT VÄLKOMMEN

PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling

Barnverksamhet
Församlingspedagog Kerstin Karlsson
0322 - 837 12
kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se
0722 - 520 534
Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson
Barnledare Katarina Klintenberg 		
0322 - 837 25
katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se
Barnledare Siv Ekman 		
0322 - 837 27
siv.ekman@svenskakyrkan.se
Barnledare Annie Karlevid			
0322 - 837 29
annie.karlevid@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Centrumgatan 9, Sollebrunn
Postadress:
Bjärke församling
		Box 114,
		
441 11 SOLLEBRUNN
Telefon:
fax: 		

0322 - 837 00
0322 - 406 05

epost: bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag
onsdag 			

kl 9 - 12
kl 13 - 15

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

ANDAKTSRUMMET

Andaktsrummet är tänkt att vara ett rum för
enskild bön och tillbedjan. Ett rum mitt i
samhället för varje människa som söker ro,
djup och stillhet. En oas för eftertänksamhet.
Därför uppmanar jag dig som använder dig av
detta rum att behandla det så att stillheten
och ron bevaras. Lämna det så som du vill att
det skall vara när du kommer.
Var försiktig vid ljuständning.
Rummet är öppet
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar

7.30 - 19.30
7.30 - 19.30
7.30 - 21.30
7.30 - 20.30
7.30 - 15.30

Dörren låses automatiskt en halv timme efter
stängningstid och då sätts larmet på.

Välkommen
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Rolf Wollert
kyrkoherde

Ungdomsverksamhet
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Komminister Hans Tengler		
hans.tengler@svenskakyrkan.se

0322 - 837 14
0322 - 837 08

Facebook: www.facebook.com/svenskakyrkanibjarke
PERSONAL
Administration
Kyrkoskrivare Heinz Böhm		
heinz.bohm@svenskakyrkan.se
Ekonomiassistent Ulrica Larsson
ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Präster
Kyrkoherde Rolf Wollert 		
rolf.wollert@svenskakyrkan.se
Komminister Tomas Lindskog		
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se
Komminister Hans Tengler		
hans.tengler@svenskakyrkan.se
Diakoni
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se

0322 - 837 00
0322 - 837 10
0322 - 837 14

0322 - 837 04
0322 - 837 07

KYRKOGÅRDAR & FASTIGHETER
Fastighets & Kyrkogårdschef
Björn Lormark			
bjorn.lormark@svenskakyrkan.se
Vaktmästare
Vaktmästare Jan-Åke Holgersson
jan-ake.a.holgersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Jenny Eliasson		
jenny.eliasson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Lars Andersson 		
lars.i.andersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Katarina Eriksson
Vaktmästare Anneli Andersson 		

0322 - 837 06

0322 - 837 16
0322 - 837 17
0322 - 837 18
0322 - 837 23
0322 - 837 15

0322 - 837 08

0322 - 837 05

Kyrkomusiker
Kyrkomusiker Ulf Esborn 0730 - 331 332, 0322 - 837 09
ulf.esborn@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Johan Mellgren 		
0322 - 837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Robert Jenderman
0322 - 837 22
robert.jenderman@svenskakyrkan.se

FÖRTROENDEVALDA
Kyrkofullmäktiges ordförande
Bo Lundbladh			
bo.lundbladh@tele2.se
Kyrkorådets ordförande
Karin Backlund 				
karin74backlund@gmail.com

0705 - 40 03 82

0705 - 76 81 84
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GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES
Hör av dig till pastorsexpeditionen, öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag 9 - 12 och onsdag 13 - 15
per telefon: 0322 - 837 00, per brev: Bjärke församling, box 114, 44111 Sollebrunn
eller per e-post: bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkogård

Anten
Anten
Anten
Anten
Anten
Anten
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska
Erska

Grav nr

An A 173, 174
An A 179, 180
An B 464
An B 673, 674
An C 934, 935
An C 952, 953
Er G 1 3
Er G 1 30
Er G 1 32
Er G 1 41
Er G 1 7
Er G 10 3
Er G 10 32
Er G 2 27
Er G 2 30, 31
Er G 2 32
Er G 2 41
Er G 2 61
Er G 2 72
Er G 2 80
Er G 3 124
Er G 3 41
Er G 4 104, 105, 106
Er G 5 36
Er G 6 27
Er G 7 65
Er G 8 10
Er G 8 31
Er G 8 33
Er G 9 3
Er G 9 33
Er G 9 93
Er G 9 94, 95
Er N 1 39, 40
Er N 1 7

Kyrkogård

Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Lagmansered
Långared		
Långared		
Långared		
Långared		
Långared		
Långared		
Långared		
Långared		
Långared		
Långared		
Långared		
Långared		
Långared		
Magra		
Magra		
Magra		

Grav nr

La G A 28, 29
La G A 80
La G A 85
La G C 4, 5
La G C 52, 53
La G C 68, 69,70,71
La G C 72, 73
La G D 10, 11
La G D 30
La G D 44
La G D 8
La G E 54, 55
La G E 69, 70
La G F 1 , 2
La G G 1, 2
La N 1 166
La N 1 200, 201, 202
La N 1 215, 216
Lå G B 211, 212, 213
Lå G C 309, 310
Lå G C 478, 479
Lå G C 518, 519
Lå G C 567, 568
Lå N C 765, 766
Lå N C 803, 804, 805
Lå N C 828
Lå N C 835, 836, 837
Lå N D 1218, 1219
Lå N F 1382, 1383
Lå N F 1482, 1483
Lå N F 1490, 1491
Ma N 1 197
Ma N 1 320, 321
Ma N 1 340

Kyrkogård

Grav nr

Magra		
Ma N 1 369
Magra		
Ma N 1 377, 378,
		379, 380
Magra		
Ma N 1 683, 684
Magra		
Ma N 1 761
Stora Mellby
Sm 1 118
Stora Mellby
Sm 1 13
Stora Mellby
Sm 1 31
Stora Mellby
Sm 1 34
Stora Mellby
Sm 1 48
Stora Mellby
Sm 1 61
Stora Mellby
Sm 2 21
Stora Mellby
Sm 2 33
Stora Mellby
Sm 2 37
Stora Mellby
Sm 3 59
Stora Mellby
Sm 5 1
Stora Mellby
Sm 5 102
Stora Mellby
Sm 5 120
Stora Mellby
Sm 5 80
Stora Mellby
Sm 5 97
Stora Mellby
Sm 7 2
Stora Mellby
Sm 7 201
Stora Mellby
Sm 7 29
Stora Mellby
Sm 7 71
Stora Mellby
Sm 8 158
Stora Mellby
Sm 8 30
Stora Mellby
Sm 8 73
Stora Mellby
Sm 8 88, 89
Stora Mellby
Sm 9 105, 106

Renoveringsarbete av skiffertak
på Lagmansereds kyrka
Taket på Lagmansereds kyrka har behov av en
renovering. Bland annat skall trasiga skifferplattor bytas ut och det skall även läggas ny takpapp
under. Det är ett omfattande arbete som kommer
att utföras nu under sommaren.
Förutom detta omfattande arbete i Lagmansered
har vi flera andra underhållsprojekt på gång i
församlingen.
Björn Lormark
Fastighets & kyrkogårdschef
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Hej! Jag heter Annie Karlevid och har
fått det fantastiska jobbet barnledare,
jag finns i Sollebrunn och St Mellby.
När jag inte jobbar i Sollebrunn och St Mellby finns jag i
Främmestad där vi anordnar läger för ungdomar. Älskar att
jobba med barn och unga för man lär sig så mycket själv!
Hos mig finns en stor passion för både film och sång, att
sjunga är en universell glädjespridare och film är ett unikt
språk och medium som är väldigt tillgängligt idag. Med
hjälp av filmen kan man beskriva hur man känner och kanske belysa problem eller lösningar. Jag skulle också gilla att
ta in spelvärlden, varför inte använda Minecraft för att bygga din egna drömvärld eller himmel!
I Sommar medverkar jag på Musik i Sommarkväll den 7 juli
tillsammans med Maria Brolin med temat ”Hos en vän kan
man alltid finna tröst”.
På somrarna har vi läger som sagt och där fokuserar vi
också på film och sång - Filmkollo och Voice Camp.
Enligt mig är det viktigaste med att vara ledare är att visa
glädje och kärlek! En av favoriterna som ekar i mitt hjärta
väldigt ofta:
”Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som
förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.”
Joh 4:16
Vänligen, Annie Karlevid

Den 20 april var konfirmanderna
i Långared på studiebesök på
Stadsmissionen i Göteborg.

STIFTELSEN Lars Larsson Börta Nordgård fond
Du vet väl att du som bor eller verkar inom Långareds
gamla församling kan söka pengar från ovanstående
fond, vars syfte är humanitär hjälpverksamhet
eller sådant som gagnar mångas tillgång till olika
verksamheter, såsom handikappanpassning av
idrottsklubbars lokaler eller simskola?! Alltså kan
både du som privatperson, men också föreningar
i området Långared, Loo, Vänga, Anten och
Kvarnabo, söka medel. Frågor? Ring kyrkorådets
ordförande Karin Backlund 070 - 5768184.
Ansökan skickas till:
Bjärke församling / att Karin Backlund
Box 114, 466 22 Sollebrunn

AVLIDNA:
Eva Lundqvist
Gun Praag
Ingabell Rantzén
Siv Irene Johansson
Arne Kylén
Ove Andersson
Margareta Stendahl
Ove Haarala
Maj Britt Karlsson
Dan-Inge Ingemarsson

DÖPTA:
Link Johansson
Leo Andersson
Emilia Flykt Åsberg
Isabelle Wallén Svensson
Kevin Hallengren
Alice Sjöberg
Saga Smedbo
Adele Lundin
Astrid Östberg
Ellen Jakobsson
David Brunnegård
7

Samtliga kvällar
börjar 20.00

MUSIK I SOMMARKVÄLL 2016

30/6

Fri entré

2/8

14/7

5/7

JUNI

16

Rolf Wollert - Kronobottens skola

		

För kärlekens skull

21

Esborn Duo - Långareds kyrka

		

Alice in wonderland

23

Vocal Six - Stora Mellby kyrka

		

Hejdlös a cappella

28

Mikaela Simonsson - Magra kyrka

		

I befintligt skick

30

Peter Danielson - Lagmansereds kyrka

		

Barnatro

JULI
5

Karin Funk - Antens kyrka

7

Annie Karlevid – Maria Brolin - Erska kyrka

		
		

12

		

14

		

Duvemåla broadway tur och retur

Hos en vän kan man alltid finna tröst

Linda Skogholm band - Långareds kyrka

Dina vackra färger

Jan Mattsson - Lagmansereds kyrka

Som en av oss (tolkningar av Taube)

19

Folkmusikduon Dråm - Magra kyrka

21

Staffan Yngvesson Brass - Erska kyrka

		
		

26

		

28

		

25/8

26/7

Pilgrimens väg

Trumpettoner i sommarkväll

AUGUSTI
2

Malena Laszlo - Långareds kyrka
I Monica Z:as fotspår

4

Peoria Jazzband - Stora Mellby kyrka

9
11
16

18
23

Roland Utbult med Band - St Mellby kyrka

Minns du sången

9/8

Erica Larsson - Magra kyrka
Mitt målarskrin

Sören Renulf - Lagmansereds kyrka

Att komma hem (med Göte Strandsjö-sånger)

Ulrika Ölund - Sebastian Freij
John Esborn - Antens kyrka
Sakta stiger solen

Stefan Jämtbäck - Antens kyrka

Skavsårsplåster och vägkantigheter

Gospel, Blues & Hymner i New Orleans-stil

25

Lisa Thunberg – Ulf Esborn - Erska kyrka

Av ljus är jag kommen (möt Atle Burmans texter)

Emmas vänner - Långareds kyrka

Andas liv

Irma Schultz Keller – Hans Kennemark
Stefan Wingefors - Stora Mellby kyrka
Sånger från gläntan

8

4-8 juli mellan kl.11:00-16:00
är det Vägkyrka i Antens kyrka

9

Vill du gifta dig
med mig?

10

Text: Tomas Lindskog
Foto: Privat

Den oerhörda frågan…vågar man ens ställa en sådan fråga? Under dagar, månader kanske år har
det långsamt gått upp för en: jag tror jag vill leva
med den här människan resten av mitt liv. Det är
klart jag inte kan veta allt vi kommer att gå igenom, men frågan och bekräftelsen, ger stöd åt viljan och intentionen: Jag vill att det ska vara du,
inte bara när det känns bra.
Ja, visst ! även om det blivit färre och färre som
ställer frågan, enligt statistik, så visst finns det
många som vågar, och tar steget och går åstad
och gifter sig. Om man har viljan att det här ska
hålla livet ut så säger faktiskt forskning att de som
väljer att gifta sig har större chans att hålla ihop,
även om det självklart inte är någon garanti. Det
verkar vara bra att tydligt och klart uttala sin önskan och på något sätt markera det. Göra ett rejält
avstamp. Säga de där svindlande orden: ”Jag vill
älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara
dig trogen tills döden skiljer oss åt.”
Man kan roa sig med att titta på roliga fakta om
giftermål på nätet. Där kan man få reda på bl.a.
följande två, vid första anblicken, motsägande
uppgifter.
Det första påståendet: De som lägger mycket
pengar på sitt bröllop, håller, enligt statistik, ihop
kortare än de som lägger lite pengar på sitt bröllop. Det andra påståendet: De som gör ett stort
bröllop, med många inbjudna tenderar att hålla
ihop längre.
Om man skulle kombinera dessa två påståendet så skulle alltså idealet vara ett stort bröllop,
många inbjudna men där man inte slog på stort
utan att det var ganska enkelt. Den kombinationen borde vara den bästa. Och när man tänker på
det ordentligt. Är det viktigast att det ser bra ut eller att man får dela detta oerhörda vågstycke med
så många som möjligt? Nåja detta är ju mest lite
roliga funderingar utifrån statistik från internet,
så självklart finns ingen rätt avvägning när det
gäller hur man ska göra. Orsaken till att denna
reflektion får plats i Bjärke församlingsblad är att
vi vill slå ett slag för att bröllop inte måste kosta
skjortan. Som medlem i svenska kyrkan, får man
tillgång till fantastiska kyrkor, utomordentliga
musiker, tjänstvilliga vaktmästare, helt OK präster och dessutom tillgång till våra församlingshem
som festlokaler helt utan kostnad (här finns porslin, glas mm för många gäster). Nu har ni alltså
kyrka, präst, musik, blommor på altaret och festlokal utan att ännu ha lagt en enda krona. Nu
väljer ni väg vidare. Om antalet människor är det
viktigaste: bjud alla till en fest där ni har knytkalas. Tänk själv att få gå på bröllop och bidra till

festen med en tårta eller någon bufferätt, eller lite
servetter. Det kan bli hur bra som helst. Självklart
kan man välja flera andra alternativ, som kostar
mer men enligt internet kanske det inte blir bättre…
Förutom festlokal, kyrka och personal finns också brudkronor att låna om man vill. (Se bilderna)
Brudklänning och frack/frock kan vi tyvärr inte
erbjuda men vi kan skicka med en erfarenhet av
vigslar i alla möjliga klädstilar, inklusive träskor
och cowboyhatt.
Hade vi varit ett säljföretag hade vi stolt proklamerat: VI KAN DET HÄR MED BRÖLLOP!!!!
Men eftersom vi är din lokala församling säger
vi bara i all enkelhet: Till oss är ni välkomna att
samtala och rådfråga om musik, utformning av
vigselakt och annat som man kan fundera över
inför ett av de viktigaste besluten i livet. Vi vill
gärna vara med på ett hörn. Vi vill gärna sponsra
allt som har med kärlek att göra. Välkommen att
höra av dig till Bjärke församling.

Brudkrona i Långareds kyrka

Brudkrona i Erska kyrka

Brudkrona i Magra kyrka

Brudkrona i Stora Mellby kyrka

Brudkrona i Lagnmansereds kyrka

Vi kan
skratta åt
det

Att gifta mig är en av de bästa sakerna som jag
gjort. Jag har i och för sig varit gift innan och det
blev inte speciellt bra men den här andra gången
var verkligen en sådan där unik sak i livet. Den
där speciella gången för två år sedan i februari var
bröllopet bokat i Stora Mellby kyrka och vi hade
planerat länge tyckte vi. Hela 6 månader var det
kanske inte men det skulle gå bra för vi skulle ha
ett väldigt enkelt bröllop. Min fru Tuula började
med att beställa sin klänning från Zoolando för
ca 600 kronor . Det blev en kort klänning utan
något extra. Maten blev enkel med kallskuret och
lax. Laxen hade vi beställt hos fiskhandlarn mer
än en månad innan det kallskurna och potatissallad gjordes av en av de cateringfirmor som brukar
leverera till församlingen. Vi hade funderingar på
om vi skulle göra det själva men tyckte det var
värt att lägga till den delen för att veta att det
skulle räcka till alla. Vi valde inte någon dyr lokal
utan vi gick direkt från kyrkan till församlingshemmet. Detta var praktiskt även för de som åkte
rullstol.
Musiken i kyrkan ordnade kantorn och det är alltid praktiskt när man har musikaliska och sjungande arbetskamrater som kan hjälpa till. Vi fick
till och med vår medarbetare Kerstin Karlsson att
sjunga på perfekt finska till mångas förtjusning.
Vi gjorde tillsammans med några av våra vänner
i ordning lokalen själva med dukning och allt. På
bröllopsdagen innan bruden gjorts iordning i håret av sin frisör hemma i Trollhättan (1500 kronor). Jag dukade fram det sista innan hon hämtades upp.
Mat, dryck, blommor, klänning, kostym, lokal,
inbjudningskort, placeringskort mm (trycksaker
gjorde vi själva) kostade ca 30 000 kronor och vi
var ungefär 30 gäster.
Lite avslutande förberedelser hann vi med innan
jag med kanske 20 minuter kvar skulle byta om.
Jag öppnade klädgarderoben och hängde fram
kavaj och skjorta...

Var är mina byxor?

Byxorna hänger kvar hemma på garderobsdörren. De hade inte kommit med när jag packade.
Som tur var bor ju vår kantor i Stora Mellby och han
skyndar sig hem för att hämta ett par. De gick på men
jag kunde inte knäppa igen dem helt och många av
gästerna undrade om det var ett nytt mode med korta ben.

Musiken på bröllopet
Det finns mycket att välja på när det gäller musiken under bröllopet. Våra kantorer Ulf, Johan och
Robert har här nedan kommit med sina förslag till in och utgångsmusik, psalmer och sånger.

Psalmer som är vanliga och
fina att ha med på bröllopet

Stycken som är vanliga och
fina att ha med på bröllopet

nr 82, Gud, se i nåd till dessa två
nr 83, Som klaraste vattuflöden
nr 84, Vi lyfter våra hjärtan
nr 85 Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans
nr 410, Gud skapade av jord
nr 411, Gud har omsorg om vårt släkte

R. Wagner - Brudkör ur ”Lohengrin”
F. Mendelssohn - Bröllopsmarsch ur ”En Midsommarnattsdröm”
J. Clarke - A Trumpet Voluntary
Brudmarsch från Delsbo
J. S. Bach - Preludium i Ess-dur

Vid sommarvigslar sjungs ofta någon
av våra vanliga sommarpsalmer:

Sånger som är vanliga och
fina att ha med på bröllopet

Förslag på andra psalmer kan vara

Det vackraste - Nanne & Peter Grönvall/Maria
Rådsten
Du är allt – Shirley Clamp
Ett liv med dig – The Real Group
För kärlekens skull - Kenneth & Ted Gärdestad
I folkviseton - Nils Ferlin/ Torgny Björk
Kärleken förde oss samman - Ulf Lundell
Kärleksvisa – Sara Dawn Finer
Så skimrande var aldrig havet - Evert Taube
Utan dina andetag - Kent

nr 199, Den blomstertiden nu kommer
nr 200, I denna ljuva sommartid
nr 201, En vänlig grönskas rika dräkt
nr 752, Över berg och dal

nr 288, Gud från ditt hus
nr 289, Guds kärlek är som stranden, vers 1-2
nr 294, Välsigna, Herre, alla dem
nr 702, Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång

Text och illustration: Magnus Dahlqvist
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Kyrkbåtsmässa i Långareds kyrka,
söndag den 5 juni, kl. 11

Sång och musik av församlingens kyrkokörer och musiker.
Efter gudstjänsten bjuds det på kyrkkaffe i församlingshemmet.
Kyrkbåten Roanta avgår från Kvarnabo kl. 9.30. Vill du vara med och ro eller
bara åka med, kontakta Bo Lundbladh, tel. 0322-491 40
Från övriga församlingen går buss till Långared med avgång från Lagmansered,
St Mellby, Magra, Sollebrunn, Gräfsnäs, Kvarnabo och Anten.
Ring till Ängbergs buss för anmälan och avgångstider, telefonnr. 0322-402 87.

Välkommen att fira gudstjänst!
7 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
Antens kyrka

Långareds kyrka*

14 augusti
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
St Mellby kyrka

St Mellby kyrka
Erska kyrka
Magra kyrka

21 augusti
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Kl. 10
Gudstjänst		
Magra kyrka
Kl. 11
Mässa			
Erska kyrka*
Kl. 18
Gudstjänst 		
Långareds kyrka

29 maj
Första söndagen efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa			
Kl. 15
Gudstjänst		
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
Antens kyrka
St Mellby kyrka

5 juni
Andra söndagen efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa - Kyrkbåtsmässan
12 juni
Tredje söndagen efter trefaldighet
Kl. 10
Mässa			
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Gudstjänst		
19 juni
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa			
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
Antens kyrka

25 juni
Midsommardagen
Kl. 11
Friluftsgudstjänst		
Kl. 15
Friluftsgudstjänst		

Magra kyrkogård
Lagmansereds kyrkoruin

26 juni
Den helige Johannes döparens dag
Kl. 11
Mässa			
Kl. 15
Friluftsgudstjänst		
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka*
Långareds kyrkogård
St Mellby kyrka

3 juli
Sjunde söndagen efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa			
Kl. 15
Friluftsgudstjänst		
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
Gendalens klockstapel
Antens kyrka

10 juli
Kristi förklarings dag
Kl. 11
Mässa			
Kl. 15
Friluftsgudstjänst 		

Erska kyrka
Mörlanda väderkvarn

17 juli
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa			
Erska kyrka
Kl. 15
Friluftsgudstjänst		
Kyrkbåthuset Kvarnabo
Kl. 18
Gudstjänst		
St Mellby kyrka

Spelar Du något instrument eller sjunger?
I bland församlingsborna i Bjärke finns naturligtvis en mängd olika musikförmågor.
Du kanske vill dela med dig av dina gåvor och medverka med sång eller spel i någon av
våra gudstjänster här i församlingen? I gudstjänsterna finns det möjlighet till mycket
musik: Spela till psalmsången tillsammans med kantorn eller kanske en liten melodi eller
sång mellan textläsningarna, ett postludium eller ett meditativt stycke efter predikan?
Möjligheterna är många.
Skulle du tycka att det vore roligt?
Kontakta gärna oss kyrkomusiker, som gärna hjälper till med komp, repertoartips, etc:
Ulf Esborn, tel. 837 09
Johan Mellgren, tel. 837 13
Robert Jenderman, tel. 83722
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24 juli
Nionde söndagen efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa			
Erska kyrka*
Kl. 15
Friluftsgudstjänst		
Dalens damm
Kl. 18
Gudstjänst		
Långareds kyrka
31 juli
Tionde söndagen efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa			
Kl. 15
Friluftsgudstjänst		
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
Kronobottens ga. skola
Magra kyrka

27 augusti
Konfirmandernas redovisning
Kl. 11 och 14			

St Mellby kyrka

28 augusti
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Kl. 10
Gudstjänst		
Antens kyrka
Kl. 11
Konfirmation o mässa
Erska kyrka
Kl. 14
Konfirmation o mässa
St Mellby kyrka
Kl. 18
Konfirmation o mässa
Magra 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 oss, någon av våra präster eller diakon, eller via pastorsexpeditionen, 0322-83700.

Vi ses på
torgsången
i sommar!
4 och 18 juni,2 juli, 6 och 20 augusti
och 3 september Kl. 10.30
på torget i Sollebrunn
Svenska kyrkan, Pingstkyrkan,
Equmeniakyrkan

BUSSEN TILL ERSKA KYRKA
* = TAKyrkbussen
avgår 40 min före Gudstjänsttid.
Datum:

5/6**, 26/6, 24/7 och 21/8

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!

** = Kyrkbåtsmässan är i Långareds kyrka och har annan resväg se informationen på sid 14.
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SOMMARÖPPET
Varje år anordnar vi i Bjärke församling två dagkollon för barn årskurs
1-6 som vi kallar för Sommaröppet. Det ena hålls i St Mellby församlingshem och det andra i Sollebrunns församlingshem (dessa pågår
samtidigt). Det är tiden mellan skolavslutningen och midsommar ( i
år 9 dagar, 13-23 juni) som fylls med aktiviteter, bibelberättelser,
musik, lek och stök. Varje år har kollot ett särskilt tema för barnen.
Sollebrunns sommaröppet har bland annat haft färger, riddare och
alla kroppens sinnen som tema och i år kommer barnen få dyka ner i
några av bibelns mest fascinerande personligheter. Det innefattar
allt från fiskar, lejon, jättar och Jesu underverk och vi tror att det
kommer bli ett sant äventyr!
En dag på sommaröppet Sollebrunn kan se ut ungefär såhär:
Vi börjar dagen kl 9 med att se på sommarlovsmorgon tillsammans.
Därefter delas barnen in i grupper som cirkulerar. Det kan vara pysselgrupp, showgrupp, matgrupp, bakagrupp mm. Efter ett par timmar
stannar vi upp och äter lunch tillsammans och självklart inleder vi
varje måltid med sång och dans! Därefter finns det tid för lite frihet
då barnen får leka, spela spel, hänga eller öva inför eftermiddagens
showtime... Showtime brukar vara det sista vi gör på dagen. Där finns
möjlighet att visa upp något kreativt eller musikaliskt som skapats
på förmiddagen, men det är också en tid för reflektion och bön innan
vi skiljs åt för dagen kl 15. Innan Showen har vi alltid en gemensam
aktivitet. Det brukar vara dagens höjdpunkt och kan bestå av allt
från femkamp till skattjakt eller vattenkrig.
Tycker du att detta verkar kul? det är det!
Tyvärr så har vi begränsat antal platser till sommaröppet. Därför är
det först och främst barn som kommer till våra verksamheter som
har första tjing på platserna. Därefter är det fritt fram för alla barn
årskurs 1-6 att anmäla sig. Sista anmälningsdag i år är 26 maj.
Önskar ni få en anmälningslapp finns de att hämta på vår pastorsexpedition, men det går också bra att ringa.
Med somriga hälsningar,
Kerstin Karlsson, församlingspedagog
anmälan Sollebrunn: 0708-328215
anmälan Mellby: 0322-83727

