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JESUS sade: ”Den som i mitt
namn tar emot ett sådant barn
tar emot mig.” Matt 18:5

R

Notiser & Evenemang

olfs
uta

Jag tycker det är skönt när adventstiden äntligen
kommer. Höstmörkret skingras en smula när
jag börjar tända adventsljusen. Och jag börjar
se fram emot jul, då tomten kommer. Fast det
där med tomten har på något sätt förlorat sin
mystik ju längre upp i åren jag kommer. Vad
gläder vi oss åt istället? Kanske traditionen,
att det finns ett värde i att göra ungefär som
vi gjorde när jag var barn. Med gran och ljus,
saker och mat som tillhör min tradition. Jag
tänker att det är gott att barnen samlas och vi
får en stund tillsammans. Prata och göra saker
tillsammans. Men jag vet att det finns några/
många som istället är ensamma och tycker att
julhögtiden är lång och tråkig och mer längtan
efter något/någon än innehåll.
Julen är inkarnationens mysterium. Eller på
mer begripligt språk, den högtid där det underliga händer att den makt och kraft och kärlek
som skapat dig och mig och alla människor
och djuren och växterna och dinosaurierna
och ……………..blir människa. Av något skäl
som jag inte begriper alls väljer att bli ett nyfött
barn. Utsatt och beroende, behövande och omsorgskrävande. Skyddslös mitt i en hotfull och
farlig värld.
Jag vet inte varför Gud väljer detta, men det
blir för mig betydelsefullt på många plan. Det
första är ju att jag tappar en del av de prestationskrav som min uppväxt gett mig. Jag har
inte värde genom det jag presterar, utan till och
med när jag inte orkar och misslyckas och är

beroende, så är jag viktig och värdefull och
omsluten av Guds nåd. För Gud delar min utsatthet och min sårbarhet med mig. Men inte
bara det. Ingen annan människa är heller utanför Guds nåd i sin sårbarhet och smärta. Gud
är också där med dem och delar med dem beroendet och utsattheten. Då behöver jag tänka
på hur jag gör med de som kommer i min väg.
Ser jag Gud i dem, eller bara besvärlighet?
Så blir julen fortfarande, trots alla förändrade
förhållanden, ett ljus i mörkret, som lyser och
som mörkret, mitt eget inre mörker och den
stora världens mörker, inte har makt över.

www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Ansvarig utgivare:
kyrkoherde Rolf Wollert
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med soppa, kaffe och gemenskap
i Sollebrunns församlingshem
tisdagar kl . 11.00-13.30.
Efter julfesten startar ”soppan” igen den 10 Januari.
I DEN MÅN DET FINNS, ANVÄNDER VI
EKOLOGISKA RÅVAROR
VI ANVÄNDER ALLTID SVENSKA KÖTT- OCH
KYCKLINGPRODUKTER I VÅRA SOPPOR.

Rolf Wollert

Layout och produktion:
Magnus Dahlqvist
och redaktionsgruppen.
Framsidesbild:
Barnet Elis
Foto: Sara Bratt

”Att dra sitt strå till stacken”
Sista gången för hösten är den 3 december
och vi startar igen lördagen den 4 februari.
Vi fortsätter sedan första Lördagen i varje
månad under hösten kl. 10.00-13.00
i Sollebrunns församlingshem

Foto: Magnus Dahlqvist

Nästa nummer 23/2 2017
Manusstopp 11/1 2017
Kyrkbladet ges ut av
Bjärke församling
4 gånger / år.
För kontakt: 0322 - 837 00
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

Reservation för fel och ev ändringar.

Bjärkegården
Mässa på onsdagar kl 16.00

30/11, 25/1, 22/3

TRÄFFAR FÖR DIG SOM ÄR LEDIG PÅ DAGEN
KAFFE, PROGRAM OCH TRIVSAM GEMENSKAP
HÖSTENS OCH VÅRENS EKUMENISKA
”DAGLEDIG TRÄFFAR” I SOLLEBRUNN kl 11.00
1 december Pingstkyrkan
15 februari Gräfsnäskyrkan
15 mars
Församlingshemmet
19 april
Pingstkyrkan
17 maj
Gräfsnäskyrkan
HÖSTENS OCH VÅRENS EKUMENISKA
”KRETSTRÄFAR” I LÅNGAREDSBYGDEN kl 10.30
1 december Långared församlingshem
2 februari
Vänga
2 mars		
Långared församlingshem
6 april		
Loo
4 maj		
Equmeniakyrkan Långared
1 juni		
Utflykt

Välkommen att dela ljuset eller kanske ännu
hellre, vara ljuset

Kyrkbladet
Utges av
Bjärke församling
Box 114
441 11 SOLLEBRUNN

”VÄRMESTUGAN”

Vi pysslar, fikar, bakar o umgås tillsammans
för att få in pengar till våra två projekt:
”Mentor mothers” i Swaziland och
”Barnens hopp” i Ukraina

SAMTALSGRUPPEN I KVARNABO
onsdagar ojämna veckor kl 14 - 16
18/1, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4

SOCKENRÅD
I STORA MELLBY

tisdagen den 29 november kl 19

FÖRSAMLINGENS
JULFEST
Enklare julmat med program
Tisdagen den 13 December kl. 18.00
OBS! Dörrarna öppnar 17.30
Anmälan tidigast 30 november kl 13.00
till pastorsexpeditionen 0322-837 00
(begränsat antal platser, först till kvarn)
Pris: 50:VARMT VÄLKOMMEN

Auktion 5 december
i Kronobottens skola kl 18
Kronobottens syförening

Grötfest i Magra
Tisdagen den 27/12 kl 15
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

Bön

Middagsbön

Under året har vi haft en del förändringar i
personalen. Vår fastighetschef Björn Lormark
fick hastigt en ny tjänst och slutade i somras.
Kyrkorådet har beslutat att inte tillsätta den
tjänsten utan istället anställa Jenny Eliasson
som förman på kyrkogården. Detta innebär att
Jenny Jönsson, som arbetat som säsongsarbetare under några säsonger blir heltidsanställd
vaktmästare. Jan-Åke Holgersson som haft

Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 12
i Sollebrunns församlingshem.
Tisdagar vid Värmestugan
kl. 11.30 i Sollebrunns församlingshem.

särskilt ansvar för Stora Mellby, Magra och Långared,
är nu ansvarig för församlingens fastigheter.
Tomas Lindskog är tjänstledig under ett år och kommer tillbaka till hösten 2017. I hans frånvaro tar vi
hjälp av olika präster, främst Jan Kesker som hjälper
oss med gudstjänster och förrättningar. Särskilt roligt
eftersom Jan tjänstgjorde i somras och är känd i församlingen.
Rolf Wollert

Bjärke församling
Välkommen
till

BÖN

Tillfälle till stilla bön och förbön ges i
Andaktsrummet i
Sollebrunns församlingshem
torsdagar jämna veckor med uppehåll v.52

kl. 18.00-19.00.

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

Dörren låses automatiskt en halv timme efter
stängningstid och då sätts larmet på.
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Besöksadress: Centrumgatan 9, Sollebrunn
Postadress:
Bjärke församling
		Box 114,
		
441 11 SOLLEBRUNN
Telefon:
fax: 		

0322 - 837 00
0322 - 406 05

Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag
onsdag 			

ANDAKTSRUMMET

Välkommen

Barnverksamhet
Församlingspedagog Kerstin Karlsson
(Mammaledig)
Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson 0322 - 837 03
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

epost: bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

VARMT VÄLKOMMEN

Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar

PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling

Rolf Wollert
kyrkoherde

kl 9 - 12
kl 13 - 15

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

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/bjarkeforsamling
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 Hans Tengler		
hans.tengler@svenskakyrkan.se
Diakoni
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Kyrkomusiker Ulf Esborn
ulf.esborn@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Johan Mellgren 		
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Robert Jenderman
robert.jenderman@svenskakyrkan.se

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

0322 - 837 04

KYRKOGÅRDAR & FASTIGHETER
Kyrkogårdar
Vaktmästare Jenny Eliasson		
jenny.eliasson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Lars Andersson 		
lars.i.andersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Jenny Jönsson		
Fastigheter
Vaktmästare Jan-Åke Holgersson
jan-ake.a.holgersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Katarina Eriksson
Vaktmästare Anneli Andersson 		

0322 - 837 17
0322 - 837 18
0322 - 837 19
0322 - 837 16
0322 - 837 23
0322 - 837 15

0322 - 837 08

0322 - 837 05

0730 - 331 332

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

0705 - 40 03 82

0705 - 76 81 84

0322 - 837 13
0322 - 837 22
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Text: Karin Backlund
Foto: Jenny Eliasson

Askgravlund i Erska
Då är askgravlunden uppe vid Erska kyrka klar.
Den är förlagd i det sydöstra hörnet av kyrkogården.
Gången via portalerna leder in i askgravlunden
tanken är att det ska upplevas som att man
kommer in i ett rum. Det är en avenbokhäck som
är planterad runt om. Själva stenen är en gammal
sten som är slipad och graverad. Det finns några
soffor om ni vill gå dit och sitta och bara vara.
Om man gravsätts i en askgravlund så får
familjen vara med när askan sätts ner. Man får en
bricka på ekpelaren med den avlidnes namn. All
utsmyckning såsom blommor och ljus får endast
placeras i den ljus- och blomhållare som finns i
askgravlunden; alltså inte vid platsen där urnan
satts ner.
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.
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Ansökan skickas till:
Bjärke församling / att Karin Backlund
Box 114, 441 11 Sollebrunn

Skillnaden om man gravsätts i minneslund är att
de anhöriga inte får vara med när askan sätts ner
och namnet på den avlidne visas inte.
Askgravlunden bekostas av begravningsavgiften
och sköts av vaktmästarna.
Bjärke församling har nu askgravlund samt
minneslund i Anten, Magra, Stora Mellby och
Erska.
Om du har önskemål om din gravsättning så var
tydlig om dina önskemål till dina anhöriga.
När det blir dags för begravning är det dina egna
önskemål som man tar hänsyn till i första hand.

DÖPTA:
Otto All
Alice Hjort
Cazpian Lausen
Hailey Björklund
Signe Vingård Karlsson
Moa Andersson Katris
Noah Kronberg
Edith Andersson
Freja Olofsson
Milian Vourenmaa
Astrid Andersson
Maja Lindberg
Alina Wahlqvist
Rigmor Bak

AVLIDNA:
Inga-Len Andersson
Ingrid Andreasson
Bengt Emil Axelsson
Gunhild Axelsson
Erik Lennart Bertilsson
Rut Ingrid Danielsson
Ulf Peter Ericsson
Tommy Eriksson
Hugo Johansson
Kjell Daniel Johansson
Leif Johansson
Margit Viola Johansson
Maria Linnéa Johansson
Åke Lindgren
Aina Otter
Gert Salenlid

VIGDA:
Jennie Holm / Andreas Lindberg Karlsson
Ann-Sofie Ekström / Victor Lindqvist
Catharina Larsson / Dick Svenhard

Dopets liturgi
DOPETS LITURGI har tagit sig olika uttryck
alltsedan urkyrkans tid, men alltid gestaltat
påskens skeende. I urkyrkan föregicks dopakten
av en avsvärjelse av ondskan, av ”djävulen, hans
makter och änglar”. Kläderna togs av som en
symbol för avklädandet av den gamla människan.
Dopkandidaterna steg ner i vattnet för att stämma
in i församlingens tro, döpas i Faderns och Sonens
och den helige Andes namn, dö bort från synden
och uppstå med Kristus. Därefter kläddes de
döpta i den vita dräkten som symboliserar den
nya människan. De välsignades och inbjöds att
delta i församlingens nattvardsfirande. Så såg
och ser grundmönstret ut. Vattnet och Ordet
är dopets centrum. Dopformeln i Faderns och
Sonens och den helige Andes namn finns där,
liksom dopdräkt, befrielsebön, trosbekännelse,
korstecknande, handpåläggning och förbön.
Tillsammans, ibland med ytterligare inslag, har
dessa moment tolkat och gestaltat livet i Kristus.
Ordningsföljden mellan dopritens byggstenar
har kunnat variera, men det handlar alltid om att
förstå dopkandidatens liv utifrån Jesu liv.

Text: Hans Tengler
Foto: Izabell Lausen

Vår dopordning är inget undantag. I ord och
handling uttrycker den det kristna livet:
Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.
Gud söker varje människa. Det är på Guds
initiativ som dopet sker. Gud är alla människors
ursprung. Därför önskar Gud inte människan ett
liv i ensamhet, utan ett liv i relation med Gud.
När vi samlas till dop har vi svarat på Guds tilltal
och inbjudan.
Vilket namn har ni gett ert barn?
Vilket är ditt namn? Namnet är viktigt, eftersom
den som döps inte är anonym. Gud kallar alltid
en unik person vid ett specifikt tillfälle. Vid dop
av unga och vuxna svarar dopkandidaten själv på
frågan ”vilket är ditt namn”. Det är som att säga
”här är jag”. Gud kallar och människan träder
fram just sådan som hon är, med sina starka
och svaga sidor. Observera att barnet får inte sitt
namn vid dopet. Vid barndop uttalas namnet av
en förälder, men namnet är likafullt viktigt. Det
är just detta barn, denna unika individ, som döps.
7

Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria
NN från mörkrets makt, skriv hennes/hans namn
i livets bok och bevara henne/honom i ditt ljus, nu
och alltid.
Kampen mellan gott och ont benämns och det
onda förkastas. I dopet sker något. Relationen
till Gud återställs och ger möjlighet till växt.
Trosbekännelsen som sedan läses får ett drag
av protestsång och tron förknippas med
avståndstagande från tillvarons destruktion.
Korstecknet som görs över barnets panna, mun
och hjärta visar att Jesus kallar oss att vara hans
lärjungar.

har undanröjt varje hinder för gemenskapen
mellan Gud och oss. Minnet av, och berättelserna
om, dopet påminner livet igenom att liv i obruten
gemenskap med Gud är fullt möjligt. Dopet
skyddar oss inte från motgångar och svårigheter,
men det innebär ett löfte från Gud att vara med
i en ständig strävan att bevara relationen så
fullödig som möjligt. Vi faller och strävar på nytt,
hela tiden med Gud vid vår sida.
Bön och välsignelse.
Varje människa behöver föra ett hjärtats samtal
med Gud. Ibland sker det för egen del, ibland är
det någon annan som är föremål för tankar och
omsorg. Vid dopet bildar bönerna (tackbönen,
befrielsebönen, dopbönen, förbönen och Herrens
bön) och välsignelsen en helhet som ger hopp,
förtröstan och livsglädje till såväl den döpta som
de församlade. Bönen öppnar möjligheten till
förnyelse, förändring och fördjupning av livet
och av tron.
Dopet är början på något nytt.
Dörren öppnas till en större gemenskap och visar
att vi människor hör ihop, med varandra och med
Gud. Dopet ger ett sammanhang, en tillhörighet
till familj, släkt och tradition och är ett sätt att
säga tack för livet. I dopet finns löftet om att
Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad
som händer.

Foto: Ulf Esborn

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp
dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har
gett er.
Orden är den uppståndnes ord till lärjungarna.
De är påfallande enkla: gå och döp så många som
möjligt. I detta finns Jesus själv med. Samtidigt
vidgas perspektiven genom omnämnandet av
treenigheten och uppdraget att undervisa. Det
finns en fortsättning, ett sammanhang i vilket
dopet är insatt och, inte minst, ett uppdrag inför
framtiden.
Låt oss tillsammans bekänna den tro, som vi
döps till i Kristi kyrka.
I dopgudstjänsten innesluts den som döps i
kyrkans gemensamma bekännelse. Att bli döpt
är att bli en del av och bäras av kyrkans och
församlingens sammanhang. Trosbekännelsen
visar vem den Gud är som kallat oss. Den Gud
som möter oss i dopet är inte en anonym makt
eller kraft, utan den som är vår skapare, frälsare
och livgivare.
NN, jag döper dig i Faderns och Sonens och den
helige Andes namn.
Det finns mycket som kan störa relationen mellan
människa och Gud. I dophandlingen i vatten i
den treeniges namn synliggör vi att Jesus Kristus
8

INFORMATION
Från och med 1996 blir ingen längre
automatiskt med i Svenska kyrkan när
man föds. Man måste fatta ett beslut. Dopet
är den normala vägen in i kyrkan, det är
”huvudingången”. Barnet kan också få
tillhöra kyrkan i väntan på dop. Om barnet
varken döps eller blir noterat som tillhörigt
i väntan på dop kommer det inte att tillhöra
Svenska kyrkan.
Men det finns ingenting som står i vägen
om man vill döpas. Svenska kyrkan döper
människor i ALLA ÅLDRAR.
Här kan du få kontakt med oss i Bjärke
församling:
Pastorsexpeditionen.
Centrumgatan 9
441 70 Sollebrunn
Tel. 0322-837 00
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Präster:
Rolf Wollert 0322-837 04
Hans Tengler 0322-837 08

Dopfunt

Dopfunten är en av kyrkan viktigaste föremål. De
första dopen, under kristnandet av Sverige, skedde i floder, åar, sjöar eller i havet. Då sänkte man
ner hela personen under vattnet. När man började
bygga kyrkor och använde sig av dopfuntar var
de så djupa att hela barnet kunde sänkas ned. I vår
församling finns det fortfarande sådana kvar dopfuntar som tillverkades på 11-och 1200-talet. En
hissnande tanke, att under åtta-niohundra år har
man framburit församlingens barn efter barn till
samma dopfunt! På grund av att kyrkorna i Sverige var så kalla och att barnen då helst skulle döpas
innan de var åtta dagar gamla, så fick många barn
lunginflammation av att doppas. Därför övergick

Text: Johan Mellgren
Foto: Hans Tengler, Johan Mellgren

man till att ta vatten på barnets huvud, på det sätt
som fortfarande är vanligast idag. Från början var
dopfuntarna placerade vid ingången i kyrkan men
från 1600-talet började de istället placeras längst
fram. I Långared, St Mellby, Lagmansered och
Erska finns de medeltida dopfuntarna kvar ifrån
början på 1200-talet och de är tillverkade i sandoch täljsten. I Erska finns också en sexkantig trädopfunt från nuvarande kyrkas byggnation, 1889,
som används mest idag. En likadan finns i Magra
kyrka, där den medeltida lär ha blivit såld för att
bekosta en renovering av kyrkan. I Lagmansered
finns också en dopfunt i järn och i Antens kyrka en
träfunt från samma tid då kyrkan byggdes.

Dopklänningen

Redan i de allra första kristna församlingarna var
de döpta klädda i vita kläder. I kristen symbolik
är vitt festens färg och förknippad med renhet och
oskuldsfullhet. Vid barndop är det ju föräldrarna
som valt att deras barn ska döpas. För barnet blir
dopet något att växa in i. Den för långa dopklänningen är en symbol för att dopet blir något att
växa i och för hur Guds kärlek och nåd är större

än vad vi kan förstå. När man sedan konfirmeras
tar man symboliskt på sig dopklänningen igen. Då
har man vuxit i sin vita dräkt, som då kallas konfirmandkåpa. Vid konfirmationen säger man ja
till sitt dop. I vår församling finns en dopklänning
som alla kan låna och använda. Den är tillverkad i
linnetyg och sydd av Gunnel Hansson.

Dopljuset

Vid dopet får den nydöpta ett dopljus som välkomstgåva av församlingen. Dopljuset är en påminnelse om Jesus som sa att den som följer honom inte ska leva i mörker utan ha livets ljus.
Jesus vill vara ett ljus i våra liv. Alla döpta får
också en uppmaning att lysa upp livet för andra.

På dopljuset brukar det finnas ett Kristusmonogram, P och X. Detta är de två första bokstäverna i
Kristus på grekiska. Att vara döpt innebär att vara
en del av den kristna gemenskapen tillsammans
med alla andra döpta.
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Tisdagar i Sollebrunns församlingshem
ivskraft
-kvällar om livsmod, andlighet, fördjupning

		

Psykisk ohälsa och
självskadebeteende
bland ungdomar
Irja Forsman

DOPMUSIK

Text och bild: Ulf Esborn

”Det finns hundratusende stjärnor, Gud känner varendaste en.
Precis som han känner var fjäril, var blomma, vart strå, varje sten.
Det finns ingen stjärna och blomma om Gud inte kallar vid namn.
Det finns inget barn i all världen, som inte får plats i hans famn.”
(av Britt G Hallqvist – Nya Barnpsalmboken psalm 210)
I samband med dopet är musiken precis som vid
andra högtider väldigt viktig. Tack vare den kan vi
lättare närma oss det stora, det okända och samtidigt komma närmare varandra. Både när dopet
sker i söndagens vanliga gudstjänst och när man
väljer att fira det i en särskild dopgudstjänst finns
det en intim känsla. Man kommer nära varandra
i högtiden. Och Guds närhet blir ovanligt påtaglig
med hjälp av det lilla barnet. Eller om det beror på
något annat eftersom närheten är stark även vid
ett vuxendop.
I våra kyrkor på landet där vi saknar kororgel fram
i kyrkan är det ofta pianot som används vid psalmsången. Precis som vid begravningar och vigslar
är familjen alltmer med och väljer musik. Två eller tre psalmer har man alltid. Tryggare kan ingen
vara och Gud som haver är av tradition väldigt populära psalmer. Dock har det skrivits en hel del nya
populära psalmer som t ex. Det gungar så fint.
Solosång är väldigt vanligt och där har mångfalden
bara ökat vad gäller låtval. Man är välkommen att
höra av sig till oss kyrkomusiker med tips och råd.
Vi gör vad vi kan för att hjälpa till och tillgodose
det önskemål som finns.
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Några omtyckta psalmer:
193
248
383
386
606
744
791

Det finns mycket myter kring självskadebeteende - vad är det, hur vanligt förekommande är
det, vilka hamnar i det och går det att bli frisk?
Föreläsningen består dels av information och
dels av en egen berättelse om hur det är att ha
levt med ett självskadebeteende.

Gud som haver barnen kär
Tryggare kan ingen vara
Med vår glädje över livets under
Upp ur vilda djupa vatten
Det gungar så fint
Barn och stjärnor
Du vet väl om att du är värdefull

Några exempel på solosånger:
Tusen stjärnor glimmar
(Anders Frostensson-Carl-Bertil Agnestig)
Det gåtfulla folket
(Beppe Wolgers-Olle Adolphson)
Var inte rädd mitt barn
(Mikael Wiehe)
Handens fem fingrar
(Peter LeMarc)
Himlen måste sakna en ängel
(Linn Maria Wagberg)
Välkommen hem
(Sonja Aldén)
Lilla liv
(Py Bäckman-Hans Kennemark)

nytt datum 17/1

kl 19.00

Till Medlemmar
Man säger att det är lika många som lämnat
Svenska kyrkan detta år som under ett valår. Valåret präglas ju av uppmärksamhet kring kyrkan,
och också detta år har det varit uppmärksamhet.
Som alltid så inriktar sig ju massmedia på det
som är fel, inte så mycket på det som är rätt. Det
är bra att detta sker, också när det gäller Svenska
Kyrkan.
Det brukar stå att läsa om Svenska Kyrkan att den
är rik, det är ju sant, men en sanning med modifikation. De flesta församlingar i Svenska Kyrkan
lever nästan uteslutande på medlemsavgifter. Det
är du som medlem som gör så att vi i Bjärke kan
ha soppluncher på tisdagarna, barn och ungdomsverksamhet, konfirmandarbete, begravningar,
vigslar och dop, pensionärsutflykter, julfester,
födelsedagskalas, gudstjänster, ……….
Vi har också i Bjärke haft många som velat lämna
kyrkan detta år, till er vill jag säga tack för att ni
velat vara med och stödja verksamheten i Bjärkebygden.
Men främst vill jag tacka alla er som fortfarande
vill vara med. Tack vare er kan vi hjälpa till att
göra Bjärkebygden till en plats där vi tar hand om
och hjälper varandra. Där vi kan dela med oss av
vårt arv till kommande generationer och utveckla

vad det är att vara tillsammans i en bygd och i en
kyrka. Om du vill se och veta vad vi använder och
vill använda dina pengar till så finns både bokslut
och budget att undersöka på pastorsexpeditionen,
om du vill vara med och bestämma hur vi skall
använda medlemmarnas pengar är du välkommen att vara med i några av de nomineringsgrupper som nu samlas inför nästa kyrkoval 2017.
Rolf Wollert
kyrkoherde
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Bjärkedagskören under
Bjärkedagen i Erska kyrka

”Mitt hjärta jublar över Herren,
jag kan bära huvudet högt.
Jag kan skratta åt mina fiender
i glädje över att du räddat mig.
1 Sam 2:1

Tacksägelsedagen

Personal och förtroendevaldas resa
till Skara domkyrka

Hänt i bilder
Vintriga bilder från våra kyrkor och
församlingshem

Ny belysning vid kyrkogården i Långared
12

Konfirmander 2015/2016
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På krubbans strå

Julens evangelium i toner
Erska kyrkokör med solister
och instrumentalister
Erska kyrka
18 december kl. 18.00

JULSÅNGEN i Stora Mellby 2016
"Sjung, lyssna och njut av
julens älskade sånger"

Foto: Annika A:son Ax

Stora Mellby kyrka 4 december kl.18.00
Antens & Stora Mellby kyrkokörer,
Barnkör, Ungdomskör, Symfoniorkester
Solist: Erik Hallén
Dirigent: Ulf Esborn

George Frideric Handel

MESSIAS

Långareds kyrka
Söndagen 27 november
kl 18.00
26/12 Erska kyrka kl 18.00

Bach XX

Robert Jenderman spelar orgelmusik med
Julanknytning av Johann Sebastian Bach,
denna gång är det konsert nummer 20,
och serien närmar sig därmed sitt slut.

Långaredskören - Vårgårda Vokalensemble
solister
Ida Johammar, Yvonne Sundell,
Helena Wanrud, Per Helgesson, Jacob Linde
Barockorkester
under ledning av Robert Jenderman
11/12 kl. 18.00 Magra kyrka

Julmusik

tillsammans med Magrakören
och instrumentalister

BÖNEVECKAN 18 - 25 januari 2017
Tillsammans med kristna i hela världen ber vi
under Böneveckan 18–25 januari om enhet, fred
och förnyat hopp. I år är det 75 länder som är
med och firar denna vecka där detta året präglas
av reformationsminnet och materialet har därför
detta år arbetats fram av Tysklands kristna råd.
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Temat de valt är Försoning – Kristi kärlek lämnar
oss inget val (Andra Korinthierbrevet 5:14–20).
Vi kommer att den 22 januari ha en ekumenisk
Gudstjänst i Equmeniakyrkan i Magra klockan
10.30 dit ni alla är välkomna.

Välkommen att fira gudstjänst!
27 november
Första söndagen i advent
Kl. 10
Gudstjänst
Kl. 10
Gudstjänst
Kl. 11
Mässa		
Kl. 18
Musikgudstjänst
Kl. 18
Gudstjänst

- Ett nådens år Magra kyrka
Stora Mellby kyrka
Erska kyrka*
Långareds kyrka
Antens kyrka

4 december
Andra söndagen i advent – Guds rike är näraKl. 11
Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18
Musikgudstjänst Stora Mellby kyrka
11 december
Tredje söndagen i advent - Bana väg för Herren Kl. 10
Gudstjänst
Långareds kyrka
Kl. 11
Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18
Musikgudstjänst Magra kyrka
18 december
Fjärde söndagen i advent - Herrens moder Kl. 10
Gudstjänst
Antens kyrka
Kl. 11
Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18
Musikgudstjänst Erska kyrka*
24 december
Julafton
Kl. 11
Samling vid krubban Sollebrunns förs.hem
Kl. 17
Julbön		
Magra kyrka
Kl. 23.30 Midnattsmässa Erska kyrka
25 december
Juldagen – Jesu födelseKl. 5.30 Julotta		
Kl. 5.30 Julotta		
Kl. 7
Julotta 		
Kl. 7
Julotta		
Kl. 7
Julotta		

Antens kyrka
Magra kyrka
Stora Mellby kyrka
Lagmansereds kyrka
Långareds kyrka

26 december
Annandag jul - Martyrerna Kl. 18
Musikgudstjänst Erska kyrka
31 december
Nyårsafton
Kl. 15
Nyårsbön
Kl. 15
Nyårsbön
Kl. 17
Nyårsbön
Kl. 17
Nyårsbön

Lagmansereds kyrka
Antens kyrka
Erska kyrka
Långareds kyrka

1 januari
Nyårsdagen – I Jesu namn Kl. 11
Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18
Gudstjänst
Magra kyrka
6 januari
Trettondedag jul – Guds härlighet i KristusKl. 11
Mässa		
Erska kyrka*
Kl. 18
Musikgudstjänst Lagmansereds kyrka

8 januari
Första söndagen efter trettondedagen – Jesu dop Kl. 10
Mässa 		
Antens kyrka
Kl. 11
Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18
Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
15 januari
Andra söndagen efter trettondedagen -Livets källaKl. 10
Gudstjänst
Långareds kyrka
Kl. 11
Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18
Gudstjänst
Magra kyrka
22 januari
Tredje söndagen efter trettondedagen -Jesus skapar troKl. 10
Mässa		
Stora Mellby kyrka
Kl.10.30 Ekum. gudstjänst Equmeniakyrkan i Magra
avslutning på internationella böneveckan
Kl. 18
Gudstjänst
Antens kyrka
29 januari
Fjärde söndagen efter trettondedagen -Jesus är vårt hoppKl. 10
Gudstjänst
Magra kyrka
Kl. 11
Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18
Musikgudstjänst Stora Mellby kyrka
Kl. 18
Mässa		
Långareds kyrka
5 februari
Kyndelsmässodagen -Uppenbarelsens ljusKl. 11
Mässa		
Erska kyrka*
12 februari
Septuagesima -Nåd och tjänstKl. 10
Gudstjänst
Anten kyrka
Kl. 11
Mässa		
Erska kyrka
Kl. 15
Gudstjänst
Långareds kyrka
Kl. 18
Gudstjänst
Magra kyrka
19 februari
Sexagesima -Det levande ordetKl. 11
Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18
Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
26 februari
Fastlagssöndagen -Kärlekens vägKl. 10
Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
Kl. 10.30 Ekum. gudstjänst Vänga missionshus
Kl. 11
Mässa		
Erska kyrka*
KL. 15 Gudstjänst
Lagmansereds kyrka
Kl. 18
Gudstjänst
Antens kyrka
Kl. 18
Gudstjänst
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.

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

27/11, 18/12 (18.00), 6/1, 5/2, 26/2
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!
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Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen
må Gud hålla
hålla dig i sin hand.

Välkomna till

Söndagsskola!

Varje söndag kl 11
i Erska kyrka.
En stund under mässan
på barnens villkor!

Varma hälsningar från barnledare Annie Karlevid

Med hjälp av din hand
kan du skapa jättemycket!

