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”Livet återvänder”
Ett kyrkoår, men också en bild av det vanliga
mänskliga livet, som du och jag och alla de andra
lever. Som ett slags mönster lägger det sig över
våra liv och ger oss tolkning, och mening, men tar
inte bort ifrån oss ansvar och arbete. Och mitt i det
livet/kyrkoåret ger oss mässans bröd och vin näring
och glädje.

Ljuset återvänder så sakta. Alla gråa dagar blir så
småningom upplysta av en sol. Dagarna blir längre.
Och varmare. Livet återvänder. Ständigt denna
livets cirkelgång mellan mörker och ljus, liv och
död. En slags puls som vi inte kommer ifrån och
som på något sätt ingår i livets (o)ordning.
Kyrkoåret är ju på samma sätt en spegling av livet.
Samma sak år efter år, men ändå annorlunda.
Fastans tid som vi går in i en bild av hur vi stundtals
in livet avkläds allt det där självklara. Allt vi tog för
givet. Och så står vi där nakna inför tillvarons djup.
En vandring man inte behöver drabbas av, utan kan
välja själv, för att i sin utsatthet och i sin nakenhet,
se längre, eller kanske andra saker. Ibland viktigare
saker i livet, än det vi brukar fokusera på.

Välkommen att vara med
Rolf Wollert

Påsken kommer med det återvändande livet.
Oförmodat och oförtjänt föds livet på nytt. Ständigt,
som lövet bryter sig fram ur grenen, kommer livet
till oss igen. Och värmen klär på våra sårbara
kroppar.
Och så trefaldighetstiden med dess självklara
värme, där det enkla livet, som vi så ofta längtar
efter, inträder. Där vi övar oss i att ta till vara det
perspektiv som vi lärde oss under fastan och
avklädandets tid.

Foto: Magnus Dahlqvist
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Bjärke församling
PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling

En stund för själen

STILLA BÖN

Besöksadress:

Centrumgatan 9, 441 70 SOLLEBRUNN

Postadress:

Bjärke församling, Box 114, 441 11 SOLLEBRUNN

Telefon: 0322 - 837 00

fax: 0322 - 406 05

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

för dig själv och dem
runt omkring.

kl 9 - 12
kl 13 - 15

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Torsdagar jämna
veckor kl. 18.00

Facebook: www.facebook.com/bjarkeforsamling
PERSONAL
Administration
Kyrkoskrivare Heinz Böhm
heinz.bohm@svenskakyrkan.se
Ekonomiassistent Ann-Christin Karlsson
ann-christin.karlsson@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
Barnverksamhet
Församlingspedagog Kerstin Karlsson
kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se
Barnledare Katarina Klintenberg
katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se
Barnledare Siv Ekman
siv.ekman@svenskakyrkan.se
Barnledare Annie Karlevid
annie.karlevid@svenskakyrkan.se
Ungdomsverksamhet
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se

i Andaktsrummet,
Sollebrunns församlingshem

”VÄRMESTUGAN”
med soppa, kaffe och gemenskap
i Sollebrunns församlingshem
tisdagar kl . 11.00-13.30.
Middagsbön 11.30.
I DEN MÅN DET FINNS, ANVÄNDER VI
EKOLOGISKA RÅVAROR
VI ANVÄNDER ALLTID SVENSKA KÖTT- OCH
KYCKLINGPRODUKTER I VÅRA SOPPOR.

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

Familjedag
26 maj kl 10.00 - 17.00
Långareds församlingshem
Välkommen till vårens avslutning med
barngrupperna i Bjärke församling.

FÖRTROENDEVALDA
Kyrkofullmäktiges ordförande
Bo Lundbladh
bo.lundbladh@tele2.se
Kyrkorådets ordförande

En dag för hela familjen med mycket lek
och annat trevligt.

Karin Backlund
karin74backlund@gmail.com
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0322 - 837 00
0322 - 837 10
0322 - 837 14
0322 - 837 04
0322 - 837 08
0322 - 837 05
0730 - 331 332
0322 - 837 13
pappaledig
0322 - 837 12
0322 - 837 25
0322 - 837 27
0322 - 837 29
0322 - 837 14

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

0705 - 40 03 82
0705 - 76 81 84

Bjärke församlingsresa

Med utsikt över Varbergs fästning
äter vi lunch på restaurang ”Hattaviken”

En sommardag till

VARBERG

Rolfstorps kyrka

Torsdagen den 28 juni
Målerigården

På Lena Petterssons ”Målerigård”
serveras det kaffe och musikunderhållning
av Lena och vår egen Ulf Esborn.
Lena presenterar sin verksamhet och
vi får möjlighet att titta och handla.

Radiostationen Grimeton

som finns med på Unescos världsarvslista,
får vi en guidad tur.
Här serveras även eftermiddagskaffe.

Pris 200:Anmälan till pastorsexp: 0322-837 00
mellan 14/5 och 8/6
begränsat antal platser

TRÄFFAR FÖR DIG SOM ÄR LEDIG PÅ DAGTID
Kaffeservering, gemenskap, skiftande program och andakt.

Ekumeniska ”Dagledigträffar”
i Sollebrunn kl 11.00

21/2
21/3

Pingstkyrkan
Gräfsnäskyrkan

18/4

Sollebrunns församlingshem

16/5

Pingstkyrkan

Ekumeniska ”Kretsträffen”
i Långaredsbygden kl 10.30

1/3
5/4
3/5
7/6

(skjuts från Sollebrunns församlingshem kl. 10.30)
”Jag vill väcka morgonrodnaden” med besök av
systrarna på Klaradals kloster.

Långareds församlingshem
Equmeniakyrkan Loo
Equmeniakyrkan Långared
Utflykt

Världsböndagen 2018

I år är det kvinnorna i Surinam som leder
oss i denna världsvida gemensamma bön,
under temat ”Allt Gud skapat är mycket gott”

Fredagen den 2 mars träffas vi
i Risvedens missionshus kl. 19.00
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Café Sorgen
och Glädjen

Följande lördagar kl. 10.00-13.00
i Sollebrunns församlingshem

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.

3/3, 7/4, 5/5 och 2/6
Ta med något som 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.

Någon av våra präster och diakoniassistent
Katarina Malmqvist kommer alltid att
närvara. Det gör även någon av våra värdinnor,
Hilja Lindberg och Maria Nordqvist Ahlin,
som själva har erfarenhet av att förlora en
närstående.

"Mentor mammor” i Swaziland som hjälper
kvinnor och barn i världens mest AIDSdrabbade land.

Träﬀarna är kostnadsfria och du behöver inte
anmäla dig.

"Barnens hopp” i Ukraina som hjälper
utsatta och föräldralösa barn.

Vi träﬀas följande torsdagar kl. 11-13
i Sollebrunns församlingshem

VÄLKOMMEN

15/ 2, 15/ 3, 19/ 4 och 17/ 5

Vårstädning
av kyrkogårdar

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

startar vecka 11
tag hem era lyktor

Bjärkegården

Vårplantering
av våra skötselgravar

Veckomässa kl. 16.00
4/4, 13/6

sker under april månad

Döpta:

Avlidna:

Hilda Gustafsson
Willy Ljunglund
Wilmer Mökander Persson
Agnes Nordström
Sixten Ryberg

Lars Andersson
Albert Olausson
Gertrud Sultan
Gudrun Svensson
Kent Lennart Åberg

Vigda:

Marica Hjort / Christian Andersson
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Stadsdelen Shinjuku i Tokyo
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Fastan
“Landa i kroppen” stod det på
en kom ihåg-lapp bland mina
limtuber och penslar i lägenheten. En kreativ plats där jag
ibland tappat bort uppfattningen av tid och rum när jag
pysslat. Det är en fin terapi
men jag vill passa på att ventilera en insikt som följt med
mig i tanken ett tag.

Men efter några dagar i detta fantastiska land kändes det
nästan som att jag skulle drunkna i alla intryck. “Now life
lives you” stod det på en vägg
i Kyoto. Jag kom och tänka på
en professor jag hade när jag
studerade kognitiv psykologi.
Han berättade att vår hjärna
sållar bort stora mängder information från att upplevas i
I somras fick jag uppleva ett vårt medvetande.
underbart äventyr som ni nu
får hoppa rätt in i. Jag tog en Och där kommer insikten, jag
ensam kvällspromenad i To- och min fru var på vårt livs
kyo, världens största stad med resa och jag hade börjat sålla
sina 35 miljoner invånare i bort stora delar av den. Jag förstadsområdet. Shinjuku med sökte minnas vad professorn
sina neonprydda skyskrapor är hade lärt oss för teknik för att
känd som stadsdelen som ald- öka medvetenheten igen.
rig sover. Där strosade jag omkring, en grabb från Gräfsnäs. Jag satte mig ner på en bänk.
Blundade och lyssnade till min
Allting har en melodi här, kas- andning. Tanken tog mig på en
sapparaterna bjuder på en se- resa tillbaka hem till Bjärke, ett
renad som tack för betalning. minne. Dagen innan vi gav oss
En äldre herre bonar golvet i av på detta äventyr satt jag vid
tunnelbanan med en maskin foten av Karlsta lunne och känoch det är väl klart att den ska de solens värme i mitt ansikte.
spela en trudelutt. Brandbilar Vinden svepte över topparna
har sirener här med, men de på veten. Det såg ut som vågor
kompletteras med en varnande på ett hav. Det var intrycken
megafonröst.
som fascinera mig där dagen
innan planet lyfte.
Kulturkrocken var ett faktum
och jag älskade känslan som Efter en stunds frossande i
förvåningen gav mig.
minnen från min hembygd
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upplevde jag en stillhet. Jag
uppehöll mig i denna stillhet
en lång stund tills jag öppnade mina ögon. Det var en sorts
klarhet i mitt sinne som höll i
sig under den eftermiddagen.
En klarhet som hjälpte mig att
uppleva min omgivning som
mer närvarande. Vilken ironi.
För att kunna uppleva omgivningen behövde jag lämna den
mentalt en stund, landa i kroppen. Tänk vad gott det kan
göra att skala bort lite intryck!
Nu stundar den del av det
kristna kyrkoåret som kallas
fastan. För vissa av er betyder
det ingenting. För vissa betyder det en tid av begränsningar
för att inta ett annat perspektiv.
I år möter jag denna tid med
en ny insikt. För att uppskatta
min tillvaro måste jag ibland
avstå ifrån det som stimulerar mig. I alla fall stanna upp
en stund. Jag vill uppleva det
stora i det lilla, se i ansiktet på
människor omkring mig.

Text & foto:
Daniel Järnroos

Julsången i Stora Mellby 10/12

ÅTERINVIGNINGEN A
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Konfirmationsledare 2017-2018
vid inskrivningen i Erska kyrka

AV ERSKA KYRKA

Söndagen den 5 november 2017
Tyvärr blev det mörka bilder i förra
numret av Kyrkbladet. Vi tar därför
med de bilderna igen.
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Lita, lyssna, lev!
Citat från Skara stifts tidning INTRO nr. 4/2017
Gott nytt kyrkoår! Jo den 1:a
advent inleds ett nytt kyrkoår.
På många sätt kan man se ett
nytt kyrkoår som en nystart.
Temat för 1:a advent är ”Ett nådens år”. Och det är precis det
som hela den kristna tron vittnar om -nåden. Guds nåd får
vi vila i. Martin Luthers stora
reformatoriska upptäckt var ju
just att han inte kunde komma
med några fromma övningar
och så att säga ”tillfredsställa”
Guds krav på honom. Nej, hur
mycket Martin Luther än utförde fromma handlingar, hur
många gånger han än biktade
sig kunde han inte finna en
nådig Gud. Men i det augustinerkloster där han bodde fann
han, när han läste Romarbrevet, att det inte handlade om
vad Martin själ kunde göra för

Därför får vi lita till Fadern
och se att Guds omsorg om oss
finns där hela tiden också då
vi inte förstår. Vi får Lyssna till
Jesus och fördjupa vårt förhållande till honom genom Bibeln
ord, Nattvardens gåvor och i
I år har vi högtidlighållit refor- mötet med varje människa.
mationsjubileet. Det har gått Och den tredje tesen handlar
ungefär 500 år sedan Martin om att vi får leva med Anden.
Luther gjorde sin upptäckt och Guds Ande är obegränsad och
precis 500 år sedan reforma- verkar i alla sammanhang.
tion startade med lanserandet ”Vinden blåser vart den vill”
av de 95 teserna. I vårt stift har och det är så fantastiskt.
vi kommit att tala om ytterligare teser som ännu mer berör Så, kära läsare – detta nya kyrden verklighet vi lever i. Den koår får vi följa de tre tesernas
övergripande ”rubriken” är att uppmaning och utmaning.
Gud inte är religiös utan generös. Gud möter oss människor Åke Bonnier
på så många olika sätt. För oss
som är kristna är det viktigt att
förhålla oss till Gud treenig.
Gud utan vad Gud i inkarnationen och genom Jesu död
och uppståndelse gjort för honom. Det handlade och handlar om Guds nåd – en nåd som
inte ser några gränser.
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Ny
kyrkohandbok
bild: Ikon

Pingstdagen 2018 kommer
Svenska kyrkan att ta i bruk en
ny kyrkohandbok. Det är en
bok som innehåller ordningar
och musik för de gudstjänster
vi i huvudsak firar i Svenska
kyrkan och därmed också i
Bjärke församling. Det har varit en hel del konflikt med det
nya handboksförslaget. Särskilt är det kanske musiker i
Svenska kyrkan som haft tankar och åsikter om förslaget
och om hur det kommit till.
Men det har också funnits debatt om språket i handboken.
Här i Bjärke har vi som försök
använt oss av remissförslaget
och vi kommer under våren
att jobba med handboken för
att tillsammans med varandra
se vad som kan passa i vår församling. Om den nya handboken, som kyrkomötet beslutade om i november säger vår
ärkebiskop så här:

- Jag kan med glädje konstatera att Svenska kyrkan har fått
en kyrkohandbok som antagits
med brett stöd, konstaterar
ärkebiskop Antje Jackelén. Ett
beslut som speglar hur det ser
ut ute i församlingarna.
Antje Jackelén understryker
att det är en bra kyrkohandbok
som Svenska kyrkan fått.
- Personligen är jag mycket
glad över att dopets ställning
stärkts genom att vi fått en
doppåminnelse i kyrkohandboken.
De flesta moment i våra gudstjänster har olika alternativ. I
dopet kan böner vid dopvattnet tex se ut så här: ”O Gud,
vi tackar dig för att du i dopets
källa låter det vatten strömma
fram som ger världen liv. Tack
för att du kommer med ditt
ord och din Ande till henne/
honom/dem som ska döpas. I
Jesu Kristi namn. F: Amen.”
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En av de nyare nattvardsbönerna kan låta så här: ”O Gud, i
Kristus går du från tomhet och
död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv, så som du gav
honom livet. Räck oss i detta
bröd och vin din välsignelse
och kärlek.”
Det är spännande med en ny
handbok. Inte minst genom att
vi måste arbete med gudstjänsten igen. Och kanske se med
nya ögon, värdera och omvärdera. Och försöka skapa den
gudstjänst vi själva vill fira. Vi
kommer under våren att ha
en kväll i församlingshemmet
där vi funderar kring den nya
handboken. Det blir torsdagen
den 1 mars kl. 18.00. Mer om
handboken finns på svenska
kyrkans internetsida.
Rolf Wollert

Hawa är 26 år och har gått
skräddarutbildningen
som
Svenska kyrkan stöder genom
LWF. Hon bor i flyktinglägret
Batil i en hydda bestående av
lera och trä som familjen byggt
själva. Hon har bott i Batil sedan några år tillbaka, då hon
flydde ifrån Blue Nile i Sudan.
När Sydsudan bildades 2011
var det flera gränsområden
vars linjer inte fastställdes. I
dessa områden, bland dem
Blue Nile, uppstod strider som
tvingade människor att fly. På
grund av gerillaverksamheten
tillåter Sudan inte heller humanitär hjälp till dessa områden.
Hawa blev gift som 15-åring.
Idag har hon sex barn att försörja, den yngsta bara fem månader gammal. Innan hon gick
skräddarutbildningen var hon
som de flestaandra i lägret, beroende av FN:s matransoner.
Familjen är fortfarande bero-

ende av dessa, men idag ger
pengarnahon tjänar på att sy
och sälja kläder ett välkommet
tillskott. För de pengarna kan
hon köpa det hon behöver som
inte ingår i matransonerna.
Familjen klarar sig bättre eftersom hon också slipper byta
ransonerna mot annat vilket
annars är vanligt.
– Genom projektet har jag lärt
mig läsa, räkna, sy och nu har
jag en liten verksamhet som
stärker familjens ekonomi, säger hon.
Hawa hade tur som fick gå
utbildningen. Den är hett eftertraktad i lägret. Ett byråd
bestående av religiösa ledare
och andra samhällsaktörer, bestämmer vilka som får gå utbildningen. Deras beslut är baserade på vilka som har störst
behov. Nu bedriver Hawa en
egen verksamhet där hon syr
skoluniformer som hon säljer.
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Projektet tillhandahåller symaskinen, som hon delar med
tre andra kvinnor, och förser
också kvinnorna med allt material de behöver.
Skoluniformerna säljer hon för
100 sudanesiska pund (cirka 8
kr) per plagg. Hon syr också
kläder till sig själv, sin familj
och släktingar. Symaskinen har
hon ställt på ett bord utanför
sitt hus, så att hon ska synas.
– Då kan folk beställa av mig
när de går förbi.
Alla som går skräddarutbildningen får först gå en kurs där
de lär sig att läsa och räkna så
att de kan mäta upp tyg till exempel. Dessutom behöver de
kunna läsa och skriva för att
senare sköta en verksamhet.
Viljan att lära sig att läsa är så
stor bland de vuxna i lägret att
denna kurs ofta har dubbelt så
många deltagare än de som ska

FASTEINSAMLINGSKVÄLL
Sollebrunns församlingshem
Onsdagen den 7 mars kl 18
Det blir fikaservering,
försäljning av pyssel, lotter,
och mycket annat som vi i
församlingen bidrar med
VÄLKOMNA!
gå skräddarutbildningen. Stoltheten som kvinnorna känner när de kan skriva sittnamn istället för att sätta ett tumavtryck är enorm.
– Många vuxna har helt enkelt aldrig fått tillgång till någon sorts utbildning över huvud
taget. Därför är det här värt mycket. De får
dessutom lära sig lite engelska på dessa kurser,
vilket är väldigt populärt, säger Else Berglund,
ansvarig för Svenska kyrkans flyktinginsatser i
östra Afrika.

Hawa, 26 år.
Foto: Ikon

OM SKRÄDDARUTBILDNINGEN:
•
•
•
•
•

Hittills har 35 personer gått utbildningen.
Utbildningen pågår i 18 månader.
Hittills i år har projektet genererat 6195 skoluniformer.
Målet är att få yrkesutbildningarna certifierade så att de som gått
kursen senare kan söka arbete som skräddare var som helst.
I flyktinglägret Batil bor det cirka 43 200 flyktingar.
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Tack Ann-Marlene för alla år
Du har varit vår stöttepelare
Våren 2005 fick jag förfrågan konfirmander och annat,
om jag inte ville söka tjänsten utan också för att hon varit
som kyrkoherde i Stora Mellby en viktig person i utvecklingspastorat. Själv var jag tveksam. arbetet på församlingens olika
sektorer. Och ett viktigt bollUtan att veta något egent- plank för mig personligen.
ligen, fanns det känslan av
att det i Stora Mellby var så Under de senaste åren har
mycket konflikter, att det hon gått igenom en svår sjukskulle bli för svårt. Men jag dom, men med hopp, styrka,
tog mig en sväng med bilen medicinsk vetenskap och med
för att se och uppleva hur det böner, tagit sig tillbaka till livet.
egentligen var. Utan att veta
om jag skulle träffa någon. Nu går hon i pension, ”på riktigt”. Och vi önskar henne och
Under min rundtur kom jag hennes Rolf en fin och lång
till Långared, och i församlings- tid tillsammans med barn och
hemmet fanns Ann-Marlene barnbarn och släkt och vänner.
Pettersson. Så vi pratades vid
och jag frågade kanske något. Tack för det du givit och Guds
Men det mötet (och kanske välsignelse till dig och dina
något till) fick mig att tro att nära.
det ändå var möjligt att vara i
Stora Mellby.
Rolf Wollert
Ann-Marlene har under min
tid här varit en viktig
medarbetare, inte bara för sitt
arbete med barnverksamhet

Legenden om de
tre träden

musikal för barnkör av Karin Bengmark

framförs av

barnkören Tonﬁskarna
i mässan den 25 februari
kl. 11.00, Erska kyrka

LÅNGFREDAGSMUSIK
Lagmansereds kyrka
30 mars, kl. 18.00

Jag började arbeta i församlingen 1982. Jag har arbetat
med barn och konfirmander
som församlingsassistent. Det
har varit fantastiska år och jag
är glad att fått vara en i arbetslaget. Jag kommer att sakna
allt, men nu ska jag vara pensionär och göra det som faller
mig in.
Vad jag vill dela med mig:
Vad är lycka för mig? Att varje
dag tänka på 3 saker som
jag är tacksam för. Hur än
livet ser ut för övrigt. Och
ägna 2 timmar i veckan åt
att hjälpa någon annan.
Det ska jag försöka göra.
Ann-Marlene Pettersson

Musikmässa på
Jungfru Marie bebådelsedagen:
Erska kyrkokör framför tillsammans med solister, ﬂöjt,
stråkkvartett och orgelharmonium, sångcykeln
Sju Mariasånger av John L Bell.
En skildring Marias liv från bebådelsen till Jesu korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd. Ett liv som
pendlar mellan djupaste tragedi till höjden av glädje.

Erska kyrka den 18 mars kl. 11.00
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Välkommen att fira gudstjänst!
11 februari
Fastlagssöndagen - Kärlekens väg Kl. 10 Ekumenisk Gtj Equmenia Långared
Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 15 Familjegudstj.
Magra kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka
14 februari
Askonsdagen - Bön och fasta Kl. 18 Askonsdagsmässa Sollebrunns �
18 februari
1 i fastan - Prövningens stund Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Magra kyrka
25 februari
2 i fastan - Den kämpande tron Kl. 11 Mässa
Erska kyrka *
Kl. 15 Gudstjänst
Långareds kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
4 mars
3i fastan - Kampen mot ondskan Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Magra kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka
11 mars
Midfastosöndagen - Livets bröd Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst Stora Mellby kyrka
18 mars
Jungfru Marie bebådelsedag - Guds mäktiga verk Kl. 11 Musikmässa
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Antens kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Lagmansered kyrka
25 mars
Palmsöndagen - Vägen till korset Kl. 10 Gudstjänst
Magra kyrka
Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Långared kyrka
26 mars
Kl. 18 Passionsandakt Sollebrunns �
27 mars
Kl. 18 Passionsandakt Sollebrunns �
28 mars
Kl. 18 Passionsandakt Sollebrunns �
29 mars
Skärtorsdagen - Det nya förbundet Kl. 18 Ek Skärtorsdmässa Långared kyrka
Kl. 18 Skärtorsdmässa Stora Mellby kyrka
Kl. 20 Ek Skärtorsdmässa Magra kyrka
Kl. 20 Skärtorsdmässa Antens kyrka
Kl. 20 Skärtorsdmässa Erska kyrka
30 mars
Långfredagen - Korset Kl. 11 Gudstjänst
Erska kyrka
kl. 15 Ekumenisk Passionsvandring
Kl. 18 Musikgudstjänst Lagmansered kyrka
31 mars
Påskafton - Genom död till liv Kl. 23.30 Ek Påsknattmässa Erska kyrka

1 april
Påskdagen - Kristus är uppstånden Kl. 10 Ek Gudstjänst
Equmeniakyrkan Långared
Kl. 10 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Erska kyrka *
Kl. 18 Gudstjänst
Magra kyrka
Kl. 18 Mässa
Antens kyrka
2 april
Annandag påsk - Möte med den uppståndne Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
8 april
2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
15 april
3:e söndagen i påsktiden - Den gode herden Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka
22 april
4:e söndagen i påsktiden - Vägen till livet Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Magra kyrka
29 april
5:e söndagen i påsktiden - Att växa i tro Kl. 11 Mässa
Erska kyrka *
Kl. 15 Mässa
Antens kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst Stora Mellby kyrka
6 maj
Bönsöndagen - Bönen Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Magra kyrka
10 maj
Kristihimmelfärds dag - Herre över allting Kl. 8
Otta
Gräfsnäsparken
Kl. 8
Otta
Långareds �
Kl. 11 Mässa
Lagmansereds kyrka
13 maj
Söndagen före pingst - Hjälparen kommer Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka
19 maj
Pingstafton
Kl. 14 Ek konﬁrm.red Långareds kyrka
20 maj
Pingstdagen - Den heliga Anden Kl. 10 Mässa m konﬁrm Långareds kyrka
Kl. 11 Mässa
Erska kyrka *
Kl. 15 Gudstjänst
Magra kyrka
21 maj
Anndandag pingst - Andens vind över världen Kl. 18 Gudstjänst
Lagmansered kyrka
27 maj
Heliga trefaldighets dag - Gud - Fader, Son och Ande Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Stora Mellby 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? Ta kontakt med någon av våra präster eller
diakoniassistent, eller bli vidarekopplad via pastorsexpeditionen, 0322–837 00.

* = TA BUSSEN TILL ERSKA KYRKA

Kyrkbussen avgår 40 min före Gudstjänsttid.

25/2, 1/4, 29/4 och 20/5

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!
**= Kyrkbåtmässan är i Långareds kyrka och har en annan resväg, se sid 4.
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Välkommen till Bjärke församlings
barn- och ungdomsverksamhet!
VT 2018 – v.3 - v.21
M I N I O R E R
för dig som går i årskurs F-3

S M Å S T U N D
för barn 0-5 år och föräldrar

J U N I O R E R
för dig som går i årskurs 4-6

Sollebrunn församlingshem, nedre våning
Torsdagar 13.00 – 14.30 (årskurs F-1)
Vi hämtar dem på skolan kl 13 och lämnar
på fri�ds om de inte ska bli hämtade!
Tisdagar 15.00 – 16.30 (årskurs 2-3)

Sollebrunn församlingshem, nedre våning
Måndagar 10 - 12

Sollebrunn församlingshem
Onsdagar 17.30 - 19.30

Stora Mellby församlingshem
Tisdagar 10 - 12

Långared församlingshem
Onsdagar 17.30 - 19.30

Stora Mellby församlingshem
Måndagar 12.30 – 14.00 (årskurs F-1)
Måndagar 14.30 – 16.00 (årskurs 2-3)

Långared församlingshem
Onsdagar 10 - 12

Magra församlingshem
Torsdagar 12.00 – 14.00 (årskurs F-1)
Fredagar 12.00 – 14.00 (årskurs 2-3)

Småstund är en ”öppen förskola”-verksamhet där man kan komma när man vill.
På slutet ﬁnns det ﬁka och vid 11 blir det
sångstund.

Stora Mellby församlingshem
med inriktning ﬁlm? Gör intresseanmälan
�ll Annie.

Långared församlingshem
Onsdagar 15.00 – 16.30 (årskurs F-3)
Miniorerna är en del av Svenska Kyrkans
vardagsverksamhet för barn och vi träﬀas i
församlingshemmen.
Vi leker, pysslar, spelar spel, sjunger, har
andaktsstund och mycket mer!

M U S I K A L P R O J E K T
FIA MED KNUFF

Barnmusikalprojekt i Stora Mellby
Under några onsdagar övas det med
början onsdagen 21 februari.
Musikalen 'Fia med knuﬀ' (skriven av Jacob
Skarrie) framförs 25 mars kl.15 i Stora Mellby
kyrka. Från åk 2-6. För anmälan och
info kontaktar man Ulf Esborn

Juniorerna är en del av Svenska Kyrkans
vardagsverksamhet för barn och vi träﬀas i
församlingshemmen.
Vi leker, pysslar, spelar spel, sjunger, har
andaktsstund och mycket mer!

BARNTIMMAR
för dig som är 4-5 år

Magra
Tisdagar och Fredagar 8.30 - 11.30
Stora Mellby
Måndagar 8.30 - 11.30
Barn�mmarna är en del av Svenska Kyrkans
vardagsverksamhet för barn och vi träﬀas i
församlingshemmen.
Vi leker, pysslar, spelar spel, sjunger, har
andaktsstund och mycket mer!
Anmäl er �ll Siv eller Katarina.

M U S I K U

Årskurs F-1 Onsdagar 13.00 – 13.45
Sollebrunns församlingshem

L

Vi hämtar dem på skolan kl 13 och lämnar
på fri�ds om de inte ska bli hämtade!
På Musikul så har vi helt enkelt kul med
musik, vi kanske sjunger, dansar, leker eller
bygger e� instrument.

TO N F I S K A R N A
Barnkkör för dig i årskurs 2 och uppåt

K Ä L L A R N
för dig som går i årskurs 6 - 9 (+)

Sollebrunns församlingshem
Torsdagar kl 15.00-20.00
Här ﬁnns spel, pingis, soﬀor, läxhjälp mm

Kontakt
Annie Karlevid, 0322-837 29, annie.karlevid@svenskakyrkan.se.
Kers�n Karlsson, 0322-837 12, kers�n.k.karlsson@svenskakyrkan.se
Katarina Klintenberg, 0322-837 25, katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se.
Siv Ekman, 0322-837 27, siv.ekman@svenskakyrkan.se.
Ulf Esborn, 0730-33 13 32, ulf.esborn@svenskakyrkan.se (Musikul & Musikalprojekt).
Johan Mellgren, 0322-837 13, johan.mellgren@svenskakyrkan.se (Tonﬁskarna).
Magnus Dahlqvist, 0322-837 14, magnus.dahlqvist@sveskakyrkan.se (källarn).

Sollebrunns församlingshem
Onsdagar kl 17-18
Startar den 17 januari

