Kyrkbladet

Angel är två och

och bor med sin mamma
Bella och pappa Prosper
i flyktinglägret Kakuma i
norra Kenya
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”Tror du på Gud?”

Vi ställer sällan frågan till varandra. Kanske för att
det är en väldigt privat fråga. Eller kanske för att
vi är rädda för svaret. Eller möjligen för att vi inte
riktigt vet vad vi menar med frågan. Många av oss
har ju lärt sig att tro betyder någon slags vetskap.
Att vi med våra hjärnor har kunskap om tron, Vad
man säger om Gud och Jesus och kyrkan. Katekesen! Eller som när vi i kyrkan läser upp trosbekännelsen som en slags koll på att man tror på rätt
sätt. Och det är klart att kunskap är bra och det är
roligt att veta mycket och ha specialkunskaper.
Fast frågan kunde kanske egentligen i stället vara:
Vad finns det som du hänger upp ditt liv på, när
det är trasigt och går i kras. Det är klart att allting
är enkelt när solen skiner och alla är glada. Men
när så inte längre är fallet. Var finns tryggheten
då? Är det att ha pengar, eller att ha en fin bil, eller
att internet är snabbt, eller att…….Livet ut-/in-/
avvecklas ju i skiftande tempo och det är klart att
om din Gud är den som ständigt ger dig goda gåvor och ser till att din ekonomi är i ordning och din
hälsa ok, så händer det nåt när du förlorat mycket
och konkursen grinar i porten och drömmen om
god hälsa bara är en dröm. För livet går ju vidare
på nåt sätt ändå.
Har det då nån betydelse att Jesus från Nasaret
dog på ett kors? Övergiven av alla, utom några.
Behöver vi inte ständigt ompröva vår livsinställning och livsuppfattning, om vi inte vill gå igenom
tillvaron med skygglappar för ögonen och bara
försöka se det vi vill se, istället för det som behöver synas.
Man säger att vi lever i en värld där ytan får alltmera plats och blir viktigare och viktigare för

människor. Snabba kickar, omedelbar behovstillfredsställelse, istället för långsiktighet och fördjupning. Alla snabba kickar ger oss det vi behöver för stunden, men utarmar oss i grunden. För
ditt och mitt liv är inte kortsiktiga, utan långsiktiga. Våra liv har rötter in i evigheten. Så när vi läser
berättelsen om Jesus från Nasaret, har den berättelsen trådar in i din och min livsberättelse. Vi möter varandras liv på korset. Övergivna, utblottade,
hopplösa. Och där i vår hopplöshet, föds hoppet
på nytt. Livet börjar sakta gro ur det som var dött.
Det som gick i kras var inte emot livet, utan var
livet. Smärtan var inte något vi behövde värja oss
emot, utan var det som gav oss vägen igenom.
Tror du på Gud? Jag tror, på den Gud som går med
mig/för mig/ i mig, i smärta, ångest och lidande
och död, till ständigt nytt liv. Och det jag tror Gud
gör för mig, vet jag att han också gör för dig.
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Välkommen att vara med!
Rolf Wollert

Foto: Magnus Dahlqvist
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Bjärke församling

PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling

Besöksadress: Centrumgatan 9, 441 70 SOLLEBRUNN
Postadress:
Bjärke församling, Box 114, 441 11 SOLLEBRUNN
Telefon: 0322 - 837 00
epost: bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag
onsdag 			

”VÄRMESTUGAN”
med soppa, kaffe och gemenskap
i Sollebrunns församlingshem
tisdagar kl . 11.00-13.30.
Middagsbön 11.30.
Stängt 16 april (Stilla veckan)

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
Facebook: www.facebook.com/bjarkeforsamling
PERSONAL
Administration
Kyrkoskrivare Heinz Böhm		
0322 - 837 00
heinz.bohm@svenskakyrkan.se
Ekonomiassistent Ann-Christin Karlsson
0322 - 837 10
ann-christin.karlsson@svenskakyrkan.se				
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
0322 - 837 14
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Präster
Kyrkoherde Rolf Wollert 		
0322 - 837 04
rolf.wollert@svenskakyrkan.se
Komminister Joakim Schön		
0322 - 837 06
joakim.schon@svenskakyrkan.se
Komminister Robert Sörstrand
0322 - 837 08
robert.sorstrand@svenskakyrkan.se
Diakoni
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Kyrkomusiker Johan Mellgren
0322 - 837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Jens Helander
0322 - 837 09
jens.helander@svenskakyrkan.se
Organist Robert Jenderman
0322 - 837 22
robert.jenderman@svenskakyrkan.se
Barnverksamhet
Barnledare Katarina Klintenberg 		
0322 - 837 25
katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se
Barnledare Siv Ekman 		
0322 - 837 27
siv.ekman@svenskakyrkan.se
Barnledare Katja Ryberg		
0322 - 837 03
katja.ryberg@svenskakyrkan.se
Ungdomsverksamhet
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
0322 - 837 14
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Komminister Joakim Schön		
0322 - 837 06
joakim.schon@svenskakyrkan.se

I DEN MÅN DET FINNS, ANVÄNDER VI
EKOLOGISKA RÅVAROR
VI ANVÄNDER ALLTID SVENSKA KÖTT- OCH
KYCKLINGPRODUKTER I VÅRA SOPPOR.

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

Ekumeniska ”Dagledigträffar”
i Sollebrunn kl 11.00

20 /3
17/4
15/5

Pingstkyrkan - Eivor Andersson
Gräfsnäskyrkan - Lasse svensson
(Skjuts från Sollebrunns
församlingshem kl. 10.30)
Sollebrunns församlingshem
Monica Eckerdal – ”Vad är
jourhavande präst”

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
Vaktmästare Martin Hägglund		
martin.hagglund@svenskakyrkan.se

Ekumeniska ”Kretsträffen”
i Långaredsbygden kl 10.30

7/3
4/4
2/5
13/6

kl 9 - 12
kl 13 - 15

Equmnikyrkan i Loo
Vänga missionshus
Equmeniakyrkan i Långared
Utfärd i närområdet

Fastigheter
Vaktmästare Jan-Åke Holgersson
jan-ake.a.holgersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Katarina Eriksson
Vaktmästare Anneli Andersson 		

Tisdagar kl 17.00-19.00
Sollebrunns församlingshem
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Förtroendevalda
Kyrkofullmäktiges ordförande
Bo Lundbladh			
bo.lundbladh@tele2.se
Kyrkorådets ordförande
Karin Backlund 				
karin74backlund@gmail.com

0322 - 837 17
0322 - 837 18
0322 - 837 19
0322 - 837 11

0322 - 837 16
0322 - 837 23
0322 - 837 15

0705 - 40 03 82
0705 - 76 81 84

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.

6/4, 4/5

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 tredje torsdagen i månaden
kl. 11-13 i Sollebrunns församlingshem

VÄLKOMMEN

21/3, 18/4 och 16/5

En stund för själen

Har du frågor kan du ringa

STILLA BÖN

Katarina Malmqvist 0322-837 05

för dig själv och dem
runt omkring.

Bjärkegården

Torsdagar jämna
veckor kl. 18.00

Veckomässa kl. 16.00
20/3, 15/5

i Andaktsrummet,
Sollebrunns församlingshem

Döpta:
Robin Johannes Jonsson
Lias John Olsson De La Haye
Linnéa Ida Maria Björk

Avlidna:
Anders Åke Sigvard Ödlund
Anna Ingegärd Sultan Tulokas
Ann-Britt Katharina Johansson
Anne-Marlene Christina Petersson
Bengt Oskar Gilbert Sköld
Dan Lennart Höglund
Julian Sebastian Lazef Sahlgren
Kent Lennart Jakobsson
Ulla Margareta Wahlmark
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Personal
Vi fick en ny präst till oss i Bjärke församling
den 1 januari. De flesta har väl redan träffat
honom på våra gudstjänster eller i någon av
våra verksamheter. Robert Sörstrand, kommer närmast från Sävedalen. Han har redan
blivit ett gott inslag i vårt arbetslag och vi
önskar honom allt gott och välsignelse i hans
nya tjänst.

Mölndal och finns hos körerna och på
expeditionen tisdagar och onsdagar.
Vi hälsar honom välkommen och ber
om Guds välsignelse över hans tjänst.

En av våra säsongsanställda på kyrkogården
slutar. Leif Svensson, med ålderns rätt drar
han sig tillbaka och vi tackar för hans insats
för oss i Bjärke. Allt gott önskar vi honom i
Jens Helander har anställts som församlings- hans nya livssituation.
musiker januari 2019. Jens, som många
känner väl sedan han varit vikarie under en Processen med att finna nya säsongsanställda
period, kommer att han ansvar för kyrko- har redan dragits igång och är troligen
körerna i Magra och i Anten. Dessutom avslutad när detta blad kommer i din hand.
kommer han att spela vid gudstjänster och
förrättningar. Jens bor med sin familj i

Framsidesbild
Angel är två och och bor med sin mamma Bella och
pappa Prosper i flyktinglägret Kakuma i norra Kenya.
Hennes storasyster dog av en oförklarlig sjukdom
trots flyktinglägrets sjukhus. Angel växer upp i flyktinglägrets hårda tillvaro.Matransoneringen har den
senaste tiden halverats och föräldrarna får kämpa hårt
för att ge sin dotter tillräckligt med mat.
Föräldrarna Prosper och Bella berättar att Angel är en
viljestark liten tjej. Hon lärde sig gå redan vid 9 månaders ålder och pratar redan i hela meningar. Hon vet
vad hon vill och följer i sin mammas fotspår. Mamma Bella jobbar med att mobilisera tjejer inom den
fritidsverksamhet som Svenska kyrkans internationella
arbete stödjer på plats i flyktinglägret.
foto:Jesper Wahlström /Ikon

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.
Swisha din gåva till

900 1223

svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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På gång
Kyrkorådet planerar att under hösten 2019
förbättra Magra kyrkas tillgänglighet. Tanken
är att under orgelläktaren göra plats för en
toalett. Det har saknats en som är lättillgänglig
för våra kyrkobesökare. Dessutom kommer
det att inredas ett enklare pentry, med möjlighet till ett enkelt kyrkkaffe. För detta kommer det att tas bort några bänkar under orgelläktaren. Förändringen har fått muntligt
tillstånd, och det ligger ansökan inne hos länstyrelsen och kommunen för bygglov.
En askgravlund och minneslund planeras i
Långared. Platsen var redan utsedd och delvis
planerad, när det visar sig att den är en fornminnesplats, som lyder under särskilda regler och förordningar. Så Kyrkorådet har varit
tvungna att tänka om och nya planer görs nu
för att inrätta lundarna inne på den gamla
kyrkogården i Långared. Den planeras fortfarande vara färdig hösten 2019.
Alla våra kyrkogårdar håller på att digitaliseras. Det betyder att det kommer att göras
digitala kartor över kyrkogårdarna som visar
gravar, gångar, gräsytor mm. Det har visat sig
att våra gamla gravkartor behöver uppdateras och med de digitala gravkartorna finns
det möjlighet att koppla kartan direkt till
gravregistret för att förenkla och effektivisera
hanteringen av gravskötslar mm…Arbetet är
beräknat att bli klart under våren 2019.

I väntan på våren ….
Om vädret tillåter börjar vi med vårstädning i
mitten av mars månad. Vi tar bort granris, tvättar
gravstenar och jordförbättrar våra skötselgravar.
Vårplanteringen av penseér kommer ske under
vecka 15 och vecka 16.
Ta hem era gravlyktor. Tänk på att inte använda
och/ eller förvara glasföremål vid era gravplatser.
Glassplitter, brandrisk……
Om ni funderar över gravskötsel kontakta då Heinz på tel 0322-837 00
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Jag kunde inte
lämna bort honom
Efter tolv år i flyktinglägret har flerbarnsmamman Nadiwas hopp om att komma därifrån falnat,
men livsglöden har inte brunnit ut. Med hjälp av en spargrupp har hon startat en mataffär och
hennes omsorger räcker även för Mohammed - ett av många föräldralösa barn.
Foto: Jesper Wahlström
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Nadiwa har öppnat en mataffär. Inkomsterna bidrar till att familjen går runt och gör att hon kan laga
bra, näringsrik mat till barnen. Foto: Jesper Wahlström
Nadiwas make arresterades och fängslades av regimen i deras hemland i östra Afrika. Varför hennes man sattes i fängelse vet hon inte. Hon vet inte
heller var han hålls fången eller om han överhuvudtaget lever. Hon vet bara att hon och barnen
inte kunde vara kvar i landet. De tvingades fly till
Kenya, och placerades i flyktinglägret Kakuma,
där de nu bott i över tolv år.

- Jag försökte hjälpa dem, de fick bo hos mig och
jag sa till henne att eftersom hon kunde laga mat
så kunde hon skaffa ett jobb och tjäna pengar.
Hon jobbade i tre månader och sparade pengarna. Sedan stack hon. Hon lämnade sin egen son!
Om jag skulle träffa henne idag skulle jag ha så
många frågor. Vad kan vara anledningen till att
lämna sitt eget barn!?

– Vi är här för att vi inte har någon annanstans att
bo. Vi har fått skydd här men det är inte säkert.
Det är en kamp varje dag, säger Nadiwa.

Ensamma barn behöver en fosterförälder
Nadiwa tittar med sorgsna ögon på Muhammed,
som står tyst och stilla i dörröppningen till deras
hem.

Lönen räcker inte till
– Maten räcker inte, pengarna räcker inte. Jag går
långt till fots varje dag till jobbet men jag tjänar
mindre än 500 kronor per månad. Ena månaden
köper jag skor åt ett av barnen, nästa månad till
nästa barn, och när alla fått skor behöver den första nya skor igen.

– Jag trodde först att hon skulle komma tillbaka.
Men jag visste inte vad jag skulle göra med Muhammed. Han kunde inte sitta ensam i mitt hem
medan jag gick till jobbet. Så jag tog med honom
till LVFs barnskyddsgrupp och sa att han måste gå
i skolan. Men de sa att han behövde en fosterförälder som kunde skriva pappren och ta hand om
honom.

En dag för drygt fem år sedan kom en ung kvinna från Nadiwas hemland till lägret med sin femåriga son Muhammed. Kvinnan berättade för
Nadiwa att hon inte var välkommen hem till sin
familj eftersom hon var ogift när barnet föddes.
Hon hade rest till Nairobi för att leta efter pappan
till sin son, men eftersom hon befann sig illegalt i
Kenya förflyttades hon mot sin vilja till Kakuma
flyktingläger.

– Mina barn ville inte att jag skulle skriva pappren. De sa till mig: ”Nej – gör det inte! Vi vill inte
vara kvar här i tolv år tills han blir myndig!” Men
jag kunde inte lämna bort honom, han hade ingen
annan än mig. Jag frågade vad hans mormor och
morfar hette, men han sa bara ”mormor och morfar”, han kunde inte namnet på någon i sin familj.
Han var så liten.
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Foto: Jesper Wahlström
Ensamma barn i Kakuma flyktingläger behöver
en fosterförälder. I första hand placeras barn hos
släktingar, men om det inte finns någon de känner så försöker LVF hitta lämpliga fosterföräldrar
bland dem med samma nationalitet. Det kan vara
svårt att finna någon lämplig familj som är redo
att ta sig an ytterligare ett barn i en redan utsatt
situation med brist på mat, husrum och pengar.
LVF organiserar stödgrupper för fosterföräldrarna så de kan hjälpa varandra genom samtal och
gemensamt sparande.

Nadiwa har öppnat en mataffär. Inkomsterna bidrar till att familjen går runt och gör att hon kan
laga bra, näringsrik mat till barnen.
Nadiwa plockar bland tomaterna inne i sin lilla
affär. Hennes äldsta dotter tänder kolugnen utanför och sätter på en stor gryta med olja. Det ska
bli pommes frites att sälja. Muhammed går in
och byter om från sin skoluniform för att gå på
fotbollsträning, arrangerad av LVFs ungdomssektion. Han gillar att spela fotboll och Nadiwa säger
att det är den enda gång hon ser honom glad. Hon
säger att han haft det svårt, men att hon tycker att
hon ser en ljusning – att han börjar acceptera henne.

Startade mataffär med pengar från spargruppen
Nadiwa berättar om hur hon genom spargruppen
lyckades starta en egen mataffär.

– Han sa till mig att om han får åka härifrån så vill
han åka med mig.

– Jag frågade en vän som säljer frukt om jag kunde få numret till leverantören. Sen pratade jag
med alla i mitt bostadsområde och sa att de skulle
spara pengar för att snart finns frukt och grönsaker att köpa. I spargruppen ger alla 100 kronor
varje månad och turen går runt att få pengarna.
När det blev min tur att få 700 kronor ringde jag
och beställde potatis, tomater och bananer. Och
maten kom! Då kunde jag sälja och beställa mer
igen och så har det fortsatt. Det blir inga pengar
över men det räcker så att jag och barnen kan äta
bra mat varje vecka.

Livet i flyktinglägret går vidare, vardagen rullar
på. Hoppet om att komma därifrån har falnat i
takt med åren som passerat. Men Nadiwa ger sina
barn uppmuntrande blickar och konstaterar:
– Gud gav mig det här livet. Och Gud gav mig de
här barnen att ta hand om.

Text: Susanna Olivin
Svenska kyrkans internationella arbete
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Samma himmel.
Samma rättigheter.
Men verkligheten
ser olika ut.
Var med i kampen för människors rätt att få
resa sig starkare ur en katastrof.
Stöd Svenska kyrkans internationella arbete.
Swisha din gåva till 900 1223. Tack!

Bakom varje siffra finns en
människa

135 miljoner människor i världen är i akut
behov av humanitärt stöd. En siffra svår att
förstå, men bakom den finns människor som
fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld
och naturkatastrofer. För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och
utsatthet. Svenska kyrkans internationella
arbete stödjer humanitära insatser över hela
världen. Dina gåvor används där behoven är
som störst. Tillsammans kan vi rädda liv!

OM SVENSKA KYRKANS INTERNATIOHUMANITÄRT STÖD SOM SER HELA NELLA ARBETE MED HUMANITÄRA
MÄNNISKAN
INSATSER
Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder
miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet,
värdighet och behöver stöd för att leva vidare.
Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta
prioritet när katastrofen är ett faktum. De
som drabbas hårdast är de som från början
har minst resurser eller saknar skyddsnät.
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen. Det
ger människor möjlighet att:

Tack vare kyrkornas världsvida nätverk finns
vi redan på plats om katastrofen kommer.
Svenska kyrkans internationella arbete är
medlem i ACT-alliansen – en sammanslutning av mer än 150 kyrkor och trosbaserade
biståndsorganisationer som finns över hela
världen. När en katastrof inträffar ger vi stöd
till de ACT-medlemmar som arbetar i katastrofområdet. Den största styrkan är att vi genom detta nätverk finns på plats före, under
och efter katastrofer. Dels kan det handla om
ekonomiskt stöd, men också teknisk support
- Känna trygghet
och kapacitetsbyggnad om det efterfrågas av
Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att
våra partner på plats.
människor överlever. Det ger också kraft att
Svenska kyrkans internationella arbete är levåga tro på tillvaron igen.
dande i psykosocialt arbete inom ACT-alliansen och skickar ut personal från vår psyko- Få möjlighet att utvecklas
Utbildning, självhjälpsgrupper och spar och sociala personalpool vid efterfrågan. När en
lånegrupper – en trygg inkomst eller en buf- katastrof vänder upp och ner på allt, handlar
fert minskar utsatthet och bygger självstän- det psykosociala arbetssättet om att ge stöd
på rätt sätt i varje steg mot ett tryggt liv igen.
dighet.
Psykosocialt arbete handlar om att möta
människors behov att få vara delaktiga. Att
- Hitta ett sammanhang
När människor kan påverka sina liv minskar återfå kontrollen över sina egna liv och bli akstress, oro och psykisk ohälsa. Delaktighet, tiva överlevare.
möjlighet att organisera sig och vara aktiv gör
det lättare att bygga en ny vardag.

STÖD SVENSKA KYRKANS
INTERNATIONELLA ARBETE!

- Resa sig starkare
När människors behov står i fokus och huma- Swisha din gåva till 900 1223. Tack!
nitärt stöd utformas med respekt för individen växer tron på framtiden.
Läs mer:
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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JUNIORER i Långared
VÅREN 2019 TRÄFFAS VI UNDER 8 VECKOR PÅ ONSDAGAR
KL 17.30-19.30 I LÅNGAREDS FÖRSAMLINGSHEM
START VECKA 8 - SLUT VECKA 15.
ANMÄLAN TILL
SIV 0322 - 837 27 ELLER KATARINA 0322-837 25

Tisdagen den 26 mars kl 18 - 21
Sollebrunns församlingshem

FASTEINSAMLING
kaffeservering, försäljning, lotteri och mer

KOM MED I BARNKÖREN
TONFISKARNA!
GÅR DU I ÅRSKURS 2 – 6 OCH TYCKER OM ATT SJUNGA?
DÅ ÄR SVENSKA KYRKANS BARNKÖR NÅGOT FÖR DIG? VI SJUNGER,
LÄR OSS OCH HAR KUL MED SÅNG OCH MUSIK. VI TRÄFFAS
EN GÅNG I VECKAN, ONSDAGAR KL. 17 - 18, I SOLLEBRUNNS
FÖRSAMLINGSHEM.
HOPPAS VI SES OCH HÖRS!

KÖRLEDARE JOHAN MELLGREN, TEL. 0322 -837 13
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JULGRANSPLUNDRING

Söndagen den 20 januari firades det familjemässa i Sollebrunns församlingshem. Barnen från
våra verksamheter var med och sjöng flera sånger. Vår nya komminister Robert Sörstrand
ledde gudstjänsten. Det var ett sjuttiotal beskare vilket var trevligt. Efteråt samlades alla till
julgransplundring.

Barndag i Vara
Barn från verksamheten åkte på
resa till Vara.
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Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Getsemane
Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till dem: ”Sitt
kvar här, medan jag går dit bort och ber.” (Joh 26:36)
Den 6 mars börjar årets fasta inför påsken. Passa på att äta många semlor innan. För det var
väl så semlan en gång kom till, med sin myckna grädde, för att fylla upp den som äter dem
inför den stundande avsaknaden av viss mat. Ja så där är det ofta i livet; det gäller att
förbereda sig.
Ser vi på Jesus, så förberedde han sig hela tiden. Inför sin uppgift med att skaffa sig
lärjungar, förberedde han sig genom att han var ute i öknen. Inför sina vandringar i Galiléen
så gick han ofta upp på ett berg och bad. Inför sin vandring mot Golgata drog han sig avsides
till Getsemane trädgård. Kanske är detta med förberedelser något som har följt med lärjungaskapet till Kristus.
Det var ett barn till en predikant, som en dag i skolan fick frågan om vad föräldern
arbetade med. Barnet funderade en stund, och svarade sedan: ”Förbereder sig”.
Det är viktigt med förberedelser, men också att hitta en balans så att det inte varken
blir för mycket eller för lite av förberedelse eller genomförande. Jesus stannade inte i öknen,
satt inte kvar på berget, eller förblev i Getsemane. Det utmynnade i en uppgift. Han gjorde
sig redo att utbreda Guds rike.
Kanske allt i vårt lärjungaskap är en livslång balansgång mellan förberedelse och genomförande. Allt för att ge vidare gudsriket till vår omgivning. Bönen lägger grunden för vardagen.
Nattvarden preparerar inför att dela med sig. Och fastan förbereder inför påsken.
Joakim Schön
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MUSIKGUDSTJÄ N ST E R
17 mars
2:a söndagen i fastan
kl. 18:00 ”I gränslandet”
Magra kyrka
- Vad är en visa? Vad är en psalm? Och vad finns
däremellan?
En utforskande konsert med Magra och Antens
kyrkokörer, solister och musiker; Jens Helander.

24 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
kl. 18:00 ”I dina vingars skugga”
Stora Mellby kyrka
Mässa i folkton av Erik Tilling. Solist: Erik Mjönes.
Stora Mellby, Antens och Magra kyrkokörer, solister
och musiker; Jens Helander, Robert Jenderman.
14 april
Palmsöndagen
kl. 18:00 Musik inför Stilla veckan
Långareds kyrka
Buxtehude - Preludium fiss-moll
Scheidt - Da Jesus an dem Kreuze stund
Messiaen - Den himmelska måltiden
Sjögren - Preludium och fuga g-moll
Robert Jenderman, orgel

18 april
Skärtorsdagen
kl. 18:00 Ekumenisk Skärtorsdagsmässa
Långareds kyrka
Långaredskören; Robert Jenderman.
21 april
Påskdagen
kl. 10:00 Påskdagsgudstjänst
Magra kyrka
Magra kyrkokör; Jens Helander.
kl. 18:00 Påskdagsmässa
Antens kyrka
Antens kyrkokör; Jens Helander.
kl. 18:00 Påskdagsgudstjänst
Stora Mellby kyrka
Mellbykören; Robert Jenderman.
19 maj
Femte söndagen i påsktiden
kl. 11:00 Gästspel i Erska
Erska kyrka
Antens kyrkokör; Jens Helander.
kl. 18:00 Gästspel i Stora Mellby
Stora Mellby kyrka
Magra kyrkokör; Jens Helander.
30 maj
Kristi himmelsfärds dag
kl. 09:00 Gökotta
Långareds församlingshem
Långaredskören; Robert Jenderman.
11/6
Pingstdagen
kl. 11:00 Kyrkbåtsmässa
Långareds kyrka
Församlingens alla körer, musiker och präster.

Sjung i kör!
Välkommen med i den musikaliska och sociala gemenskapen i någon av våra kyrkokörer, man
och kvinna, ung som gammal! Vi träffas ungefär en gång i veckan och repeterar och medverkar
regelbundet med sång i våra kyrkor med en repertoar som sträcker sig över olika genrer.
Hör gärna av dig till någon av körledarna för mer information.
Antens kyrkokör
tisdagar kl. 19 i Kvarnabo församlingshem.
........................................................................................................................................................
Långareds kyrkokör tisdagar kl. 19 i Långareds församlingshem.
........................................................................................................................................................
Magra kyrkokör
onsdagar kl. 18.30 i Magra församlingshem.
........................................................................................................................................................
Erska kyrkokör
onsdagar kl. 19 i Sollebrunns församlingshem.
........................................................................................................................................................
Stora Mellby kyrkokör torsdagar kl. 19 i St Mellby församlingshem.
........................................................................................................................................................
Alla får sjunga-kören torsdagar, jämna veckor kl. 19 i Sollebrunns församlingshem
En kör för dig som vill sjunga tillsammans med andra under avslappnade former.
Vi sjunger framförallt enstämmigt och inga förkunskaper krävs. Oerfarna och
erfarna sångare är varmt välkomna.

Kontakt:
		
		

Erska och Alla får sjunga-kören; Johan Mellgren, tel. 837 13
Långared och Stora Mellby, Robert Jenderman, tel. 837 22
Anten och Magra, Jens Helander, (vik ht 2018) tel. 0708-19 04 02
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Välkommen att fira gudstjänst!
10 mars
1:a söndagen i fastan
Kl. 11 Mässa		
Kl. 18 Gudstjänst
17 mars
2:a söndagen i fastan
Kl. 10 Mässa		
Kl. 11 Mässa		
Kl. 18 Musikgudstjänst
Kl. 18 Mässa		

Erska kyrka
Stora Mellby kyrka

20 april
Påskafton/Påsknatten
Kl. 23.30 Ek. Mässa

Erska kyrka

Antens kyrka
Erska kyrka*
Magra kyrka
Lagmansereds kyrka

21 april
Påskdagen
Kl. 10 Gudstjänst
Kl. 15 Gudstjänst
Kl. 18 Mässa		
Kl. 18 Gudstjänst

Magra kyrka
Erska kyrka
Antens kyrka
Stora Mellby kyrka

20 april
Annandag påsk
Kl. 11 Mässa		

Erska kyrka

28 april
2:a söndagen i påsktiden
Kl. 11 Mässa		

Erska kyrka

5 maj
3:e söndagen i påsktiden
Kl. 11 Mässa		
Kl. 15 Gudstjänst
Kl. 18 Gudstjänst

Erska kyrka
Stora Mellby kyrka
Magra kyrka

8 maj
Kl. 8

Magra kyrka

24 mars
Jungru Marie bebådelsedag
Kl. 10 Gudstjänst
Långareds kyrka
Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18 Musikmässa
Stora Mellby kyrka
31 mars
Midfastosöndagen
Kl. 10 Mässa		
Långareds kyrka
Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 15 Familjegudstjänst Magra kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka
3 april
Kl. 8
Mässa		

Stora Mellby kyrka

7 april
5:e söndagen i fastan
Kl. 11 Mässa		

Erska kyrka

14 april
Palmsöndagen
Kl. 10 Gudstjänst
Kl. 10 Gudstjänst
Kl. 11 Mässa		
Kl. 18 Gudstjänst
Kl. 18 Musikgudstjänst

Magra kyrka
Antens kyrka
Erska kyrka*
Stora Mellby kyrka
Långareds kyrka

15 april
Kl. 18 Passionsandakt

Sollebrunns förs.hem

16 april
Kl. 18 Passionsandakt

Sollebrunns förs.hem

17 april
Kl. 18 Passionsandakt

Sollebrunns förs.hem

18 april
Skärtorsdagen
Kl. 18 Ek. Mässa
Kl. 18 Skärtorsd.mässa
Kl. 20 Skärtorsd.mässa
Kl. 20 Skärtorsd.mässa

Långareds kyrka
Stora Mellbys kyrka
Erska kyrka
Antens kyrka

19 april
Långfredagen
Kl. 11 Gudstjänst
Erska kyrka
Kl. 15 Ek. Passionsvandring
Start vid Sollebrunns fh avslut i Pingstkyrkan

Mässa		

11 maj
Kl. 10 Konf. red		

Långareds kyrka

12 maj
4:e söndagen i påsktiden
Kl. 10 Konf.gudstjänst
Kl. 11 Mässa		
Kl. 18 Gudstjänst

Långareds kyrka
Erska kyrka
Antens kyrka

19 maj
5:e söndagen i påsktiden
Kl. 11 Mässa		
Kl. 18 Gudstjänst

Erska kyrka
Stora Mellby kyrka

26 maj
Bönsöndagen
Kl. 10 Gudstjänst
Kl. 11 Mässa		
Kl. 18 Mässa		

Antens kyrka
Erska kyrka*
Magra kyrka

26 maj
Kristihimmelfärdsdag
Kl. 8
Gudstjänst
Kl. 8
Gudstjänst
Kl. 11 Mässa		

Erska kyrka
Långared kyrka
Erska kyrka

2 juni
Söndagen före pingst
Kl. 11 Mässa		
Kl. 18 Mässa		

Erska kyrka
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
17/3, 14/4 och 26/5

Kyrkbussen avgår 40 min före Gudstjänsttid.

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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Välkommen till Bjärke församlings
barn- och ungdomsverksamhet!
M I N I O R E R

BARNTIMMAR

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

Magra
Tisdagar och Fredagar 8.30 - 11.30

för dig som är 4-5 år

för dig som går i årskurs F-3

Stora Mellby församlingshem
Måndagar 12.30 – 14.00 (årskurs F-2)
Magra församlingshem
Torsdagar 12.00 – 14.00 (årskurs F-1)
Fredagar 12.00 – 14.00 (årskurs 2-3)

K

Ä

L

L

A

R

för dig som går i årskurs 6 - 9 (+)

N

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

Magra församlingshem
Tisdagar 14.30 - 16.30
Långareds församlingshem
Onsdagar 17.30 - 19.30

frågor till Siv eller Katarina.

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!

kans vardagsverksamhet för barn och vi
träffas i församlingshemmen.
Vi leker, pysslar, spelar spel, sjunger, har
andaktsstund och mycket mer!

för barn 0-5 år och föräldrar

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!

för dig som går i årskurs 4-6

Barntimmarna är en del av Svenska Kyr-

S M Å S T U N D

Långared församlingshem
Onsdagar 15.00 – 16.30 (årskurs F-2)

J U N I O R E R

Sollebrunn församlingshem, nedre våning
Måndagar 10 - 12
Stora Mellby församlingshem
Onsdagar 10 - 12
Långared församlingshem
Onsdagar 10 - 12
Småstund är en ”öppen förskola”-verksamhet
där man kan komma när man vill. På slutet
finns det fika och vid 11 blir det sångstund.

M U S I K U L
Årskurs F-1 Tisdagar 13.00 – 14.00
Sollebrunns församlingshem

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

TONFISKARNA
för dig som går i årskurs 2-6

Sollebrunns församlingshem
Onsdagar kl 17.00-18.00

Kontakt

Anmälan

Katja Ryberg, 0322-837 03, katja.ryberg@svenskakyrkan.se

Vi har anmälan till alla våra barngrupper. Det kommer en inbjudan i brevlådan.

Katarina Klintenberg, 0322-837 25, katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se.

Ni kan även skicka epost till någon av ledarna eller hitta mer information

Siv Ekman, 0322-837 27, siv.ekman@svenskakyrkan.se.

på hemsidan.

Johan Mellgren, 0322-837 13, johan.mellgren@svenskakyrkan.se (Tonfiskarna).

Vid epost anmälan se information som vi behöver på lappen till sommaröppet,

Magnus Dahlqvist, 0322-837 14, magnus.dahlqvist@sveskakyrkan.se (källarn).

ange där vilken grupp exempelvis Miniorer F-2 Stora Mellby, samt adress mm
enligt anmälnningslappen.

