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”Hoppet om
sommaren”!

et finns så mycket förväntan inför sommaren.
Kanske mer när jag var mindre. Eller rättare,
andra förväntningar. Skönt när det blir
varmare och man slipper alla varma kläder och
tjocka jackor, som skyddar oss mot kyla, men också
gör att vi blir mer instängda och inneslutna. På det
radhusområde i Alingsås där jag bor, märks det
tydligt att det blir varmare. På nåt sätt så hälsar
vi mer på varandra och tar mer tid till att samtala.
På vintern blir det bara ett kort hej om man över
huvud taget träffar på sina grannar.
Ibland tappar vi hoppet om sommaren. Besvikna
av alla de hopp som raserats vågar/orkar/vill vi inte
hoppas mer. ”Efter sol kommer regn” – och regn o
överflöd.

hur man än vill definiera sig. Att det finns möjlighet
att misslyckas och ändå får vara med. Att det finns
möjlighet att våga mer än man egentligen vågar.
Att det finns en kärlek som är obegränsad. Att det
finns en kärlek som kan tänka sig att dö för mig. Att
det finns en kraftkälla som kan bära också när jag
inte orkar. Att det finns någon som har nån form av
kontroll, trots att allt rasar.
För mig får den livslängtan inte bara sin konkretion
i berättelserna om Jesus utan också i nattvardens
bröd och vin. ”För mig utgiven, för mig utgjutet”.
Välkommen att vara med.
Rolf Wollert

Jag skulle kunna byta ut ordet sommaren, mot
ordet liv. Det finns mycket förväntningar kring
livet. Och i livet blir vi ständigt svikna och besvikna.
Ibland vågar vi hoppas igen. Ibland ger vi upp. Eller
sänker förväntningarna till en slags miniminivå.
När jag läser i Bibeln, så tänker jag ibland att det
är en ganska naiv bok (eller böcker om man vill
vara ordentlig). Att den handlar om människor som
levde ett liv som är väsensskilt från mitt. Och när
jag läser om Jesus så är hans liv ännu mera konstigt.
Vem kan leva så?
Men så läser jag berättelserna med relief i min
livslängtan. Det där som jag längtar efter längst
inne i hjärtat och hoppas på trots allt. Att det finns
en god kraft som ändå bär livet. Att det finns plats
att vara människa hur man än gestaltar sitt liv och
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”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.

Sista tisdagen innan sommar är 30/5.
Värmestugan startar igen tisdag 5/9.

”SOMMARSTUGAN”

Från och med den 13/6
i Sollebrunns församlingshem
tisdagar kl . 11.00-13.00.
Middagsbön 11.30

Vi ses på torgsången
i sommar!
Under sex sommarlördagar samlas vi
kl. 10.30 på torget i Sollebrunn
och sjunger, fikar och umgås.

Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och
Equmeniakyrkan ansvarar för två lördagar var:
3/6, 17/6, 2/7, 5/8, 19/8, 2/9

Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag
onsdag 			

kl 9 - 12
kl 13 - 15

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
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
Barnverksamhet
Församlingspedagog Kerstin Karlsson
Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson
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
Komminister Hans Tengler		
hans.tengler@svenskakyrkan.se
KYRKOGÅRDAR & FASTIGHETER
Kyrkogårdar
Vaktmästare Jenny Eliasson		
jenny.eliasson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Lars Andersson 		
lars.i.andersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Anna Ranstrand		
Fastigheter
Vaktmästare Jan-Åke Holgersson
jan-ake.a.holgersson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Katarina Eriksson
Vaktmästare Anneli Andersson 		
FÖRTROENDEVALDA
Kyrkofullmäktiges ordförande
Bo Lundbladh			
bo.lundbladh@tele2.se
Kyrkorådets ordförande

Karin Backlund 				
karin74backlund@gmail.com

0322 - 837 00
0322 - 837 10
0322 - 837 14
0322 - 837 04
0322 - 837 08
0322 - 837 05
0730 - 331 332
0322 - 837 13
0322 - 837 22
mammaledig
0322 - 837 03
0322 - 837 25
0322 - 837 27
0322 - 837 29
0322 - 837 14
0322 - 837 08

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

KYRKBÅTSMÄSSA

I LÅNGAREDS KYRKA
SÖNDAG DEN 11 JUNI KL. 11.00
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, Stora Mellby,
Magra, Sollebrunn, Gräfsnäs, Kvarnabo och Anten.

ALLSÅNGSKVÄLL
MELLAN HÄGG OCH SYRÉN

Välkommen på allsång!
Onsdagen den 31 maj kl 19.00
sjunger vi tillsammans under
lönnarna på gräsytan mellan
Sollebrunns församlingshem
och Bjärkegården.
Erska kyrkokör, barnkör och
kompmusiker medverkar också

Ring till Ängbergs buss för anmälan och
avgångstider, telefon: 0322-402 87.

Bjärkegården
Vi håller i andakter och Mässa.

12 juli   5 september 28 november
Mässa 16.00

Torsdagen den 17 Augusti
Kretsträffens ekumeniska resa
går i år till trakterna av Kind
Pris ca. 450:Anmälan senast
torsdagen den 10 augusti
till: Sonja Johansson 0322-701 26
eller Ulla Hermansson 0322-441 62
(Mer information kommer )

VÄLKOMNA

i Anten och Långared

3-7 juli
kl.11:00-16:00
är det Vägkyrka
i Antens kyrka
10-14 juli
kl.13:00-17:00
är det Vägkyrka
i Långareds kyrka
Svara mig när jag ropar,
Gud, du som skaffar mig rätt.
Du öppnar vägen när jag är trängd.
Visa mig nåd och hör min bön.
Psaltaren 4:2

PERSONALSIDAN

NYHETER FRÅN OSS PERSONAL I BJÄRKE FÖRSAMLING

Avtackning för
Tomas Lindskog
Den 23 april hade vi avskedsmässa för Tomas
Lindskog i Erska kyrka med efterföljande
samkväm i Sollebrunns församlingshem där
Karin Backlund avtackade Tomas för allt
arbete han har gjort för oss i församlingen
med Livskraftkvällar, samtalsgrupper och
mycket mer under alla år hos oss.

Nya kyrkogårdsarbetare

Vi har under våren anställt två nya
medarbetare, en säsongsarbetare som
började nu i maj och en halvtid som börjar i
slutet av sommaren. Utöver dessa tjänster har
Anna Ranstrand nu fått heltid hos oss från

att haft en en kombinerad deltid och säsong.
Jenny Jönsson har slutat hos oss under våren
och flyttat till Blekinge där hon påbörjat en
annan tjänst som kyrkogårdsarbetare.

”Kyrktupparna” deltog
i Bjärkekampen

Personaldagar

Årets Bjärkekamp har gått av stapeln i
fantastiskt väder. Av 103 startande lag kom
laget ”kyrktupparna” på en mycket hedrande
15:e plats. Laget bestod av en blandning
av förtroendevalda och anställda i Bjärke
församling. Vi tackar Saik för ett väldigt
trevligt engagemang.
Från vänster:
Rolf Wollert, Karin Backlund, Johan Mellgren,
Ulrica Larsson, Mona Hedén-Andersson samt
Bertil Svensson.

Årets personaldagar var i år på Marstrand.
Vi hade bland annat lådbilsbygge vilket var
ett projekt med samarbete och planering.
Därefter var det efterföljande lådbilsrace
som gick i två heat med efterföljande finaler.
Det var även pris för finaste ekipage.
Dagarnas stora arbetspass avslutades
med att vi arbetade i grupper med en
genomgång av våra ideella krafter i
församlingen, och vi tittade på hur det är
nu och hur vi skulle kunna ha med idéella
i framtiden.

Luther och reformationen
Reformationen har satt djupa spår i svensk kultur.
Och vi snackar inte dyster pliktkänska och asketisk livsstil. Nej, Luthers arv är läskunnighet och
jämlikhet.
Den 31 oktober 1517 spikade munken Martin
Luther upp 95 teser om den så kallade avlaten,
på kyrkporten i Wittenberg. Den medeltida kyrkan hade börjat sälja avlatsbrev, och genom att
köpa ett sådant kunde den som hade syndat få
förlåtelse utan att behöva göra någon särskild
botgöring. Kyrkan behövde pengar till det stora
bygget av Peterskyrkan i Rom bland annat. Detta
köpslående med synd och botgöring upprörde
Martin Luther, men när han spikade upp sina teser hade han nog knappast tänkt sig vilka enorma konsekvenser det skulle få.

Kyrkans maktelit ville få Martin Luther utesluten
och helst avrättad. Samtidigt såg många furstar i
Tyskland och kringliggande länder, Martin Luthers idéer som mycket fördelaktiga. Om kyrkan,
och kejsaren, tappade makt fanns utrymme för
furstar att kliva framåt. Martin Luther skyddades och så småningom bildades nya kyrkor, de
evangelisk lutherska, med furstar och kungar
som överhuvud. Så även i Sverige. Redan 1527
beslutade riksdagen i Västerås att kyrkan i Sverige skulle bryta med Rom för att i stället följa den
tyska reformationens spår. Vid ett möte i Uppsala 1593 slutfördes övergången.

-Orsaken till att Sverige blev protestantiskt var
inte att svenska folket var missnöjda med den
katolska kyrkan eller påven. Tvärtom, 1400-talet
var ett mycket fromt århundrade. Men kungamakten såg att Luthers läror kunde stärka statsbygget. Särskilt idén om de två regementena, det
andliga och det värdsliga. Båda lika kristna och
båda lika mycket värda, passade när Gustav Vasa
ville få ihop landet under sig, förklarar Urban
Claesson. Han är professor vid Högskolan Dalarna med inriktning på kyrkohistoria, och knuten
till Svenska kyrkans forskningsenhet.
Men Luther var också populär bland vanligt folk.
Hans pamfletter köptes och lästes. Detta skapade
en helt ny, horisontell gemenskap, som katolska
kyrkan aldrig konfronterats med tidigare.

Martin Luther ville att varje människa själv skulle ta ansvar för sin Gudsrelation. Därför behövde
hon ha en grundläggande kunskap om kristen
tro, vad som står i bibeln och vilka dogmer som
gäller för kyrkan. Luther översatte Bibeln till tyska och hans översättning spreds snabbt. Han författade också en liten katekes som presenterade
och förklarade tio Guds bud, Herrens bön, Trosbekännelsen, dopet och nattvarden.
Boktryckarkonsten utvecklades vid samma tid
som Luther var verksam och hans skrifter fick
därför en spridning som inga andra dittills.

Urban Claesson ser många spår av Luthers läror
i dagens svenska samhälle.
För det första blev reformationen blev ett kunskapslyft. Katekesen spreds verkligen över hela
landet. 1686 lagstadgades att alla skulle lära sig
läsa för att bättre lära sig katekesen. Barn lärde
sig läsa hemma eller av byns präst eller kantor.
-Detta planterade ett viktigt frö för framtiden.
Folk läste, började diskutera, tänka själva och
reformera samhället. Att vi har demokrati har vi
delvis Luther att tacka för. Idag har vi en väldigt
stark tilltro till det skrivna ordet. Vi förmedlar
kunskap genom broschyrer och hemsidor.

Luther la stor vikt vid hushållet som social gemenskap. Husbonden hade ansvar för alla i hushållet och skulle se till att alla var mätta, klädda och läskunniga. När lönearbete slog igenom
ansåg många lutherska präster att det var förskräckligt att arbetsgivarna bara skulle ge arbetarna pengar och sedan lämna dem åt sitt öde.
-Hans tankar var mycket patriarkala, men grundtanken är att ingen ska lämnas utanför. Idag finns
det omhändertagande sättet att tänka kvar.

Ett arv som ofta kommit att misstolkas är Luthers teologi som betonar att varje människa är
syndig och aldrig på egen hand kan “jobba sig
ur sin synd”. Endast tack vare Guds oändliga nåd
finns frälsning för alla, enligt Luther. Men dessa
tankegångar har bidragit till en stark samhällsgemenskap, menar Urban Claesson.
- Trots att Sverige är ett av världens mest individualistiska länder har vi en mycket hög tilltro till
politiska beslut och gemensamma aktioner. Det
kommer ur tanken att en enskild människa måste lita till något som är större.
Ibland omtalas Luther i samband med pliktkänsla, hög arbetsmoral och ett asketiskt liv. Men
Luther själv var levnadsglad och betonade ofta
att vila och njutning måste få ta plats i livet. Han
sa mycket lite om nykterhet eller arbetsmoral.

Däremot utvecklades på 1800-talet kristen väckelse som hämtade idéer från bland annat den
kalvinistiska traditionen, som lägger större vikt
vid människans gärningar, vilket räddade många
ur alkoholism och fattigdom.

-Jag kan tycka att Svenska kyrkan skulle varit
mer lyhörd för det behovet från fattigsverige
som verkligen led av alkohol. Men många präster
satte sig emot talet om nykterhet, med hänvisning till Luther.

Luther hade en ganska pessimistisk syn på
människan. Hon var syndig. Men genom just
denna pessimism blev kroppen, och i viss mån
även kvinnan, befriad.

Tidigare hade kroppen varit föremål för tuktning,
späkning och behov trängdes bort till förmån för
själens frälsning. Martin Luther såg denna möda
som lönlös. Det var ju ändå kört. Och att mannen
skulle ha en särställning inför Gud blev också
oviktigt. Alla människor var eländiga stackare.

-Martin Luther kallade ofta sin hustru för herr
Käti. Hon hade full kontroll på familjens ekonomi
och hon försörjde Luthers skrivande genom att
driva pensionat för studenter, berättade professor Elisabeth Gerle, också forskare vid Svenska
kyrkans forskningsenhet, på bokmässan 2015.
Även om Luther gjorde skarpa gränser mellan
vad som var manligt och kvinnligt, helt i sin tid,
hade han tankar som inte alls höll sig inom vad
som var norm. Han ville till exempel att Käti skulle bli förmyndare för deras gemensamma barn
om han dog. Men det fick han inte igenom legalt.
I höst kommer påven till Sverige för att fira
500-årsjubileet av reformationen tillsammans
med representanter för Lutherska världsförbundet. Detta är en mycket stor händelse. Reformationen delade kyrkan och i 500 år har katolska
och protestantiska kyrkan varit antagonister.
Men från att ha sett på varandra med avsky har
kyrkorna närmat sig varandra och idag finns en
ömsesidig respekt. Men reformationen är fortfarande en het potatis, menar Urban Claesson.
-Ja. I generationer har man betonat skillnaderna.
Men idag vill ingen hamna i det polemiska som
finns i bekännelseskrifterna. Man får gå balansgång och försöka vara stolt utan att förringa den
andra sidan.
Samtidigt finns en stor poäng i att lyfta fram
Luther i svensk kultur.

- Vi har ett religiöst arv och det vore det bra om
svenskar visste mer om det. Då blir det till exempel lättare att förklara för nyanlända varför vi
har den politik vi har, säger Urban Claesson.
Hanna Wallsten

Samtliga kvällar
börjar 20.00

MUSIK I SOMM

3-7 juli kl.11:00-16:00 Vägkyrka i Antens kyrka

13/6

20/6

15/6

JUNI

13

Ulf Esborn - Kronobottens skola

		

Med sol och blomdoft i melodin

15
		
		

22/6

27/6

JULI
4

			

Agneta Munther - A
Härliga sommardag

Claes Lövgren, Åsa Sjöberg
6
och Ragnar Dahlberg - Stora Mellby kyrka
			

Cristina Grenholm
Att leva är att fråga

Härlig är jorden (älskade sånger i sommartid)

20

11 Duo Cantilena Ann
Johanna Bjurenstedt - Långareds 			Sabina
kyrka
Agnas - Lån

		

Mot ljusets håll

22

Anna Persson - Lagmansereds kyrka

		

Dylan på skånska

27

Emily Åhlén - Magra kyrka

		

Allting har stannat (mina sånger från livet)

29

Daniel Yngwe - Stora Mellby kyrka

		

Saxofon och skönsång i sommarnatten

		

13

20/7

25/7

- Lagmansereds kyrk

Gunnar Viklunds mest

18

Malena Furehill - M

20

Linda Skogholm B

		
		

På tvären

Joni Mitchell o Elvis Pr

25
			

Kristin, Lennart &
Johan Ludvig Rask

27
			

Susanna Moberg A

		

8/8

Lars-Eric & Johan

		

		

18/7

Timmen innan gryning

10/8

Liv (Psalmer och folkliga

- Erska kyrka
Om du ville människa

15/8

MARKVÄLL 2017

Fri entré

10-14 juli kl.13:00-17:00 Vägkyrka i Långareds kyrka

29/6

4/7

11/7

6/7

13/7

AUGUSTI

Antens kyrka

m - Erska kyrka

na Boman Hald/

ngareds kyrka

gen

Frendberg

ka

t älskade sånger och lite annat

1

Irene Hansson - Långareds kyrka

3

Rolf Wollert - Lagmansereds kyrka

8

Alf Rikner - Magra kyrka

Sound of music (sånger från film och operett)
A broken Hallelujah (Leonard Cohan-tolkningar)
När sånger ersätter tidningsartiklar

10

Madelene Johansson - Stora Mellby kyrka

15

Trio Emma Undemar - Petra Dalin - 			
Matilda Hagström - Antens kyrka

Magra kyrka

Fields of gold (i Eva Cassidys anda)

Röster som möts

Band - Stora Mellby kyrka

resley-tolkningar

Gustaf Svensson
k - Antens kyrka

a koraler)

17

Erik Hallén - Erska kyrka

22

Daniel Eliasson - Långareds kyrka

Från musikalernas värld

Min Gud tillhör äran

25

Andreas Nordanstig

Dynamic Vocal - Stora Mellby kyrka
A cappella för själen

heta

17/8

22/8

25/8

Ombyggnation och renovering för flexibil
Erska kyrka, byggd och invigd på 1880-talet, ritades av arkitekten Emil Langlet och lär vara den av hans 12 uppförda kyrkor som
är bäst bevarad till sitt ursprungliga utseende och enligt arkitektens idéer. Langlet ansåg att centralkyrkomodellen var den ultimata
formen för protestantiska kyrkor, där ordet var det centrala och gudstjänstdeltagarna satt samlade kring predikanten och alla
kunde se och höra bra. (Motsatsen är de mer traditionella långkyrkorna med sin smala och avlånga utformning.)
Vi är många som är tacksamma för Langlets framsynthet och de beslutande här i församlingen som lät genomföra det för sin tid
ganska kontroversiella bygget. Genom det har vi än idag en fantastisk kyrka som trots att den rymmer ca 550 personer känns
intim och man kommer nära varandra även om man inte är så många i kyrkan.
Under ganska många år har det till och från uttryckts önskemål om vissa förändringar för att göra kyrkorummet mer flexibelt och
tillgänglig. Detta har nu resulterat i följande förslag. Ledstjärnan i planeringen har varit med minsta möjliga förändring åstadkomma
de önskade resultatet och förhoppningsvis kommer förändringarna knappt märkas. Både Länsstyrelsen och Länsmuseet har
ställts sig mycket positiva till ombyggnationen.

PENTRY- Varje söndagsgudstjänst i Erska kyrka brukar avslutas med ett enkelt
kyrkfika i kyrksalen. För att underlätta arbetet med det och kanske också kunna
ha dopkaffe eller en mindre minnesstund efter begravningar, så är det tänkt att ett
litet pentry ska anläggas i sakristian, i den del som idag främst används som en
genomgång. Där kommer det att finnas diskbänk, en liten spis och kylskåp samt
förvaringsutrymme för porslin och dyl. I nuläget är utrymmena för detta ändamål på
inget sätt tillfredsställande.

MOBIL ALTARING /ALTARE - En önskan har varit att
göra koret rymligare så att man lättare kan få plats vid
musikgudstjänster med körer och orkestrar, vid begravningar
med avsked i kyrkan, vid konfirmationsredovisningar etc. Samt
att det ska vara möjligt för rörelsehindrade att ta sig fram till
altarring och altare. Därför är tanken att den upphöjning som
finns under dessa ska tas bort och att man vid behov kan
skjuta altarringen bakåt så att utrymme frigörs mellan den och
första bänkraden. Altarbordet kommer också göras flyttbart
så att prästen kan fira mässan vänd mot församlingen om
så önskas.

GÖRA SYNLIGT - Ett glassäkerhetsskåp kommer att
installeras där kyrkans vackra klenoder i form av nattvardskärl
och brudkrona m.m. kommer att kunna beskådas. Skåpet
kommer att stå där nuvarande bokbordet står, längst ned i
kyrkan och ersätta befintligt kassaskåp i sakristian.

litet och tillgänglighet

Arbe
mell tet berä
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an 2
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– 3/
11 å

LÄTTILLGÄNGLIGARE TOALETT - Ett problem i Erska kyrka
är att det är ganska omständligt att ta sig till toaletten och omöjligt
att komma dit om man sitter i en större rullstol. Därför är tanken
att ytterdörren under södra läktartrappan ska förbindas med
toalettdörren i sakristian med ett glasparti och koppartak. Då
kan man komma direkt till toaletten utan att behöva navigera sig
igenom fem olika dörröppningar och alla utrymmena i sakristian.
För att passagen även ska vara framkomlig med rullstol kommer
vänsterhörnet på muren kring södra ingången fasas av ca 15-20 cm.

LJUD & LJUS - Ett nytt högtalarsystem
kommer att monteras för ett tydligare och
bättre ljud, samt förbättrad ljussättning av
kyrkorummet för olika ändamål.

TEXT & BILDVISNING - Ofta framkommer önskemål att
kunna visa bilder eller sångtexter etc. på filmduk eller liknande.
Ett sätt att lösa detta på ett permanent sätt är att installera s.k.
”digitala psalmtavlor”. Det innebär att en bildskärm monteras på
samma plats och i en identisk ram som dagens psalmtavlor där
man kan läsa med i texter eller ta del av bildvisning och liknande,
samt däremellan se dagens psalmnummer. Skara domkyrka har
nyligen försetts med motsvarande teknik.

VÅRA KYRKKLOCKOR

Lite historik

Henrik Bodin, präst i Stora Mellby pastorat
mellan 1933 och 1962 , först som komminister
och sedan som kyrkoherde (1945), har skrivit i
ett församlingsblad från 1960 följande text om
pastoratets kyrkklockor. (Långared var då ännu
ett eget pastorat och nämns därför inte i texten.)

Kyrkklockorna
Kyrkklockorna kalla till gudstjänst och bön,
de ringa till högtid och frid. Alla har vi hört
klockornas klang men det är kanske inte så
många, som sett dem på nära håll. I vårt pastorat
har vi sammanlagt kyrkklockor och här skall i
största korthet lämnas en beskrivning av dem.
Stora Mellby kyrka har två klockor. Vi börjar
med storklockan, som har följande inskriptioner:
På östra sidan:

OM DE TEGO SKULLE STENARNA ROPA.
LUC. 12:40

KOMMER LÅTER OSS TILLBEDIA, KNÄBÖJA
OCH NEDERFALLA FÖR HERRAN, DEN OSS
GIORT HAFVER. PS: 95:6
KYRKVÄRDAR SIGGE BENGTSSON OCH
ERIC JACOBSSON DE ÄLDSTAS NAMN
FÖR OSPARAD MÖDA, BEWARAS HOS
EFTERKOMMANDERNA.

På storklockans västra sida står:

DÅ KONUNG GUSTAF DEN III STYRDE SWEA
RIKE BISKOPEN DOCT. AND. H. TORSSENIUS
SKARA STIFT OCH KYRKOHERD MAG: LARS
HVALSTRÖM MELLBY FÖRSAMLING, HWARS
COMMINIST WAR MAG. MAGNUS RYDHOLM
UPBYGGDE MELLBY SÖCHEN DETTA KYRKO
TORN OCH LÄT Å NYO GIUTA DENNA KLOCKA
I SKARA PÅ EGEN BEKOSTNAD ÅR CHRISTI
1780 AF N. BILLSTEN.

Härtill kan anmärkas, att kyrktornet hade byggts
redan under åren 1762–65 och att klockan
omgöts vill säga att en äldre klocka vid namn
MARIA funnits, som hade blivit gjuten år 1720.
Huruvida denna klocka i sin tur går tillbaka på en
ännu äldre kan jag icke säga.

Stora Mellby lillklocka har följande inskription:
Runt övre kanten:

NÄR IAG ROPAR TILL DIG HERRE MIN TRÖST
SÅ TIG ICKE. PS 28:1.

På västra sidan lyder inskriften så:

ÅR 1882 DÅ A. F. BECKMAN VAR BISKOP
I SKARA STIFT WITALIS LANDAHL
KYRKOHERDE, A. M. HASSELROTH OCH
S. J. HÄGGNER KOMMINISTRAR I MELLBY
PASTORAT OCH SVEN NILSSON I MELLBY
OCH JOHANNES NILSSON I GRUNDTORP
KYRKOVÄRDAR I MELLBY FÖRSAMLING
BLEF DENNA KLOCKA GJUTEN I STOCKHOLM
K. G. BERGHOLTZ.

Magra kyrka har endast en klocka, på vilken
ingen inskription eller ristning förekommer.
Dess yta är helt slät. I nedre kanten finns dock en
massa sår från forna tider, då man med en fil ville
för olika vidskepliga ändamål skaffa sig några
korn av klockmalmen. Men fastän ingenting står
på klockan är den utan tvekan den förnämsta i
hela pastoratet. Av formen kan man nämligen
sluta att den är från medeltiden, antagligen
från 1300-talet. Den har således ljudit i
omkring 600 år.
Erska kyrka har två klockor. Storklockans
inskription lyder:
Runt övre kanten:

LOFWER HERREN ALLA HEDNINGAR OCH
PRIER HONOM ALT FOLCK, TY HANS NÅD
OCK SANNING ÄR WÄLDIG ÖFVER OSS I
EVIGHET. HALELUJA.

På östra sidan står det:

ÅR 1689 ÄR JAG TIL ERSKA KYRKIO GIFWEN
AF ÖWERSTEN WID CAWALERIET GREFWE
MAURITZ LEVENHAUPT TIL FALKENSTEIN,
FRIHERRE
TILL
REI
HERRER
TIL
BRITZWENHEIM GRÄFSNÄS MM OCH DESS
GREFWINNA GÖREL SPARRE. MED TIDEN
UTNÖTTER VAR NY SKAPNAD ERSKAS MÄN
MIG GAF 1784 UNDER KONUNG GUSTAF
III REGERING BISKOP D. A. H. FORSSENII
BISKOPSDÖME KYRKOHERDE MAG. LARS
HVALSTRÖM KOMMINISTER MAG. MAGN.
RYDHOLM KYRKOWÄRDAR ION LARSSON
OCH ANDERS JACOBSSON GUTEN I SKARA AF
N. BILLSTEN.

På storklockans västra sida står det:

HÖR NU PÅ MIN RÖST OCH LIUD LYFT DITT
HIERTA UPP TIL GUD, GACK TIL KYRKAN
FALL DET NED, HÖR GUDS ORD SIUNG OCH
BED.

Lagmansered har tre klockor, två i kyrktornet
och en i stapeln på gamla kyrkogården.
Kyrkans storklocka:
Runt övre kanten:

HÖR HERRENS ORD, DU LAND, DU LAND, DU
LAND. JER. 22:29.

KOMMEN LÅTOM OSS TILLBEDJA OCH
NEDFALLA, LÅTOM OSS KNÄBÖJA FÖR
HERREN, VÅR SKAPARE. PS. 95:6.

På ena sidan:

Du vigda malm, låt Dina toner ljuda ut över
landet, över berg och dal, att samla hit Guds
folk. Må ordet sedan bjuda dem hjälp i livets
strid, vid livets slut den frid, som endast vinns
i himlens sal.

På andra sidan:

Till minne av föräldrarna och barndomsbygd
skänkte folkskollärarna Albert, Hjalmar och
Marie-Lousie Ljungström samt Ernst Bjerke
denna klocka till Lagmansereds kyrka år
1934. Gjuten av M & O Ohlsson i Ystad.

Runt klockans nedre kant läser man:

Lillklockan har runt övre randen följande ord:

HURU LJUVLIGA ÄRE ICKE DINA BONINGAR
HERRE SEBAOT. Ps. 84:1.

JAG ROPAR ÖFWER HÖGAR, BERG, SKOGAR
OCH DALAR. KOMMER I ALLE GUDS BARN
OCK HÖRER HVAD GUD TALAR.

På ena sidan:

GUD DEN ALLENA HELIGE VARE ÄRA OCH
PRIS I EVIGHET! AMEN.

På andra sidan står det:

Så var det Erska lillklocka. Runt övre kanten:
På östra sidan:

DU VIGDA MALM MÅ DINA TONER RENA,
KLARA ETT SÄNDEBUD FRÅN HERREN GUD
OSS VARA ATT SAMLAS TILL HANS HELIGA
TEMPEL ALLA HANS HELIGA NAMN ATT
PRISA OCH ÅKALLA.

På västra sidan:

ÅR 1885 I KUNUNG OSCAR II:es 13:de
REGERINGSÅR, DÅ A. E. BECKMAN VAR
SKARA STIFTS BISKOP P.J. HERNQVIST
OCH S. J. HÄGGNER KOMMINISTRAR OCH V.
PASTORER, G. ANDERSSON I SOLLEBRUNN
KYRKOBYGGN.KOMITENS ORDFÖRANDE, A.
SVENSSON OCH A. LARSSON KYKOVÄRDAR
I ERSKA BLEF DENNA KLOCKA GJUTEN VID
GÖTEBORGS MEK. WERKSTAD.

Helga klocka ring Guds fred ring den över
Lagmansered ring till sabbat, till aftonro sist
till vila i gravens ro.
Sedan Lagmansereds kyrka den 21 april
1929 under pågående gudstjänst nedbrunnit,
varvid även kyrkans klockor förstördes, blev
denna klocka för nya kyrkan gjuten år 1934.
Gjuten av M & O Ohlsson i Ystad.

Slutligen klockan på Lagmansereds gamla
kyrkogård står det:

ÄRA VARE GUD I HÖJDEN OCH FRID PÅ
JORDEN.

och på den andra sidan:

Gjuten på M & O Ohlssons klockgjuteri å Ystad
år 1939.

Text: Henrik Bodin Foto: Rolf Lantz
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Ulla Ahlgren
Dagmar Gertrud Elisabet Björkenbo
Alva Maria Carlsson
Sven-Olof Grunnegård
Marianne Hedén
Mona Hättander
Agnes Selma Kristina Johansson
Bror Evert Lidell
Ingrid Magnusson
Niclas Silfverschiöld
Frits Tage Ytterdahl

Eldar Heij
Wilmer Häggblom
Alfred Kulin Andreasson
Amelie Larsson
Tilas Murati
Evi Cecilia Påfvelsson
Elias Röed Bengtsson
Hilma Törnqvist

vigda:
Iréne Stjärnås / Manuel Jesper Swedberg
Maria Sandstedt / Mikael Gillberg

Välkommen att fira gudstjänst!
21 maj
Bönsöndagen -BönenKl. 10 Mässa		
Kl. 11 Mässa		
Kl. 18 Musikmässa

Magra kyrka
Erska kyrka
Långareds kyrka

25 maj
Kristi himmelsfärdsdagen -Herre över alltingKl. 8
Gökotta		
Långareds förs.hem
Kl. 8
Gökotta		
Gräfsnäs slottsruin

vandring genom bokskogen till Mässan i Kvarnabo

Kl. 10.30 Mässa		
Kl. 11 Gudstjänst

Kvarnabo förs.hem
Lagmansereds kyrka

28 maj
Söndagen före pingst -Hjälparen kommerKl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
St Mellby kyrka
4 juni
Pingstdagen -Den heliga AndenKl. 11 Mässa		
Erska kyrka *
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka
5 juni
Annandag pingst -Andens vind över världenKl. 18 Mässa		
Magra kyrka
11 juni
Heliga trefaldighets dag -Gud – Fader, Son och AndeKl. 11 Kyrkbåtsmässa Långareds kyrka **
18 juni
1:a söndagen efter trefaldighet -Vårt dopKl. 10 Mässa		
St Mellby kyrka
Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka
24 juni
Midsommardagen -SkapelsenKl. 11 Friluftsgudstjänst Magra kyrkogård
Kl. 15 Friluftsgudstjänst Lagmansereds
kyrkoruin
25 juni
Den helige Johannes döparens dag -Den högstes profetKl. 11 Mässa		
Erska kyrka *
Kl. 15 Friluftsgudstjänst Långareds kyrkogård
Kl. 18 Gudstjänst
St Mellby kyrka
2 juli
3:e söndagen efter trefaldighet -Förlorad och återfunnenKl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 15 Friluftsgudstjänst Gendalens klockstapel
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka
9 juli
4:ea söndagen efter trefaldighet -Att inte dömaKl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 15 Friluftsgudstjänst Mörlanda väderkvarn
(Magra)
16 juli
Apostladagen -Sänd migKl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 15 Friluftsgudstjänst Dalens damm (Lagm.)
Kl. 18 Gudstjänst
St Mellby kyrka

* = TA BUSSEN TILL ERSKA KYRKA

23 juli
6:e söndagen efter trefaldighet -EfterföljelseKl. 11 Mässa			
Erska kyrka *
Kl. 15 Friluftsgudstjänst		
Kyrkbåthuset i 		
					
Kvarnabo
Kl. 18 Gudstjänst		
Långareds kyrka
30 juli
Kristi förklaringsdag -Jesus förhärligadKl. 11 Mässa			
Erska kyrka
Kl. 18 Gudstjänst		
Magra kyrka
6 augusti
8:e söndagen efter trefaldighet -Andlig klarsynKl. 11 Mässa			
Erska kyrka
Kl. 18 Gudstjänst		
Antens kyrka
13 augusti
9:e söndagen efter trefaldighet -Vårt dopKl. 11 Mässa			
Erska kyrka
Kl. 18 Gudstjänst		
St Mellby kyrka
20 augusti
10:e söndagen efter trefaldighet -Nådens gåvorKl. 10 Gudstjänst		
Magra kyrka
Kl. 11 Mässa			
Erska kyrka *
Kl. 18 Gudstjänst		
Långareds kyrka
26 augusti
Kl. 11 Konfirmations- 		
redovisning

Erska kyrka

27 augusti
11:e söndagen efter trefaldighet -Tro och livKl. 10 Gudstjänst		
Antens kyrka
Kl. 11 Konfirmationsmässa
Erska kyrka
Kl. 14 Konfirmationsmässa
St Mellby kyrka
Kl. 18 Konfirmationsmässa
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.

H

ar 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, 0322–83700.

Sång och musik!
Alla våra gudstjänster innehåller mycket sång
och musik: Psalmer och liturgisk sång, solosång
och instrumentalmusik.
Kanske Du vill dela med dig av dina kunskaper
och medverka med sång eller spela något
instrument under en gudstjänst?
Hör av dig till någon av våra kyrkomusiker för att
hitta en lämplig gudstjänst att medverka i.

Kyrkbussen avgår 40 min före Gudstjänsttid.

4/6, 11/6**, 25/6, 23/7 och 20/8

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!
**= Kyrkbåtmässan är i Långareds kyrka och har en annan resväg, se sid 4.

Det bästa med sommaren är fjärilar
Fjärilen kan vara en symbol för mycket. För mig är fjärilen
symbol för när Jesus uppstod. Det är också en symbol för
sommar och att man ska ha kul!

Pastafjärilen

Måla fjärilspasta i en rolig färg, rita sen fjärilens antenner och hur
den flugit på pappret som du klistrar fast fjärilen på.

Vikfjäril

Ta ett fyrkantig silkespapper eller annat tunt papper (origamipapper fungerar bra) och vik dragspelsmönster från ena hörnet till det
andra. När hela pappret är hopvikt, ta en piprensare och snurra
runt pappret för att göra antenner. Dra sedan ut pappret på sidorna så det blir vingar.

Klädnypefjäril

Dekorera en klädnypa med färg och ögon, så som du vill. Ta två
muffinsformar och en piprensare och gör dessa till vingar och antenner. Sedan är det bara att sätta fast klädnypan på vingarna och
antennerna!
Glad sommar från barnledare Annie!

Sommar
Öppet

Du som nu går i årskurs 1-6 inbjuds att vara med
på Sommaröppet:
Måndag – torsdag 09.00 – 15.00
Sollebrunn & Stora Mellby vecka 25 (19-22 juni)
Magra vecka 26 (26-29 juni)
Det är ett ”Dagkollo” med massor av roliga
aktiviteter tillsammans med nya och gamla
kompisar.
Anmäl via mail eller post SENAST 31 maj till:
Sollebrunn: magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Stora Mellby: siv.ekman@svenskakyrkan.se
Magra: katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se
Post:

Tema:
Mio min Mio

Sommaröppet, Bjärke församling,
Box 114, 441 11 SOLLEBRUNN

Vid frågor kontakta:
Sollebrunn: Magnus Dahlqvist 0322 - 837 14
Stora Mellby: Siv Ekman 0322 - 837 27
Magra: Katarina Klintenberg 0322 – 837 25

