Kyrkbladet

nr 2 2018

R

olfs
uta

Bjärke församling

PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling

”Sommar i Bjärke”
För mig blir det första sommaren som boende i
Bjärkebygden. Spännande och intressant att byta
miljö och på riktigt vara med i min närmiljö, med
människor och natur. Jag skall försöka undersöka
omgivningarna, till fots, eller cykel. När rabatterna
är rensade och gräset klippt. Och se vad som finns
att upptäcka i denna vackra trakt.

Sommar och sol. Värme och ledighet, sköna dagar.
Eller. Regn och rusk och kallt och ingenting funkar
som det brukar. Eller. Minns att alla såg fram emot
sommarlovet när jag var skolbarn. Men för mig,
som bodde lite utanför samhället och hade 4 km till
min närmaste skolkamrat, var somrarna i grunden
ganska ensamma. Med lite avbrott när föräldrarna
hade semester och vi nån vecka gjorde nåt
tillsammans. Det blev mycket cykling och mycket
läsning i hängmattan, när rabatterna var rensade
och gräset klippt.

Lärde mig för länge sedan att människans första
uppfinning troligen var handväskan. för att vi skulle
kunna bära hem mat så att det räcker till mer
än till en själv. Och kanske kom den tanken från
upplevelsen att livet alltid är större än de enskilda
små delarna. Så är vi alltid större än ett litet jag.
Och i det vi finns också den Gud som går genom
död till liv, för oss, i oss och med oss.

Kanske vi behöver mötesplatser ännu mer när solen
och värmen kommer och vi känner i kroppen att vi
behöver ut, men kanske inte har någonstans att gå,
när rabatten är rensad och gräset klippt.

25 okt 2018
20 dec 2018

Hösten		
Julen		

”VÄRMESTUGAN”
med soppa, kaffe och gemenskap
i Sollebrunns församlingshem
tisdagar kl . 11.00-13.30.
Middagsbön 11.30.

Kyrkbladet

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

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 Hans Tengler		
0322 - 837 08
hans.tengler@svenskakyrkan.se
Komminister Joakim Schön		
0322 - 837 06
joakim.schon@svenskakyrkan.se
Diakoni
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Kyrkomusiker Ulf Esborn 		
0730 - 331 332
ulf.esborn@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Johan Mellgren
0322 - 837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Robert Jenderman
pappaledig
Barnverksamhet
Församlingspedagog Kerstin Karlsson
0322 - 837 12
kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se
Barnledare Katarina Klintenberg 		
0322 - 837 25
katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se
Barnledare Siv Ekman 		
0322 - 837 27
siv.ekman@svenskakyrkan.se
Barnledare Annie Karlevid			
0322 - 837 29
annie.karlevid@svenskakyrkan.se
Ungdomsverksamhet
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
0322 - 837 14
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se

Sista tisdagen innan sommar är 12/6.
Värmestugan startar igen tisdag 28/8.

manusstopp 30/1
manusstopp 17/4

Nästa nummer 25/10 2018
Manusstopp 19/9 2018

Utges av
Bjärke församling
Box 114
441 11 SOLLEBRUNN

Utkommer:
4 gånger / år.
För kontakt: 0322 - 837 00
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Reservation för fel och ev ändringar.

Ansvarig utgivare:
kyrkoherde Rolf Wollert

Framsidesbild:
Altarblommor Erska kyrka
foto: Karin Backlund

Layout och produktion:
Magnus Dahlqvist
och redaktionsgruppen.
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kl 9 - 12
kl 13 - 15

Facebook: www.facebook.com/bjarkeforsamling

Foto: Magnus Dahlqvist

Påsken		
Sommar		

fax: 0322 - 406 05

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Från och med den 19/6
i Sollebrunns församlingshem
tisdagar kl . 11.00-13.00.
Middagsbön 11.30

7 mars 2019
30 maj 2019

Bjärke församling, Box 114, 441 11 SOLLEBRUNN

Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag
onsdag 			

”SOMMARSTUGAN”

manusstopp 19/9
manusstopp 21/11

Postadress:

epost: bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

Rolf Wollert

UTGIVNING

Centrumgatan 9, 441 70 SOLLEBRUNN

Telefon: 0322 - 837 00

Det skall bli spännande att vare med mer.

I Bjärke församling drar vi också ner lite på
verksamheten när sommaren kommer. Men
några mötesplatser har vi kvar. Vi har fortfarande
söndagens mässa kl 11.00 i Erska kyrka. Varje
söndag utom då vi tar båten till Långared. Och
alltid kyrkkaffe. Liksom vi behöver möta Gud, så
behöver vi ju också möta varandra och andra.
Och så har vi gudstjänster i de andra kyrkorna
med varierad frekvens. Sommarkafé i Sollebrunns
församlingshem tisdagar som vanligt. I bästa fall kan
vi sitta ute. Och givetvis sommarmusiken, tisdagar
och torsdagar under hela sommaren (program
finns på mittuppslaget). Hjälp gärna varandra med
skjuts. Ta med en vän, eller granne, eller nån som
du tror ville följa med.

Besöksadress:

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

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

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

Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och
Equmeniakyrkan ansvarar för två lördagar var:
2/6, 9/6, 16/6, 11/8, 18/8, 25/8

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

Bjärke församlingsresa

Café Sorgen

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

En sommardag till

VARBERG

och Glädjen

Rolfstorps kyrka

Torsdagen den 28 juni

Följande lördagar kl. 10.00-13.00
i Sollebrunns församlingshem                                                                                                                                  

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 11/6 och 19/6
begränsat antal platser

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

ALLSÅNGSKVÄLL
MELLAN HÄGG OCH SYRÉN

Ekumeniska ”Dagledigträffar”
i Sollebrunn kl 11.00

Onsdagen den 30 maj kl. 19.00

19/9
17/10
21/11
19/12

sjunger vi tillsammans under lönnarna på
gräsytan mellan Sollebrunns församlingshem
och Bjärkegården.

Gräfsnäskyrkan
Sollebrunns församlingshem
Pingstkyrkan
Gräfsnäskyrkan

Ekumeniska ”Kretsträffen”
i Långaredsbygden kl 10.30

Erska kyrkokör, barnkör och kompmusiker
medverkar också.

7/6
6/9
4/10
1/11
6/12

Efteråt serveras våfflor och kaffe i församlingshemmet till stöd för "Kafé Myrans" verksamhet.

TACK! till er alla som skänkte

vinster till vår fasteinsamling.
Det var uppskattat. Tack också
alla ni som bidrog till arbetet.
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Utflykt till Kullingsjö gård
Vänga missionshus
Equmeniakyrkan Långared
Equmeniakyrkan Loo
Långareds 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.

2/6, 1/9, 6/10, 10/11, 1/12

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.
VÄLKOMMEN

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

En stund för själen

Startar 20/9

STILLA BÖN

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

för dig själv och dem
runt omkring.

Bjärkegården

Torsdagar jämna
veckor kl. 18.00

Veckomässa kl. 16.00
13/6, 22/8, 31/10

i Andaktsrummet,
Sollebrunns församlingshem
Uppehåll 12/7, 26/7, 9/8

Döpta:

Cornelia Grunnegård
Albin Lindberg
Valter Ljunglide
Adrian Lundin
Otto Lundqvist
Jacob Mökander
Elsa Svensson

Avlidna:

Anna Andersson
Jonny Andersson
Åke Lennart Andersson
Elvy Anita Johansson
Sune Patrik Mattsson
Gun-Britt Kristina Olofsson
Gösta Persson
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Olof Persson
Sune Patrik Mattsson
Tora Andreasson
Åke Lennart Andersson

Den blomstertid
nu kommer

Nu är det dags att rensa inför höstens
stora....

LOPPMARKNAD

Ett mobilt quizspel
för konfirmander

Tillfällen för inlämning:
Lördag 25/8 kl 9.00-12.00 Equmeniakyrkan Långared
Torsdag 30/8 kl 18.00-21.00 i Albert Hall, Långared
Vi tar tacksamt emot skänkta prylar/möbler/leksaker/
barnkläder mm som är helt och rent.
Dock ej elektronik eller kläder större än storlek 116cl.

Stjärnans väg är ett frågesportsbaserat spel, från trossamfundet
Svenska kyrkan, om kristen tro.
Utmana dig med enkla eller
svårare frågor, blanda eller
ta frågorna kategorivis.

LOPPMARKNADEN ÄGER RUM DEN 1/9 KL 10.00
ALBERT HALL LÅNGARED

Arrangörer: Barn i Ukraina, ett projekt som drivs av Svenska
kyrkan i Bjärke församling, Equmenikyrkan Loo, LÅngared,
Vänga, Equmenia Långaredsbygden och Långareds Bois
Läs mer här: https://barniukrina.wordpress.com

Några exempel bland de
45 kategorier som finns är
”Kyrkoår – jul”, ”Jesus”, ”Film”,
”Gåtor och vitsar”, ”Konfirmation”,
”Tro, hopp och kärlek”,
”Bibeln: Expert” m.m.

na
krai

niU

Bar

KYRKBÅTSMÄSSA

I LÅNGAREDS KYRKA
SÖNDAG DEN 10 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

i Anten och Långared

2-6 juli
kl.11:00-16:00
är det Vägkyrka
i Antens kyrka

Från övriga församlingen går buss till Långared
med avgång från Lagmansered, Stora Mellby,
Magra, Sollebrunn, Gräfsnäs, Kvarnabo och Anten.
Ring till Ängbergs buss för anmälan och
avgångstider, telefon: 0322-402 87.

9-13 juli
kl.13:00-17:00
är det Vägkyrka
i Långareds kyrka
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Sommaren närmar sig och det
kanske är den tid på året som
jag själv besöker kyrkan oftast.
Musik är min väg in i kyrkan och
på sommaren är mitt vanliga
arbete som mest intensivt.
Att då kunna avsluta dagen
med ett besök på en musik i
sommarkväll är ett fint sätt
att slappna av, få njuta av fin
musik och komma till ro. ”Den
blomstertid nu kommer” är
favorit psalmen på sommaren.
Annars är det ”härlig är jorden”.
Båtmässan i Långared är på
många sätt en form av skolavslutning för oss som inte går
i skolan längre. Den är en fin
avslutning på en vårtermin av
möten som förtroendevald.
Under mina 12 första år som
förtroendevald har jag inte testat
mina kristendomskunskaper
så ofta. Nu har Svenska kyrkan
tillsammans med högskolan i
Skövde tagit fram ett spel som
heter Stjärnans väg (för paddor
och smartphones) och jag ska
erkänna att jag är helt fast.
Frågesport är något jag tycker
om sedan tidigare och tydligen
har jag lite kunskap, men oj vad
jag kan lära mig mer. Roligaste
kategorin är nog gåtor och
ordvitsar. Tror de har hyrt in
en Göteborgare som har hjälpt
till med frågorna där. Som min
gudson sa: du kanske inte har
mer skärmtid idag heller när
vi hade suttit och spelat ett bra
tag och hans skärmtid var slut.

foto: Karin Backlund

Vår nya präst Joakim sa i i sin
första predikan hos oss, att man
kan använda mobilen i kommunikationen med ungdomar
för det är deras sätt att kommunicera på. Jag ser i detta spel
också en fantastisk möjlighet
att bygga över generationsgränserna där far- och morföräldrarna säkert kan svaret
på frågorna men att deras
barnbarn är bättre på att använda
paddorna eller telefonerna.
7

Nu vill jag passa på att avsluta
med att önska en trevlig och
ljus tid. Tillsammans, som
är Biskop Åkes favoritord,
tillsammans är vi Bjärke
församling , tillsammans hjälps
vi åt och tillsammans tar vi
oss framåt!

Trevlig Sommar
Karin Backlund

MUSIK I SOMMARKVÄLL

Samtliga kvällar
börjar 20.00

12/6

2-6 juli kl.11:00-16:00 Vägkyrka i Antens kyrka

21/6

19/6

14/6

JUNI

26/6

28/6

JULI

12

PRO-tonerna - Kronobottens skola

		

Sjung tillsammans

3
			

14 Emanuel Bagge - Stora Mellby och 			
		Antens kyrkokörer - Stora Mellby kyrka
5
		

Filipperbrevet 4:6-7 (Gör dig inga bekymmer)			

19
		

Tomas Lindskog – Jannis Lundqvist

		

En stund på jorden

Lagmansereds kyrka

10

		

12

21
		
		

Sinikka Thörn - Per Johansson

		

Låt kärleken slå rot (Ted Gärdestad-sånger)

24
28 Hedvig Eriksson - Helena Granmo
		Tobias Granmo - Stora Mellby kyrka 			
		

		

Förtrollande prakt

		

31

		

19/7

10/7

5/7

12/7

AUGUSTI
2 Sjömila (Erica Larsson - Ulf Michal m fl)
Magra kyrka

Mörkertröst

Kom närmare (När vi fallit mot botten)

Catherine Jeppsson - Erska kyrka
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Den bästa dagen (Karin Boye-program)

Kända psalmer och läsarsånger

Magnus Helmner - Långareds kyrka
Tillsammans gör skillnad

Sara Engernäs Nyberg - Helena Gatås
Lagmansereds kyrka

Liten och stor

Oskar Kjällgren - Jörgen Nilsson
Kristoffer Hjelm - Lagmansereds kyrka

9

Hannah Svensson - Stora Mellby kyrka
Bilder i sinnet

14

Anna Maria Bergqvist - Antens kyrka

16

Edo Bumba - Erska kyrka

22

Sofia Källgren - Stora Mellby och
Antens kyrkokörer - Stora Mellby kyrka		

Där du är (Egna sånger och tankar)
Fest i himmel och på jord

Musik i sommarkvällen

Christine Hellqvist - Mats Klingström
Antens kyrka
Vart än vägarna bär

26 Petter Alin - Helena Alin - Victor Bodell

			

17/7

3/7

Antens kyrka

Per Helgesson - Eva Forsgren Sundqvist
		 Visa mig din väg
			(En musikupplevelse kring Martin Lönnebos frälsarkransen)
Kent Andersson . Kristoffer Wallin
Långareds kyrka
17 Emma Johansson - Oskar Reuter
Att låta musiken tala (I Let the music speak) 			
		
Jenny Gustavsson - Magra kyrka
Uti friska gräset gröna (En folkmusikalisk färd)
			
26 Anna Södergren - Lotten Zimmergren
		
19 Ingemar Olsson - Stora Mellby kyrka
		Tore Sunesson - Magra kyrka
		

Fri entré

Erska kyrka

31/7

2/8

14/8

16/8

7/8

9/8

Tonspråket

Robert Jenderman - Långareds kyrka
Orgeltoner i sommarkväll

26/7

24/7

8

9

22/8

Välkommen till Sollebrunns, Stora Mellby eller Magras församlingshem

SOMMARÖPPET 2018 -

Livet

Jag anmäler mitt barn till Sommaröppet i:

Måndag - torsdag 09.00 - 15.00
Sollebrunns och Stora Mellby församlingshem
vecka 25 (18-21 juni)
Magra församlingshem vecka 26 (25-28 juni)

Sollebrunn v.25		
Stora Mellby v.25

Barnets namn ____________________________född år________

Det är ett ”Dagkollo” med massor av roliga aktiviteter
tillsammans med nya och gamla kompisar.

ATT VARA VALD
MED FÖRTROENDE.
Så har vi en ny mandatperiod
framför oss. I fyra år ska
vi göra det bästa vi kan
för församlingen.
Inför kyrkovalet har vi försökt
att få fler personer att ställa upp
som förtroendevalda för att få
en större delaktighet och att vi
ska ha färre personer som ska
sitta på dubblastolar. Lyckades
vi ja kanske inte fullt ut men
bättre än tidigare utopin vore
63 olika personer och vi är 45
olika! Bjärkeförsamling fick det
högsta valdeltagandet i Skara
stift med 25.0 % enheter! Valet
gällde till kyrkofullmäktige där
vi nu har fem olika listor representerade. Kyrkofullmäktige är
församlingens riksdag.
Kyrkorådet är församlingens
regering och väljs av kyrkofullmäktige. Rådet utser i sin
tur ett arbetsutskott som tar
underlag för beslut i kyrkoråd
och kyrkofullmäktige.
Vi säger att det ska vara roligt
att vara förtroendevald i Bjärke
församling det är inte detsamma
som vi inte tar vårt uppdrag
på största allvar. Det är ju
medlemmarnas pengar vi ska

använda/förvalta på bästa sätt
samtidigt som vi ska ha en bra
verksamhet och underhålla
våra fastigheter. Vi behöver
också ha klart för oss att vi har
en tydlig uppdelning av vad
som är en fråga för tjänstemännen och vad som är en fråga
för förtroendevalda. De kan
upplevas som det kan ta väldigt
långtid för ett ärende från
början till slut, det finns många
regler, lagar och tillstånd som
ibland ska tas hänsyn till.
Vi står för stora utmaningar
kanske framförallt på fastighetssidan och hur vi ska behålla
medlemmar. Skulle du vilja
engagera dig finns alla möjligheter att tex vara kyrkvärd,
sjunga i körer och inför nästa
kyrkoval kanske du kan vara
valbar och beredd att ställa
upp som förtroendevald i 4 år,
det är kul!
Om du har frågor som du vill
att vi ska ta upp, skriv till Bjärke
församling märk brevet/mailet
med kyrkorådets ordförande.
Karin Backlund
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Varje tisdag mellan 17-19 är
det sedan mars månad ett nytt
kafé i församlingshemmet. Hit
kommer både unga och gamla
för att fika, spela spel och
samtala med varandra och
bidra till en integration med
oss alla här i Bjärkebygden.

Kostnad:
Ingen kostnad för barn som bor i Bjärke församling
(Kyrkans medlemsavgift bekostar verksamheten, både
för medlemmar och icke medlemmar.)

__________________________________________

Postadress

__________________________________________

Tel hem

__________________________________________

mailadress

________________________________________________________
Från 25 maj 2018 har vi en ny lag som hanterar hur vi får lagra personuppgifter. Denna lag (GDPR) hanterar detta. Vi får från och med detta
inte lagra något som vi inte har fått skriftligt godkännande för.
Får ditt barn fotograferas på sommaröppet?
Foton får bli publicerade på barnverksamhetens facebooksida
Ja		
Nej

Sommaröppet, Bjärke församling,
box 114, 441 11 SOLLEBRUNN

Foton får bli publicerade på församlingens hemsida
Ja		
Nej
Foton får bli publicerade i församlingens trycksaker , foldrar och i kyrkbladet
Ja		
Nej
Foton får lagras i en bilddatabas för användning enligt föregående punkter
kommande år
Ja		
Nej

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

S M Å S T U N D

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)

Sollebrunn församlingshem, nedre våning
Måndagar 10 - 12

Sollebrunn församlingshem
Onsdagar 17.30 - 19.30

Magra
Tisdagar och Fredagar 8.30 - 11.30

Stora Mellby församlingshem
Tisdagar 10 - 12

Långared församlingshem
Onsdagar 17.30 - 19.30

Stora Mellby
Måndagar 8.30 - 11.30

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

Långared församlingshem
Onsdagar 10 - 12

Stora Mellby församlingshem
med inriktning film? Gör intresseanmälan
till Annie.

Barntimmarna 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 F-3

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

J U N I O R E R

för barn 0-5 år och föräldrar

för dig som går i årskurs 4-6

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

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!

Långared församlingshem
Onsdagar 15.00 – 16.30 (årskurs F-3)

För de flesta är det svenska språket inget nytt och här är en stor
möjlighet för dem att kunna
få hjälp med läxor eller bara
träffa nya och gamla vänner.
Det finns även en grupp som
bara bott här i ett halvår och
nu har en möjlighet hos oss att
träna på sin svenska.
Alla är välkomna till Alla Möts.

__________________________________________

Allergier mm __________________________________________

Vid frågor kontakta:
Sollebrunn:
Kerstin Karlsson 0322-837 12
Stora Mellby:
Siv Ekman
0322-837 27
Magra: Katarina Klintenberg
0322-837 25

Tanken med kafét var att vi
skulle skapa en mötesplats där
vi som bott här länge skulle
möta nyinflyttade. Det är en
stor grupp av varierande
nationaliteter.

Adress

Mobil förädrar_________________________________________

Anmäl via epost eller post SENAST 8 juni till:
Sollebrunn:
kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.
se
Stora Mellby:
siv.ekman@svenskakyrkan.se
Magra: katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se
Post:

Magra v.26

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!

BARNTIMMAR
för dig som är 4-5 år

Anmäl er till Siv eller Katarina.

M U S I K U

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

Sollebrunns församlingshem
Onsdagar kl 17-18

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

för dig som går i årskurs 6 - 9 (+)

Startar den 17 januari

Årskurs F-1 Tisdagar 13.00 – 14.00
Sollebrunns församlingshem

L

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.

Kontakt

Anmälan

Annie Karlevid, 0322-837 29, annie.karlevid@svenskakyrkan.se.

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

Kerstin Karlsson, 0322-837 12, kerstin.k.karlsson@svenskakyrkan.se

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

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

på hemsidan.

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

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

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

ange där vilken grupp exempelvis Miniorer F-1 Stora Mellby, samt adress mm

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

enligt anmälnningslappen.
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Vårkonsert i
Stora Mellby kyrka

foto: Karin Backlund

Välkommen Joakim Schön
Joakim Schön är 44 år och har
arbetat som präst i 15 år. Han
prästvigdes i Skara domkyrka
2003, och har bl.a tidigare haft
tjänst i Hjo och Mariestad.
Senast hade han dock en tjänst
utanför stiftet, i Växjö stift, där
han bodde i Huskvarna, och
arbetade i några lantortskyrkor
utanför staden.
Här i Bjärke ska Joakim
arbeta med de sedvanliga prästsysslorna såsom gudstjänster,
dop, vigslar, begravningar, men
kommer också finnas med vid
tisdagssoppan Värmestugan /
Sommarstugan, och ta hand
om ungdomar i Källa(r)n. Han
kommer också ta hand om helgkonfirmanderna som läser på
lördagar och söndagar under
året.

Joakim har flyttat till Alingsås,
och säger att flytten känns
naturlig; ”Det var åt rätt håll.”
Hans mamma och syster bor
i Lidköping. ”Nu får jag lite
närmare till dem”.
På fritiden ägnar sig Joakim åt
att träffa vänner. Än så länge
har han mest vänner i Borås och
Göteborg. Men har lite kontakter
i Alingsås också. Med sina vänner
blir det en del att spela spel.
Men också lyssna på musik,
mest på vinyl och kassett, men
ibland på CD och andra format,
digitala format är han dock inte
mycket för). Annars gillar han
att motionera, mest löpning,
men även cykling. Han har också
förr hållit på med ridning. Joakim
gillar också att titta på sport.
Favoritlaget är Villa.
12

När det gäller det kyrkliga menar
Joakim att han nog inte står
för någon särskild tradition
eller inrikning. Annars så tycker
han Luther skrev mycket som
var bra. Och att han definitivt
har sin trosgrund i den teologi
som Augustinus sammanfattade.
Om han fick välja några filosofer
så skulle han välja Platon och
Rawls. Några favoritteologer
är Laestadius, Lina Sandell och
Eva Spångberg.
Joakim har välkomnats vid en
gudstjänst i Erska kyrka, där
han fick välkomstpredika. Sedan
har han fortsatt ha gudstjänster,
bl.a i Erska kyrka och Magra
kyrka. Till de övriga kyrkorna
i Bjärke kommer han också så
småningom.

Den 18 april var det åter dags för ”syföreningsdag” på Flämslätt. En mulen vårdag med blåsippsfyllda backar. Temat för dagen var ”Vardag och fest i världen” och avslutads med en ”mannekänguppvisning” med festklädda kvinnor från olika delar av världen. En lyckad dag, var vi överens om
när vi trötta men nöjda återvände hem. foto: Katarina Malmqvist

Välkomnandet av Joakim Schön Tredje söndagen i påsktiden - "Den gode Herden"
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foto: Karin Backlund

Välkommen att fira gudstjänst!
3 juni
1 efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa		
Kl. 15
Gudstjänst
Kl. 18
Gudstjänst

Erska kyrka
Antens kyrka
Magra kyrka

Sjung lovsång alla länder
och prisa Herrens namn
Citat av Åke Bonnier från Skara jag mig åt att få vara med och ta
stifts tidning INTRO nr. 1 2018 emot denna nya kyrkohandbok.
I vårt stift har gudstjänst firats
”Säkert känner du igen orden sedan 800-talet och i mer orgasom är hämtade från psalm niserad form sedan början av
680 i vår psalmbok. Att sjunga 1000-talet. När vi idag är med
lovsång, att fördjupa kunskap, och lovsjunger och får lyssna
att få med sig något som bär till ordets förkunnelse och som
för den kommande veckan, döpta ta emot Kristi kropp
att möta medsystrar och med- och blod i bröd och vin utgör
bröder. Allt detta och mer där- vi länkar i en lång, lång kedja
till är gudstjänstens syfte. Den som firat en kristen gudstjänst
ska nära oss på olika vis i ord, och många, många kommer att
ton, nattvardens mysterium och komma efter oss.
i vår gemenskap.
När vi nu har fått en ny kyrkohandbok får vi den för att både
På pingstdagen i år får vi ta de av oss som varit med länge
emot en kyrkohandbok med i kyrkans gudstjänstliv och de
många olika gudstjänstordningar av oss som är nya gudstjänstoch olika alternativ både firare skall kunna uppleva det
gällande liturgisk musik, böner gudomliga tilltalet. När den
och andra texter. Som biskop nya bibelöversättningen kom
i Sveriges äldsta stift gläder 1917 hade bibelkommissionen
14

fått som inriktning att översättningen skulle förstås av det
uppväxande släktet. När vi nu
tar emot den nya kyrkohandboken gör vi det också med
syftet att låta både det uppväxande släktet och vi som växt
upp få uppleva gudstjänstglädje.
Vi behöver gudstjänsten och
vi behöver få fira gudstjänst
regelbundet. Det hjälper oss
att fördjupa vårt kristna liv.
Att vara kristen handlar om
att tillsammans lita på Fadern,
lyssna till Jesus och leva med
Anden. Gudstjänsten hjälper
oss med detta! Så …
Sjung lovsång alla länder och
prisa Herrens namn.”
Ny handbok ger många alternativ!
Hans Tengler

Erska kyrka
Erska kyrka

19 augusti
12 efter trefaldighet
Kl. 11
Konf. Mässa
Kl. 15
Konf. Mässa
Kl. 18
Konf. Mässa

Erska kyrka
Stora Mellby kyrka
Magra kyrka

10 juni
2 efter trefaldighet
Kl. 11
Kyrkbåtsmässa

Långareds kyrka**

13 juni
Kl. 8
Veckomässa
Kl. 16
Veckomässa

Sollebrunns fh
Bjärkegården

17 juni
3 efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa		
Kl. 18
Gudstjänst

26 augusti
13 efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa		
Kl. 18
Gudstjänst

Erska kyrka
Långareds kyrka

Erska kyrka
Antens kyrka

23 juni
Midsommardagen
Kl. 11
Friluftsmässa
Kl. 15
Friluftsgudstj.

2 september
14 efter trefaldighet
Kl. 10
Gudstjänst
Kl. 11
Mässa		
Kl. 18
Gudstjänst

Stora Mellby kyrka
Erska kyrka
Antens kyrka

Magra kyrka
Lagmansereds g:a kyrka

9 september
15 efter trefaldighet
Kl. 10
Mässa		
Kl. 11
Mässa		
Kl. 18
Gudstjänst

Långareds kyrka
Erska kyrka *
Magra kyrka

16 september
16 efter trefaldighet
Kl. 10
Gudstjänst
Kl. 11
Mässa		
Kl. 18
Gudstjänst

Antens kyrka
Erska kyrka
Stora Mellby kyrka

23 september
17 efter trefaldighet
Kl. 10
Gudstjänst
Kl. 11
Mässa		
Kl. 18
Gudstjänst

Magra kyrka
Erska kyrka
Lagmansereds kyrka

30 september
Den Helige Mikaels dag
Kl. 10
Mässa 		
Kl. 11
Mässa		
Kl. 18
Gudstjänst
Kl. 18
Gudstjänst

Stora Mellby kyrka
Erska kyrka
Antens kyrka
Långareds kyrka

7 oktober
19 efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa		
Kl. 15
Familjegtj

Erska kyrka
Magra kyrka
Långareds kyrka
Stora Mellby kyrka
Erska kyrka
Anten kyrka
Magra kyrka
Lagmansereds kyrka

24 juni
Den helige Johannes döparens dag
Kl. 11
Mässa		
Erska kyrka

foto: Carla Karlsson

18 augusti
Kl. 11
Konf. redov.
Kl. 14
Konf. redov.

1 juli
Apostladagen
Kl. 11
Mässa		
Kl. 15
Gudstjänst
Kl. 18
Gudstjänst

Erska kyrka *
Stora Mellby kyrka
Antens kyrka

8 juli
6 efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa		
Kl. 15
Friluftsgudstj
Kl. 18
Gudstjänst

Erska kyrka
Mörlanda kvarn
Långared kyrka

15 juli
Kristi Förklarings dag
Kl. 11
Mässa		
Kl. 15
Mässa		
Kl. 18
Gudstjänst

Erska kyrka
Båthuset Kvarnabo
Stora Mellby kyrka

22 juli
8 efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa		
kl. 15
Gudstjänst
Kl. 18
Gudstjänst		

Erska kyrka
Långared kyrka
Magra kyrka

29 juli
9 efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa		
Kl. 15
Friluftsgtj.
Kl. 18
Gudstjänst

Erska kyrka
Dalens damm
Stora Mellby kyrka

5 augusti
10 efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa		
Kl. 15
Gudstjänst
Kl. 18
Gudstjänst

14 oktober
Tacksägelsedagen
Kl. 10
Gudstjänst
Kl. 10
Gudstjänst
Kl. 11
Mässa		
Kl. 18
Gudstjänst
Kl. 18
Gudstjänst
Kl. 18
Musikgudstjänst

Erska kyrka *
Magra kyrka
Långared kyrka

21 oktober
21 efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa		

Erska kyrka

Erska kyrka
Antens kyrka

28 oktober
22 efter trefaldighet
Kl. 10
Gudstjänst
Kl. 11
Mässa		
Kl. 18
Gudstjänst

Stora Mellby kyrka
Erska kyrka
Långareds kyrka

12 augusti
11 efter trefaldighet
Kl. 11
Mässa		
Kl. 15
Gudstjänst

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.

10/6**, 1/7, 5/8, 9/9 och 14/10

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 6.
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Hej, i detta nummer finns det en vacker fyr som ni kan färglägga.
Barnsidans loggo är också färglös. Ni får måla som ni vill!

