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”Vad tror du om livet?

Är det gott eller ont? Vad tror du om människorna?
Är vi egoistiska eller är vi osjälviska. När frågan
ställs direkt så behöver man kanske fundera lite
och om man frågar forskare och vetenskapsmän,
så är de inte alldeles säkra på svaret. Det enda
man kan vara säker på är att det sätt du och jag
svarar på frågan, för det gör vi, bestämmer hur vi
ser på vår omvärld och hur vi orienterar oss i förhållande till den. Jag fick en berättelse som handlar om just detta när det berättades om den förre
polismästare i Eslöv, som delade in människor i
två kategorier: Häktade och ännu inte häktade.
Det är klart att en sådan inställning påverkade
hur polismästaren i Eslöv betraktade sina medmänniskor och fick säkert också betydelse för hur
människorna i Eslöv så småningom hade för åsikt
om sin polismästare. Men det är ju inte så lätt det
där att välja åsikt. Eller hur? Vi får med oss den
i modersmjölken och övertar släktens och föräldrars tankar, nästan utan att reflektera. Automatiskt, nästan, gör vi själva så som vi blivit behandlade. Jag tänker inte att vi kan påverka tillvarons
innehåll med hur vi tänker. Det är inte så lätt som
man säger att; ”Man har det som man tar det????”
Men hur är livet och människorna egentligen?
Ibland när man läser nyheter och ser hur vi beter oss, så tänker man att vi människor är alldeles
förskräckliga. Och samtidigt så hör vi eller kanske
upplever själva hur vi människor kan vara alldeles för underbara och hjälpa och stödja varandra
och andra mer än man annars kunde tycka vara
lagom. Så lite kan vi kanske öva oss i att se verkligheten och människorna på ett positivt sätt. För
någonstans är vi ju, du och jag, både ock.

I de kyrkliga sammanhang där jag rör mig brukar
vi säga att vi skall göra som Jesus hade gjort. Det
är ju inte en alldeles enkel sak, men när jag läser i
Bibeln om hur Jesus möter människor, så tycks det
mig som om han är ganska sträng och kategorisk
mot de som har makt och använder den till sin
egen vinst, men inkluderande och snäll, mot de
människor som på något sätt farit illa i tillvaron.
Kanske skulle vi denna sommar öva oss i att se
det fantastiska livet som finns, även om jag kanske
inte är där just nu. Och öva oss i att tro att människorna omkring oss vill oss gott. Även om en del
av mina erfarenheter säger annorlunda. Kanske
handlar det mera om att öppna vägar för dig och
mig och de andra, än att bygga murar. Mera om att
bejaka liv, än hindra liv. Mera om kärlek än rädsla.
Hur skulle Jesus ha gjort?
Rolf Wollert

Foto: Magnus Dahlqvist

Kyrkbladet

Nästa nummer 29/8 2019
Manusstopp 5/6 2019

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:
Orgel, Långareds kyrka
foto: Karin Backlund

Layout och produktion:
Magnus Dahlqvist
och redaktionsgruppen.

2

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

”VÄRMESTUGAN”

Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag
onsdag

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

kl 9 - 12
kl 13 - 15

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling
Facebook: www.facebook.com/bjarkeforsamling

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

PERSONAL
Administration
Kyrkoskrivare Heinz Böhm
heinz.bohm@svenskakyrkan.se
Ekonomiassistent Ann-Christin Karlsson
ann-christin.karlsson@svenskakyrkan.se
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Präster
Kyrkoherde Rolf Wollert
rolf.wollert@svenskakyrkan.se
Komminister Joakim Schön
joakim.schon@svenskakyrkan.se
Komminister Robert Sörstrand
robert.sorstrand@svenskakyrkan.se
Diakoni
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Kyrkomusiker Johan Mellgren
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Jens Helander
jens.helander@svenskakyrkan.se
Organist Robert Jenderman
robert.jenderman@svenskakyrkan.se
Barnverksamhet
Barnledare Katarina Klintenberg
katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se
Barnledare Siv Ekman
siv.ekman@svenskakyrkan.se
Barnledare Katja Ryberg
katja.ryberg@svenskakyrkan.se
Ungdomsverksamhet
Kommunikatör Magnus Dahlqvist
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Komminister Joakim Schön
joakim.schon@svenskakyrkan.se

Sista tisdagen innan sommar är 11/6.
Värmestugan startar igen tisdag 27/8.

”SOMMARSTUGAN”

Från och med den 18/6
i Sollebrunns församlingshem
tisdagar kl . 11.00-13.00.
Middagsbön 11.30

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:
1/6, 8/6, 15/6, 17/8, 24/8, 31/8
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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 06
0322 - 837 08
0322 - 837 05
0322 - 837 13
0322 - 837 09
0322 - 837 22
0322 - 837 25
0322 - 837 27
0322 - 837 03
0322 - 837 14
0322 - 837 06

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.

7/9, 5/10, 9/11 och 7/1
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

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

TRÄFFAR FÖR DIG
SOM ÄR LEDIG
PÅ DAGTID

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

Kaffeservering, gemenskap,
skiftande program och andakt.

Ekumeniska ”Dagledigträffar”
i Sollebrunn kl 11.00
18 /9
16 /10
20 /11
18 /12

Tisdagar kl 17.00-19.00
Sollebrunns församlingshem
startar igen 3/9

Pingstkyrkan
Gräfsnäskyrkan
Sollebrunns församlingshem
Pingstkyrkan

En stund för själen

Ekumeniska ”Kretsträffen”
i Långaredsbygden kl 10.30
5 /9
3 /10
7 /11
5 /12

STILLA BÖN

Equmeniakyrkan Loo
Vänga missionshus
Equmeniakyrkan Långared
Långareds församlingshem

för dig själv och dem
runt omkring.

Bjärkegården

Torsdagar jämna
veckor kl. 18.00
i Andaktsrummet,
Sollebrunns församlingshem

Veckomässa kl. 16.00
10/6, 4/9 och 30/10

Sommaruppehåll: v.30 och 32
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Nya säsongsanställda
på kyrkogårdarna
De började hos oss den 1 april och kommer främst att vara på
Anten, Erska och Lagmansereds kyrkogårdar. Ni kommer även
träffa på dem under gudtjänster och sommarmusikskvällar som
vaktmästare. Vi hälsar dem varmt välkomna.
Det är Heléne Rosen från Magra och Amanda Karhinen Persson från
Bergstena.

foto: Bjärke församling

Nu är säsongen i full gång ….
Planteringen av sommarblommor på våra Expeditionen 0322-837 00
skötselgravar kommer ske vecka 23 och 24.
Vaktmästare:
Ta hem era gravlyktor. Tänk på att inte Lars Andersson 0322-837 18
använda och/ eller förvara glasföremål vid era Anten, Erska och Lagmansered kyrkogårdar
gravplatser. Glassplitter, brandrisk……
Anna Ranstrand 0322-837 19
Gravlyktorna på våra skötselgravar kommer vi Långared, Magra och St Mellby kyrkogårdar
plocka bort efter påskhelgen.
Fås tillbaka vid kontakt med Expeditionen eller Om ni funderar över gravskötsel kontakta då
Heinz på tel 0322-837 00
vaktmästare senast Alla Helgon 2019.

Gravrättsinnehavare sökes:
Antens kyrkogård
Antens kyrkogård
Erska kyrkogård
Lagmansereds nya kyrkogård
Lagmansereds nya kyrkogård
Lagmansereds nya kyrkogård
Långareds nya kyrkogård
Magra kyrkogård
Magra kyrkogård
St. Mellby kyrkogård
St. Mellby kyrkogård

An B 486, 487
An C 942, 943
Er G 6 60
La N 1 42, 43
La N 1 45
La N 1 48
Lå N F 1470, 1471
Ma N 1 737
Ma N 1 746, 747
Sm 4 41
Sm 5 11B

Karlsson Karl Fritz Gunnar
Lund Karl Jakob, Lund Alma Charlotta
Ramström Maria Ingrid
Andersson Alma, Andersson Karl
Andersson Henning
Andersson Emma
�������������������
Karlsson Karl-Gustav
Svantesson Arvid, Svantesson Elna
Larsson Georg, Larsson Erik Hilding
Johansson Bengt, Johansson Ann-Christin

Hör av dig till expeditionen:
Bjärke församling, Box 114, 441 11 Sollebrunn,
e-post: bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se,
telefon: 0322 – 837 00
Besöksadress:
Centrumgatan 9, 441 70 Sollebrunn.

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på
vissa gravplatser med uppmaningen ”kontakta
kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de
administrativa rutiner som finns för att leta rätt
på gravrättsinnehavare.
Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med
anhöriga finns det risk för att gravplatsen
kommer att betraktas som återlämnad
till huvudmannen. Det kan medföra att
gravanordningen tas bort.

Öppettider och telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 09:00 - 12:00,
onsdag 13:00 - 15:00
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Sommar, sommar sommar.
Tänk att sommaren kan se så olika ut. Sitter på
min altan här i Sollebrunn och ser hur äppelträdet blommar. Och bin och humlor surrar
kring blommorna och samlar nektar, samtidigt
som de förbereder höstens skörd. På samma sätt
surrade humlor och bin runt fruktträden i min
barndoms trädgård strax utanför Halmstad.
Barndomens somrar var långa och fyllda av solsken. Men samtidigt ganska ensamma. Vi bod-

de lite utanför staden och runt omkring mig
fanns det inga barn i samma ålder. Det roligaste
på sommaren då, bortsett från när vi åkte på
semester med familjen och tältade någonstans
i Sverige var nog att bygga med sanden i den
jättestora sandhög som Handelsträdgården
bredvid hade till sina planteringar. Vi fick bygga där, vi barn av olika åldrar, som bodde runt
omkring.
6

Någon vecka under sommaren åkte vi på bilsemester. Packade den lilla SAABen full med grejer. Tältet fick plats på taket och var de andra sakerna var kommer jag inte ihåg. Som barn slapp
jag ansvara för bilens packning. Det första som
gjordes när vi kom fram till en campingplats var
att resa tältet. Alla stålpinnar skulle fogas samman och sedan skulle tältduken läggas över alltihopa. Vi sov alltid i tälten, men mormor, som
brukade åka med, sov i bilen. Pappa hade gjort
små pappskivor, som han tejpade över fönstren
för att hon skulle få lugn och ro, eller kanske för
att hon inte skulle se ut?

besvärligt längre. Havet lockar fortfarande.
Men nu behövs leksaker, spannar och spadar.
Kylväskan var fylld av dricka och lunch. Olika
grad av solskyddsfaktor behövdes och ett litet
parasoll för att skydda mot den mest besvärliga
solen. En viktig uppgift på stranden är att hålla
i parasollet så att inte vinden griper tag i den
och slungar mot granen på stranden. En ganska
behaglig uppgift som är lätt genomförbar och
innebär en lagom immobilitet. Enda faran är att
man somnar. En sommar var tältet utbytt mot
en stuga vid havet. Bekvämare sängar. Lättare
att laga mat och duscha, men nästan lika många
saker att ta med till havet.

Tonårens somrar var annorlunda. Mycket tid
tillbringades i Tylösand om vädret var någorlunda hyfsat, ofta tillsammans med goda vänner men det fanns också dagar då jag var själv.
Man cyklade dit och på pakethållaren fanns det
bara en handuk, ett par badbyxor och en bok.
Solskydds crème behövdes inte på den tiden,
för det var inte så farligt att sola. En och annan
frossnatt blev det förstås, då lakanet brände
mot den illröda huden, men efter en och annan
dag inne, så kom cykeln fram igen och så var
det dags igen, sol och salta bad. Några veckors
sommarjobb brukade det också bli och efter
varje veckas arbete fick man ett kuvert med lite
pengar i. Lönen för den veckan.

Och nu har barnen blivit stora, de har sina egna
planer för sommaren. Just som jag själv också
hade i den åldern. Nu blir det kanske inte längre
cykel ner till stranden. Sommarens transportmedel är utbytt till en cabriolet, eller möjligen
MC. Jag behöver inte längre ha med mig en
massa spannar och spadar och jag tror nog att
solparasollen också får stanna i förrådet. Det
behövs ju inte så mycket egentligen. En handduk.
Ett par badbyxor. En bok. Fast det kan vara så
att boken ibland ersätts av en ljudbok i telefonen. Men en sak bär igenom alla mina olika
tidsåldrar. En sak är gemensam och är på nåt
sätt nödvändig för min sommar. Det är havet.
Vattnet som ibland rör sig lugnt och stilla när
det kluckar in mot stranden. Eller vresigt kastar
sig mot den medgörliga sanden och tjuter vilt i
mina öron och sliter i mitt hår. Vattnet som vi är
så beroende av för våra liv, och som vi kan vara
så rädda för när det hotar livet. Vattnet som inte
bara fyller havet och sjöarna utan också dopfunten i våra kyrkor. De säger att det alltid har
funnits lika mycket vatten på jorden, så det vatten som våra förfäder drack, dricker vi, och det
vatten som vi slänger all vår plast i, skall våra
barnbarn dricka. Och det vatten som tog emot
Jesus i Jordanfloden, är samma vatten som tog
emot dig i dopet. Kanske är vattnet en tillvarons
kärlekshandling till oss människor. Du är ok.
Du är älskad. Älska! Och bejaka varandra också
denna sommar

Studenttiden var annorlunda. Det blev inte så
mycket ledigt på sommaren då. Studielånet
räckte nästan bara till terminens utgifter, så det
blev oftast till att jobba. Jag var så lyckligt lottad
att jag fått in en fot i sjukvården och arbetade de
flesta somrar på intagningsavdelningen i Lund.
Om det blev extra lyckat, så kunde jag arbeta natt,
vilket innebar fler lediga dagar, det hände också
då att cykeln kom fram, med badhanduken,
badbyxorna och boken, och så sattes kosan mot,
inte Tylösand längre utan nu var målet Lomma.
Också där var det sandstrand men inte riktigt
lika salt vatten.

När barnen kom blev det lite annorlunda. Tältet
kom fram igen och bilsemester. Ibland i Sverige,
men oftast lite längre bort. Danmark, Tyskland,
Holland, Frankrike, Kroatien, ja det blir en del Rolf Wollert
länder på listan. Mormor (barnens alltså, inte
min) var inte ofta med. Tältet var fortfarande
på taket, men glasfiberstänger hade ersatt stålpinnarna och tältet höll sig nästan uppe alldeles själv av sin konstruktion. Inte tungt och
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MUSIK I SOMM

Samtliga kvällar
börjar 20.00

1-5 juli kl.11:00-16:00 Vägkyrka i Antens kyrka 8

25/6

4/7

25/7

2/7

16/7

30/7

Tisdagen den 18/6 Stora Mellby kyrka

Torsdagen den 4/7 Antens kyrka

Tis

”FÖRKLÄDD GUD”

”JERNBERGÅHRMAN-DUO”

”K

Tisdagen den 9/7 Erska kyrka

Tor

”BLÅ DAGER”

”D

Ida Johammar, sopran, Jakob Linde, baryton,
kör och instrumentalister under ledning
av Robert Jenderman

Fredrik Jernberg, gitarr, Hannes Åhrman, gitarr

Tisdagen den 25/6 Lagmansereds kyrka

”EN FOLKMUSIKALISK FÄRD”

Emma Johansson, flöjt, Oskar Reuter, gitarr, Jenny
Gustafsson, fiol

Henrik Mossberg, klaviatur, sång
Sunniva Brynnel, dragspel, sång, Patrik Wingård,
saxofon, sång, Marcus Utbult, bas, sång
Torsdagen den 11/7 St Mellby kyrka

”ORGELINVIGNING”

Torsdagen den 27/6 Långareds kyrka

”PIANOTRIO, KLASSISKT,
FOLKLIGT OCH PSALM”

Nina Ytterdahl, violin, Ulrika Thörnblom, cello,
Monica Olsson, piano

Joh

Ste
olik

Tis

”T

Ida

Robert Jenderman spelar Bach på den
nyrenoverade orgeln

Tor

Tisdagen den 16/7 Lagmansereds kyrka

”V

”I MUSIKALERNAS VÄRLD”

Ing

Tisdagen den 2/7 Magra kyrka

Lennart & Monica Esborn, cello och sång

Tis

“MELLAN HIMMEL OCH JORD”

Torsdagen den 18/7 Långareds kyrka

”F

Rasmus Ringborg, sång
Samuel Edwardsson, gitarr

”SÅNGER ÅT NOVY DOM”

Åsa Söderberg och Marie Persson, sång.
Insamling till barnhemmet Novy Dom, Ukraina.
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Em
Tor

”R

Sofi

MMARKVÄLL 2019

Fri entré

rka 8-12 juli kl.13:00-17:00 Vägkyrka i Långareds kyrka

d,

a.

8/8

1/8

8/8

13/8

8/8

15/8

Tisdagen den 23/7 Magra kyrka

Tisdagen den 13/8 Antens kyrka

”KLOO SOUND”

”MED ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT”

Johanna Wängberg, violin, Elisabeth Lundström, viola
Torsdagen den 25/7 Antens kyrka

Marita Rehdin, sång, Emil Pernblad, gitarr,
Jonas Liljeström, fiol

”DRAGSPELET OCH JAG”

Torsdagen den 15/8 Erska kyrka

Tisdagen den 30/7 Stora Mellby kyrka

Gitt Nielsen Karlsson, Birgitta Andersson,
Gunvi Alpsten, Maila Wijk, Kicki Petersson,
Gun-Brith Olsson sång, dragspel och gitarr

Stefan Wenerklang spelar underhållande musik i
olika stilar på sitt dragspel

”TRUE LOVE”

”SEXTETTEN”

Ida Sand, sång och piano, Ola Gustafsson, gitarr

Tisdagen den 20/8 Lagmansereds kyrka

Torsdagen den 1/8 Erska kyrka

En utforskande visafton med Antens & Magra
kyrkokörer, Jorge Alcaide, gitarr, Leonor Palazzo,
cello under ledning av Jens Helander

”VISA DIN LÄNGTAN”

Ingela och Ingmar Bäckström, sång, gitarr, saxofon
Tisdagen den 6/8 Lagmansereds kyrka

”FRÅN VISA TILL SCHLAGER”

Emma Brattgård, sång och Markus Dahlén, piano
Torsdagen den 8/8 Magra kyrka

”RÖSTEN”

Sofia Johanssons kammarkör, Mattias Rodrick, cello

”I GRÄNSLANDET 2.0”

Torsdagen den 22/8 Långareds kyrka

”PERSONLIGA FAVORITER”

Ida Johammar, sopran, Per Helgesson, tenor,
Lars Storm, orgel och piano, stråkkvartett och kör
under ledning av Robert Jenderman

KYRKBÅTSMÄSSA
I LÅNGAREDS KYRKA
SÖNDAG DEN 9 JUNI KL. 11.00
Sång och musik av
församlingens kyrkokörer och musiker.
E�er 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

HELGMÅLSRINGNING
I KVARNABO

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.

Under sommaren (juni, juli och augusti)
blir det helgmålsringning i Kvarnabo
varje lördagskväll kl. 18.00.
Kyrkvärdarna i Anten/Kvarnabo
står för detta.

i Anten och Långared

8-12 juli
kl.13:00-17:00
är det Vägkyrka
i Långareds kyrka

1-5 juli
kl.11:00-16:00
är det Vägkyrka
i Antens kyrka
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FRÅGA
LEDARN
A
OM PLA
TS
FINNS

NÅGRA
R
PLATSE
KVAR

Välkommen till Sollebrunns, Stora Mellby
eller Magras församlingshem

Sommaröppet 2019
Sollebrunn vecka 25 har för klass 1-5. Max 30 st.
Stora Mellby vecka 25 har för klass 1-5. Max 20 st.
Magra vecka 26 har för klass 2-5. Max 15 st.
Det är ett ”Dagkollo” med massor av roliga aktiviteter
tillsammans med nya och gamla kompisar.
Vid frågor kontakta:
Sollebrunn: Katja Ryberg
0322-837 03
Stora Mellby: Siv Ekman
0322-837 27
Magra:
Katarina Klintenberg 0322-837 25

Vigda:
Ingela Andersson / Mikael Tiid

Döpta:
Eva Lykka Gun-Britt Westerholm
Evelyn Svea Hjort
Laila Saga Novalie Jakobsson
Liam Andreas Green Ström
Philip Walter Erik Gunnarsson
Valter Carl Oscar Andersson
Vilma Helmine Svensson

Avlidna:
Isak Edvin Holger Lindström
Karl Evert Stefan Gustafsson
Linnea Margareta Lindqvist
Sylvia Ingalill Svensson
11

Musik i fastetid, Långareds kyrka 3 mars. foto: Karin Backlund

Familjegudstjänst i Magra kyrka 31 mars. Foto: Jens Helander.
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Skillnad mellan
A skgravlund och
Minneslund
Minneslund

Minneslunden är ett gravskick av kollektiv
och anonym karaktär där avlidnas aska
grävs ner inom ett gemensamt område.
Gravsättningen noteras i gravboken enligt
begravningsförordningen. Askans läge i
minneslunden markeras inte och enskilda
gravvårdar och planteringar förekommer
inte. Nedgrävning av aska utförs av Bjärke
församling under värdiga former utan
närvaro av anhöriga. Askan grävs ner utan
hölje eller med hölje av lättförgängligt
material.
Bjärke församling svarar för skötsel av
minneslunden och för all plantering inom
denna. Besökare får endast medverka till
utsmyckning med snittblommor och ljus
på anvisad plats, dock ej gravlyktor och
vinterdekorationer. Vissna blommor och
rester av ljus tas bort av Bjärke församling.
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Askgravlund

Askgravlunden är avsedd för ett gravskick
med kollektiv karaktär. Anhöriga har
möjlighet att delta vid gravsättningen.
Platsen upplåtes utan gravrätt. Vid
gravsättningen är askan innesluten i ett hölje
av lätt förgängligt material (urna, askpåse i
tyg mm). Minnesblad översänds till anhöriga
efter gravsättning i askgravlunden.
Bjärke församling svarar för gemensam
gravanordning där namn graveras in.
Namninskription sköts av Bjärke församling.
Kostnaden för gravering betalas av dödsbo/
anhöriga. Enskilda gravanordningar får inte
sättas upp.
Bjärke församling svarar för skötseln av
askgravlunden. Anhöriga och besökare får
endast medverka till utsmyckningen med
snittblommor och ljus på anvisad plats,
dock ej gravlyktor och vinterdekorationer.
På platsen för gravsättningen får inte någon
utsmyckning ske.

Körsångare!
Musik i sommarkväll torsdagen den 22 augusti kl 20.00 i Långared kyrka, har vi ett
församlingsgemensamt projekt dit körsångare är välkomna att komma och vara med.
Repetitioner: 14 och 21 augusti kl. 19.00-21.00 i Långareds församlingshem.
Välkomna!

Nu har jag tjänstgjort här
i Bjärke församling i 25 år.
Detta tänkte jag fira söndagen den 23 juni med
tårtfika efter gudstjänsten som denna söndag
är förlagd i Sollebrunns församlingshem.
Det blir även insamling till ”Kafé Myrans”
två internationella projekt:

”Siphilile mentor mothers” i Swazilandsom hjälper aidsdrabbade mammor och barn
och
barnhemmet ”Novy dom” i Ukraina.
Välkomna / Katarina Malmqvist

Tack
Vi vill tacka alla för att ni har varit med i någon av alla våra verksamheter under våren.
Nu tar vi sommarlov och ses igen till hösten. Barnverksamheten startar igen under
första veckan i september. Körer och andra grupper startar ochså runt september men
varierar lite beroende på vilken grupp.
Trevlig sommar!!
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Välkommen att fira gudstjänst!

9 juni
Pingstdagen
Kl. 11 Kyrkbåtsmässa

Långareds kyrka**

10 juni
Annandag Pingst
Kl. 18 Gudstjänst

Magra kyrka

16 juni
Heliga trefaldighets dag
Kl. 11 Mässa
Kl. 18 Gudstjänst
22 juni
Midsommardagen
Kl. 11 Mässa
Kl. 15 Gudstjänst

Erska kyrka
Stora Mellby kyrka
Magra kyrka

Erska kyrka
Antens kyrka

25 augusti
10:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa
Kl. 18 Gudstjänst

Erska kyrka
Långareds kyrka

Magra kyrka
Lagmansereds kyrkoruin

1 September
11:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 10 Gudstjänst
Kl. 11 Mässa
Kl. 18 Mässa

Magra kyrka
Erska kyrka
Antens kyrka

8 September
12:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 10 Gudstjänst
Kl. 11 Mässa
Kl. 18 Mässa

Stora Mellby kyrka
Erska kyrka*
Långareds kyrka

15 September
13:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 10 Gudstjänst
Kl. 11 Mässa
Kl. 18 Gudstjänst

Antens kyrka
Erska kyrka
Magra kyrka

22 September
14:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 10 Gudstjänst
Kl. 11 Mässa
Kl. 18 Mässa

Långareds kyrka
Erska kyrka
Stora Mellby kyrka

29 September
Den helige Mikaels dag
Kl. 10 Mässa
Kl. 11 Mässa
Kl. 18 Gudstjänst
Kl. 18 Gudstjänst

Magra kyrka
Erska kyrka
Långareds kyrka
Antens kyrka

6 oktober
16:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa
Kl. 18 Gudstjänst

Erska kyrka
Stora Mellby kyrka

13 oktober
Tacksägelsedagen
Kl. 10 Gudstjänst
Kl. 10 Gudstjänst
Kl. 11 Mässa
Kl. 18 Gudstjänst
Kl. 18 Gudstjänst

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

7 juli
3:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa
Erska kyrka*
Kl. 15 Gudstjänst
Mörlanda kvarn
Kl. 18 Gudstjänst
Långareds kyrka
14 juli
4:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka

Erska kyrka
Båthuset i Kvarnabo
Magra kyrka

28 juli
6:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Dalens damm
Kl. 18 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
4 augusti
Kristi förklarings dag
Kl. 11 Mässa
Kl. 15 Gudstjänst
Kl. 18 Gudstjänst

Konfirmationsredovisning Erska kyrka
Konfirmationsredovisning Erska kyrka

18 augusti
9:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa m. konfirmation
Kl. 15 Mässa m . konfirmation
Kl. 18 Mässa m . konfirmation

23 juni
Den helige Johannes Döparens dag
Kl. 11 Mässa
Sollebrunns församlingshem
30 juni
2:a söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Gendalens klockstapel
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka

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

Kl. 11
Kl. 14

Erska kyrka*
Magra kyrka
Långareds kyrka

11 augusti
8:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Antens kyrka

20 oktober
16:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa

Erska kyrka
17 augusti
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.
9/6**, 7/7, 4/8 , 8/9 och 13/10
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 i Långareds kyrka har en annan resväg, se sidan 6.
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Fåret har sprungit bort och herdepojken letar bakom stenar och grästuvor. Vilken
av de tre vägarna är den rätta för att komma till fåret? Färglägg gärna bilden!

