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”Ett litet pling”
Men det är lätt att bli förförd av alla små pling i
telefonen. Och så glömmer vi att se hur fakta ser
ut. Och när vi tappar bort fakta så blir vi rädda och
ser spöken i varje hörn och börjar se varandra och
andra som hot, inte som möjligheter.
Undrar om inte den söndagliga gudstjänsten kom
till just för detta. Att vi skulle sitta ner en stund och
minnas hur verkligheten egentligen är. Att Gud ser
på dig och mig och de andra och säger; Se det är
mycket gott. Och så skall vi försöka gestalta den
verkligheten och låta sensationsmedia, var den
än kommer ifrån tidningar, facebook eller annat
socialt, få den plats, den förtjänar.

När det blir för mycket för min själ, brukar jag
komma ihåg att titta på när Hans Roslins (tragiskt att
han inte fick vara kvar lite längre) samtalar med en
dansk journalist. Klippet finns på youtube (https://
www.youtube.com/watch?v=GwmKc5mxwmA.
Vet inte om danskan någonstans översatts till
svenska, men jag kan hjälpa till med det).

Välkommen att vara med
Rolf Wollert
Ps.
Vi behöver några som
hjälper till att köra
till Erska de söndagar
kyrkbussen inte går.
Kyrkan har en bil som
tar sju st, så om du har
möjlighet och kan, så
hör av dig till mig.
Ds.

Och så kommer jag ju ihåg att världen är en god
plats att leva på. Att de flesta människor inte
är egoistiska och bara ser till sitt eget, och att
nyheterna fortfarande bara handlar om det som
är exceptionellt. Inte om hur är i det vanliga livet.
Inte om hur det normala livet ser ut. Det normala är
inte inbrott och skjutningar, våldtäkt och mord. Det
normala är att människor hjälper varandra och ser
med föroningens och kärlekens ögon på varandra.
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”VÄRMESTUGAN”

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
Diakoni
Diakoniassistent Katarina Malmqvist
0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Kyrkomusiker Johan Mellgren
0322 - 837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
Organist Robert Jenderman 		
0322 - 837 22
robert.jenderman@svenskakyrkan.se
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
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

21/11 Pingstkyrkan
19/12 Gräfsnäskyrkan

1/11
6/12

kl 9 - 12
kl 13 - 15

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

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

Ekumeniska ”Dagledigträffar”
i Sollebrunn kl 11.00

Utkommer:
4 gånger / år.

www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling

Bjärke församling, Box 114, 441 11 SOLLEBRUNN

Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag
onsdag 			

Kaffeservering, gemenskap,
skiftande program och andakt.

Nästa nummer 20/12 2018
Manusstopp 21/11 2018

Utges av
Bjärke församling
Box 114
441 11 SOLLEBRUNN

Postadress:

epost: bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

Ekumeniska ”Kretsträffen”
i Långaredsbygden kl 10.30

Sommar		
Hösten		

Centrumgatan 9, 441 70 SOLLEBRUNN

Telefon: 0322 - 837 00

Det normala är att vi är beroende av varandra och
ser till varandras och andras behov.

I min telefon plingar det ofta till. Och ibland kan
jag inte låta bli att kolla. Oftast är det inte något
viktigt. En nyhets flash från någon tidning jag har
installerat. En knivskärning där, eller någon som
har skjutits här, eller ett överfall. Någonstans
har en människas liv och värdighets kränkts av
någon annan människa. Någonstans i världen har
människovärdet fått sig en törn. Ibland plingar
telefonen så ofta så att det nästan blir som om allt
det där som är livshotande och kränkande blir så
vanligt att det nästan blir normalt. Och jag märker
att det påverkar min världsbild. Som om världen
blir sämre och sämre och mitt liv är mer och mer
hotat. Mitt Sverige håller på att gå sönder??

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

Vänga Missionshus
Equmeniakyrkan Långared

PÅ VÅRA
KYRKOGÅRDAR

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

Nu är vi i full gång med höststädningen. Under
vecka 44 smyckar vi våra skötselgravar inför alla
Helgona helgen. Våra säsongsarbetare slutar sitt
arbete vecka 45 och vi tackar dem för det här året.

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

Kyrkogården är nu snart inbäddad i vintervila.
Under den tiden kan man fundera över om man vill
ha eller förnya gravskötseln för året 2019. Kontakta
då Heinz så snart som möjligt på tel 0322-837 00 så
hjälper han er med avtalet.

Karin Backlund 				
karin74backlund@gmail.com
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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.

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.

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

VÄLKOMMEN

15/11, 20/12

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
31/10, 28/11

i Andaktsrummet,
Sollebrunns församlingshem

Döpta:
Alfons Nordström
Alma Vingård Karlsson
Elvira Rehbander
Emil Sannestål
Livia Johansson Nordqvist
Melanie Wingqvist
Melanie Ringström
Molly Sannestål
Nils Ribbing
Saga Berggren
Samuel Böke
Texas Holm

Avlidna:
Bill Hjalmarsson
Britta Irene Karlsson
Gunnel Magnusson
Hans Andersson
Helene Lindahl
John Arne Johansson
Karl Arne Andersson
Kristina Helgesson
Maja Lisa Svensson
Maj-Britt Karlsson
Maj-Britt Malmevik
Olof Bergqvist
Rut Eriksson
Stellan Gösta Stärnås
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Vigda:
Anette Andersson/Mikael Nordström
Ann-Christine Lantz/Ola Stavåsen
Frida Andersson/Richard Nylén
Jennifer Rosario/Lars Anders Erik Krantz
Jessica Johansson/Niklas Gunnarsson
Karin Margareta Andersson/Curt Johansson
Katja Westerholm/Johannes Ryberg
Lina Kämäräinen/Mattias Ahlning
Malin Dahlgren/Alexander Strandberg
Sara Härenstam/Johan Karlsson
Susanne Jonsson/Lars Gunnarsson

Under Allahelgona helgen är våra kyrkor öppna fredagen den 2 november
Erska kyrka			
Stora Mellby kyrka		
Antens kyrka		
Långared kyrka		
Magra kyrka			

14.00 - 18.00
11.00 - 18.00
11.00 - 17.00
15.00 - 18.00
13.00 - 16.00

Kaffeservering i samband med att
kyrkorna är öppna i alla kyrkor utom
Magra kyrka.

Andakt
När vi nu går mot mörkare tider, möts vi av en tid med mer ljus.
Man märker hur kvällarna och morgnarna blir mörkare denna tid på året. Dagarna längd krymper.
Och vi får mindre och mindre ljus. Men i en tid där ett visst ljus blir mindre, får vi se till att det
blir mer ljus på andra sätt.
Ett fysiskt, och konkret, sätt att skapa ljus, är det vi varje år gör vid allhelgona; när vi på våra
kyrkogårdar tänder ljus. Vi tänder ljus för de nära och kära som gått bott. Vi tänder ljus för minnen
och gärningar. Vi tänder ljus för tro och hopp. I mörkret så tar vi oss ut för att manifestera ljus
och förtröstan.
Jesus återkom ofta till ljuset. Att sprida ljus. När vi tänder ett fysiskt ljus, låt det också få bli en
påminnelse om att tända själsliga ljus. Vi ger ljus till människor när vi delar omtanke, vänlighet
och liv.
Jag tänker ibland på det som sägs när vi tänder ett dopljus: ”Jesus sa: ’Jag är världens ljus. Den
som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.’” Som Jesus lärjungar får också vi vara
ljus i världen. Vi får vara med och dela ljus till människor i vår omgivning, och i vår församling.
Detta får vi göra i allhelgona tid, och utigenom resten av detta år, liksom alltid. Dela omtanke,
vänlighet och liv.
Joakim Schön, präst
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Personal

Under året har vi sett en del förändringar på personalfronten.
Ulf Esborn har slutat efter Annie Karlevid slutar som
många år i församlingen. Han ledare i barnverksamheten och
går vidare till nya musikaliska börjar utbildning i Trollhättan.
uppdrag och för att förverkliga Lycka till och allt gott i framtiden.
sina drömmar. Vi tackar för
allt han gjort för musiklivet i Detta har också inneburit att
Bjärke.
vi anställt lite personal. Katja
Ryberg som barnledare, mest
Hans Tengler har också gått i Sollebrunn och Stora Mellby.
vidare till nya uppgifter. Han Katja kommer mest att jobba
har fått ny tjänst i Vänersborg tillsammans med Kerstin
och kommer där att arbeta Karlsson, som är tillbaka på lite
med diakoni. Tack för allt du mer tid nu efter sin föräldragjort i vår församling.
ledighet.

Robert Sörestam är anställd
som ny präst efter Hans Tengler.
Robert kommer närmast från
Sävedalen, där han haft huvudansvar för Andreas-kyrkan.
I Skrivande stund är det inte
bestämt när Robert börjar.
Vi söker fortfarande musiker
efter Ulf Esborn. Under hösten
har vi Jens Helander som
vikarie. Han har under hösten
hand om Magra och Antens
kyrkokörer.

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
Långareds kyrkokör
Magra kyrkokör
Erska kyrkokör

tisdagar kl. 19 i Kvarnabo församlingshem.
tisdagar kl. 19 i Långareds församlingshem.

onsdagar kl. 18.30 i Magra församlingshem.
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

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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Långareds kyrka 200 år
Må Herren, vår Gud, vara med
oss, så som han har varit med
våra fäder, och inte överge oss
eller förskjuta oss. Och må han
vända våra hjärtan till sig, så att
vi vandrar hans vägar och rättar
oss efter de bud och stadgar
och befallningar som han gav
våra fäder.
Ge hela ert hjärta åt Herren,
vår Gud, följ hans stadgar och
håll hans bud, så som ni gör
idag. (Bibel 2000).
Orden ur Första Konungabokens åttonde kapitel var
utgångspunkten för prosten
Nordahls invigningstal, då han
efter biskopens förordnande
invigde Långareds kyrka första
advent den 29 november 1818.
Nordahl avslutade sitt tal ”med
en önskan att deras minne,
som med tunga uppoffringar
och drygt arbete nu fullbordat
denna tempelbyggnad, skall
leva i välsignelse så länge
detta tempel öppnas för deras
senaste efterkommande”.

Byggnadsarbetet inleddes den
8 maj samma år, då grundstens
lades ”under en talrik menighets närvaro”. En imponerande
prestation att på 205 dagar få
kyrkan invigningsklar. Vid
invigningen återstod en hel del
efterarbeten och framförallt
återstod tornet att bygga. Detta
stod klart under år 1824, men
då täckt med en huv med ett
stort kopparklätt klot med ett
kors ovanpå. Spiran tillkom så
sent som år 1893.
205 dagar kan jämföras med en
annan god prestation i bygden,
nämligen byggandet av allaktivitetshuset Albert Hall 182
år senare, år 2000. Då togs
första spadtaget den 14 mars
och invigningen skedde 221
dagar senare, den 21 oktober.
Vid båda tillfällen var det
intensiva byggmånader för
Långaredsborna. Bjärke församling är en av delägarna i
hallen.
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Vidare ur berättelsen i samband
med invigningen, sannolikt
skriven av kyrkoherden i
Alingsås Lars Peter Afzelius och
publicerad i Inrikes Tidningar
under februari månad 1819.
”Innebyggarna i Långareds
socken av Lena pastorat hade
i århundraden samlats i en
mörk, trång och nu förfallen
träkyrka för att hålla gudstjänst,
då deras lärare prosten och
kyrkoherden Nordahl, livad av
sitt nit för sitt kall och av
begär att för en älskad
församling tolka försoningens
ord i en värdig helgedom fäster
sockenmännens uppmärksamhet på en brist, som de
själva länge med tysta
bekymmer erfarit”. Nordahl
var dock tveksam till att föreslå
ett nybygge, ”som skulle inleda
Långareds socken i dryga
kostnader”. När beslut dock var
fattat och byggandet kommit
igång ”företogs detta med en
drift som endast religionskäns-

lan kan ingiva. Ur omgivande
grushögar uppväxte med
en förvånande hastighet ett
Herrans tempel, som i enkel
skönhet tävlar med de vackraste
kyrkor på landsbygden”.
Beslut om reparation av
den gamla träkyrkan
Efter att många fruktlösa
sockenstämmor och överläggningar hållits om Långareds
kyrkas reparerande var nu
stämmodeltagarna den 16
februari 1817 glada att
Wahlfeldt (överstelöjtnanten
Svante Wahlfeldt, Upplo) och
Gripenstedt (majoren Jacob Gripenstedt, Gräfsnäs/Holmängen)
var närvarande för att man
skulle kunna nå en överenskommelse om vad som borde
göras i denna angelägna sak.
Wahlfeldt anförde med stöd
från Gripenstedt att trots att
flera inom socknen önskat få
en kyrka byggd i sten i stället
för trä såg han för sin del ingen
möjlighet till detta huvudsakligen beroende på kyrkokassans
otillräcklighet och folkets
fattigdom. Wahlfeldt föreslog
i stället att en genomgripande
reparation av socknens gamla
träkyrka skulle göras. Behovet
var stort och man ville ha kyrkan
prydligare och rymligare för
den
folkrika
socknen.
Invånarna skulle heller inte
betungas med så mycket arbete
som ett nybygge skulle innebära.
Beslut fattades alltså om
reparation av träkyrkan från
1500-talet, som låg i förlängningen av den nuvarande. Fyra
välkända och förståndiga män
valdes att leda arbetet och de
fick uppdraget att noga tillse
att det blev fullbordat i enlighet
med ett detaljerat beslut.
Dagsverken och körslor skulle
bönderna stå med i proportion
till storleken av gårdarna. I

möjligaste mån skulle också Sandhult som tillsamman med
torparna deltaga.
församlingens klockare Olof
Stening skulle leda arbetet.
Men, beslutet ändrades
Det kallades till en extra socken- Förhandlingar med byggmässtämma blott en månad efter taren genomfördes. Utöver
den förra, nämligen den 16 kontant ersättning skulle

mars 1817. Även här fanns
representation från Wahlfeldt
och Gripenstedt. Församlingens
pastor Nordahl meddelade att
han sedan förra sockenstämman
haft ett särskilt sammanträde
med Wahlfeldt och Gripenstedt.
Reparationsbeslutet hade då
övervägts. De kom fram till att
det inte var lönsamt att reparera
den urgamla träkyrkan utan
man måste tänka om och
bygga en kyrka av sten. Då
stämman informerades om
detta bifölls förslaget enhälligt
och med glädje. Genast
beslutades om ”kyrkokassans
ökande”. Detta genom att
en summa årligen skulle lämnas
baserad
på
hemmantal.
Torparna skulle också bidraga.

socknen stå med kost, husrum
och nödigt vedbränsle. Dricka,
inklusive brännvin, fick dock
byggmästaren och hans folk
själva stå för. Byggmästaren
själv blev på grund av sin höga
ålder (60 år) och sin vana
beviljad lite lättätnare bröd än
de övriga.

Arbetet planerades. 30 dagsverken skulle dagligen stå till
byggmästarens förfogande. Två
oxar inköptes som ”motorer”
för brukblandaren och för att
ha som dragare av sten och
murbruk. Man fick frampå
sommaren bekymmer med
framskaffandet av sten, men
det löste sig efter en särskild
sockenstämma då prosten
agerade kraftfullt. Den 19 juli
Ritningar och byggnation var murningsarbetet i huvudRitningar till en nyklassicistisk sak färdigt och oxarna kunde
kyrka utfördes av arkitekt J.P. säljas. Då återstod putsning
Serén i Stockholm, troligen och invändigt arbete.
vid Kungliga Överintendentsämbetet. Byggmästare anlitades, Den 6 oktober hade man
det blev den kände kyrkobygg- kommit så långt att platsen för
mästaren Pehr Ericsson från predikstolen skulle bestämmas,
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en fråga som kommit att bli
tvistig. Prosten Nordahl var
mycket angelägen att den skulle
placeras i mitten över altarbordet. Utrymmet bakom den
kunde då användas som sakristia i stället för att bygga en
separat sådan. Prosten fick sin
vilja igenom. Mittplaceringen
hade varit modern en tid, men
förbjöds år 1836. Denna stod
dock kvar ända till en stor
renovering år 1908.
Långareds kyrka byggdes ursprungligen med plats för

500 personer. Det måste ha
varit mycket trångt då den
var fullsatt. Vid renovering år
1908 gjordes utöver flytten av
predikstolen bland annat nya
bänkar i tidstypisk jugendstil.
Vid nästa stora renovering år
1959 gjordes bland annat de
nuvarande bänkarna, som fick
en utformning liknande de
ursprungliga, men med färre
rader.
Ingemar Svennered

Källor:
Sockenstämmans protokoll
Långareds krönika II
av Carl-Martin Bergstrand
Långared genom tiderna
av Kyrkoherde Adolf Hwarfner
Inrikes Tidningar 1819

JUBILEUMSMÄSSA Långareds kyrka 200 år
Första söndagen i advent, 2 december kl. 16.00

Medverkan av biskop Åke Bonnier och församlingens präster, musiker och körsångare.
Efter gudstjänsten följer samkväm i församlingshemmet.
VARMT VÄLKOMMEN!
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VEM ÄR SOM DU?
En härligt solig sommarmorgon, den 26
maj, var vi några förväntansfulla, som stod
i Vårgårda o väntade på en buss för samåkning till Skara. Ett stort medarbetat möte
för ideella med rubriken ”Vem är som du”
väntade oss. En dag till uppmuntran och
utbildning för alla som på ideell basis engagerar
sig i någon slags församlings uppgift.
Det fanns tio olika ”spår” med olika inriktningar
att välja på, själv valde jag spåret ”Idealitet i
förändring”. Det var en välorganiserad dag,
men ganska mycket att gå, det var varmt och
vattenflaskorna fick fyllas på många gånger.
En god lunch serverades på stadshotellet och
dagen avslutades med mässa i domkyrkan. En
intensiv, innehållsrik och intressant dag.
Katarina Malmqvist

Ingela och Ingegerd framför domkyrkan i Skara.

24 OCH 25 NOVEMBER
(Globala veckan 18-25 NOVEMBER)

Mer information på www.svenskakyrkan.se/bjarkeforsamling/konfirmand
Frågor kan ställas till Magnus Dahlqvist, 0322-837 14, magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se

Foto: IKON
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Inskrivning är 11 november kl. 11.00 i Erska kyrka.
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Ni har väl inte missat att det är dags för konfirmationsläsning. Många av er har fått brev hem, men
inte de som inte är med i våra register. Alla som är 14 år eller går i åttonde klass har möjlighet att
vara med.

Söndagen får vi besök av Peter
Halldorf. Han är redaktör för den
ekumeniska tidskriften Pilgrim och
ägnar en stor del av sin tid åt retreater
och andlig vägledning. Han har skrivit
ett stort antal böcker.
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Kyrkorna i Sollebrunn bjuder in till två
dagar i november. Lördagen bjuder
vi på fest med mat från bland annat
Eritrea, Irak, Afganistan . Det blir även
sång och dans.
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I kyrkbladet har vi under många år haft händelser i bilder. Detta är
något som vi vill fortsätta med. Men i detta nummer är det sista som
vi har haft Ulf Esborn som den som har tagit de flesta bilder.
Vi tackar Ulf för alla bilder och vi kommer troligen använda hans
årstidsbilder från våra kyrkor med mera under många år.

Körerna o Sofia Källgren avslutning av
sommarmusiken

PRO-kören, Kronobotten vid sommarmusiken
Denna vackra soliga sommar gjorde vi två församlingsutfärder. En av dem var en mindre utfärd till Stiftsgården Lilleskog, utanför Alingsås. Under en eftermiddag åt vi god mat,
efter att ha deltagit på gårdens middagsbön, och umgicks.
Vi tog gott om tid på oss
innan vi så småningom
snirklade oss tillbaka genom
våra bygder.

Den andra resan var en heldag
i Halland, närmare bestämt i och kring Varberg. Trots
att upplägget av olika anledningar inte kunde följa den
ursprungliga planen så verkade alla nöjda o glada ändå.
Kerstin Karlson sjöng
med oss i bussen och
Joakim Schön höll i
andakten i Rolfstorpskyrkan. Katarina
Malmqvist försökte
hålla ihop det hela
efter bästa förmåga.
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Tack för en fin tid

foto: Bo Lundbladh

Det har gått nästan exakt femton år sen Tomas Lindskog ringde. Känns som igår. Och samtidigt
väldigt avlägset. Han ringde för att det behövdes en musiker i Bjärke. Man kan verkligen fundera
över vad som är Guds röst. Eller vad som är en slump. Men att livet är med och väljer åt oss har
nog de flesta upplevt. Just den där höstdagen stod jag vid ett vägskäl. Hade Tomas ringt en vecka
senare hade livet blivit helt annorlunda. Vad som är vad är svårt att säga. Men redan när vi hade
lagt på hade jag i praktiken bestämt mig. Något sa mig att det var detta jag skulle göra. Att här
skulle jag vara. Både mage och hjärna sa samma sak.
Det var en ganska sliten musikant som några månader senare började sin tjänst som kantor.
Sviterna av att ha dundrat in ”i väggen” och gråtit i ett par år fanns där. Mest som en känsla av att
inte duga. En känsla som nog aldrig släpper helt. Att då möta värmen på körövningarna var helt
fantastisk. Och det dagliga arbetet med nya kollegor. Där man fick och fortfarande får vara som
man är. Så började resan. Med drömmarna om att varje körövning blir ett tillfälle att växa som
människor. Med visionen om att musiken kan forma stunder då man ”vet” att livet är evigt. Med
en önskan om att den gråa vardagen får vara ständig övning i att se det gudomliga i varandra.
Och så har resan pågått. Och fortsätter nu in i nästa kapitel.
Var och en gör sin egen färd. Min upplevelse av femton fantastiska år är ju bara min. Men det
är många som delat vägen framåt. Och förhoppningsvis upplevt något bra. Själv känner jag att
drömmarna som fanns förverkligats till stor del. Det går att se tillbaka på ögonblick man aldrig
hade kunnat drömma om. Och på musikaliska upplevelser som slår det mesta.
Tacksamheten till alla körsångare, kollegor, konfirmander, barn och andra församlingsbor går
inte att beskriva. Ni är Guds rikaste gåva. Tack alla för en underbar tid.
Ulf Esborn
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Välkommen att fira gudstjänst!

MUSIKGUDSTJÄNSTER
2 november
Allhelgonaafton
Kl. 18 Toner till tröst			
Robert Jenderman - orgel

Stora Mellby kyrka

3 november
Alla helgons dag
Kl. 15 Musik och minnesgudstjänst
Långareds kyrka
Ida Johammar, sopran
Boel Klang, violin, Långaredskören
Robert Jenderman, orgel och piano
11 november
24:e söndagen e. trefaldighet
Kl. 11 Ekumenisk musikmässa		
Edo Bumba och musiker
tillsammans med Erska,
Magra och Antens kyrkokörer.
Kl. 15

Familjegudstjänst		
Edo Bumba, barngrupper och
barnkör. Kl 13. samling i Stora
Mellby församlingshem för de
barn som vill vara med.

25 november
Domsöndagen
Kl. 11 Musikalen Båt på torra land
framförs under mässan i Erska
kyrka av barnkören Tonfiskarna

28 oktober
22 efter trefaldighet
Kl. 11 Mässa		
Kl. 15 Gudstjänst
Kl. 18 Gudstjänst

Ida Johammar

3 november
Alla helgons dag
Kl. 10 Minnesgudstjänst
Kl. 15 Minnesgudstjänst
Kl. 15 Minnesgudstjänst
Kl. 18 Minnesgudstjänst
Kl. 18 Minnesgudstjänst

23 december
4:e söndagen i advent
Kl. 11 Mässa		
24 december
Julafton
Kl. 11 Vid krubban
Kl. 17 Julbön		
Kl. 23.30 Julnattsmässa

Stora Mellby kyrka
Långareds kyrka
Lagmansereds kyrka
Erska kyrka*
Antens kyrka

25 december
Juldagen
Kl. 5.30 Julotta		
Kl. 5.30 Julotta		
Kl. 7
Julotta		
Kl. 7
Julotta		
Kl. 7
Julotta		

4 november
Söndagen efter alla helgons dag
Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 15 Minnesgudstjänst Magra kyrka

Stora Mellby kyrka

Edo Bumba
Erska kyrka

11 november
24:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 11 Ekumenisk Mässa Erska kyrka
Kl. 15 Familjegudstjänst Stora Mellby kyrka

Båt på torra land

25 november
Domsöndagen
Kl. 11 Mässa		
Kl. 15 Gudstjänst

Erska kyrka
Magra kyrka

2 december
1:a söndagen i advent
Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka*
Kl. 16 Jubileumsmässa Långareds kyrka
8 december
Kl. 15 Musikgudstjänst Långareds kyrka

Josef Tingbratt

Antens kyrka
Erska kyrka
Magra kyrka
Erska kyrka*

Erska kyrka
Sollebrunns fh
Långareds kyrka
Erska kyrka

Stora Mellby kyrka
Antens kyrka
Magra kyrka
Långareds kyrka
Lagmansereds kyrka

26 december
Annandag jul
Kl. 18 Musikgudstjänst Erska kyrka

18 november
Söndagen före domsöndagen
Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Långareds kyrka
Kl. 18 Mässa		
Stora Mellby kyrka

9 december
2:a söndagen i advent
Kl. 18 Julsången			
Stora Mellby kyrka
Josef Tingbratt, solist
Antens, Magra och Stora Mellby
kyrkokörer, instrumentalister,
Jens Helander och Robert Jenderman, ledare
16 december
3:e söndagen i advent
Kl. 18 Musikgudstjänst i juletid		
Julevangeliet i ord och ton
Erska kyrkokör, Barnkören
Tonfiskarna, Instrumentalister

Erska kyrka
Långareds kyrka
Stora Mellby kyrka

2 november
Allhelgonaafton
Kl. 18 Musikgudstjänst Stora Mellby kyrka

Erska kyrka

8 december
Kl. 16 "Santa Claus is coming to town" Långareds kyrka
En musikalisk berättelse för kör
och skådespelare om en av
världens största superhjältar S:t Nicolaus/Jultomnet - och vikten
av att vara snäll.
Körren Angelus och skådespelaren
Peter Lorentzon från Alingsås

16 december
3:e söndagen i advent
Kl. 10 Gudstjänst
Kl. 11 Mässa		
Kl. 15 Mässa		
Kl. 18 Musikgudstjänst

9 december
2:a söndagen i advent
Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst Stora Mellby kyrka

30 december
Söndagen efter Jul
Kl. 11 Mässa		

Erska kyrka

31 december
Nyårsafton
Kl. 15 Nyårsbön
Kl. 15 Nyårsbön
Kl. 17 Ekum. Nyårsbön
Kl. 17 Nyårsbön

Magra kyrka
Antens kyrka
Erska kyrka
Stora Mellby kyrka

1 januari 2019
Nyårsdagen
Kl. 11 Mässa		

Erska kyrka

6 januari
Trettondedag jul
Kl. 11 Mässa		

Erska kyrka*

Erska 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.

26 december
Annandag jul
Kl. 18 Julmusik på orgel		
Erska kyrka
Robert Jenderman, orgel

* = TA BUSSEN TILL ERSKA KYRKA

Kyrkbussen avgår 40 min före Gudstjänsttid.

3/11, 2/12, 16/12 (18.00), 6/1

Erska kyrkokör

14

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

J U N I O R E R

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

Sollebrunn församlingshem
Onsdagar 16.00 - 17.30

Barntimmarna är en del av Svenska Kyrkans
vardagsverksamhet för barn och vi träffas i försam-

Långared församlingshem
Onsdagar 17.30 - 19.30

för dig som går i årskurs F-3

Stora Mellby församlingshem
Måndagar 12.30 – 14.00 (årskurs F-2)

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!
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Magra församlingshem
Tisdagar 14.30 - 16.30

för dig som går i årskurs 2 -4

Sollebrunns församlingshem
Onsdagar kl 15.00-16.00
Lär dig grunderna på gitarr och piano!

S M Å S T U N D

TONFISKARNA
Barnkkör för dig i årskurs 2 och uppåt
Sollebrunns församlingshem
Onsdagar kl 17-18

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.

för dig som går i årskurs 4-6

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!

MU S I K V E R K S TA N

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

Årskurs F-1 Tisdagar 13.00 – 14.00
Sollebrunns församlingshem

lingshemmen.
Vi leker, pysslar, spelar spel, sjunger, har andaktsstund och
mycket mer!
frågor till Siv eller Katarina.

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

M U

för dig som är 4-5 år

K

Ä

L
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för barn 0-5 år och föräldrar

Sollebrunn församlingshem, nedre våning
Måndagar 10 - 12
Stora Mellby församlingshem
Onsdagar 10 - 12

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

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.

Kontakt

Anmälan

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

