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”Längtan efter helhet”
kors utanför Jerusalem. Och så lämnade han den
förkrympande strukturen.

Första riktiga frostnatten. Löven gulnar och fladdrar
likt döende fjärilar till marken. Smärtfyllt vackert.
När du läser detta är det snart dags för julförberedelser.

Är det inte dags av vi gör det också? Lämnar det
förhållningssätt som förnedrar och förkrymper
och hotar kvinnor. Och samtidigt förminskar och
förkrymper oss män. Att vi, män och kvinnor, står
upp som en människa, och protesterar när vi i vår
närhet ser uttryck för förnedring och övergrepp
och står på den förnedrades sida. Alltid och i varje
situation. För här finns bara förlorare.

På sociala medier pågår kampanjer #metoo.
Fasansfulla berättelser om hur män trakasserar,
förnedrar och begår övergrepp på kvinnor. I ett
slags strukturerat våld som pågår och fått pågå
under alltför lång tid. Och det fasansfulla är ju att
om jag tittar tillbaka på min egen historia så är
inte heller jag oskyldig. Hur skulle jag kunna vara
det när sexualiserandet och förtingligandet av
kvinnor ligger omedvetet närvarande i vår kultur
och i vår uppväxt. Det är ett fattigt samhälle när
kvinnor oavsett ålder hela tiden måste försöka
hitta strategier för att klara sig undan hotfulla och
förnedrande situationer.

Övar oss att solidarisera oss med de utsatta och
övergivna och smärtfyllda gör vi varje söndag i
mässan, där vi tar del av den Gud som förlorade
allt, till och med livet, för att vi skulle finna det liv
som går igenom alla dödar och har plats för varje
själ som längtar efter helhet.

Det är ju Luther-år i år. 500 år sedan Martin Luther
spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg
(fast han nog inte gjorde det utan istället lade fram
sina teser i en akademisk avhandling. Aldrig får man
ha sina historiska illusioner ifred). Fem hundra år
är en lång tid och livet och politiken då var förstås
helt annorlunda än det är nu. Och visst är det så
att Martin Luthers skrifter och psalmer är svårlästa
och speglar en tid vars frågor inte är mina. Men
om jag ville lära mig något av Luther, så är det nog
att han använde sin egen ångest och frustration
och otillfredsställelse till att avslöja de kyrkliga och
samhälleliga strukturer, som höll honom fången i
något som han inte ville. Och så hittade han det i att
livet och befrielsen var en gåva, som redan fanns
där för honom i Människosonen som dog på ett
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Bjärke församling

PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling
Besöksadress:

Centrumgatan 9, 441 70 SOLLEBRUNN

Postadress:

Bjärke församling, Box 114, 441 11 SOLLEBRUNN

Telefon: 0322 - 837 00

fax: 0322 - 406 05

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

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
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 (2017) mammaledig
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

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

Sista gången 5/12. Startar igen 9/1

Café Sorgen
och Glädjen

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.
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.
Träffarna är kostnadsfria och du behöver inte
anmäla dig.

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

Vi träffas följande torsdagar kl. 11-13
i Sollebrunns församlingshem

14/12, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5
Har du frågor kan du ringa
Katarina Malmqvist 0322-837 05

VÄLKOMMEN

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

STILLA BÖN

Torsdagar (jämna veckor)
kl 18 Andaktsrummet

Karin Backlund 				
karin74backlund@gmail.com

inget den 28/12
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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

FÖRSAMLINGENS
JULFEST
Tisdagen den 5 December kl. 18.00
i Sollebrunns församlingshem
(dörrarna öppnar 17.30)

Följande lördagar kl. 10.00-13.00
i Sollebrunns församlingshem                                                                                                                                  
2/12, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5 och 2/6

Julmat och trivsam gemenskap
Pris 50:- (begränsat antal)

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.

Anmälan till pastorsexpeditionen
0322-837 00 tidigast måndagen
den 20 november kl 13.00-16.00
(enbart per telefon)

"Mentor mammor” i Swaziland som hjälper
kvinnor och barn i världens mest AIDSdrabbade land.

OBS! Efter anmälan hämtas personlig
biljett på pastorsexpeditionen
i samband med betalning senast
tisdagen den 28 november.

"Barnens hopp” i Ukraina som hjälper
utsatta och föräldralösa barn.

VARMT VÄLKOMMEN

VÄLKOMMEN

Grötfest i Magra

Bjärkegården

Torsdagen den 28/12 kl 14

20/12 Julandakt med
Erska kyrkokör kl. 16.00

Skjuts kan ordnas.
Ingegärd 431 27 eller
Margareta 431 34

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

Ekumeniska ”Dagledigträffar” i Sollebrunn
13/12 Sollebrunns församlingshem
21/2 Pingstkyrkan
21/3 Gräfsnäskyrkan
18/4 Sollebrunns församlingshem
16/5 Pingstkyrkan

Ekumeniska ”Kretsträffen” i Långaredsbygden
7/12 	 Långareds församlingshem
1/2
Equmeniakyrkan Vänga
1/3
Långareds församlingshem
5/4
Equmeniakyrkan Loo
3/5
Equmeniakyrkan Långared
7/6
Utflykt

Betlehemsvandring
Lördag 9 december kl 15-18
Sollebrunns församlingshem

tt uppleva
a
t
e
h
ig
jl
ö
m
Här får du
ina sinnen.
d
a
ll
a
d
e
m
t
julevangelie

VÄLKOMMEN
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Konfirmander 2016 - 2017

Konfirmation i Långared Helgen 6 -7 maj 2017

Konfirmandpräst Hans Tengler & Konfirmandpastor Kjell Norberg
Rad 2 fr. v: Cornelius Olsson/ledare, Jakob Larsson/ungdomsledare, Hans Tengler/präst, Jacob
Hawkins, Elias Friberg, Kjell Norberg/pastor, Johanna Söderberg/ledare.
Sittande fr. v: Marcus Hallgren, Wilhelm Fåglum, Elizabeth Kornstad, Ida Samuelsson, Caisa
Klintenberg, Oscar Josefsson, Erik Ahlberg.

Konfirmation i Erska kyrkan Helgen den 26-27 augusti 2017
Rolf Wollert/präst & Bertil Carlsson/pastor

Rad 4 fr. v: Jonathan Frisk, Alexander Lundbäck, Emil Vatsöy, Viktor Lundberg, Philip Gilborne,
David Dahn, Sebastian Nilsson.
Rad 3 fr. v: Samuel Malmqvist/ledare, Annie Karlevid/ledare, Joakim Andersson, Wilma Carlsson,
Caroline Sjöö, Ronja Henriksson, Petra Helldin/ledare, Bertil Carlsson/pastor/equmeniakyrkan.
Rad 2 fr. v: Ann-Marlene Pettersson/ledare, Magnus Dahlqvist/ledare, Adrian Christensen, Axel
Hellström, Rolf Wollert/präst, Elias Östlind, Jacob Ryberg, Ulf Esborn/musikledare, Ulla-Caisa
Magnusson/ledare.
Sittande fr. v: Beata Carlsson, Emelie Freiholtz, Felicia Jansson, Fanny Fridfelt, Mikaela Svensson,
Moa Nordström, Isa Pantzar, Alma Brobäck.
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PERSONALSIDAN

NYHETER FRÅN OSS PERSONAL I BJÄRKE FÖRSAMLING

Välkommen Mussie, Anki och Martin

Sedan vårt föregående kyrkblad har vi fått tre nya medarbetare i församlingen. Det är Teklemariam Mussie, Ann-Christin Karlsson och Martin Hägglund.
går till kyrkan och är tillsammans. Alla som är
är 29 år och har bott i Sollebrunn sedan över sju år skall ha fastat i en hel månad och
november 2014. Han kommer från Eritrea där därför är det fest och vi får äta kykling och kött
han arbetade i familjens jordbruk och arbetade igen. Under fastan har vi inte ätit något som
som diakon i kyrkan. Han är gift med Semhar kommer från djur, ingen mjölk, ost eller ägg.
och de har barnen Naod 3½ år och Naomi 1 år.
— Vi delar till de som behöver. Det är inte vikI församlingen arbetar han med lokalvård se- tigt att få julklappar utan kan man ger man till
dan i juli månad och sedan höstterminen är han någon granne eller någon annan som behöver.
barnledare i verksamheten i Sollebrunns församlingshem. Han är även ledare på Källa(r)n
som är vår öppna ungdomsverksamhet för dem
som går i sjätte klass till nionde klass.

TEKLEMARIAM MUSSIE

— Mussie är egentligen mitt efternamn men
Teklemariam brukar vara svårt att komma ihåg
och därför är det lättare med Mussie, en del
säger Musse, det går också bra berättar Mussie.
Hur firar du Jul?
Jag är uppvuxen i den Koptiska kyrkan och där
firar vi jul den 6 (7) januari. Det bästa är att vi
6

ANN-CHRISTIN KARLSSON

MARTIN HÄGGLUND

bor i Magra med sin man Thomas och dottern
Sara. Hon har varit anställd hos oss på pastorsexpeditionen sedan 28 september och arbetar
främst med församlingens ekonomi & löner, men
även hemsidan. Kommer även finnas tillgänglig
under expeditionstiden, vid besök eller telefon.

började arbeta i församlingen mitten på augusti.
Här arbetar han som kyrkvaktmästare i våra
kyrkor och på våra kyrkogårdar.
Det känns viktigt och meningsfullt att få ge församlingsborna en god service både när dom är
på gudstjänst eller besöker våra kyrkogårdar.

Gillar att jobba med siffror, och ha flera olika
arbetsuppgifter. Ser det också som en utmaning
med mitt nya jobb, att få lära mig nya uppgifter
och hoppas kunna vara behjälplig för församlingens medlemmar. Naturligtvis uppskattar jag
också närheten till min nya arbetsplats, och inte
behöva pendla så långt.
Har jobbat på en träindustri i Herrljunga i nästa
23 år innan jag började här i Sollebrunn. Där
jobbade jag med ekonomi och logistik, även en
hel del personaladministration.

Tidigare arbetade Martin som kyrkvaktmästare
i Partille pastorat. När denna tjänst blev ledig
passade det Martin bra och han har nu närmare till jobbet från sitt hem intill skogen utanför
Sollebrunn med sin familj.

Vad betyder julen för dig?
Traditionerna som finns känns både viktiga och
värdefulla att ha med sig.
Att familj och släkt är samlad, Man läser julevangeliet och blir påmind om varför vi firar jul.
Vad är julen för dig?
Att samtidigt dela det med dem man står nära,
Gemenskap och att få samlas i familjen. Men känns som en förmån i livet.
också julens glädjebudskap att Jesus föddes, och
återigen få möjlighet att fira hans födelse.

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.
Tidigare erfarenhet av körsång eller notläsning är inte nödvändigt. Vi lär oss och utvecklas
tillsammans. Hör gärna av dig till någon av körledarna för mer information.
Antens kyrkokör
Erska kyrkokör
Långareds kyrkokör
Magra kyrkokör
St Mellby kyrkokör
Kontakt:
		
		

tisdagar kl. 19 i Kvarnabo församlingshem.
onsdagar kl. 19 i Sollebrunns församlingshem.
torsdagar kl. 19 i Långareds församlingshem.
onsdagar kl. 19 i Magra församlingshem.
torsdagar kl. 19 i St Mellby församlingshem.

Erska; Johan Mellgren, tel. 0322 - 837 13
Anten och Stora Mellby, Ulf Esborn, 0730 - 331 332
Långared och Magra, (Robert är pappaledig) tel. 0322 - 837 00 (växeln)
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ÅTERINVIGNINGEN
AV ERSKA KYRKA
Söndagen den 5 november 2017

Årets upplaga av Bjärkedagen avslutades med en Musikgudstjänst i Stora Mellby kyrka. Då medverkade Bjärkedagskören under ledning av Ulf Esborn. Magnus Johansson,
en av Sveriges främsta trumpetare var årets dragplåster.
Han gjorde ingen besviken. Majid Shiwani framträdde som
sångsolist i "Du är älskad" och i slutnumret "My tribute".

10

ALLA HELGONS DAG - LJUSTÄNDNING

I STORA MELLBY KYRKA OCH ANTENS KYRKA

MUSIKUL RESTE
TILL VARA
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Gör en julgran!

Om du får pappersbitar
över - gör en snöflinga!

Kotte + Stjärna + Kork + Glitter = JULGRAN!
Välkomna till

Söndagsskola!
Varje söndag kl 11

i Sollebrunns Församlingshem
eller Erska kyrka
(när renoveringen är klar).

En stund under mässan
på barnens villkor!
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Varma hälsningar från barnledare Annie Karlevid

1. Klipp valfritt papper till formen av en julgran (triangel).
2. Gör en dragspelsvikning.
3. Gör hål i mitten av det hopvikta pappret.
4. Fast valfri stjärna i toppen.
För att få en hängande julgran - trä igenom
en tråd genom hålen.
För att få en stående julgran som man t ex
kan sätta i en blomkruka - trä en pinne eller
ett sugrör genom hålen.

LILLEBRORS
FINA JUL
Det var en gång en pojke som blev väldigt sjuk
och låg med hög feber i flera dagar. Hans kära
mamma skötte om honom på bästa vis. Hon
baddade hans panna med en våt trasa och kom
till honom med varma drycker och allt han orkade äta.
Varje kväll när hon stoppade om honom sa hon
att han inte skulle vara rädd eller ledsen för
snart kommer julen och då blir allt bra.
Julen tänkte pojken, måste vara väldigt fin och
speciell. För liten som pojken var, visste han
inte vad julen var. Dagarna gick och varje dag
frågade pojken sin mamma, när kommer julen?
Julen kommer snart svarade mamman.

Julen var en räddare tyckte min lillebror. Det
var min lillebror som hade feber som liten och
det är hans berättelse om väntan på julen. Att
mamma sen är troende och att hon säkert bad
en bön om att lillebror skulle bli frisk lagom till
jul lagom, till Jesus födelsedag gör ju inte berättelsen sämre.

Det är med ett barns förväntan man bäst väntar
på julen. Med hopp och glädje. Kanske har man
glömt bort att våga vara förväntansfull. Är man
för vuxen för det eller vågar man inte tro på
mirakel? Våga tro på julberättelsen om Josef och
Maria, de tre vise männen och Jesus födelse.
Tända ljus i advent. Vänta med förtröstan på att
det sker igen, julen, som vi firar i Jesus åminnelse.
Och när julen kom så var pojken frisk. Julen var Såsom Maria väntade på Jesusbarnet. I denna
mer än det han hoppats på, mer än bara presenter samlas vi åter i advent. Snart kommer julen.
som även det var en överaskning för honom.
Än idag tänker pojken tillbaka på väntan på
julen, julen som gjorde allt bra igen.
Tuula Polojärvi

Döpta:

Avlidna:

My Bergsten
Alma Brändström
Jason Carlsson
Carla Dorthe Elisabeth Dahlbäck
Emilia Freiholtz
Isabel Hamberg
Alfred Johansson
Selma Lilienberg
Moa Nordström
Isa Pantzar
Axel Hellström
Annie Ytterdahl

Ragnar Herbert Bengtsson
Lennart Carlbom
Tomas Eriksson
Vivi Anne Hansson
Bojan Gunvor Imark
Bengt Lars Gerhard Johansson
Irene Maria Karlsson
Nils Lennart Larsson
Gerd Eivor Olausson
Ove Reinhold Persson
Karl Gunnar Rohlén
Ingvor Sjöö
Gunnar Vilhelm Wallin
Gunilla Vredin

Vigda:

Britt-Marie Rosell / Mikael Karlsson
Emelie Svensson / Sonny Norén
Lina Oskarsson / Jonas Jonasson
Sandra Modin / William Johansson
Liv Larsson / Martin Lidén
Linnéa Brändström / Henrik Andersson
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Julsången
i Stora Mellby
10/12 kl. 18
Musikgudstjänst i
Stora Mellby kyrka.
Julsången i Stora Mellby infaller som vanligt den
andra advent. I år är det 10 december.
Traditionen att sjunga in julen i den lantliga
idyllen har gamla anor. Under många år besökte
Nossebro musikkår julkonserten. Den nuvarande
formen kom till 2004 då Ulf Esborn kom till
församlingen. Det blir som vanligt Symfoniorkester och kyrkokörerna ifrån Anten och
Stora Mellby.
I år heter solisten Madelene Johansson, en
erkänd sångerska även internationellt. Hon är
uppvuxen i Essunga. Dirigent är Ulf Esborn.

Julmusikgudstjänst i Erska kyrka
17 december, kl. 18.00
Erska kyrkokör och barnkören Tonfiskarna med
solister och instrumentalister,
framför bland annat ”Stjärnan visar vägen”
-en musikalisk julberättelse av Elisabeth Sköld, samt
andra stämningsfulla julsånger och psalmer.
14

Välkommen att fira gudstjänst!
3 december
1:a Söndagen i advent - Ett nådens år Kl. 10 Gudstjänst
Stora Mellby kyrka
Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka*
Kl. 15 Familjegudstjänst Magra kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Lagmansereds kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst Långareds kyrka

6 januari
Trettondedag jul - Guds härlighet i Kristus Kl. 11 Mässa		
Sollebrunns församlingshem*
7 januari
1 e Trettondedagen - Jesu dop Kl. 11 Mässa		
Sollebrunns församlingshem
Kl. 15 Gudstjänst
Magra kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka

10 december
2:a Söndagen i advent - Guds rike är nära Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst Stora Mellby kyrka

14 januari
2 e Trettondedagen - Livets källa Kl. 11 		 Mässa		
Sollebrunns församlingshem
Kl. 15
Gudstjänst
Stora Mellby Kyrka
Kl. 18
Mässa		
Långareds kyrka

17 december
3:e Söndagen i advent - Bana väg för Herren Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Antens kyrka
Kl. 18 Musikgudstjänst Erska kyrka*

21 januari
3 e Trettondedagen - Jesus skapar tro Kl. 11 		 Mässa		
Sollebrunns församlingshem
Kl. 15		 Gudstjänst
Antens kyrka
KL 18		 Mässa		
Magra kyrka

24 december
4:e Söndagen i advent - Herrens moder Kl. 11 Familjegudstjänst Sollebrunns församlingshem
Kl. 23.30 Midnattsmässa Erska kyrka
25 december
Juldagen - Jesu födelse Kl. 5.30 Julotta		
Kl. 5.30 Julotta		
Kl. 7
Julotta		
Kl. 7
Julotta		
Kl. 7
Julotta		

28 januari
Septuagesima - Nåd och tjänst Kl. 11 		 Mässa		
Sollebrunns församlingshem
Kl. 15
Gudstjänst
Lagmansereds kyrka
Kl. 18
Musikgudstj. Stora Mellby kyrka

Antens kyrka
Magra kyrka
Lagmansereds kyrka
Långareds kyrka
Stora Mellby kyrka

4 februari
Kyndelsmässodagen - Uppenbarelsens ljus Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka*
Kl. 15 Familjegudstj.
Långareds kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka

26 december
Annandag Jul - Martyrerna Kl. 18 Musikgudstjänst Erska kyrka

11 februari
Fastlagssöndagen - Kärlekens väg Kl. 10 Ekumenisk Gtj Equmenia Långared
Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 15 Familjegudstj.
Magra kyrka
Kl. 18 Gudstjänst
Antens kyrka

31 december
Söndagen efter Jul - Guds barn Kl. 11 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 15 Gudstjänst
Antens kyrka
Kl. 17 Gudstjänst
Långareds kyrka

18 februari
1 i fastan - Prövningens stund Kl. 11 		 Mässa		
Erska kyrka
Kl. 18
Mässa		
Magra kyrka

1 januari
Nyårsdagen - I Jesu namnKl. 11 Mässa		
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.
Sång och musik!

Musikgudstjänst 14/12 18.00
Långareds kyrka

Alla våra gudstjänster innehåller mycket sång och
musik: Psalmer och liturgisk sång, solosång och
instrumentalmusik.

Sånger i Advent och juletid
Åsa Söderberg
Marie Persson
Jens Helander

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.

* = TA BUSSEN TILL ERSKA KYRKA

Kyrkbussen avgår 40 min före Gudstjänsttid.

3/12, 17/12 (18.00), 6/1, 4/2

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.

15

Jag är
ett liv

Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.
Alla barn har rätt till ett liv utan hot,
våld och övergrepp. Tillsammans ger
vi kraft till en bättre framtid.

Ge en gåva
& förändra
liv!

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

svenskakyrkan.se/julkampanjen

