
BREDARYD OCH KULLTORP

Kyrkobladet 2018

Vintern
Vi önskar er ett gott nytt kyrkoår

och en välsignad juletid!



Nästan hela arbetslaget var i Simrishamn på 
utbildning och kick-off. Schemat bestod av 
visioner inför nya året och ”lära känna var-
andra-övningar”, pilgrimsvandring i vacker 
skogsmiljö kring Stenshuvud, besök vid Ale 
stenar och en guidning på Kiviks musteri. 
Samt så besökte vi Östra Vemmerlövs kyrka 
och kyrkan i Ravlunda. En mycket givande och 
sammanlänkande resa.

Vaktmästare, husmor och kanslist har varit 
på ett lärorikt och intressant studiebesök
på Värnamo Krematoriet. Det kändes fint 
att få se att en kremering sker med så stor 
respekt och värdighet.

Susanne Svensson tolkade Elvis Presleys mest 
kända sånger under en musikgudstjänst i 
Kulltorps kyrka, hon bjöd på ett härligt 
program och alla i den fullsatta kyrkan 
svängde med.

Kan du höra kyrkklockorna 
från det nyrenoverade 
tornet i Bredaryds kyrka eller 
från kyrktornet i Kulltorp?
I vilket fall är du välkommen till kyrkan på 
söndag! Kyrktornen syns på långt håll och 
visar vägen till kyrkan långt innan man tänkte 
på GPS-navigation. Klockorna kallar med väl-
komnande klang långt innan mobiltelefonerna 
lärde sig plinga. Kyrkan är alltid öppen för dig. 
Det finns alltid en plats för dig. Ja även om 
det är knökafullt på första söndagen i Advent 
finns det plats. Precis som i Guds famn.

Du har en plats i kyrkan om du tror mycket 
på Gud – var skulle du annars vara? - för då 
kan du hjälpa andra att tro. Du behövs där för 
andra och för dig själv.

Du har också en plats i kyrkan om du, som de 
allra flesta, ibland har svårt att tro på Gud. För 
gudstjänsten är till för att tron skall växa. Du 
skall verkligen få lov att känna: Jag får komma 
till kyrkan. Här är jag hemma hos Gud.

Johannes skriver i Uppenbarelseboken: ”Skriv 
till ängeln för församlingen i Laodikeia: Se, jag 
står vid dörren och bultar. Om någon hör min 
röst och öppnar dörren, skall jag gå in till ho-
nom och äta med honom och han med mig. 
Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på 
min tron, liksom han har segrat och sitter hos 
min fader på hans tron. Du som har öron, hör 
vad Anden säger till församlingarna.”

Så är vi där på söndag, i kyrkan, där vi får vara 
hos Gud. Vi får vara hos honom, men det kan 
också bli en tvärtomfråga: Får Herren Jesus 
vara hos oss? Får Herren Jesus öppna ditt 
hjärtas dörr när han trycker på ringklockan 
eller knackar på? Får han komma in?

Här finns inga måsten. Jesus måste inte kom-
ma, han tvingar ingen. Men han vill komma till 
dig i gudstjänsten. Där ger han dig syndaför-
låtelse, rening och ro. Där ger han din tro livs-
medel. Där ger han sig själv till dig. Där börjar 
vägen till himlen. Får han komma till dig?

Där börjar också vägen till medmänniskan. 
Där öppnas våra ögon för andra människors 
nöd. Där tänds vår vilja till att dela med oss i 
ord och handling. Där blir vi hela människor 
med uppdraget att hela världen, läka såren 
i Skapelsen, läka såren bland människor. På 
söndag firar vi gudstjänst i hela världen till-
sammans med hela världen!

Under hela min prästtid, 41 år, har jag firat 
1:a söndagen i Advent i Gislaved. När jag nu 
skall vikariera i Bredaryd och Kulltorp skall det 
bli spännande att fira gudstjänster med er. Vi 
ses!

Ingemar Nilson
Vikarierande komminister i 
Bredaryds pastorat

Härligt att fira gudstjänst!
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Utbildningsresa

Studiebesök

Musikgudstjänst med Elvis Presleys mest kända sånger

Hant

Hant

Hant
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Vi har firat Himlaljus med dopkalas tillsam-
mans med barnkören i Bredaryds kyrka och 
med Young Voices i Kulltorps kyrka.

I okt var det dags för årets födelsedagskalas 
för dem som fyllt 75, 80, 85, 90 eller mer i 
Bredaryd. Det bjöds på kaffe med dopp och 
tårta. Sven Jarl underhöll oss med sång 
och intressanta anekdoter.

En fin höstdag var det dags för att ta på sig 
kängorna och gå en pilgrimsvandring i 
Jälluntofta skogarna. Ett stort o glatt gäng 
deltog denna härliga dag. Lite sämre var 

vädret men lika trevlig var den senaste vand-
ringen som pga väder och vind fick bli i Värnamo 
med avslutning i Arken. Håll utkik på vår hemsi-
da och facebook för nästa pilgrimsvandring.

Himlaljus med dopkalas på ängladagen Födelsedagskalas

Pilgrimsvandring 

Hant Hant

Hant

Under dopkalaset delades 
dopänglar ut till 

barn döpta under 2018 i 
Bredaryds kyrka.

Young Voices och en liten 
skara änglakör sjöng 

vackert i Kulltorps kyrka.

Bibelutdelning till 4 
åringar, spännande 

bibel som bläddrades 
i på en gång 

Marianne och Göran Gustafsson besökte 
Bredaryds kyrka och berättade om sina upp-
levelser i samband med sonen Johans fången-
skap i Mali. Andakt ”Vi tänder många ljus för 
hoppet” var ett fint avslut.

Ett ljus för hoppet

Vårens Pilgrimsvandringar

2/3, 6/4, 4/5

Vi samlas vid församlingshemmet i 

Bredaryd. För mer info – håll utkik på 

vår hemsida och facebook.

Vi tänder ett ljus, så tänder vi två,
och sedan det tredje så gärna.
Och när vi tänt fyra, vad händer väl då?
Jo, då tänder Gud en stjärna.
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Efter 13 år i pastoratet avtackades diakoni-
assistent Kerstin Carlsson både i Kulltorp 
och i Bredaryd. Kerstin har berört många 

människor med sitt engegemang och kommer 
att saknas. Hjärtligt tack för allt och lycka till!

Avtackning Kerstin Carlsson
Hant

i pastoratetHant

Tack alla som hjälpte till vid vaktmästar-
nas arbetsdagar i Kulltorp och Bredaryd. 

Här följer ett par ord från en som var med.

Arbetsdag är lite missvisande, för vi som 
kommer extra, arbetar bara mellan 10.00 och 
13.00. Nu har vi också en kort 11-fika och 
avslutning med en god lunch. 

Många ser fram emot och längtar efter dessa 
dagar, 1 på våren och 1 på hösten. I Kulltorp var 
det mycket stor uppslutning i det soliga vädret 
och till Bredaryd kom de lite färre i det halvblåsi-
ga höstvädret. 

Under vårdagen brukar vi plantera blommor 
och under höstdagen blir det i regel lövräfsning 
men arbetsordningen bestäms av vaktmästarna. 
Så till nästa gång 2019, om Ni har några 
timmar över, är Ni välkomna att träffa våra 
trevliga vaktmästare och anställda, för några 
timmars samvaro.”

/ Christer Helmersson 

Arbetsdagar
Hant

Våra barnverksamheter 
Stor & liten
Vår välbesökta grupp Stor & liten i Bredaryd har fått vara i stora salen 
i församlingshemmet under hösten, det har fungerat ganska bra men 
vi ser framemot att få vara i våra ordinarie lokaler inom kort.  Flertalet 
mammor och pappor har sjungit, lekt, fikat och umgåtts tillsammans.

Miniorer 
Varvat med utelek och pyssel under hösten så pratar miniorerna i 
Bredaryd och Kulltorp om frälsarkransen. Första pärlan var den vackra 
pärlan Gudspärlan.
 

Miniorerna har även byggt ”Guds skapelse i miniatyr”.
Vi vill skicka ett stort tack till sygruppen i Kulltorp som har sytt alla 
pärlor i Frälsarkransen åt Bredaryds och Kulltorps miniorer.

”Bara den som vandrar nära 
marken kan se dina under, 

Gud” I mitten liggen den 
gyllene Gudspärlan.

Barngrupperna i både Bredaryd och Kulltorp startar igen v.4 2019, 
för mer info håll utkik på hemsidan, Facebook och anslagstavlor.
Varmt välkomna. //Malin & Linda

Kapell
Vårt fina kapell kan användas till mycket, här är det 
miniorerna som pysslar.
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Välkommen till Bredaryds 
och Kulltorps kyrkor

DAG BREDARYD KULLTORP

Söndagen 1 december 10.00 Adventshögmässa, 10.00 Adventshögmässa,
1 sön i advent kyrkkaffe, Blandade röster  kyrkkaffe, Kyrkokören sjunger
 sjunger  
 12.00 Dopgudstjänst
 
Onsdag 5 december 08.00 Morgonmässa 
  
Fredag 7 december  18.00 Luciahögtid, kyrkkorv

Lördag 8 december 14.00 Dopgudstjänst 16.00 Dopgudstjänst
  
Söndag 9 december 16.00 Himlaljus med luciatåg 10.00 Högmässa
2 sön i advent  12.00 Dopgudstjänst
  
Torsdag 13 december 15.00 Luciaandakt Torpagården 
  
Söndag 16 december 10.00 Högmässa 18.00 Kvällsmässa
3 sön i advent 12.00 Dopgudstjänst 
 
Söndag 23 december Sammanlyst Kulltorp 10.00 Gudstjänst,
4 sön i advent  Young Voices sjunger
 
Måndag 24 december 10.00 Julbön 10.00 Julbön
Julafton 23.00 Julnattsmässa 23.00 Julnattsmässa
 Blandade röster sjunger Kyrkokören sjunger
 
Tisdag 25 december 07.00 Julotta Sammanlyst Bredaryd
Juldagen  

Onsdag 26 december Sammanlyst Kulltorp 18.00 Gudstjänst med musik
Annandag jul  kören Voices sjunger
  
Söndag 30 december 10.00 Högmässa 18.00 Gudstjänst
Sön efter jul  

Måndag 31 december 16.00 Ekumenisk nyårsbön Sammanlyst Bredaryd
Nyårsafton Per Elvinsson, violin  

Tisdag 1 januari Sammanlyst Kulltorp 18.00 Kvällsmässa
Nyårsdagen   
  
Söndag 6 januari 18.00 Musikgudstjänst med 10.00 Högmässa
Trettondedag jul Pastoratskören 
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DAG BREDARYD KULLTORP

Söndag 13 januari 10.00 Högmässa 18.00 Gudstjänst med
1 sön e trett.dag  julens önskepsalmer
  
Onsdag 16 januari 8.00 Morgonmässa 
 
Söndag 20 januari 10.00 Gudstjänst 18.00 Kvällsmässa
2 sön e trett.dag  

Lördag 26 januari 14.00 Dopgudstjänst 
 
Söndag 27 januari 18.00 Kvällsmässa 14.00 Mässa med UMIV
3 sön e trett.dag  Ungdomar bygger mässa 

  
Söndag 3 februari 18.00 Ljusmässa med 10.00 Himlaljus, barnkör
Kyndelsmässodag konfirmanderna 
   
Onsdag 6 februari 8.00 Morgonmässa 
  
Söndag 10 februari 10.00 Högmässa 18.00 Kvällsmässa,
5 sön e trett.dag  Kyrkokören sjunger
   
Söndag 17 februari 18.00 Musiktemagudstjänst om 10.00 Högmässa
Septuagesima Lina Sandell, med Sven Jarl & 
 Elisabeth Ringdahl
 
Lördag 23 februari 14.00 Dopgudstjänst 16.00 Dopgudstjänst  
  
Söndag 24 februari 16.00 Himlaljus, barnkör 10.00 Högmässa
Sexagesima  

Söndag 3 mars 10.00 Gudstjänst med 14.00 Gudstjänst
Fastlagssöndag Blandade röster.  Kyrkkaffe o semla 
 Kyrkkaffe med semlor.  

Onsdag 6 mars 19:00 Askonsdagsmässa 19:00 Askonsdagsmässa
Askonsdag  
 

Med reservation för ändringar. Se Svenska kyrkans annonser i          VästboAndan på onsdagar, www.svenskakyrkan.se/bredaryd eller Facebook.

Ekumeniska böneveckan 16-20 januari 2019. 
Tema: Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan.

Onsdag 16 januari 19.00 Bön i Allianskyrkan, Kärda
Torsdag 17 januari 19.00 Bön i Bredaryds församlingshem
Fredag 18 januari 10.00 Bön och fika i Kärda församlingshem
 19.00 Ungdomskväll i Pingstkyrkan, Bredaryd
Lördag 19 januari 19.00 Bön i Missionskyrkan, Forsheda
Söndag 20 januari 19.00 Kvällsmässa i Forsheda kyrka. 
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Våra körer startar igen v.5. Blandade röster tis. 29/1 kl. 19.00 
Kulltorps kyrkokör tors. 31/1 kl 19.00. Välkomna!  Elisabeth & Susanne

Musiksidan
i pastoratetHander

Musikgudstjänst i jultid 

”Dagen är kommen” 

Gudstjänst med julens önskepsalmer

”Tryggare kan ingen vara”

Kören Voices från Bredaryd
Elisabeth Ringdahl, piano
Kulltorps kyrka                                                  
Annandag jul 26 december kl 18.00

Julkonsert i Bredaryds kyrka
Trettondedag jul 6 januari kl 18.00

Medverkande: Pastoratskören
Lena Björn, flöjt. Jane Petersson, cello

Elisabeth Ringdahl och Susanne Svensson,
körledare

Kom och sjung med i Stilla natt, Det är en ros 
utsprungen och andra vackra julpsalmer.
Kulltorps kyrka 
söndagen den 13 januari kl 18.00

Musiktemagudstjänst 
om psalmförfattarinnan Lina Sandell

Vi sjunger ur Linas rika psalmskatt
Medverkande:

Sven Jarl, Elisabeth Ringdahl och Ingemar Nilson
Bredaryds kyrka söndagen den 

17 februari kl 18.00

Ja just det. UMiV – Unga Medarbetare i 
Västbo kommer att göra en egen mässa från 
grunden. Egen musik. Egna texter. Kanske 
drama. Kanske andra ovanliga saker som vi 
gör tillsammans med Leif Nahnfelt i Västbo 
kontraktsgård under ett dygn. Dygnet avslutas 
med mässa i Kulltorps kyrka söndag den 
27 januari 2019 kl 14.00. 

Välkomna till en spännande mässa!

Julcafé ”En jul när mor var liten”
Sång-och berättarprogram med Sven Jarl 
från Smålandsstenar
Kaffe med dopp
Bredaryds församlingshem
onsdagen den 19 december kl 14.00

Mässa som inte finns än…

2017 års mässa hade temat ”Här är min hand”.

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och 
orättvisor – bara för att de är flickor. Att fattigdom 
och normer gör att flickor får sämre möjligheter till 
utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för 
sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta 
sist och minst. Det är en ständig kamp om liv och död, 
som vi måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi 
den stora möjligheten att tillsammans kämpa för att 

ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje 
barn är skapad till Guds avbild och har samma värde – 
oavsett kön. 
I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första ad-
vent 2018 till trettondedag jul 2019, samlar vi in pengar 
till Svenska kyrkans internationella arbete - för varje 
människas lika värde och makt över sitt eget liv.  
Swisha din gåva till 9001223. Tack!

Svenska kyrkans julkampanj 2018 ”En flicka är född ”

EN FLICKA 
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller 
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning 
för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.
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Husmor och två bakglada damer lyckades 
med resultatet att få ihop 7 st! olika sorters 
kakor under bakdagen. Vill du vara med på 
nästa bakdag så håll utkik på vår hemsida och 
på facebook.

Husmor behöver dig
Vi söker dig, kvinna som man, som vill vara 
med i vårt trevliga ”soppgäng”.  
Kan du hjälpa till med förberedelser, servering 
och efterarbete i samband med soppluncher-
na i Bredaryd och/eller i Kulltorp så kontakta 
husmor 0370-37 41 77. Din hjälp behövs!

Hej församlingsbor!
Det är fantastiskt roligt att soppluncherna är 
så välbesökta! Här kommer receptet på den 
italienska tomatsoppan som serverades i 
Kulltorp den 11 okt.
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HusmorHusmors Bakdag

Italiensk tomatsoppa 4 port

2 gula lökar
2 vitlöksklyftor
Smör
1 burk tomatkross
5-7 dl vatten
2 hönsbuljongtärningar
2 tsk oregano
1 dl vispgrädde

Skala och hacka löken, fräs 
den mjuk i smör i kastrull. Rör i 
tomatkross, vatten, buljong och 
oregano. Låt soppan koka i 10 
min. Rör ner grädden. Låt sop-
pan bli het. Färdig att serveras! 
Gärna med riven ost och gott 
bröd till. Lycka till!

Missa inte våra populära soppluncher:
Bredaryd, serveras från kl. 11.30
26/2
28/3
25/4
28/5 Vårlunch

Kulltorp, serveras från kl. 12.00
7/3
11/4
13/6 Sill-lunch

Förstärkning i arbetslaget

Eva välkomnas i gudstjänsten 1:a söndagen i advent
Läs även om ”öppet café” på sid. 14 som Eva dragit i gång.
Vi hälsar Ingemar och Eva varmt välkomna till oss och vi ser framemot ett gott samarbete.

Jag är född i Rydaholm. Blev präst 1977 och 
fick min första tjänst i Gislaved. Senare blev 
jag kyrkoherde i 30 år. Nu är jag nybliven 
pensionär och har flyttat från prästgården till-
sammans med min fru Britt-Marie till en egen 
villa i Gislaved. 

Vi har fem barn och tre barnbarn som jag 
hoppas hinna med lite mer även om jag nu 
ska vikariera ett tag i Bredaryd och Kulltorp. 
Vi möts om inte annat vid gudstjänsterna 
eller trivselkvällen den 23 januari 2019 
i Bredaryds församlingshem. 

Det skall bli roligt att lära känna 
er lite bättre!
/Ingemar

From okt har vi förstärkt vårt arbetslag med nyblivna pensionären Ingemar Nilson 
som vikarierande komminister och Eva Sarvell som diakon. 

Jag heter Eva Sarvell och är er nya diakon. 
Jag kommer från Skåne där jag arbetat som 
diakon i stadsförsamling och har en bakgrund 
inom sjukvården. Yrkesutbildningen är socio-
nom och jag är diakonvigd sedan 1993.  
Min drivkraft är möten med människor och 
jag fascineras av möjligheter och människans 
genuina förmåga att faktiskt kunna förändra. 
Jag vill skapa mötesplatser och vara till nytta 
för alla här. När Gud stänger en dörr så öpp-
nar han ett fönster.

Jag har två vuxna barn och en hund, läser 
deckare och älskar färg, form och funktion.

/Eva

Hejsan

Hej, 

NYTT!
Diakonimottagning i Bredaryd, start 3/12. 
Praktisk rådgivning och stödsamtal.
Drop-in kl. 08.00-09.30 
måndag, tisdag och torsdag. 
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Döpta 
Kulltorp

Ivar Stenholm
Juni Elvinsson
Ronja Nilsson
Teodor Kardebratt
Matheus Henningsson
Svea Sedin
Thor Lundberg
Axel Svensson

Bredaryd

Maja Petersson
Alice Edenvärn
Arvid Berg
Erik Josefsson
Eirah Dolck

Gud har en famn, en stor stor famn,
Och där sluter han in vart barn som döps 
i Jesu namn. Han säger: Du är min.
                                              Ps. 381:1

Vigda 
Kulltorp

Johanna Svensson och 
Richard Elvinsson
Jennie Johansson och 
Mattias Hellström

Förda till gravens vila 
Kulltorp

Eva Davidsson

”Giv dem, o Herre,
din frid och låt ditt
eviga ljus lysa för dem.”

Bredaryd

Nanci Kasto och Andreas Johansson
Martina Dolck och Tommy Johansson 

”De slutit nu i denna stund
Ett heligt kärlekens förbund
I nåd, o Herre, hos dem bliv
Och din välsignelse dem giv”.

 
Bredaryd

Elly Lundqvist
Linnéa Aronsson
Sven-Olof Nilsson
Ingemar Hansson

Kyrkskjuts
Vi erbjuder fortfarande kyrkskjuts även om vi inte annonserar detta i 
VästboAndan längre. Vänligen kontakta pastorsexpeditionen om ni önskar 
kyrkskjuts 3070-37 41 73

Bredaryds kyrktorn

Processionsljusen  

Promenadgrupp & öppet 
café för ALLA

Fasadrenoveringen av kyrktornet är klart! Slutresultatet 
blev till vår fulla belåtenhet. Slutbesiktningen gick 
igenom. Välkomna att beskåda tornet samt den 
nyförgyllda inskriptionstavlan.

Vi har invigt våra nya vackra processionsljus.

Välkommen att promenera med Sven–Erik
Jansson varannan tisdag, udda vecka,  kl. 9.30 
så länge vädret tillåter. Vi startar vid försam-
lingshemmet i Kulltorp. Vi har även startat upp 
ett ”öppet café” kl. 10.00-12.00 i Kulltorps för-
samlingshem för ALLA som vill komma och fika, 

prata och umgås. Caféet har öppet varannan 
tisdag, udda veckor. Håll utkik i VästboAndan, 
hemsidan och på Facebook för mer 
information.

Bredaryds pastorat delar årligen ut en liten 
summa pengar till föreningar som bedriver 
barn- och ungdomsverksamhet i Bredaryds- 
och Kulltorps församlingar. 

Föreningarna får dela på summan baserat på 
hur många aktiva ungdomar under 16 år som 
finns i föreningarna. Tidigare har Bredaryds 
pastorat medverkat i föreningarnas 
annonskampanjer och på reklamtavlor men 
nu väljer vi att istället rikta oss direkt mot 
barn- och ungdomar.

För att söka dessa pengar gör ni så här:
Skicka senast 2019-02-28 en ansökan till oss. 
Ansökan ska vara undertecknad av ordföran-
den samt innehålla uppgifter om föreningens 
verksamhet och hur många aktiva barn- och 
ungdomar som fanns i verksamheten 2018. 

Skicka ansökan till:
Bredaryds pastorat
Kyrkvägen 8
333 71  BREDARYD
E-post: 
bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Bidrag att söka till barn- och ungdomsverksamhet



PASTORSEXPEDITIONEN I BREDARYD ÄR ÖPPEN ....................... Tel: 0370-37 41 70
Måndag-tisdag kl. 10.00-12.00, onsdag kl. 14.00-16.00 .......................Fax: 0370-864 35
Torsdag kl. 09.00-12.00 Vi svarar även på andra tider om vi har möjlighet
Kyrkvägen 8, 333 71 Bredaryd

E-post: bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bredaryd
Facebook: ’Bredaryds församling’ och ’Kulltorps församling’

KYRKOHERDE Susanne Johansson ....................................................................................................Tel: 0370-37 41 78
susanne.y.johansson@svenskakyrkan.se

VIK. KOMMINISTER Annika Stacke ....................................................................................................Tel: 076-022 09 29
annika.stacke@svenskakyrkan.se

Ingemar Nilson ..........................................................................................................................................Tel: 070-571 24 39
ingemar.nilson@svenskakyrkan.se

DIAKON Eva Sarvell .................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 74
eva.sarvell@svenskakyrkan.se

ASSISTENT/KANSLIST Cecilia Backmark ..........................................................................................Tel: 0370-37 41 85
cecilia.backmark@svenskakyrkan.se

KAMRER Caroline Dalros .......................................................................................................................Tel: 0370-37 41 84
caroline.dalros@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE Niclas Tallberg förman .............................................................................................Tel: 0370-37 41 71
niclas.tallberg@svenskakyrkan.se

Henrik Gustafsson ....................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 79
henrik.a.gustafsson@svenskakyrkan.se

Caisa Magnusson ......................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 82
caisa.magnusson@svenskakyrkan.se

Gert Barkman ............................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 83
gert.barkman@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA Inga-Lill Friberg ....................................................................................Tel: 0370-37 41 77
inga-lill.friberg@svenskakyrkan.se

KYRKOMUSIKER I BREDARYD Elisabeth Ringdahl ........................................................................Tel: 0370-37 41 76
elisabeth.ringdahl@svenskakyrkan.se

KYRKOMUSIKER I KULLTORP Vakant ..............................................................................................Tel: 0370-37 41 81

FÖRSAMLINGSPEDAGOG I BREDARYD Linda Bergstrand ........................................................Tel: 0370-37 41 75
linda.bergstrand@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSASSISTENT I KULLTORP Malin Hägg ...................................................................Tel: 0370-37 41 80
malin.hagg@svenskakyrkan.se

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE Agneta Petersson .......................................................................Tel: 076-848 67 02

FÖRSAMLINGSRÅDETS ORDFÖRANDE I BREDARYD Katarina Landin .................................Tel: 0702-64 76 54

FÖRSAMLINGSRÅDETS ORDFÖRANDE I KULLTORP Robert Karlsson .................................Tel: 070-689 82 08 

ANSVARIG UTGIVARE Susanne Johansson

BREDARYD OCH KULLTORP

SWISHNUMMER KULLTORP:
KOLLEKT: 123 633 59 88
ÖVRIGT: 123 467 45 29

SWISHNUMMER BREDARYD:
KOLLEKT: 123 683 61 18
ÖVRIGT: 123 326 37 12
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