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festernas  
fest – påsken
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foto: anna hagnell

u är det vår igen! Dagarna blir allt längre och kylan ersätts av porlande 
bäckar och ny växtlighet. Vi firar fasta och sedan påsk – två skilda tider 
med olika fokus. Både på marken och i kyrkan sker samma sak; från död 

till liv. Livet segrar och flödar ut över världen. 
– Varför gråter du, kvinna? 
Evangelisten Johannes beskriver dessa som de första ord Jesus säger efter upp-

ståndelsen. Han har varit död och begraven, och ingen brukar ju återkomma efter 
döden. Det händer liksom inte – det vet alla. Därför tror inte ens en av de mest 
hängivna lärjungarna att det kan vara Jesus som pratar. Nej, det är nog trädgårds-
mästaren. Eller nån annan. Varför bry sig? Allt är över, förstört! Varför våga tro, 
våga hoppas, våga leva igen?

Men denna påsk är inte som andra påskar. Och Jesus är inte riktigt som oss 
andra. Därför sker det omöjliga – för att Gud vill det. För att det mänskliga livet 
är viktigt för Gud. Livsviktigt! Och därför får vi det mest värdefulla som går att 
få: Liv. Ett liv som inte bara slutar. 

Detta förstärks av evangelistens berättelse. Jesus studsar inte fram och ropar: 
”Hallå där, här är jag igen! Titta på mig!” 

Nej, Jesus börjar som vanligt med att fokusera på den han möter. ”Varför gråter 
du? Vad fattas dig? Vad kan jag göra för dig?”

Guds främsta fokus är omsorgen om oss, att ge oss det vi inte själva kan skaffa, 
att ge det som verkligen kan ge ett slutligt hopp bortom allt: Liv!

Detta firar vi i påsk! Och vi vill ha mycket liv i församlingen. Se 
därför när vi har våra kyrkoforum, gå dit och gör din röst hörd. 

Berätta vad du önskar i din församling: Vad saknar du, vad 
vill du bidra med? Eller hör av dig till mig om du vill prata 

enskilt. Tänk, fundera, prata, kom! Du är en del av Sand-
hult-Bredareds församling och vi vill bygga en ännu 
mer livaktig församling. Du och jag är en del, bland 
många, i detta. Så kom och dela med dig av ditt liv! 
Glad påsk önskar jag er alla!

• KRISTIAN
Din kyrkoherde

Vänd mot ljuset

N
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Tisdagar i kyrkan
Välkommen till Sandareds kyrka  
på tisdagskvällar:

Bön i Taizéanda 
12 mars, 16 april, 21 maj 18.30,  
kyrkan öppen från 18.00
En enkel bön i kyrkan inspirerad  
av bönelivet i klostret i Taizé. 

Spagettigudstjänst
19 mars och 7 maj klockan 17.30
Vi firar en enkel gudstjänst tillsammans med 
barnen i våra grupper och efteråt serveras 
det spagetti och köttfärssås.
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Snart är det dags för festernas fest i klost
ret i Bredared – påsken. Men än så länge är 
munkarna mitt i förfastan, som inleder Stora 
fastan. 
 Inom ortodoxa kyrkan är riterna oföränd
rade genom århundradena. 

Påsken  
– nu väntar 
festernas fest

itt i snårig skog, längs vägen 
i Bredared, ligger de röda hus 
som utgör kloster och kyrka för 

tre serbiskortodoxa munkar och deras 
församlingsmedlemmar i Heliga treenig-
hetens kloster. Fader Dorotej, som för 48 
år sedan föddes som David Forsner, son 
till en svenskkyrklig präst och en kantor, 
har funnits här sedan början, för att byg-
ga upp klostret och församlingen. Nume-
ra är den forna sommargårdens allt mer 
gyllengula furupaneler en fantastisk fond 
till alla de guldglänsande ikoner som pry-
der kyrkosalen. Här inne firas de många 

M timmar långa gudstjänsterna under för-
fasta och fasta, innan det är dags för den 
stora påskfesten om ett par månader. Den 
ortodoxa traditionen bjuder en annan 
tideräkning, en annan uträkning av när 
påsken infaller, så än är det långt kvar.

LÄTTARE MED ÅREN
– Ju fler år som går, desto lättare är det 
att fasta. Efter de första dagarna, när 
man kan vara lite tröttare än vanligt, blir 
man istället piggare. Livet blir enklare, 
tycker fader Dorotej som för det mesta 
kallas för ”fader” av dem han möter.
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”
”På kvällen ber 
den som är 
äldst i rang om 
förlåtelse ge-
nom tre stora 
bugningar djupt 
mot marken. Vi 
faller på knä, 
sträcker oss ut, 
en i taget.

Fastetiden är till för sökandet efter ett 
paradisiskt tillstånd, i en värld nära Gud 
och ett liv i enkelhet kring mat och lever-
ne. Men för att tillgodogöra sig fastans 
innebörd, förbereds den alltså med ett 
slags undervisning och reflektion under 
förfastan. Fader Dorotej förklarar:

Först infaller Sackeussöndagen, som 
handlar om ånger, bot och viljan att för-
ändra sitt liv för att möta Kristus. I sön-
dags var det Publikanens och fariséns 
söndag, med ett gott och ett dåligt ex-
empel på hur man kan ha sin relation till 
Gud. Följande tre söndagar handlar om 

Den förlorade sonen (även om du gjort 
något dumt så längtar både din jordiske 
och himmelske fader efter dig), Domsön-
dagen (då vi gör upp våra räkenskaper 
över ont och gott) samt Förlåtelsens sön-
dag, som är bandet in i Stora fastan. 

TRE STORA BUGNINGAR
– Då ber vi varandra om förlåtelse. På 
kvällen ber den som är äldst i rang om 
förlåtelse genom tre stora bugningar 
djupt mot marken. Vi faller på knä, 
sträcker oss ut, en i taget. Så gör alla i 
Ortodoxa kyrkan den här dagen. Fast 
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här på klostret har vi de här bugningarna 
varje morgon och kväll, förklarar Fader 
Dorotej.

Med all denna förberedelse är man 
redo för Stora fastan, som börjar redan 
dagen efter. De första tre dagarna äter 
man ingenting.

ÅTTA TIMMARS GUDSTJÄNST
– Om man absolut måste, kan man ta lite 
vatten. På klostret anpassar vi oss efter 
det här, det är svårare att genomföra om 
man har ett vanligt jobb förstås. Önskan 
är att åter komma till det paradisiska till-
ståndet med ett rent förhållande till Gud, 
sin nästa och sig själv – och till hela ska-
pelsen. 

Gudstjänsterna är under den här tiden 
mellan åtta och tio timmar långa – varje 
dag! Efter den totala fastan får man äta 

lite, fast bara vegetabilier. På helgerna 
kan man ta lite olja och vin, men allt an-
nat ska vara oraffinerat. Under de sex 
fastesöndagarna uppmärksammas bland 
annat olika helgon, korset och ortodox-
ins seger. Efter Palmsöndagen börjar 
Stora veckan. Påskdagarna kallas Stora 
torsdagen, Stora fredagen och Stora lör-
dagen, och inget annat. På söndagen firas 
uppståndelsen. Gudstjänsten på lörda-
gen, som firas under natten, övergår till 
glädjefest. Förr blockerades nästan den 
smala vägen här i Bredared när 300, 400 
personer kom för att fira påsken. Sedan 
nya församlingar tillkommit i Borås 
kommer fortfarande åtminstone 200 för 
att gå i processionen runt kyrkan och fira 
glädjebudskapet.

Sen är det dags att fira med läckerheter 
och likväl som fastan är lång och krävan-
de, är festen lång och speciell.

FIRAR FYRTIO DAGAR
– Nej, för oss är firandet inte över på an-
nandagen! Vi firar i 40 dagar. Bokstavli-
gen, berättar Fader Dorotej som tycker 
att magen brukar protestera när kosten 
går från enkel vegetarisk till att enbart 
bestå av ägg och fisk. Och kött, för den 
som inte är munk.

– Vi är kallade att leva som i paradiset 
hela tiden, det diskvalificerar kött från 
vår kost.

Kycklingar och fjädrar som en symbol 
för påsk har han inte mycket till övers 
för. Det är ägget som är det centrala.

– Äggen är de viktiga för de är en sym-
bol för uppståndelsen. Under fastan har 
vi samlat äggen med den livlösa vitan som 
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håller livet, gulan, inom sig. Traditionen 
att knacka äggen innan man skalar dem 
är en symbol för graven som slogs sönder.

I den vackra kyrkosalen flyttas sym-
boler på olika sätt fram och åter under 
denna tid. Korset hamnar i centrum men 
byts mot den snidade trämöbel som kall-
las Kristi grav, innan man fyller den med 
rökelse, lägger blommor vid graven och 
oljelampan med elden istället kommer i 
fokus. 

LÅGA FRÅN JERUSALEM
Oljelampan lyser av en låga som en sär-
skild delegat hämtat från Jerusalem un-
der den Stora lördagen.

– Det är en biskop som har det upp-
draget. Flygbolagen går med på att han 
får ta med elden in i flygkabinen. Vi fick 
vår låga för flera år sedan.

I ortodoxa länder är traditionen kring 

just denna eld en stor högtid. Fader Do-
rotej beskriver suggestiva gudstjänster 
där människor trummar och ropar med-
an lågan vandrar mellan besökarna.

– Den har en helt annan färg då. 
Människor kan ta lågan i händerna, ta 
den i skägget. Man kan kolla på Youtube 
om man är nyfiken, säger Fader Dorotej 
med en bestämd nickning.

Trots den svarta klädnaden, det långa 
skägget som han gärna pillar i och håret i 
hästsvans – som allt ser gammaldags och 
avskalat ut – är han också en person som 
rör sig på nätet (och uppenbarligen You-
tube…) och i andra människors vardag. 
Både som fängelsepräst, universitetsstu-
dent och som församlingsfader som be-
söker sina medlemmar. Inför påsken ska 
en rättrogen ortodox också ha biktat sig 
och fått hemmet vattenvälsignat av präs-
ten, som kan få stressiga dagar att hinna 
hem till alla. Sedan är de alla redo för det 
paradisiska tillståndet.

• ANNA HAGNELL TEXT OCH BILD

Att stöpa ljus hör till arbetet i Bredared.

Årets högtider med påsken i mitten.
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Mötesplatser

Välkommen till  
våra mötesplatser!
Gemenskap kring soppa, våfflor,  
kaffe och andakt.

Sandareds församlingshem
Våffelkafé tisdagar klockan 10.30 5 mars, 2 april, 7 maj
Tisdagskafé tisdagar klockan 10.30 19 mars, 16 april, 21 maj

Sandhults församlingshem
Sopplunch tisdagar klockan 13.00 12 mars, 9 april, 14 maj

Hedareds församlingshem
Sopplunch torsdagar klockan 13.00 21 mars, 25 april, 21 maj

Bredareds församlingshem
Sopplunch tisdagar klockan 13.00 26 mars, 30 april

Någon att 
prata med?

Vill du samtala med någon? 
Vi finns för dig! 

Kontakta diakonerna för  
ett personligt  samtal:

Ing-Marie Hellsing
Göran Eskilsson

Vi finns på 
Facebook! 
Gilla oss! 
Där också!
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Mötesplatser

Alla aktuella datum  
för våra aktiviteter  

hittar du på hemsidan  
www.svenskakyrkan.se/

sandhult

Bibliska figurer 
Vi har glädjen att inbjuda dig till att vara med 
och göra bibliska figurer. Tanken med dessa 
är att de skall få visas i landskap i Bredareds 
kyrka. Figurerna är tidsenliga och görs under 
bibelstudium. Varmt välkommen att vara 
med och bygga denna speciella utställning 
med djur och figurer som sedan får berätta 
om Jesus och hans liv. Välkommen med en 
intresseanmälan så jag vet hur många som är 
intresserade av att medverka. 

Är du intresserad av att vara med eller har 
några frågor kontakta Ing-Marie Hellsing.

Bibelsamtal 
i fastetid
Vi inbjuder till tre 
samlingar i faste-
tid, då vi läser 
passionstidens 
texter tillsammans. 
Vi bjuder också på ett 
enkelt kvällsfika.

När: Tre tisdagar i fastan, 12 mars,  
2 april och 9 april
Var: Bredareds församlingshem, 
klockan 17.00–18.30

Varmt välkomna alla som vill vara med!

Anna Frisk
Ing-Marie Hellsing

Stort tack
Ett stort tack för era bidrag till 
Svenska kyrkans internationella 
arbete 2018!

Vi har samlat in 43 846 kronor från 
er i Sandhult-Bredareds försam-
ling under perioden 1 januari till 31 
december 2018. I beloppet ingår alla 
inbetalningar – som kan komma 
från riks-, stifts- och församlings-
kollekter samt församlingsanslag 
och insamlings-
aktiviteter.

foton: magnus aronson
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Vårens gudstjänster
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3/3 Fastlagssöndagen 
 Sandared 11.00 Högmässa, kyrkokören
 Bredared 16.00 Gudstjänst
6/3 Askonsdagen 6/3
 Sandared 9.00 Mässa
 Sandared 18.00 Mässa
7/3 Hedared 17.00 Sinnesrogudstjänst
10/3 Första söndagen i fastan
 Bredared 11.00 Högmässa, Sandhult-Bredaredskören
  Sandared 16.00 Gudstjänst
17/3 Andra söndagen i fastan
 Sandared 11.00 Bön- och lovsångsmässa
 Sandhult 16.00 Familjegudstjänst med bibelutdelning
 Bredared 18.00 Mässa
19/3 Sandared 17.30 Spagettigudstjänst
21/3 Hedared 17.00 Sinnesrogudstjänst
24/3 Jungfru Marie bebådelsedag
 Bredared 11.00 Familjemässa med bibelutdelning
 Sandared 16.00 Gudstjänst med bibelutdelning
 Hedared 18.00 Mässa
31/3  Midfastosöndagen
 Bredared 11.00 Mässa
 Sandared 16.00 Musikgudstjänst Alt&Sopranos
4/4 Hedared 17.00 Sinnesrogudstjänst
7/4 Femte söndagen i fastan
 Bredared 11.00 Gudstjänst
 Sandared 16.00 Mässa, Amaze Gospel
13/4 Hedared 16.00 Mässa
14/4 Palmsöndagen
 Sandared 11.00 Högmässa
 Sandhult 16.00 Gudstjänst med musik
 Bredared 18.00 Mässa
18/4 Skärtorsdagen
 Ekekullen 10.30 Skärtorsdagsmässa
  Sanderöd 14.30 Skärtorsdagsmässa
 Sandared 18.00 Mässa
 Bredared 20.00 Mässa

m
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19/4 Långfredagen
  Sandared 11.00 Gudstjänst, kyrkokör
 Bredared 15.00 I stillhet inför korset
20/4 Påskafton
  Hedared 23.30 Påsknattsmässa
21/4 Påskdagen 21/4 
 Bredared 11.00 Mässa, Sandhult-Bredaredskören  

  och Amaze gospel
 Sandared 16.00 Gudstjänst, kyrkokör
22/4 Annandag påsk 
 Sandhult 16.00 Pilgrimsmässa
25/4 Hedared 17.00 Sinnesrogudstjänst
28/4 Andra söndagen i påsktiden 28/4
 Sandared 11.00 Mässa
 Bredared 16.00 Gudstjänst
5/5 Tredje söndagen i påsktiden 
  Sandared 11.00 Högmässa
 Bredared 18.00 Musikgudstjänst
7/5 Sandared 17.30 Spagettigudstjänst
9/5 Hedared 17.00 Sinnesrogudstjänst
12/5 Fjärde söndagen i påsktiden
 Sandared 11.00 Bön- och lovsångsmässa
 Bredared 16.00 Mässa
19/5 Femte söndagen i påsktiden
 Sjömarken 10.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst  

  vid Sjömarkens badplats
 Sandhult 11.00 Konfirmation
 Bredared 16.00 Mässa, Sandhult-Bredaredskören
 Hedared 18.00 Gudstjänst
26/5 Bönsöndagen
 Sandhult 11.00 Konfirmation
 Sandared 16.00 Gudstjänst
30/5 Kristi himmelsfärds dag
 Hedareds sockenstuga 8.00 Friluftsmässa
 Ekekullen 10.30 Gökotta
 Sanderöd 10.30 Gökotta, Sandareds kyrkokör
2/6 Söndagen före pingst 
 Sandhult 11.00 Konfirmation
 Sandared 16.00 Mässa

11

Vi firar gudstjänst  
varannan vecka på  

Eke kullens äldreboende 
torsdagar kl 10.30 och 

varannan vecka på 
Sanderöds äldreboende 

torsdagar kl 14.30.m
aj

ju
ni

bild: anna hagnell
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Välkommen  
till Kyrkoforum!
Vi fortsätter att mötas i våra diskussions-
grupper Kyrkoforum – för lokal delaktig-
het och dialog. Kyrkoforumen har skapats 
för att gynna ett lokalt engagemang.  
Hit är alla välkomna; ideella, förtroende-
valda, anställda men också alla som kän-
ner ett engagemang för ortens kyrka.  
Alla som känner intresse för bygdens 
kyrka är välkomna. Forumet är en plats 
för utvärdering, diskussion och vision.

Välkommen till Kyrkoforum!

Hedared • Tisdagen den 5 mars  
klockan 17.00

Sandhult • Onsdagen den 24 april 
klockan 18.00

Bredared • Söndagen den 12 maj 
klockan 19.00, efter gudstjänsten

Sandared • Söndagen den 12 maj 
klockan 12.00, efter gudstjänsten

Målarlördagar  
i Sandared
Tycker du om att måla? En lördag i 
månaden mellan klockan 9.30 och 
13.00 kan du vara med i en gemen-
skap där vi målar i all enkelhet, fikar 
och umgås. Du behöver inte ha målat 
tidigare – alla är välkomna!

Vi träffas i Sandareds församlings-
hem följande lördagar:
16 mars, 27 april, 18 maj, 8 juni

bild: anna hagnell
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Askgravplatsen i Hedared är 
under uppbyggnad. Därmed 
kommer detta gravskick att 
kunna erbjudas på alla våra tre 
kyrkogårdar.

ensvaret för askgravplat-
serna i Sandhult och Bredared 
har varit mycket positivt. Till 

skillnad mot en ”vanlig” urnplats är 
att skötseln av gravplatsen ingår i kost-
naden, som läggs för 25 år framåt och 
sker genom kyrkogårdsförvaltningens 
försorg. Askgravplatsen är gemensam 
varför man varken behöver eller får 
göra egna planteringar, däremot kan 
man sätta lösa blommor i tillhandahål-
len vas på den egna platsen. Det ryms 
två urnor på varje plats, till skillnad 
från en sedvanlig urnplats som rymmer 
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Tredje askgravplatsen 
snart färdig

nio urnor. Hur många askgravplatser 
det blir totalt i Hedared är inte klart 
ännu, men omkring 20 platser är pla-
nerade.

Nu är askgravplatsen nästan färdig 
i Hedared och den kommer att kunna 
tas i bruk nu under våren. Den som ut-
för arbetet är Bengt Johansson, tidigare 
vaktmästare i Bredared.

• ANNA HAGNELL

Bengt Johansson, tidigare 
vaktmästare i Bredared, 
utför arbetet med den nya 
askgravplatsen i Hedared.

Askgravplatsen 
nästan färdig.

bilder: hans carlsson
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Våffelcafé 
Bredareds församlingshem
23 mars klockan 15.00–17.00
Nybakade våfflor, lotterier, 
musikunderhållning med barn 
och ungdomar från Bredared. 

Alla intäkter går till Fastekampanjen

Musikgudstjänst i Sandareds kyrka 
Midfastosöndagen den 31 mars klockan 16.00
Kaffeservering, brödauktion och lotteri till förmån för Faste-
kampanjen.

Baka gärna något att ta med till auktionen.

Medverkande:
Alt&Sopranos, Voices, ungdomar i konfirmandverksamheten, 
Fritidsklubben och Clubdax

Erik Thiberg – percussion
Patrik Dahlqvist – bas

Fest i fastan
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rig, våld och naturkatastrofer 
slår sönder miljoner människors 
tillvaro varje dag. Varje person 

som drabbas har rätt till trygghet, värdig-
het och behöver stöd för att leva vidare. 
Att rädda liv och lindra nöd är alltid hög-
sta prioritet när katastrofen är ett faktum. 
De som drabbas hårdast är de som från 
början har minst resurser eller saknar 
skyddsnät. Svenska kyrkans internatio-
nella arbete stödjer katastrofinsatser över 
hela världen. Det ger människor humani-
tärt stöd som ser till hela människan och 
ger möjlighet att:

• KÄNNA TRYGGHET
Tak över huvudet, mat och rent vatten 
gör att människor överlever. Det ger ock-
så kraft att våga tro på tillvaron igen.

• FÅ MÖJLIGHET ATT UTVECKLAS
Utbildning, självhjälpsgrupper, spar- och 
lånegrupper – en trygg inkomst eller en 
buffert minskar utsatthet och bygger 
självständighet.

• HITTA ETT SAMMANHANG
När människor kan påverka sina liv 
minskar stress, oro och psykisk ohälsa. 
Delaktighet, möjlighet att organisera sig 
och vara aktiv gör det lättare att bygga 
en ny vardag.

• RESA SIG STARKARE
När människors behov står i fokus och 
humanitärt stöd utformas med respekt 
för individen växer tron på framtiden.

BAKOM VARJE SIFFRA FINNS EN 
MÄNNISKA
135 miljoner människor i världen är i 
akut behov av humanitärt stöd. Den siff-
ran kan vara svår att förstå, men bakom 
den finns människor som fått sin trygg-
het sönderslagen av krig, våld och na-
turkatastrofer. För de drabbade innebär 
katastrofen ett liv med stress, sorg och 
utsatthet. Svenska kyrkans internatio-
nella arbete stödjer humanitära insatser 
över hela världen. Dina gåvor används 
där behoven är som störst. Tillsammans 
kan vi rädda liv!

Samma himmel, samma rättigheter  
– ändå olika

Stöd Svenska kyrkans 
internationella arbete!
Swisha din gåva till 900 1223
Läs gärna mer på  
www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete

foto: m
agnus aronson



16

Sommar-
öppet i 
stavkyrkan
Hedareds stavkyrka, Sveriges 
enda bevarande stavkyrka, byggd 
omkring år 1500, är väl värd ett 
besök. Den är öppen hela som-
maren med kunniga guider på 
plats. 1 maj-16 juni är den öppen på 
helger mellan klockan 11.00–18.00. 
Den 17 juni–18 augusti är den 
 öppen varje dag klockan 11.00–
18.00 och den 24–25 augusti är 
den öppen klockan 11.00–18.00.

Svenska kyrkans in
ternationella arbete 
med humanitära 
insatser
Tack vare kyrkornas världs-
vida nätverk finns vi redan på 
plats om katastrofen kommer. 
Svenska kyrkans internationella 
arbete är medlem i ACT-alli-
ansen – en sammanslutning av 
mer än 150 kyrkor och trosba-
serade biståndsorganisationer 
som finns över hela världen. 
Den största styrkan är att vi 
genom detta nätverk finns på 
plats före, under och efter ka-
tastrofer. Dels kan det handla 
om ekonomiskt stöd, dels om 
teknisk support och kapaci-
tetsbyggnad. 

Svenska kyrkans interna-
tionella arbete är ledande i 
psykosocialt arbete inom ACT-
alliansen. När en katastrof vän-
der upp och ned på allt, handlar 
det psykosociala arbetssättet 
om att ge stöd på rätt sätt i 
varje steg mot ett tryggt liv 
igen. Genom att möta män-
niskors behov att kan de vara 
delaktiga. Att återfå kontrollen 
över sina egna liv och bli aktiva 
överlevare. 

foto: m
agnus aronson
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Emmausvandring 
mellan Sandared och Sandhult 
Annandag påsk 22 april
Vi inbjuder alla nya och gamla pilgrimsvandrare till att följa med på 
en vandring mellan Sandared och Sandhult. Vi startar vår vandring i 
Sandareds kyrka klockan 10.30. Dagen avslutas med pilgrimsmässa i 
Sandhults kyrka klockan 16.00.

Anmälan till Louise Blomqvist eller Göran Eskilsson senast den 17 april.

Kom och fira in våren  
med oss på Högaberget  
i Hedared
30 april 
klockan 19.00 Tipspromenad från  
fotbollsplanen till Högaberget
klockan 20.00 Elden tänds
Korvgrillning
Vårbrasa, sång, vårtal

Retreat 
”Låt ditt ljus lysa”
Hedareds församlingshem
Lördagen den 13 april klockan 9.00–17.00
Kostnad 300 kr
Anmälan till Ing-Marie Hellsing  
senast den 9 april.
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Ansvarig utgivare: Kristian Yngvesson
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör),  
Louise Blomqvist
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
På omslaget: Fader Dorotej i klostret i Bredared
Foto: Anna Hagnell
Deadline för material till nästa  
nummer är 16 april 2019

Församlingsresa

Torsdagen den 23 maj åker vi till Vadstena – den underbart fina 
staden som ligger vid Vätterns östra strand. Där får vi bland annat 
uppleva den historiska miljön kring klostret och klosterkyrkan. 

Avfärd från Bredared klockan 8.00, Sandhult klockan 8.15,  
Sandared klockan 8.30. 
Kostnad 300 kr

Anmälan senast onsdagen den 15 maj till pastorsexpeditionen.

Församlingsresa
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Kontaktuppgifter  
SandhultBredareds församling 
Pastors Telefontid: måndag–fredag klockan 10.00–12.00
expedition telefon: 033-22 57 50
 e-post: sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se
 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sandhult
 Adress: Sandhult-Bredareds församling, Strandvägen 4, 518 32 Sandared

Präster  Kristian Yngvesson,  033-22 57 51  kristian.yngvesson@svenskakyrkan.se 
 kyrkoherde 
 Anna Frisk 033-22 57 52  anna.frisk@svenskakyrkan.se
 Ingrid Joelsson Hermansson  033-25 85 43  ingrid.joelsson@svenskakyrkan.se
 Louise Nordh 033-22 57 53 louise.nordh@svenskakyrkan.se

Diakoner  Ing-Marie Hellsing, diakon  033-22 57 67  ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se
 Göran Eskilsson, diakon  033-22 57 54  goran.eskilsson@svenskakyrkan.se

Kyrko Samuel Björkman, organist  033-22 57 64 samuel.bjorkman@svenskakyrkan.se
musiker Eva Kälvelid, kantor  033-22 57 62  eva.kalvelid@svenskakyrkan.se
 Staffan Lenberg,  0703-31 58 20 staffan.lenberg@svenskakyrkan.se
 församlingsmusiker

Barn och  Louise Blomqvist  033-22 57 59  louise.blomqvist@svenskakyrkan.se
ungdom  Fredrik Olofsson 033-25 85 40  fredrik.olofsson2@svenskakyrkan.se
 Anne Carlsson  033-22 57 58  anne.carlsson@svenskakyrkan.se
 Carina Larsson  033-22 57 56 carina.y.larsson@svenskakyrkan.se
 Catherine Sandblom  033-22 57 55  catherine.sandblom@svenskakyrkan.se

Kansli  Ann-Louise Nuorimaa 033-22 57 50 ann-louise.nuorimaa@svenskakyrkan.se
 Linda Appelkvist 033-25 85 48 linda.appelkvist@svenskakyrkan.se

Begravning  Lena Högrell, handläggare  033-22 57 69 lena.hogrell@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTERI

Arbetsledare   Hans Carlsson  0709-24 50 19  hans.carlsson@svenskakyrkan.se 

Bredareds kyrka  Kjell-Åke Hylander  033-22 57 65 kjell-ake.hylander@svenskakyrkan.se
Församlingshem  Linda Appelkvist 033-25 85 48 linda.appelkvist@svenskakyrkan.se

Hedareds stavkyrka 033-22 57 50 
    sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se 
Församlingshem Marie Carlsson  033-25 85 47  marie.p.carlsson@svenskakyrkan.se

Sandareds kyrka  Jari Frondelius 033-22 57 57 jari.frondelius@svenskakyrkan.se
Församlingshem

Sandhults kyrka  Martin Bjäringtoft  033-22 57 68 martin.bjaringtoft@svenskakyrkan.se
  Kjell Ejderhall  033-22 57 61  kjell.ejderhall@svenskakyrkan.se
Församlingshem Anders Johansson  033-25 85 44 anders.g.johansson@svenskakyrkan.se

Förtroendevalda  Thomas Larsson,  073-3585737  larsson.thomas55@gmail.com
  ordförande kyrkorådet  
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Påskdagen 21 april
Påskdagsmässa i Bredared klockan 
11.00, kyrkokör, Amaze Gospel

Påskdagsgudstjänst i Sandared  
klockan 16.00, kyrkokören, trumpet

Annandag påsk 22 april
Emmausvandring till Sandhult,  
från Sandared klockan 10.30

Pilgrimsmässa i Sandhult klockan 16.00

Upplev påskens drama, från att Jesus rider in  
i Jerusalem, via döden på korset, till 

livets seger över döden
Palmsöndagen 14 april
Högmässa i Sandared klockan 11.00
Gudstjänst med musik i Sandhult 
klockan 16.00
Mässa i Bredared klockan 18.00

Tisdagen den 16 april

Bön i Taizéanda i Sandareds kyrka 
klockan 18.00

Skärtorsdagen 18 april
Skärtorsdagsmässa i Sandared  
klockan 18.00

Skärtorsdagsmässa i Bredared  
klockan 20.00

Långfredagen 19 april
Gudstjänst i Sandared klockan 11.00 
med kyrkokör och flöjt

”Vid Jesu kors” musikgudstjänst, 
Bredared klockan 15.00 

Påskafton 20 april
Påsknattsgudstjänst i Hedared  
klockan 23.30

foto: m
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