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i har haft henne i snart nio månader nu, lilla Stella, fast det känns 
som att hon alltid har varit här, som en del av vår familj. För oss är hon 
speciell, en unik personlighet och hon både ger och får mycket kärlek.

Hon hittades en lördag i september, då vi skulle ha dop i Hedareds stavkyrka. 
Liten, mager och övergiven satt hon på vägen och räddades av tjänstgörande 
musiker undan en säker död.

Vi arbetade som ett team den gången; jag, musikern och kyrkvaktmästaren, 
för att kunna ta hand om denna lilla varelse. Den lilla kattungen var skräck-
slagen och försökte gömma sig. Vi förstod att hon var för liten för att klara 
sig på egen hand. 

Vaktmästaren hittade en kartong som vi la henne i. Efter dopet körde jag 
till djuraffären och köpte mjölkersättning. Veterinären beräknade hennes ål-
der till fyra-fem veckor (den måste vara över tolv veckor för att tas från sin 
mamma). Trots att vi letade, fann vi varken mamma katt eller ägare som 
saknade Stella. 

Min familj skulle inte ha någon mer katt, verkligen inte. Vi hade redan två. 
Hon skulle bara bli lite större först. Men hon tog sig så fort in i våra hjärtan. 
Idag skulle vi inte vilja vara utan henne.

Stella har alltid varit en pigg och glad katt och hon får all den omsorg varje 
liten individ är värd.

Varför skriver jag då om detta?
Om några veckor firar vi midsommar. I kyrkan har vi då som tema Skapel-

sen. Då får vi påminnas om att Gud har omsorg om hela sin skapelse. Där har 
vi människor en alldeles särskild uppgift – att vårda och värna, eller med ett 
gammaldags uttryck; att förvalta.

Dit hör de människor vi har omkring oss, men också vår natur och miljö. 
I Psaltarens 36:e psalm står det: ”Herre, upp i himmelen räcker 

din nåd, och din trofasthet allt upp till skyarna. Din rättfärdig-
het är som väldiga berg, dina lagar som det stora havsdjupet, 

både människor och djur hjälper du, Herre.”
Låt oss i sommar ta vara på – och vårda – dem och det 

vi har i vår närhet: familj, trädgård, vänner. Och kanske 
en liten övergiven kattunge. Så är vi alla en del av Guds 
skapelse. 

En fin sommar önskar jag er alla!

• INGRID J HERMANSSON 
komminister

Vårda skapelsen i en kattunge

V
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Vi fortsätter att mötas i våra diskussionsgrupper Kyrkoforum – för lokal 
delaktighet och dialog. Kyrkoforumen har skapats för att gynna ett lokalt 
engagemang. Hit är alla välkomna; ideella, förtroendevalda, anställda men 
också alla som känner ett engagemang för ortens kyrka.

Man måste inte ens bo på orten. Alla som känner intresse för bygdens kyrka 
är välkomna. Här ska vi kunna utvärdera vår verksamhet, diskutera hur vi vill 
vara kyrka och hur vi vill att verksamheten ser ut.

Sandhult 7 juni klockan 10.00.
Bredared 10 juni klockan 12.00, direkt efter gudstjänsten.
Sandared 10 juni klockan 17.00, direkt efter gudstjänsten.
Hedared 14 juni klockan 17.00.

Välkommen till Kyrkoforum!

Sommarkafé  
i Sandared
Under tre tisdagar i juni är det 
sommarkafé i Sandared. 
5 juni, 12 juni och 19 juni klockan 
14.30–16.00
Välkommen att vara med på en 
enkel samvaro kring kaffebordet 
där vi får träffas och prata. Det 
blir även lek, sång och andakt. 

För mer information,  
kontakta Göran Eskilsson.

bild: m
 brisell a
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Med den oklippta trådens ideal 
formger Lene Madsen i Sjö-
marken kläder och föremål som 
är återvinningsbara på riktigt.
 Närproducerat, ekologiskt 
och miljövänligt är hennes 
hjärtefrågor – även om det är 
mindre lönsamt.

ene madsen är en formgivare och 
hantverkare med lång historia inom 
konfektions- och modebranschen. 

Det är inte att ta miste på när man ser 
tilltalande snitten på plaggen, där texti-
lierna utnyttjas både för att falla snyggt, 
vara av miljövänligt material och för att 
ha många funktioner.

– Jag är en av dem som kom till Algots 
på 70-talet när textilbranschen blomst-
rade, berättar Lene.

Hon och en vän lämnade Danmark 
”för ett år” eftersom arbetslösheten 
då var hög där. Men så mötte hon sin 
Esko; tre barn och fyra barnbarn senare 
kan hon konstatera att det där året blev 
till större delen av livet. Vid 63 är hen-
nes meritlista imponerande. Redan när 
hon började på Algots var hon utbildad 
konfektionstekniker och blev därför en 
av reservsömmerskorna som kunde alla 
maskiner längs sybandet. Efter några år 

Form med 
klimatansvar

läste hon vidare på det nordiska Textil-
institutet i Borås, till produktformgivare, 
motsvarande kläddesigner idag. En del 
av utbildningen specialiserade hon sig på 
stickade produkter, något som nu är hen-
nes huvudsyssla.

– Jag har alltid gillat att sticka. Redan 
som barn stickade jag till mina dockor. 
Det har varit så kul att få ägna en större 
del av livet åt det som man tycker är ro-
ligt, utbrister Lene medan hon visar det 
ena plagget efter det andra.

UTSEENDE OCH FUNKTION
Vissa plagg har hon skapat med spän-
nande funktion genom att sticka det på 
”fel håll”. De går att göra breda eller 
smala och vill man få tillbaka ursprungs-
formen ”så drar man ju bara lite i det”, 
visar Lene. En knapp som är en brosch 
förvandlar också koftans funktioner och 
stickmönstret varierar för olika utseende 
och funktion. Det är verkligen med en 
ovanligt utsökt känsla för material och 
teknik som hon skapar sina kreationer.

Under många år har Lene arbetat för 
de stora klädkedjorna i Sverige, huvud-
sakligen som direktris vilket handlar om 
att konstruera kläder med rätt passform. 
Ellos, Lindex och MQ har varit några av 
hennes arbetsplatser och under åren har 
Lene också valt att vidareutbilda sig.

När MQ lämnade Borås för Göteborg 
valde Lene att inte följa med. Det blev 

startpunkten för det egna företaget Le-
luma design som nu firar tio år.

– Jag var så sugen på stickat igen. Jag 
gick en kurs för att fräscha upp kunska-
perna, i experimentellt stickat på högsko-
lan. Och så började jag sticka kläder.

Det experimentella är tydligt, i såväl 
materialval som form och färg. Som den 
dramatiska klänningen i lin med yllein-
slag eller stickade kläder där ullens skift-
ningar utnyttjats för färg och mönster. 

”När mina plagg 
är ’slut’ så tänker 
jag att man ska 
kunna repa upp 
dem och göra 
något nytt av 
dem. Då blir det 
ett fullkomligt 
cirkulärt krets-
lopp. ”

Nyligen har Lene börjat göra växtfärgade 
plagg.

KNYTA IHOP KRETSLOPP
– Mosade ekollon gav den här gråsvarta 
tonen. Och mönstret är gjort av rostiga 
järnbitar och avocadoskal. Tänk att mat-
avfall kan ge så fantastiska färger och 
former. Jag gillar naturlig färgning. Det 
är enkelt att testa och dessutom knyter 
man ihop mat och kläder i kretsloppet.

L
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Nu ska vi ha 
Sommarskoj
Välkommen att vara med på Sommarskoj! 
Under två veckor i början på 
sommaren, den 18–21 juni och den 
25–29 juni träffas vi i Bredareds och 
Sandareds församlingshem för att leka, 
pyssla, ha andakt och äta lunch tillsammans. 

BREDARED
För barn födda 2006, 2007 och 2008
klockan 10.00–14.00

För info och anmälan kontakta  
Carina Larsson eller Anne Carlsson

SANDARED
För barn födda 2008, 2009 och 2010
klockan 8.30–12.30 
Det går bra att lämna barnen från klockan 8.00.

För info och anmälan kontakta  
Catherine Sandblom eller Louise Blomqvist

I Lenes tillverkning är det tydligt att 
det handlar mer om konst och konstnär-
liga val och uttryck, än om lönsammare 
massproduktion. 

I sommar är Lene Madsen en av konst-
hantverkarna från ”Sjuhäradsform” som 
har en sidoutställning på Borås Textilmu-
seum i samband med utställningen Next 
level craft.

EXPERIMENT OCH IDEAL
– Det ska bli en klänning inspirerad av ett 
snidat träskrin från trakten.

Av Lene beställer kunderna i huvud-
sak vad de vill ha, något större lager har 
hon inte och det egna företaget har aldrig 
varit särskilt ekonomiskt lönsamt. Istäl-
let är det lusten till det experimentella 
i kombination med idealen som driver 

henne. Mycket tid och kraft har Lene lagt 
på att exempelvis hitta lokal ull.

– Känn så mjuk, här är mer lanolin 
kvar i ullen, känner Lene med vana fing-
rar.

Linnet är även det svenskt med miljö-
vänlig beredning och färgning samt bom-
ullen ekologisk. Hon har också en del 
produkter med alpackaull från Peru, där 
hon har samarbete med ett kollektiv för 
att stötta fattiga kvinnor som bor i slum-
men men är mästerliga på att sticka. Sina 
egna plagg stickar hon på handdrivna 
stickmaskiner hemma i källaren. Också 
sömnaden gör hon själv. Försäljningen 
sker hemifrån men också vid marknader 
och på olika hantverkskollektiv, bland 
annat vid Rydals museum.
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I sommar är Lene Madsen en av 
konsthantverkarna från Sjuhä-
radsform som har utställningen 

”Framtida formspeglingar” på 
Borås Textilmuseum, i samband 
med museets lekfulla sommar-
utställning ”Next level craft”. 

Redan tidigt var Lene med i en grann-
samverkan hemma i Sjömarken för att 
handla närodlad mat. Idealen har alltid 
funnits där. När man köper hennes klä-
der vill hon bidra till att lämna slit-och-
släng-mentaliteten. 

– Man ska använda mina kläder 
mycket. Det är också ett sätt att tänka 
på klimat och miljö. Att köpa kläder som 

passar ihop, använda dem mycket och 
inte köpa en massa kläder i onödan. Och 
när mina plagg är ’slut’ så tänker jag att 
man ska kunna repa upp dem och göra 
något nytt av dem. Då blir det ett full-
komligt cirkulärt kretslopp.

• ANNA HAGNELL
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Hallå där… 
Samuel Björkman,
ny organist i församlingen

Var kommer  
du själv ifrån?
– Jag växte upp i en kristen familj i 
Svenljunga och det var där jag spelade 
min första psalm i gudstjänst. Det är 
säkert 30 år sedan vid det här laget…

Vad är det första du vill göra i din nya 
tjänst?
– Lära känna församlingen, körsångarna 
och kollegerna. 

Vad vill du förmedla med musik?
– Jag vill försöka göra musiken till en del 
av församlingens spridande av det kristna 
budskapet. 

Vad är egentligen en organist (till skillnad 
från det som kallas kyrkomusiker)?
 – Kyrkomusiker är samlingsnamnet för 
organister och kantorer. Utbildningen till 
organist är längre, en utbildning jag snart 
avslutar.

foto: privat

Vad tar du med dig efter alla år hos oss?
– En massa upplevelser av både sorg, 
glädje och en ”himla massa skratt”!

Vilka är dina starkaste minnen?
– Ett av de starkaste var när vi firade 
25-årsjubileum för de traditionella jul-
konserterna; kyrkan blev så överfull att 
en hel del publik fick vända i dörren! Se-
dan minns jag särskilt en begravning, en 
känd musikprofil som gått ur tiden, och 
fick äran att få tillägna musiken till släkt 
och vänner. Det är ett minne som följer 
med resten av livet.

Vilken relation bygger musik till dem du 
mött?
– Glädjen vid dop och bröllop, och sedan 
inte minst att vid en begravning låta mu-
siken skänka tröst.

Vad ska du göra nu?
– Jag jobbar sedan september i Bolle-
bygds pastorat med huvudplacering i 
Töllsjö. Så jag är åter i Bollebygds pas-
torat där jag en gång började, 1985. Jag 
har några år kvar, innan det är dags att 
dra sig tillbaka. Dessutom har jag skaffat 
hus i Spanien, så sysselsättningsproblem 
lär jag inte få.

Hej då… 
Anders Stenberg,
organist som lämnat församlingen 
efter mångårig tjänst

bild: anna  hagnell
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Välkommen till våffelkafé i sommar! Varje torsdag från den 21 juni till och med 
den 16 augusti gräddar vi väldoftande våfflor klockan 11.00–18.00 i Hedareds 
församlingshem.

Varje torsdag klockan 16.00 är det en programpunkt med olika gäster som 
spelar, sjunger eller berättar om något. Efter programpunkten är det andakt. 

Alla intäkter går oavkortat till Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro.
Vill du vara med och stödja denna verksamhet? Du kan alltid hjälpa till med 

kaffekokning och våffelbakning – välkommen att höra av dig till Göran Eskilsson.

21/6  Nostalgimix med Pelle Larsson
28/6  Sommarens sånger och visor med Staffan Lenberg och Lena Rif
5/7  Sångprogram med Trio MIE
12/7  Emy Stahl skildrar Lina Sandells liv i ord och ton
19/7  Jerusalem i mitt hjärta. Bilder och tankar tillsammans med Karl-Göran 

Hallabro och Ing-Marie Hellsing
26/7  Våra älskade psalmer i ord och ton med Göran och Camilla Eskilsson
2/8  En resa i folkton tillsammans med Anna Frisk och Ture Sköldberg
9/8  ”En salig blandning” ett musikprogram med Anders Hägmark med vänner
16/8  Kvartetten STIG

Alla aktuella datum  
för våra aktiviteter  

hittar du på hemsidan  
www.svenskakyrkan.se/

sandhult

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!

Sommartorsdagar  
i  Hedared
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Predikoturer

foto: m
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JUNI
3/6  Första söndagen efter trefaldighet
 Bredared 16.00 Mässa 
 Sandhult 11.00 Konfirmation med mässa 

10/6 Andra söndagen efter trefaldighet
 Bredared 11.00  Högmässa, Kyrkoforum
 Sandared 16.00  Gudstjänst, kyrkoforum 

17/6 Tredje söndagen efter trefaldighet
 Bredared 11.00  Mässa
 Sandared 16.00  Gudstjänst

23/6 Midsommardagen
 Hedared 15.00  Örtagårdsgudstjänst

24/6 Den helige Johannes döparens dag
 Sandared 16.00  Mässa

JULI
1/7 Apostladagen
 Bredared 18.00  Gudstjänst
 Sandhult 11.00  Konfirmation med mässa

8/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet
 Hedared 18.00  Gudstjänst
 Sandared 11.00  Högmässa

15/7 Kristi förklarings dag
 Bredared 18.00  Mässa
 Sandared 11.00  Gudstjänst

22/7 Åttonde söndagen efter trefaldighet
 Sandared 11.00  Mässa

29/7 Nionde söndagen efter trefaldighet
 Bredared 18.00  Gudstjänst
 Sandared 11.00  Högmässa

AUGUSTI
5/8 Tionde söndagen efter trefaldighet
 Sandared 11.00  Mässa
 Sandhult 15.00  Friluftsgudstjänst vid Götseredsstugan 

12/8 Elfte söndagen efter trefaldighet
 Bredared 18.00  Mässa
 Hedared 15.00  Friluftsgudstjänst vid sockenstugan

19/8 Tolfte söndagen efter trefaldighet
 Sandared 11.00  Högmässa

26/8 Trettonde söndagen efter trefaldighet
 Bredared 11.00  Högmässa
 Sandared 16.00  Gudstjänst

10 11
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Thomas Larsson drömmer om 
att få börja göra ”de stora pen-
seldragen” kring kyrkans verk-
samhet. Efter några månader 
som kyrkorådets ordförande 
har arbetet hittills mest kretsat 
kring formalia.

är thomas larsson i Vralen 
gick i pension första augusti, tänk-
te han att det skulle innebära en 

massa ledig tid. Då hade han visserligen 
tackat ja till att ställa upp som kandidat 
till Församlingens väl-listan i kyrkovalet, 
men några tankar på att det skulle leda 
till ett ordförandeskap i kyrkorådet, hade 
han inte. Idag är han på pastorsexpedi-
tionen minst en gång i veckan och sam-
talen med kyrkoherden nästan dagliga. 
Lägg till det fritidsintresset för hemvär-
net, husvagn i Träslövsläge, fem barn och 
sex barnbarn – ja, då var möjligen det där 
med tiden rätt optimistiskt.

– Du vet, den som gör mycket har ofta 
tid för mer, konstaterar Thomas.

Att anta utmaningar är att visa att man 
bryr sig. Att engagera sig är ett sätt att 

vara med och påverka vardag och sam-
hälle, tänker Thomas.

– Att arbeta för kyrkan känns som en 
bra verksamhet. Jag har alltid tyckt om 
att gå till kyrkan, av många anledningar. 
Under hela mitt liv har jag arbetat med 
någon form av ledarskap och nu hoppas 
jag att jag ska kunna bidra med gott le-
darskap och trygghet i verksamheten. Att 
hålla ihop arbetet på ett juste sätt.

Under 25 år var Thomas yrkesofficer 
på I15 i Borås. På slutet var han major 
och hjälpte de 300 medarbetarna att 
hitta nya yrkesvägar när regementet la-
des ned. Därefter var han rektor för Bol-

Världsberömda Sandared
Nu har Sandared blivit världsberömt.
Med en ny sittkudde har Sandared hamnat på 
världskartan. Det är Ikea som nyligen släppte 
den stickade puffen (finns i tre storlekar och 
med olika färg och mönster) vilken begåvats 
med samma namn som vår ort.

bild: ikea, sittkudde sandared

En församling 
som mår bra

”Nu drömmer 
jag att fler ska 
upptäcka och 
våga besöka våra 
verksamheter. 
Och se hur bra 
de är!”

N

Vi vandrar mellan Hedared och Ödenäs lördagen den 7 juli.

Start med morgonbön i Hedareds stavkyrka klockan 9.00.

När vi kommer fram till Ödenäs serveras en enklare måltid samt  
kaffe och våffla.

Pilgrimsmässa firas i Ödenäs kyrka klockan 18.00.

Medtag matsäck till vandringen. Kostnad för dagen 70 kr.

Anmälan till Louise Blomqvist senast 4 juli.

Välkommen 
med på 
pilgrimsvandring

bild: louise blom
qvist
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lebygdsskolan och produktionschef på 
Ellos. 

– Jag trivs med att arbeta med männ-
iskor, konstaterar Thomas.

I den nybildade församlingen Sand-
hult-Bredared tycker han att personallä-
get är gott, i takt med att nyrekryteringar 
gjorts, inte minst med tanke på att 
Kristian Yngvesson är på gång att till-
träda sin tjänst som kyrkoherde och 
därmed arbetsledare. Formellt är kyr-
korådet arbetsgivare med en styrande 
funktion. Under våren har det varit fullt 
upp med bokslut, verksamhetsberättelse 
och arbetet med den nya församlingsin-
struktionen. Thomas framhåller också 
vikarierande kyrkoherde Anna Frisks in-
sats under året, som lett arbetet trots att 
det varit flera vakanser och vikarier. Nu 
vill Thomas blicka framåt och njuta av 
att arbetslaget återigen ska få vara mer 
stabilt. Och få göra de där penseldragen 
över kyrkans framtida arbete.

– Som helhet mår församlingen bra. Vi 
står stadigt, är på rätt väg med aktivite-
ter åt alla håll och kanter. Nu drömmer 
jag att fler ska upptäcka och våga besöka 
våra verksamheter. Och se hur bra de är!

Själv har Thomas alltid gillat att gå 
till kyrkan, ända sedan söndagsskola och 
onsdagsklubb. Under konfirmationstiden 
fick han rent av en utmärkelse för flitig-
het och kyrkans värld har följt honom 
genom arbetslivet.

– I försvaret hade vi präster och pas-
torer i alla förband och det kändes väl-
digt bra att ha dem med. Det är alltid en 
trygghet i det. Kyrkan står för trygghet 
för mig. Att be när jag är i kyrkan, är ett 
sätt att liksom samla ihop mig. 

• ANNA HAGNELL
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Albin Claesson
Sjömarken

Vilka erfarenheter tar du med 
dig från ditt år som konfirmand?
– Hur roligt det har varit att umgås 

med alla andra och när vi varit 
på läger. För mig var det ganska 

självklart att vilja konfaläsa. Det har 
hela min släkt gjort.• 
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Ida Dalmyr
Sandared

Vem är Gud?
– Gud är hos alla. Hen finns hos alla 
och hjälper oss. Gud är stor. Jag tror 
att det finns något som är större och 
högre än oss. Det borde det göra.

Ellie Forsberg
Sandared

Hur påverkas din relation till 
kyrkan av konfaläsningen?
– Jag vet inte om jag kommer att 
börja tro. Jag är här på konfan bara 
för att det är kul. Det är ganska kul 
att vi ber, lär oss böner och sjunger 
alla glada sånger. De gör mig glad. Då 
tänker jag på hur mitt liv är, att det är 
roligt och att jag ofta skrattar.

foto: privatThomas Larsson

aktuell: Ny ordförande för kyr-
korådet. Invald genom opolitiska 
Församlingens väl.
bor: Vralen, Bredared
ålder: Nybliven 63-åring
familj: Hustrun Karin, barnen Per, 
Ulf och Niklas, bonusbarnen Emma, 
Linus. Barnens respektive samt sex 
barnbarn.
gör: Nybliven pensionär med 
många järn i elden
fritid: Hemvärnet, husvagn på 
säsong i Träslövsläge
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Vart ska du ta vägen nu?
– Efter sommaren börjar jag jobba på 
fritids (framförallt) på Malmen som är 
Montessoriskolan i Borås.

Vilka är dina starkaste minnen under åren 
hos oss ?
– Jag har jobbat här i fyra år och alla de 
barn och ungdomar som jag mött och 
fått dela en bit av livet och tron med, är 
det jag bär med mig härifrån. ’Fötterna 
på jorden och hjärtat i himlen’’ tänk att 
få dela det med unga människor! Det är 
äkta och på riktigt. Så tycker jag att livet 
med barn och ungdomar är.

Vad har känts som din viktigaste uppgift?
– Kanske är det helheten av allt... Att få 
bygga vidare på sånt som redan fanns 
när jag kom, men också att få vara med 

Malin Hansson,
som slutar som församlingspedagog

Hedareds stavkyrka, Sveriges enda beva-
rande stavkyrka, är öppen hela sommaren 
med kunniga guider på plats. Mellan den första 
maj och 17 juni är den öppen på helger klockan 
11.00–18.00. Den 18 juni–19 augusti är den öppen 
dagligen klockan 11.00–18.00 och den 25–26 augusti 
är den öppen klockan 11.00–18.00.

Stavkyrkan som är byggd omkring år 1500, är väl värd ett besök!

Två av våra kyrkor 
står öppna för dig 
i sommar!

Bredareds kyrka är öppen varje tisdag 
och söndag under juli månad, klockan 
14.00–17.00. 

Här kan du ta del av Bredareds kyrkas 
historia, ta en fika eller bara stiga in i still-
heten, sitta ned och tända ett ljus. Vi säljer 
även fairtradevaror i kyrkan.

Kombinera gärna med ett besök Unos djur 
som finns bredvid bygdegården i Bredared. 

och utveckla nya saker och mötesplat-
ser. Och att i alla dessa mötesplatser få 
dela med mig av min tro. Sen tycker jag 
nog att tonåringar är bästa åldern! Och 
grymt viktiga år! Så alla ’soffsnack’, sms-
konversationer, läger, ’Ica-kramar’, skratt 
och gråt, fikastunder, konfatimmar…

Vad vill du hälsa alla de unga du mött un-
der årens lopp?
– Tack för allt ni gett mig! Ta väl hand 
om er!

• ANNA HAGNELL
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Emilia Svanberg
Sandared

Tror du på Gud?
– Nej det gör jag inte. Jag tror 
att Gud är någon som hjälper 

till och som man kan prata 
med när man känner för det. 

När jag tänker på Gud, tänker 
jag på kyrkan och hur Jesus 
ser ut, med långt brunt hår 

och vita kläder.
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Jonathan Söderberg
Sjömarken

Vem är Gud?
– För mig är han osynlig. Inte 

som en skapelse eller män-
niska, utan mer som en själ. 

Nästan som ett organ som inte 
syns. Gud är något som finns 
i oss alla och som kommer till 
oss genom vår kontakt med 

djur. De ger kärlek.
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Kontaktuppgifter  
Sandhult-Bredareds 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  Anna Frisk, vik kyrkoherde 033-22 57 52  anna.frisk@svenskakyrkan.se
 Ingrid Joelsson Hermansson,  033-25 85 43  ingrid.joelsson@svenskakyrkan.se
 komminister

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  033-22 57 64 samuel.bjorkman@svenskakyrkan.se
musiker Eva Kälvelid, kantor  033-22 57 62  eva.kalvelid@svenskakyrkan.se
 Staffan Lenberg, församlingsmusiker staffan.lenberg@svenskakyrkan.se

Barn- och  Louise Blomqvist  033-22 57 59  louise.blomqvist@svenskakyrkan.se
ungdom  Malin Hansson 033-25 85 40 malin.hansson@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  thomas.larsson55@hotmail.com
  ordförande kyrkorådet  

Ansvarig utgivare: Anna Frisk
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör),  
Louise Blomqvist
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
På omslaget: Midsommarblomster i 
stiftsreservatet i Bredared
Foto: Anna Hagnell
Deadline för material till nästa  
nummer är 20 juni 2018

Konfirmand i höst
Snart är det dags för konfirmationsläsning igen! Du som 
är född 2004, eller tidigare, är välkommen att anmäla 
dig till nästa läsårs konfirmationsläsning! 

Vi har flera alternativ som passar för alla: Veckoläsning, 
upplevelsegrupp eller sommarkonfirmation.

För mer information, se vår hemsida eller kontakta 
Louise Blomqvist!

bild: magnus aronson
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Nu är vi
 EN församling

Sommarmusik i våra kyrkor 
Onsdagar 19.00
13 juni Körkonsert – När trast och näktergal talar • Sandared
 Alt&sopranos och Sandareds kyrkokör
 Heléne Wikström - tvärflöjt 
 Erik Thiberg – percussion, 
 Patrik Dahlkvist - bas
 Eva Kälvelid – körledning, flygel, orgel
20 juni Esborn duo – Sånger till dig • Hedared
 Monica och Lennart Esborn – sång och cello 
 Ett blandat program med musik av bl a Benny Andersson, 

Monica Dominique och Lennart Esborn 

27 juni Sommarpsalmer i jazzton • Bredared
 Fredrik Lanned – saxofon
 Mattias Engström – piano
 Staffan Lenberg – gitarr, sång
 Andreas Backelund – kontrabas
 Joakim Lenberg - trummor 

18 juli Ragnhild Pettersson – flygel och orgel • Sandared
 Musik av Schubert, Bach och spanska tonsättare

25 juli Robert Jenderman – orgel • Sandhult
 Musik av Roman, Vierne och Mendelsohn
1 aug Duo Quimbra – sånger från hjärtat • Bredared
 Blandad repertoar, tankar om livet
 Margareta Rosberg – sång och dikt
 Leif Lundberg – flygel och orgel
8 aug Musikaliska pärlor från när och fjärran • Sandared
 Carola Johnson – gitarr
 Ulf Schilling – trumpet
 Eva Kälvelid – flygel, orgel och sång
15 aug Sommarsånger från förr till nu • Sandhult
 Lena Rif – sång
 Staffan Lenberg – gitarr
 Fredrik Lanned – saxofon


