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Vi hälsar
sommaren
• NU BLOMMAR DET
PÅ KYRKOGÅRDARNA
• SOMMARAKTIVITETER
I VÅRA KYRKOR
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Sommaren och livsflödet

S

å är det sommar igen. Vi har säkert en och annan förhoppning

över hur den ska bli; ibland ser vi fram emot nån resa vi planerat,
kanske längtar vi efter att få ledigt, vila och ta det lugnt, laddar för
nåt projekt där hemma, eller så vill vi bara ha fint väder? Naturen flödar av
liv och är nu i full blom i all sin mångfald och rikedom.
Ibland förväntar vi oss mycket av sommaren, och önskar att denna sommar ska bli ännu bättre än den förra. Många saker som varit igång under
vinter och vår tar en paus. Något som däremot fortsätter precis som vanligt
är våra gudstjänster – de tar aldrig paus. Därför påminner de om Gud, som
heller inte vilar eller åker på semester. Gud öser ut sin livskraft för fullt varje
dag, året om, dygnet runt.

Under sommaren har vi många musikgudstjänster i våra kyrkor. Det är inte
så vanligt med levande musik i våra kyrkbyar annars, men i kyrkan, där
erbjuds du detta. Musik som skapas just där och då, varken förr eller senare.
Musik kan också ses som ett flöde av liv och därför är musik också en bra
symbol för Gud. När musiker framför sånger eller annan musik, så finns
där också ett budskap om hela världens mångfald och rikedom, och att allt
detta kommer av en gudomlig vilja, att ge oss människor och hela världen
liv. Livsflödet tar aldrig slut.
Varje vecka får du också tillfälle att ta emot nattvarden i våra gudstjänster. Då
spelar det ingen roll om vi är 100 eller tre personer som möts. Varje gudstjänst
med nattvard blir ändå fullkomlig, för du får gå därifrån uppfylld med Guds
egen livskraft och veta att just du är älskad och befriad.
Så, välkommen till din kyrka i sommar och ta
emot sommarens evangelium, som är ett ständigt flöde av liv.
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• KRISTIAN
Din kyrkoherde
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Sommartorsdagar
i Hedared
Våffelcafé i Hedareds församlingshem varje torsdag från den 20 juni till den 15
augusti mellan klockan 11–18. Klockan 16 är det en programpunkt med olika gäster
som spelar, sjunger eller berättar om något. Efter programpunkten är det andakt.
Alla intäkter vi får in går oavkortat till Drottning Silvias mödrahem i Rio de Janeiro.
Vill du vara med och stödja denna verksamhet? Du kan alltid hjälpa till med kaffe
kokning och våffelbakning – välkommen att höra av dig till Göran Eskilsson.
20 juni

Sång och musik med hedaredsborna Björn Vilhjalmsson
och Erik Björnsson

27 juni

Kjell Ejderhall med dottern Ida sjunger blandade sånger till gitarr

4 juli

”Sommarens sånger & visor” med Staffan Lenberg och Lena Rif

11 juli

”En vacker bukett med visor” tillsammans med Carisma

18 juli

Sång och musik med Anders Hägmark med vänner

25 juli

Sara Schwardt som har varit brevvän med Astrid Lindgren
kommer och berättar

1 augusti

”Visa med stänk av jazz och klassisk pärla” Jessika Rosengren – sång,
Heléne Wikström – tvärflöjt, Eva Kälvelid – piano & orgel

8 augusti

Anna och Ture spelar visa och folkton

15 augusti Kvartetten STIG

Konfirmand i höst!
Du som är född 2005 eller tidigare är välkommen att
anmäla dig till nästa läsårs konfirmandgrupper! Vi har
grupper som träffas varje vecka i Sandared och Breda
red och vi har temagrupper som träffas på loven.
För mer information se vår hemsida eller
kontakta Louise Blomqvist.
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Nu blommar det
En kall morgon i mitten av april
går vaktmästarna Kjell-Åke,
Niklas och Kjell ut på Bredareds
kyrkogård för att plantera de
första vårblommorna på de
gravar där gravrättsinnehavare
beställt vårplantering.

D

et har varit frost på natten och

det är kyligt i jorden, Niklas klagar på att det är kallt om fingrarna
trots handskar på händerna. Men solen
värmer under dagen så de hoppas att penséerna ska klara sig undan att frysa.
2000 penséer är beställda och de ska
fördelas på 96 gravar i Sandhult, 49 i
Bredared och 13 i Hedared. Det kommer
ta några dagar att plantera alla, men det
som tar mest tid är förberedelserna; att
gräva igenom planteringsytan på varje
grav och fylla på med jord. Men är för-

Niklas Standar i planteringstagen
på Bredareds
kyrkogård.
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Nya vattenstationen vid minneslunden
på Thå kyrkogård som Martin Bjäringtoft och Kjell Ejderhall har designat.

beredelserna välgjorda har man igen det
under hela säsongen.
I år ligger de bra till tidsmässigt då det
varit en ganska så varm och snöfattig första del av året. Värre var det förra året då
inte vårblommorna kom ut förrän i slutet
av april.
Kjell och Niklas går från grav till grav,
ungefär nio penséer planteras på varje
grav, men är det en väldigt liten planteringsyta så kanske det bara får plats fyra
eller fem. Kjell-Åke kollar av på listan så
att det är rätt gravar som får blommor.
När de är klara i Bredared ska det fortsätta till Hedared och sedan är det Sandhults tur att få lite blomsterprakt. Kjell
säger att det brukar vara uppskattat av
kyrkogårdsbesökarna när vårblommorna
är planterade, och även vaktmästarna

”Är förberedel
serna välgjorda
har man igen
det under hela
säsongen.

”

själva tycker det är fint när det blir lite
färg på kyrkogårdarna.
Veckan innan midsommar är det dags
för planteringen av sommarblommorna,
då är det betydligt fler gravar som det ska
planteras på, närmare 350 gravar är det
som ska få fina sommarblommor.
På tal om blommor vill gärna vaktmästarna Martin och Kjell berätta om den

Kjell Ejderhall hanterar
några av de
två tusen
penséer som
ska planteras.

nya vattenstationen vid minneslunden
på Thå kyrkogård som de designat och
tillverkat. Det är en smart konstruktion
som använder befintlig fontänpump och
återanvänder vatten från dammen. Det
är perfekt vatten för blommorna men rekommenderas inte som dricksvatten.
• LOUISE BLOMQVIST TEXT OCH BILD
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Välkommen
till gudstjänst
JUNI
2/6

Söndagen före pingst
Sandhult 11.00 Konfirmation, Upplevelsegruppen
Sandared 16.00 Mässa

9/6

Pingstdagen
Sandared 11.00 Mässa
Bredared 16.00 Gudstjänst

10/6

Annandag pingst
Sandared 8.30 Mässa

16/6

Heliga trefaldighets dag
Sandared 11.00 Gudstjänst
Sandhult 16.00 Musikgudstjänst – För kärlekens skull
Hedared 18.00 Mässa

22/6

Midsommardagen
Hedared 15.00 Örtagårdsgudstjänst

23/6

Helige Johannes Döparens dag
Bredared 11.00 Mässa

30/6 Andra söndagen efter trefaldighet
Sandared 11.00 Mässa

JULI
7/7
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Tredje söndagen efter trefaldighet
Sandared 11.00 Mässa
Bredared 18.00 Gudstjänst

14/7

Fjärde söndagen efter trefaldighet
Sandared 11.00 Mässa
Sandhult 16.00 Gudstjänst

21/7

Apostladagen
Bredared 11.00 Mässa
Sandared 18.00 Gudstjänst

28/7

Sjätte söndagen efter trefaldighet
Sandared 11.00 Mässa
Hedared 18.00 Gudstjänst

AUGUSTI
Kristi förklarings dag
Sandared 11.00 Mässa
Sandhult 15.00 Friluftsgudstjänst, Götseredsstugan
Bredared 18.00 Gudstjänst

11/8

Åttonde söndagen efter trefaldighet
Sandared 11.00 Mässa
Hedared 15.00 Friluftsgudstjänst, Sockenstugan

18/8

Nionde söndagen efter trefaldighet
Bredared 11.00 Mässa
Sandared 18.00 Gudstjänst

25/8

Tionde söndagen efter trefaldighet
Sandared 11.00 Mässa
Bredared 18.00 Gudstjänst

29/8 Thå kyrkogård 10.00 Friluftsgudstjänst

SEPTEMBER
1/9

Elfte söndagen efter trefaldighet
Bredared 11.00 Mässa
Sandared 16.00 Gudstjänst
Hedared 18.00 Mässa

foto: magnus aronson

4/8

Alla aktuella datum
för våra aktiviteter
hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/
sandhult

7

8

Hedareds stavkyrka, Sveriges enda bevarande med
eltida stavkyrka, byggd omkring år 1500, är väl värd
ett besök. Den är öppen hela sommaren 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 dagligen klockan 11.00–18.00 och den
24–25 augusti är den öppen klockan 11.00–18.00.

bild: hans carlsson

SOMMARÖPPNA KYRKOR

Två av våra kyrkor står öppna
för dig i sommar!

Bredareds kyrka är öppen varje tisdag och söndag
under juli månad, klockan 14.00–18.00. Här kan du
ta del av Bredareds kyrkas historia, ta en fika eller
bara stiga in i stillheten, sitta ned och tända ett
ljus. Vi säljer även Fairtrade-varor i kyrkan.
Kombinera gärna med ett besök hos Unos djur
som finns bredvid bygdegården i Bredared.

När du besöker Hedareds stav
kyrka i sommar träffar du någon
av våra fyra guider; Sandra,
Sebastian, Katarina eller Frida.
Sebastian och Katarina är nya för
i år, men de får gå tillsammans
med Sandra eller Frida i början
för att lära sig jobbet. Att visa
stavkyrkan för besökare från när
och fjärran har man gjort väl
digt länge, troligtvis ända från
40-talet. Redan tidig vår innan
guidesäsongen dragit igång så
kommer besökare som vill titta in
i kyrkan och Anders, vaktmästare
i Hedared, öppnar gärna och visar
stavkyrkan när han finns på plats.

Sommarcafé i Sandared
Under tre tisdagar i juni är det sommarcafé
i Sandared.
4 juni, 11 juni, 18 juni klockan 14.30–16.00
Välkommen att vara med på en enkel samvaro
kring kaffebordet där vi får träffas och prata.
Det blir allsång och kanske något frågequiz
och andakt.
För mer information kontakta Göran Eskilsson.

Välkommen till
Sommarskoj
Under två veckor i början på sommaren,
den 17–20 juni och den 24–28 juni
träffas vi i Bredareds och Sandareds
församlingshem för att leka, pyssla,
ha andakt och äta lunch tillsammans.
BREDARED
För barn födda 2007, 2008, 2009
klockan 10.00–14.00.
bild: margareta brisell axelsson

För info och anmälan kontakta
Carina Larsson eller Anne Carlsson.
SANDARED
För barn födda 2009, 2010 och 2011
klockan 8.30–12.30.
Det går bra att lämna barnen från klockan 8.00.
För info och anmälan kontakta
Catherine Sandblom eller Fredrik Olofsson.
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Hallå där…
Louise Nordh
Varifrån kommer du närmast?

Vad är det första du vill göra i vår församling?

Nu har jag hunnit arbeta i församlingen
i drygt en månad och jag har redan fått
möjlighet att hälsa på ganska många och
börja lära känna er i församlingen. Det
vill jag gärna fortsätta att göra! Sedan ser
jag fram emot att få gå in mer och mer i
det spännande arbete som redan pågår i
församlingen, inte minst bland barn och

Välkommen med på
pilgrimsvandring
Hedared – Ödenäs
Lördagen den 13 juli
Start med morgonbön i Hedareds
stavkyrka kl. 09.00. Vid framkomsten
till Ödenäs serveras en enklare måltid
samt kaffe och våffla. Pilgrimsmässa
firas i Ödenäs kyrka kl. 18.00.
Medtag matsäck till vandringen.
Kostnad för dagen 70 kr.
Anmälan till Louise Blomqvist
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De senaste 8 åren har jag arbetat som
ungdomspräst i Bäve församling i Uddevalla. Där har jag framför allt arbetat
med konfirmander, ungdomar, unga ledare och verksamhet som riktar sig till dem
som är mellan 13–20 år.
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ungdomar, och tillsammans med er få
upptäcka mer om vem Gud är.
Vad drömmer du om i sommar?

Förutom att jag drömmer om sommarvärme, ljusa kvällar och annat som hör
försommaren till, drömmer jag om att
min familj och jag ska hitta ett hus i
Borås-trakten som passar oss och kunna
flytta in så snart som möjligt. I skrivande
stund bor vi på Tjörn och den pendlingen är i längsta laget, så jag hoppas att vi
snart ska hitta vårt drömhus!
• LOUISE BLOMQVIST

Ansvarig utgivare: Kristian Yngvesson
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör),
Louise Blomqvist
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
På omslaget: Maja på årets
konfirmationsläger på Sjöbonäs
Foto: Kristian Yngvesson
Deadline för material till nästa
nummer är 19 juni 2019

Kontaktuppgifter
Sandhult-Bredareds församling
Pastorsexpedition

Telefontid: måndag–fredag klockan 10.00–12.00
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,
kyrkoherde
Anna Frisk
Ingrid Joelsson Hermansson
Louise Nordh

033-22 57 51

kristian.yngvesson@svenskakyrkan.se

033-22 57 52
033-25 85 43
033-22 57 53

anna.frisk@svenskakyrkan.se
ingrid.joelsson@svenskakyrkan.se
louise.nordh@svenskakyrkan.se

Diakoner

Ing-Marie Hellsing, diakon
Göran Eskilsson, diakon

033-22 57 67
033-22 57 54

ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se
goran.eskilsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker

Samuel Björkman, organist
Eva Kälvelid, kantor
Staffan Lenberg,
församlingsmusiker

033-22 57 64 samuel.bjorkman@svenskakyrkan.se
033-22 57 62
eva.kalvelid@svenskakyrkan.se
0703-31 58 20 staffan.lenberg@svenskakyrkan.se

Barn- och
ungdom

Louise Blomqvist
Fredrik Olofsson
Anne Carlsson
Carina Larsson
Catherine Sandblom

033-22 57 59
033-25 85 40
033-22 57 58
033-22 57 56
033-22 57 55

louise.blomqvist@svenskakyrkan.se
fredrik.olofsson2@svenskakyrkan.se
anne.carlsson@svenskakyrkan.se
carina.y.larsson@svenskakyrkan.se
catherine.sandblom@svenskakyrkan.se

Kansli

Ann-Louise Nuorimaa
Linda Appelkvist

033-22 57 50
033-25 85 48

ann-louise.nuorimaa@svenskakyrkan.se
linda.appelkvist@svenskakyrkan.se

033-22 57 69

lena.hogrell@svenskakyrkan.se

Begravning Lena Högrell, handläggare

VAKTMÄSTERI
Arbetsledare 		

Hans Carlsson

0709-24 50 19 hans.carlsson@svenskakyrkan.se

Bredareds kyrka
Församlingshem

Kjell-Åke Hylander
Linda Appelkvist

033-22 57 65
033-25 85 48

kjell-ake.hylander@svenskakyrkan.se
linda.appelkvist@svenskakyrkan.se

Hedareds stavkyrka
				
Församlingshem Marie Carlsson

033-22 57 50
sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se
033-25 85 47 marie.p.carlsson@svenskakyrkan.se

Sandareds kyrka Jari Frondelius
Församlingshem

033-22 57 57

jari.frondelius@svenskakyrkan.se

Sandhults kyrka
		
Församlingshem

033-22 57 68
033-22 57 61
033-25 85 44

martin.bjaringtoft@svenskakyrkan.se
kjell.ejderhall@svenskakyrkan.se
anders.g.johansson@svenskakyrkan.se

073-3585737

larsson.thomas55@gmail.com

Martin Bjäringtoft
Kjell Ejderhall
Anders Johansson

Förtroendevalda Thomas Larsson,
		
ordförande kyrkorådet
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Sommarmusik
i våra kyrkor

• Onsdagar klockan 19.00 •

5 juni

”Körsång i gröngräset” • Hedareds församlingshem
Församlingens vuxenkörer

12 juni ”Sommarpsalmer i jazzton” • Sandareds kyrka
Mattias Engström – flygel, Daniel Andersson – kontrabas,
Joakim Lenberg – trummor, Fredrik Lanned-saxofon,
Staffan Lenberg – sång och gitarr.
26 juni ”En Stamm i skogen” • Sandhults kyrka
Anki Aronsson – flöjt, David Norén – trumpet,
Samuel Björkman, orgel
JernbergÅhrman duo • Bredareds kyrka
Transkriberad pianomusik framförs på 8-strängade gitarrer,
Fredrik Jernberg – gitarr, Hannes Åhrman – gitarr

24 juli

”Du och jag” • Bredareds kyrka
Helena Gatås och Sara Engernäs Nyberg – sång och
blandade instrument

7 aug

Hans Grundbergs jazzensemble • Sandareds kyrka
Karin Inde – sång, Anders Persson – piano,
Terje Sundby – trummor, Hans Grundberg – bas

21 aug ”Pianoklanger och orgelbrus” • Sandhults kyrka
Ragnhild Pettersson – flygel och orgel
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foto: magnus aronson

10 juli

