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En framtid
och ett hopp

– vi ställer inte in, vi ställer om
• upptäck våra öppna kyrkor
• vad vi behöver här och nu
• lokal utveckling växer
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Plötsligt står allt stilla
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id några tillfällen i livet är det som att flödet, som omger oss
till vardags, plötsligt tar stopp. Livet håller andan. En snabb instinkt kommer, att livet håller på att förändras.
Vi har olika personliga minnen från detta. Kanske fick vi ett besked som
ledde till sorg, förtvivlan, rädsla eller till kraftsamling för att kämpa. Utgången kan skifta från livslång saknad till känslan av livslång seger.
Livet kramar om.
I denna coronatid, som präglat hela våren och som kommer att vara
kvar ett tag, har mycket stannat upp. Nästan alla planer har hejdats och
omprövats, mångas jobb har stannat upp, många har fått hålla sig hemma.
Och vi har stannat upp i tanken: vad händer om…?
Det rör oss alla.
Men i kyrkan har vi istället satt full fart. Vi har försökt stötta och stärka
de svaga, riskgrupperna, de oroliga, men också exempelvis vårdpersonal
med samtal, för att ge avlastning.
I kyrkan är vi vana att möta människor som fått besked då livet stannat
till, och som lett till både glädje och sorg. Vi finns till hands när livet börjar
och när det slutar, när livet blommar och när det stormar i själen. Och i
vardagen däremellan.
Vi vet att du inte är ensam, varken när livet ställs på ända – eller när allt
flyter på. Vi har ett hopp om Guds närvaro i allt: En kärleksfull och barmhärtig Gud som vill dela allas våra liv och som känner med oss. Även när vi
ställs inför det allra svåraste. Vi befinner oss alltid i en oändlig gemenskap,
trots distansen åt alla håll. Vi är en kyrka för hela livet och för den Gud
som själv är liv.
”Det är därför vi strävar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till
den levande Guden, som är en frälsare för alla människor”
(1Tim 4:10)
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Välkommen att vara en del av din församling, oavsett
vem du är. Tillsammans delar vi omsorg, tro och liv
med varandra. Och även när allt stannar till, går Gud
fortfarande med oss.
• KRISTIAN
Din kyrkoherde

Upptäck och fika
vid Hedareds
stavkyrka
i sommar

Sommartorsdagar i Hedared
Församlingshemmet i Hedared är öppet
varje torsdag klockan 14.00–18.00, från
18 juni till och med 13 augusti
Här finns det möjlighet att träffas, prata en
stund och dricka en kopp kaffe. Det finns
möjlighet att gå en tipspromenad på området,
eller om man vill vandra en enkel meditationsvandring och vi har ett lotteri. Andakt har vi
klockan 16.00.

Vår stavkyrka i Hedared är Sveriges enda
bevarande stavkyrka. Den byggdes omkring
år 1500 och är väl värd ett besök. Här finns
mycket unikt att se och våra kunniga guider
kan berätta mer.

Varmt välkommen!

foto: anna hagnell

Kyrkan är öppen hela sommaren: 1 maj–14 juni
är den öppen på helgerna klockan 11.00–18.00.
Den 15 juni – 16 augusti är den öppen dagligen
klockan 11.00–18.00 och den 22–23 augusti
samt den 29–30 augusti är den öppen klockan
11.00–18.00.
På grund av rådande omständigheter vill vi
att ni inväntar att guiden tar emot er innan ni
går in i kyrkan. Vi tar endast in fyra personer åt
gången.
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Vad människor
behöver här och nu
Att mötas, samtala, trösta och
hjälpa praktiskt är en viktig del
av kyrkans verksamhet. I coronatider mer än någonsin.
Det diakonala arbetet är i fokus.

E

nsamhet, rädsla och kris är nå-

foto: hans carlsson

got som många människor brottas
med när världen drabbats av en
pandemi där ingen riktigt vet hur man
ska förhålla sig till det nya, okända. Det
märker diakon Ing-Marie Hellsing i möten med människor.
– Jag har fått många nya kontakter, i alla åldrar. Det är människor som
vill träffas för samtal i någon form och
många som behöver praktisk hjälp med

Församlingsanställda Anne
Carlsson hjälper
till att handla.
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att handla mat och gå till apoteket, berättar hon.
Både ungdomar och människor mitt i
livet kommer till Ing-Marie för själavård
i kyrkans lokaler. Genom att hålla avstånd och inte ta i hand kan det bli trygga
möten när livets stora frågor pockar på.
– Flera av dem jag träffar grubblar
över existentiella frågor: Varför har Gud
låtit oss drabbas av detta? Själv tror jag
att det uppstår en obalans när vi överutnyttjar världens resurser. Men det är
inte Gud som sänder en pandemi. Gud är
istället hoppet, den som ger oss kraft och
hjälp att hålla ut, dag för dag.
Ett hopp som blir synliggjort under
den här årstiden, är att vår och sommar
så tydligt för med sig nytt liv till det som
till synes varit dött och borta, konstaterar
Ing-Marie som ofta hämtar inspiration i
naturen.
– Allt ska väckas till liv igen. Också för
oss. Det är en tröstande tanke för både
mig och andra.
De som hör till riskgrupper och som
inte bör komma till kyrkan, erbjuder
Ing-Marie och kollegerna samtal i andra
former, exempelvis på en promenad utomhus eller i samtal över telefon.
– Som kyrka behöver vi hitta andra vägar än de vanliga för att möta människor.
Att hjälpa människor att få hem matvaror är också ett sätt. Vi måste fråga oss
vad människor behöver här och nu. Jesus

foto: hans carlsson

Anne får hjälpande
händer av Marie och
Mikaela T Carlsson.

gick ut bland folk. Vi behöver också göra
det. Vara hans händer och fötter i det
praktiska arbetet, säger Ing-Marie.
Diakoni, ett arbete som för övrigt utförs av fler än diakoner, är en grundläggande del av kyrkans uppgift, konstaterar
kyrkoherde Kristian Yngvesson.
– Det handlar om att vi bryr oss om
varandra, hjälper varandra, känner att vi
hör ihop. Jag vill gärna uppmana alla att

försöka hjälpa en annan människa med
konkreta insatser när vi befinner oss i så
omvälvande tider.
Kyrkan har inte stängt sin vanliga
verksamhet, utan ställt om.
– Vi finns för dig, säger Kristian och
Ing-Marie med ett tydligt fokus på dig
som läser detta.
Är du ensam kan du kontakta församlingen som, förutom samtal, också under
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Sandareds kyrka 60 år
– försenat firande
Pingstdagen brukar räknas som kyrkans födelsedag. I Bibeln kan vi läsa om hur det den allra första pingstdagen skedde ett under, som gjorde att
människor av olika folkslag kunde förstå varandra.
Därför var det också så passande att Sandareds
kyrka invigdes en pingstdag – år 1960.
I år hade vi tänkt fira kyrkans 60-årsdag söndagen
den 31 maj, men vi har beslutat att skjuta upp
det tills i höst. Vi återkommer i nästa nummer av
Kyrktuppen med mer information om detta.
foto: anna hagnell

våren bistått med inköp vid mataffärerna
i Hedared och Sandared, apoteksärenden och liknande. Dessutom söker man
anpassade former för att kunna fortsätta
med livets viktiga ceremonier som begravning, dop och bröllop, och få detta
att fungera med de restriktioner som gäller. I kyrkan pågår också, som på varje
plats, varje dag genom historien, bönen
för dig som individ och för alla som bor i
församlingens område.
– Vill man be tillsammans med någon
så kan vi göra det på telefon också! Vi
får lämna över all vår oro och rädsla till
Jesus som lovat oss att bära oss igenom
det svåra, säger Ing-Marie.

Hon lånas dessutom ut till Sjukhuskyrkan, som ytterligare ett bistånd från församlingen. I arbetet på Södra Älvsborgs
sjukhus är hennes viktigaste uppgift att
stötta och samtala med personalen på
akuten som just nu befinner sig mitt i
centrum av Covid-19 då det är där smittade hamnar.
– Jag tror vi är födda till gemenskap.
Finnas för och stötta varandra. Ett samtal med en annan människa ger livskraft.
Det fungerar även på telefon; att berätta
att jag finns för dig, jag hör dig och delar
det du säger. Och även när vi känner oss
ensamma så finns alltid Gud där och är
nära oss i alla situationer.
• ANNA HAGNELL

Vill du hjälpa en medmänniska i coronatider?
Det finns en uppgift just för dig! Kontakta
Ing-Marie Hellsing eller pastorsexpeditionen.
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Välkommen till
Sommarskoj
Under två veckor i början på
sommaren, den 15–18 juni
och den 22–26 juni träffas vi i
Bredareds och Sandareds församlingshem för att leka, pyssla, ha
andakt och äta lunch tillsammans.
På grund av rådande omständigheter kommer vi att vara ute så
mycket som möjligt.
BREDARED

bild: margareta brisell axelsson

För barn födda 2008, 2009, 2010
10.00-14.00
SANDARED

För barn födda 2009, 2010 och 2011
8.30-12.30 Det går bra att lämna barnen
från klockan 8.00.
För mer info och anmälan se vår hemsida:
svenskakyrkan.se/sandhult

Vi finns på
Facebook!
Gilla oss!
Där också!

Alla aktuella datum
för våra aktiviteter
hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/
sandhult
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Plattformar för
lokal utveckling
Nya plattformar för lokal utveckling växer fram när både
församlingar och stadsdelar har
slagits samman.
Prästen Anna Frisk gav sig ut i
bygden för att kolla läget.

H

ur byggs egentligen plattfor-

mar för lokal utveckling? Jag gav
mig ut för att träffa representanter
från Sandhult och Bredared för att se vad
som hänt ute i bygderna.
I vår tid har det ju på många håll skett
sammanslagningar till större enheter för
många organisationer, inte minst för kyrkan och kommunen. Det har skett hos
oss också.
En ny, stor organisation samlar visserligen alla resurser, men har inte samma
möjligheter att nå ut lokalt. Men i det
tomrum som uppstår, är det spännande
att se hur nya plattformar vuxit fram för
lokal utveckling.
I församlingens kyrkor har vi skapat
kyrkoforum för att bygga lokalt. I kommunen har man skapat servicecenter, intresseföreningar
och ortsråd. I år har en
grupp med representanter från olika föreningar
i Sandhult träffats, för
att se vad man kan göra
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tillsammans. Vid ett sådant möte träffar
jag Ida Linde som under det senaste året
byggt hus och flyttat till byn.
– Vi trivs jättebra i Sandhult. Det har
varit så värdefullt att få reda på vad som
händer och kunna vara med i olika sammanhang för att lära känna folk, säger
Ida.
– I byarna behöver vi lokala mötesplater. Vi träffas inte naturligt annars, eftersom vi inte jobbar här, inte handlar här,
men ändå har vi en hel del gemensamt.
Ida och hennes man Dennis har tillsammans sonen Ivar, ett år.
– Kyrkans öppethusgrupp för barn och
föräldrar har varit viktig för oss. Där har
vi lärt känna andra föräldrar.
Ida funderar just nu också på hur det
kan vara möjligt att skapa fler barnvagnsvänliga promenadvägar och kanske
rusta upp utegymmet i byn. Det är också
exempel på projekt som kommunen kan
vara med och stötta, berättade representanter på mötet. Ida och hennes familj,
och säkert många med dem, välkomnar
en rörelse där den lokala plattformen utvecklas ännu mer än idag. Inte minst som
det byggs många hus i Sandhult.
– För många nyinflyttade
finns behov av att lära
känna bygden och hitta
sammanhang. Men också
Ida Linde
många andra välkomnar rörelsen. Det är vik-

tigt med bra informationskanaler så att
många kan bli delaktiga.
I Sandhult är antalet föreningar många.
Det finns bland annat byalag, hembyds
förening, idrottsförening, Röda korset och kyrkan. Också i Bredared finns
många föreningar, som idrottsförening,
hembygdsförening, fiberförening, kyrka.
Bredared var tidigt ute med att samordna. Tanken med att träffas och skapa ett
forum handlar mycket om att skapa en
paraplyplattform där de olika föreningarna kan samverka kring viktiga utvecklingsbehov i smått och stort i bygden.
Bredaredsbon Bengt-Olof ”Ola” Olsson
är aktiv i sina sammanhang.
– Jag tror det började med att vi i bygden gjorde en föreningskalender på nätet
där de olika föreningarna la sina aktiviteter. Det visade sig vara en bra grej för
att aktiviteterna inte skulle krocka med
varandra.
Senare träffade bredaredsgruppen representanter för Framtid Fristad, för att
stämma av och för att hitta vägar framåt.
– Vi gjorde en utvecklingsplan och tanken på att forma ett ortsråd växte fram.

Vi sökte också pengar för att göra en
hemsida. Den har vi jobbat mycket med.
Den ska fungera som en informationsportal för att samordna engagemang i
bygden, berättar Ola.
I den nya organisationen har kommunen skapat servicecenter i Sandared, Fristad, Dalsjöfors och Viskafors. Men man
har också aktivt försökt gå ut och uppmuntra de mindre orterna att skapa lokala plattformar. Mycket handlar om att
det finns eldsjälar lokalt som är beredda
att ta ansvar och vara visionärer.
• TEXT OCH FOTO: ANNA FRISK

Sandhultsbygden och många andra byar funderar just nu på vägar vidare. Ett
möte i Sandhult arrangeras redan den 11 juni klockan 18.00, då olika föreningar
och intresserade bjuds in.
Vill du inspireras av Framtid Bredareds hemsida, sök via www.bredared.se.
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Sommaren
i våra kyrkor
Tiderna för ”Öppen kyrka med andakt” visar när andakten börjar,
men kyrkan är öppen en halvtimme före och hålls öppen en timme
efter andakten börjat.

juni

JUNI
7/6 Heliga trefaldighets dag
Bredareds kyrka
11.00 Öppen kyrka med andakt och nattvard
Sandareds kyrka
16.00 Öppen kyrka med andakt
14/6 Första söndagen efter trefaldighet
Bredareds kyrka
16.00 Öppen kyrka med andakt
Sandareds kyrka
11.00 Öppen kyrka med andakt
20/6 Midsommardagen
Hedareds församlingshem 15.00 Örtagårdsgudstjänst
21/6 Den helige Johannes Döparens dag
Bredareds kyrka
16.00 Öppen kyrka med andakt
28/6 Tredje söndagen efter trefaldighet
Sandareds kyrka
11.00 Öppen kyrka med andakt och nattvard
Sandhults församlingshem 16.00 Friluftsgudstjänst

juli

JULI
5/7 Fjärde efter trefaldighet
Bredareds kyrka
11.00 Öppen kyrka med andakt
Sandareds kyrka
16.00 Öppen kyrka med andakt

19/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet
Bredareds kyrka
16.00 Öppen kyrka med andakt
Sjömarkenkyrkan 11.00 Vi hänvisar till gudstjänst där.
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foto: magnus aronsson

12/7 Apostladagen
Hedareds församlingshem 16.00 Öppen kyrka med andakt
Sandareds kyrka
11.00 Öppen kyrka med andakt

26/7 Kristi förklarings dag
Bredareds kyrka
16.00 Öppen kyrka med andakt
Sandareds kyrka
11.00 Öppen kyrka med andakt och nattvard

augusti

AUGUSTI
2/8 Åttonde efter trefaldighet
Sandareds kyrka
11.00 Öppen kyrka med andakt
Sandhult, Götseredsstugan 15.00. Friluftsgudstjänst
9/8 Nionde söndagen efter trefaldighet
Hedared sockenstugan 15.00 Friluftsgudstjänst
Sandareds kyrka
11.00 Öppen kyrka med andakt
16/8 Tionde efter trefaldighet
Bredareds kyrka
11.00. Öppen kyrka med andakt och nattvard
Sandareds kyrka
16.00 Öppen kyrka med andakt
23/8 Elfte efter trefaldighet
Sandhults kyrka
11.00 Konfirmation
Sandareds kyrka
16.00 Öppen kyrka med andakt
29/8 Sandhults kyrka

11.00

Konfirmation

30/8 Tolfte efter trefaldighet
Sandhults kyrka
11.00 Konfirmation
Bredareds kyrka
15.00 Konfirmation
Under sommaren fortsätter vi att erbjuda öppna kyrkor,
så länge restriktionerna gällande Covid-19 hålls på samma nivå.
Reservation för ändringar. Titta på vår hemsida, vår Facebook
sida eller i predikoturerna i Borås Tidning. Har du inte har till
gång till detta; hör av dig till expeditionen så hjälper vi dig!
Vi kompletterar med inspelade andakter och information om hur vi gemensamt firar gudstjänst
i församlingen, fast vi befinner oss på olika
Alla aktuella datum
platser.
för våra aktiviteter
Vår kyrka är ju en världsvid kyrka, som
hittar du på hemsidan
varje sekund, år ut och år in, ber till och
www.svenskakyrkan.se/
lovsjunger Gud runt om i hela världen.
Vi är alltid en del av bön och lovsång.
sandhult
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Också i kristid är avskedet av en
älskad anhörig viktigt. Trots situationen med risken för coronasmitta behöver vi människor
får säga farväl. Även om akten
kanske ser annorlunda ut.

V

i människor behöver ta avsked
för att visa att livet är viktigt och
att något blir förändrat för oss
när någon dör. Det visar också att varje
människa är värdefull och viktig. Begravningsgudstjänsten vill med sin rit och
tradition, hjälpa oss. I kyrkans tro överlämnar vi människan till Gud. När vi gör
det visar vi att nu har vi gjort det vi kan,
nu få Du ta vid.
Trots samhällets restriktioner under
coronasituationen behöver processerna
med att både välkomna till livet och ta
avsked av dem som lämnar, fortsätta.
Alla som avlider ska begravas. Det är
inget vi bör hoppa över eller ens skjuta
upp. Vi behöver få ta farväl. Nu får vi
hitta former som fungerar under rådande
omständigheter.
det är viktigt att säga farväl. Att
ta avsked – oavsett ceremoni runt omkring – är en viktig del i sorgeprocessen.
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Det är viktigt att var och en får ta just sitt
avsked av den person man har levt med.
Därför är det också viktigt att även barn
får vara med och ta avsked.
Idag har vi inte alltid möjligheten att
fysiskt vara på plats. I vår har vi ställts
inför nya utmaningar, då en begravningsgudstjänst inte får samla fler än femtio
personer, inklusive personal. Vem ska då
få vara med? Vem ska nekas? Vem är en
nära anhörig?
En möjlig lösning för att alla ska få ta
avsked är att innan själva begravningsgudstjänsten hålla kyrka eller annan ceremonilokal öppen. Då kan den som vill
komma, och i mindre sällskap få tid vid
kistan eller urnan att ta sitt avsked.
Om det ändå inte går att ordna att
vara på plats rent fysiskt, kan man ändå
hitta andra vägar. Det går till exempel att
tända ett ljus därhemma, ta fram en bild
av den som har dött och sitta stilla en
stund och minnas.
Det går också att åka till gravplatsen
eller minneslunden efter att gravsättning
har skett och lämna en blomma, tända ett
ljus eller bara minnas.
En del väljer också att samla till en
större minnesceremoni senare, eventuellt
på årsdagen av dödsfallet, på personens
födelsedag eller vid en annan tidpunkt.
Att inte göra någonting alls kan göra

foto: anna hagnell

Det viktiga avskedet

Nu lämnar vi tillbaka vad oss en gång blev givet.
Nu famnar döden den som för oss var själva livet.
Det liv vi haft tillsammans blir aldrig mer detsamma,
men kärleken har kraften att sorgens smärta famna.
psalm 905

att vi stänger sorgen inom oss. Gör vi det
riskerar vi att den förr eller senare dyker
upp i form av ångest, depression eller att
den tar sig andra oväntade uttryck. Det
är viktigt att sörja. Begravning fyller en
viktig funktion!

Också om du vill anordna en minnesceremoni vid senare tillfälle och vill ha
hjälp att utforma den är du välkommen
att kontakta församlingen, så hjälper vi
gärna till.
• INGRID J HERMANSSON
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Pilgrimsvandring
13 juni
Start i Sandhults kyrka 10.00, sedan vandrar
vi ungefär 7 km på skogsstigar runt Sandhult
innan vi återvänder till kyrkan.
Bredared – Hedared
9 augusti klockan 9.30
Följ med oss på en vandring i sensommarens
grönska mellan Bredared och Hedared.
Vandringen blir cirka 13 kilometer.
Vi avslutar med gudstjänst i Hedareds
sockenstuga klockan 15.00.
Anmälan till Louise Blomqvist senast den
11 juni för vandringen den 13 juni och
den 7 augusti för vandringen den 9 augusti.

Konfirmationsdags

ss
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Årets konfirmationshögtid hålls i slutet av augusti.
I vanliga fall brukar konfirmationerna vara i maj, men
i rådande läge under våren, och av hänsyn till myndigheternas rekommendationer, har vi skjutit fram konfirmationen till augusti. Då ser vi fram emot fin högtid!

on

Konfirmationen är aktuell för både årets och
nästa års ungdomar. Visst vill du vara med?

a
:m
foto

Samtidigt planerar vi för nästa läsårs konfirmationsgrupper. De flesta av
dem startar i mitten av september. Alla födda 2006 eller tidigare är välkomna att anmäla sig till våra grupper. Se mer information finns på vår hemsida.
Den 20 augusti är alla intresserade, både ungdomar och föräldrar, välkomna
till informationsmöte klockan 17.30 i Sandareds församlingshem. Då får ni får
träffa ledarna för grupperna och har möjlighet att ställa era frågor till dem.
14
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En framtid och ett hopp
Vi planerar för en ny, livsbejakande höst i våra kyrkor. Planeringen är inte klar än, men
församlingen har en mängd mötesplatser för dig, enskilt eller
med andra. Vi vill möta just dig.

i Bredared, Hedared, och Sandared. Vi
fortsätter att träffas i öppna mötesplatser
för att dela våra funderingar på tro och
liv. Vi har aktiviteter för alla åldrar: Barn,
ungdomar, vuxna och äldre. Vi planerar
samtalskvällar där vi möts, musikgudstjänster som berör och gudstjänster där
vi delar tilltalet om en Gud som vi visserligen inte har alla rätt om, men som
vi tillsammans hjälps åt att lära känna,
bit för bit.
Alla frågor är värdefulla för att vi vet
att livet inte är självklart, utan ett under.
Och det är just du och jag, som lever
detta fantastiska under tillsammans. Tillsammans får vi ana ljuset i tunneln.

”V

i ser ljuset i tunneln”, läser
jag precis i nyhetsappen. Bildspråket berättar om hoppet; att det
kommer en ny frihet och en fortsättning
på livet, efter Coronans begränsningar
för samhället och individen.
Att bildspråket hänger samman med
hoppet om ett liv efter döden känner vi
igen. Plötsligt talar också nyhetsrapporteringen om att varken döden, Coronan
eller det svåra i livet är slutet. Det finns
ett hopp. Det finns en fortsättning när
vi kommit igenom detta. För vi kommer
igenom.
I en tid som ibland upplevts alltmer
direktorienterad och marknadsanpassad
har det bara varit kyrkorna som berättat
om hoppet, om en fortsättning på andra
sidan det mörka och svåra. Kanske kommer vi i Sverige, på andra sidan Corona,
att våga värdesätta livet mer än tidigare?
Värdera det mest värdefulla i livet ännu
mer – och ge det en större plats.

• KRISTIAN YNGVESSON

bejakande. Vi finns för dig här och nu, för
samtal, öppen kyrka och diakonala tjänster. I höst fortsätter våra samtalsgrupper

foto: anna hagnell

i församlingen vill vi betona det livs-
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foto: kristian yngvesson

Nyrenoverade
stolar i Sandhults
församlingshem
Under vintern och våren har
stolarna i församlingshemmet
renoverats då de fått nytt tyg
och stoppning.

I
BEGR AVNINGSVERKSAMHETEN

nitiativet kom från syföreningen i
Sandhult som tog upp frågan för något år sedan, då stolarna är runt 50
år gamla. Det stod dock snart klart att
kostnaden för att helrenovera stolar och
bord skulle bli alltför hög. Maj-Britt Johansson i syföreningen tog då initiativ till
att genomföra byte av tyget på alla 110

stolar! Idag ser vi resultatet: nya, fräscha
stolsdynor, som också ger hela lokalen
ett ljusare och mer levande intryck. Församlingen tackar för ett gott initiativ och
allt det arbete som Maj-Britt och syföreningen gjort.

Lokal för borglig
begravning

S

om huvudman för begravnings-

verksamheten ska församlingen hålla en lokal tillgänglig för borgliga
begravningar. I vårt område är Sandhults
församlingshem den lokal som erbjuds
och ingår i begravningsavgiften för den
som inte är tillhörig Svenska kyrkan. Det
som ingår är lokalen i sig med dess utrustning i samband med denna typ av ceremoni. Den ligger centralt i församlingen
och i närhet till flera av våra kyrkogårdar.
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Någon att
prata med?

Vill du samtala med någon?
Vi finns för dig!
Kontakta diakonerna för
ett personligtsamtal:
Ing-Marie Hellsing
Göran Eskilsson

Hallå där…
pr

iv

at

Maja Sundkvist
Kräutner

…Maja Sundkvist Kräutner, som
i höstas började som barn- och
ungdomsledare i församlingen.
Var kommer du ifrån?

– Jag kommer ifrån Hammarö, som ligger strax söder om Karlstad.
Vad har du jobbat med tidigare?

– Mitt senaste jobb var på Ikea, och innan det jobbade jag inom förskolan.

fo

to

:

Vad har varit roligast hittills och vad ser du
framemot under nästa läsår?

– Det roligaste har varit att lära känna
alla barn, ungdomar och kolleger. Det
har varit ett intensivt och lärorikt år med
mycket att sätta sig in i. Nu när jag har
landat i min roll ser jag fram emot att
fortsätta utvecklas och träffa ännu fler
barn och ungdomar.

Välkommen
Sandra!

den 1 april började Sandra Eriksson hos

pr

iv

at

oss som församlingshemsvärdinna i Bredared. Sandra bor med sin familj strax
bredvid församlingshemmet och arbetar
också som förskollärare.
Linda Appelkvist som tidigare var församlingshemsvärdinna jobbar nu heltid
med ekonomi- och begravningsfrågor på
vår församlingsexpedition.
fo

to

:
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foto: hans carlsson

Vår egen kompostjord
Du kan använda vår egen kompostjord i år när det är dags för
plantering av sommarblommor
i era gravplanteringar.
På kyrkogårdarna i Sandhult och
Bredared tillverkar vi kompostjord
varje år. I år har vi ganska gott om
det. Därför kommer vi att att ställa
ut pallar med jord vid Bredareds
kyrkogård och vid Sandhults kyrkogård B och C.
Det är en begränsad mängd jord så
det är ”först till kvarn” som gäller.
Kompostjorden kommer att finnas
under våren.

Någon att
prata med?

Vill du samtala med någon?
Vi finns för dig!
Kontakta prästerna för ett
personligtsamtal: Anna Frisk,
Ingrid Joelsson Hermansson,
Kristian Yngvesson

Ansvarig utgivare: Kristian Yngvesson
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör)
Louise Blomqvist
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
Omslagsbild: Magnus Aronson
Tryck: Stema, Borås
Deadline för material till nästa
nummer är 17 juni 2020.
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Kontaktuppgifter
Sandhult-Bredareds församling
Församlings- Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 10–12, onsdag 13–15
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,
kyrkoherde
Anna Frisk
Ingrid Joelsson Hermansson

033-22 57 51

kristian.yngvesson@svenskakyrkan.se

033-22 57 52
033-25 85 43

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

Diakoner

Göran Eskilsson, diakon
Ing-Marie Hellsing, diakon

033-22 57 54
033-22 57 67

goran.eskilsson@svenskakyrkan.se
ing-marie.hellsing@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
Anne Carlsson
Carina Larsson
Fredrik Olofsson
Catherine Sandblom
Maja Sundkvist Kräutner

033-22 57 59
033-22 57 58
033-22 57 56
033-25 85 40
033-22 57 55
073-784 08 47

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

033-25 85 49

ann-louise.nuorimaa@svenskakyrkan.se

033-25 85 48
033-22 57 69

linda.appelkvist@svenskakyrkan.se
lena.hogrell@svenskakyrkan.se

Administration

Ann-Louise Nuorimaa

Begravning/ Linda Appelkvist
gravskötsel Lena Högrell, handläggare

VAKTMÄSTERI
Kyrkogårdschef

Hans Carlsson

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

Bredareds kyrka
Församlingshem

Kjell-Åke Hylander
Sandra Eriksson

033-22 57 65
033-22 57 63

kjell-ake.hylander@svenskakyrkan.se
sandra.eriksson@svenskakyrkan.se

Hedareds stavkyrka
och församlingshem

033-22 57 50
sandhult-bredareds.forsamling@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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KYRKAN
ÄR ALLTID
NÄRA
Med appen Kyrkguiden i din telefon,
kan du hitta till Svenska kyrkan och se
vad som händer just där du är.
Mycket ändras med kort varsel i den
tid vi befinner oss nu. Men med appen
Kyrkguiden kan du se vad som händer
i kyrkan och planera gudstjänster och
andra program som du inte vill missa.
I appen hittar du också församlingarnas kalendrar. Du kan skapa en egen
kalender med gudstjänster, konserter
och annat du vill gå på och dessutom
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få en påminnelse så att du inte missar något. Lägger du dessutom in den
församling du vanligtvis besöker, som
en ”favorit”, har du alltid koll på vad
som händer.
Du kan också använda appen Kyrkguiden när du vill veta vägen till en
kyrka när du ska på bröllop, begravning
eller dop. Sök via kartan eller kyrkans
namn.
Appen är gratis och finns för både
iPhone och Android.

