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är sommaren nu är över hoppas jag att du fått ut mycket gott av 
den. Vi måste få tillfälle att sakta ner, koppla av och som vi ibland sä-
ger; ”ladda batterierna”, för att få energi till allt som kommer framöver. 

Detta nummer av Kyrktuppen har en viss miljöprägel. Vi måste alltid på-
minna och uppmuntra varandra om att ta vara på vår miljö och att inte leva 
så att vi förbrukar den värld som vi människor fått i uppdrag att vårda. Varje 
insats för att minska vår miljöpåverkan är därför viktig. 

för egen del lär jag mig hela tiden nya saker, ibland utifrån att rekommendatio-
ner ändras: För inte så länge sedan lärde jag mig av en församlingsmedarbetare 
att kuvert ska slängas i soporna och inte i pappersåtervinningen. Fast om tar jag 
bort plast, klister och annat som inte är papper, så går det ändå att lägga den där.  
Den insatsen för miljön är inte så stor. Vår församling har gjort en betydligt 
större insats genom sin första satsning på solceller i Sandhult och det kommer 
nog att bli fler framöver. Det är ett exempel på hur vi kan ta hand om vår miljö. 
Själv har jag också satt upp solceller hemma på taket på mitt eget hus. Det är 
kul att se hur mycket av solenergin som kan användas av mig och andra – en-
ergi som ju annars gått förlorad. Längre fram i detta nummer finns lite tips för 
dig som funderar på något liknande. Gör slag i saken, om du har möjlighet!

om du ett tag in på hösten känner att du behöver hämta mer kraft, så finns 
många tillfällen i våra kyrkor: Gudstjänster på söndagar och vardagar, sam-
talsgrupper, retreater, körsång, tillfällen till möten med andra, i särskilda grup-
per eller öppna samlingar. Vi behöver dela vår tro, våra liv och tankar med 
andra och det finns massor av tillfällen i din församling. Och kanske du upp-
täcker att du inte bara får ta emot, utan även får ge av din energi till någon 
annan. Det är fint, det!

Och vi behöver sprida miljömedvetenheten. Vi har ett hopp om att ock-
så skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå 

den frihet som Guds barn får när de förhärligas, skrev Paulus 
en gång (Rom 8:21). Det är som om han ville säga till oss, 

att vi idag måste lyssna till skapelsens nödrop och göra 
något konkret åt dem. Så dela med dig av dina behov, dina 
miljötips och din energi till andra, så hjälps vi åt att göra 
världen lite bättre. 

• KRISTIAN
din kyrkoherde

Har du laddat batterierna?
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Välkommen till Sandareds kyrka  
på tisdagskvällar:

Bön i Taizéanda 
10 september, 8 oktober, 12 november  
och 10 december 18.30
En enkel bön i kyrkan inspirerad av bönelivet i  
klostret i Taizé. Kyrkan är öppen från klockan 18.00.  
Efteråt serveras lättare kvällsfika.

Spagettigudstjänst
1 oktober, 5 november och 3 december 17.30
Vi firar en enkel gudstjänst tillsammans med barnen i våra 
grupper och efteråt serveras det en pastamåltid.

tillsammansTisdagar 

   i kyrkan
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Strålande 
tider för 
solel

I
medlemmar firade sitt 100-årsjubileum 
genom att investera i uppbyggandet av 
parken. Genom föreningen säljer man 
också gör-det-själv-anläggningar, i sam-
arbete med partnerföretaget Parkys Solar. 
Idag har ungefär hälften av de 50 hushåll 
som har egen elproduktion, köpt den ge-
nom föreningen.

– Det är ett hållbart sätt att producera 
egen, miljövänlig el. Men långsiktigt är 
det också en bra investering. Med mellan 
sex och åtta procents avkastning på det 
investerade, är det bättre än pengar på 
banken. På bara de senaste fem, tio åren 

har det blivit mycket enklare att räkna 
hem det ekonomiskt.

Sedan i somras går anläggningen un-
der namnet Klimatparken, där man via 
hemsidan också kommer att kunna följa 
parkens produktion. Man beräknar att 
den ska kunna producera så mycket som 
200 000 kWh per år, vilket idag används 
för att kompensera energiförluster på det 
egna nätet. Privatpersoner med egna an-
läggningar kan istället sälja sitt överskott 
via elhandeln.

Tvärs över vägen, på Börshult gård, 
finns föreningens partner Parkys Solar 

som importerar just dessa solceller. Här 
bor ingenjören Peter Wahlberg som har 
stort intresse för ny teknik, i synnerhet 
solenergi. 

– När min son Joakim avslutat sina 
studier i mandarin (kinesiska) i Kina, så 
blev det ett naturligt steg att undersöka 
den kinesiska marknaden. Vi såg att den 
låg långt framme och att det fanns bra 
alternativ för Sverige, berättar Peter.

Redan vid företagsstarten för fem år 
sedan var Sandhult-Sandareds elektriska 
med. 

För att skåda ännu en solcellsanlägg-

Flera aktörer visar framföt-
terna när det gäller solkraft i 
Sandhult. Solcellsparken är en 
blickpunkt och kyrkan är själv-
försörjande på el till sin maskin-
park vid kyrkogården, sedan 
alla paneler kommit på plats.

backen upp mot Sandhults kyrka ut-
gör den stora solcellsparken på gärdet 
en imponerande uppvisning av vad 

som kan göras av solens strålar.
– Vi är faktiskt Sjuhärads största sol-

cellspark. Den är ett sätt för oss att väcka 
tankar hos folk, att det faktiskt går att 
göra en sån här sak, säger Eric Bengtsson, 
vd vid Sandhult-Sandareds elektriska 
som byggt parken.

Den lilla elnätföreningen med 3 500 

Solklart – bra att veta om solceller
• Det finns ett statligt stöd för instal-
lation av solcellssystem som ansluts till 
elnätet. Du kan få stöd med ett engångs-
belopp som täcker upp till 20 procent av 
investeringskostnaden. En anläggning 
förväntas producera el i över 25 år.

• Hur mycket solinstrålning som når sol-
cellerna avgör hur mycket el de kan pro-
ducera. Takriktning och lutning påverkar, 
liksom beskuggning. Gör en beräkning!

• Behöver taket läggas om? Precis som 
vid Sandhults kyrkogård är det bra att 
invänta att först lägga om taket, innan 
solpaneler monteras.

• För småhusägaren finns det en uppsjö 
av märken att välja mellan och det är inte 
helt lätt att jämföra solcellspaneler. Fyra 
bra tips är att 

• Jämföra certifierade paneler. 
• Jämföra pris per watt.
• Jämföra garantier.
• Jämföra panelernas utseende. 

• Med hjälp av solceller kan man omvandla 
solens strålar till elektrisk energi. I Sverige 
producerar solceller ungefär lika mycket el 
per år som solceller i Tyskland. Och Tysk-
land är ett av de länder som kommit allra 
längst med solcellsutbyggnaden i världen!

foto: anna hagnell
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Sjung  
i kör!
I Sandhult-Bredareds 
församling finns hela 
fem körer! Välkommen 
att vara med du också!

Sandhult-Bredareds-kören är en blandad kör med en blandad repertoar. 
Repetition på onsdagar klockan 18.00–19.30 i Bredareds församlingshem. 
Ledare: Samuel Björkman

Sandareds kyrkokör är en traditionell kyrkokör som övar i Sandareds kyrka 
varje onsdag klockan 19–21. Kören medverkar framför allt i gudstjänster. 
Ledare: Eva Kälvelid

Damkören alt & sopranos sjunger en blandad repertoar. Allt från gospel, 
folkligt och populärt till visa och klassiskt. Övar projektvis på torsdagar 
klockan 19–21 i Sandareds kyrka. Ledare: Eva Kälvelid

Församlingens gospelkör, Amaze Gospel, är i dagsläget en damkör, men 
herrar är hjärtligt välkomna att anmäla sitt intresse att vara med. Kören övar 
onsdagskvällar klockan 19.45–21.15 i Bredareds församlingshem. 
Ledare: Samuel Björkman 

Voices är en kör för barn i årskurs 3–6 på skolan i Bredared. Den övar på 
lunchrasten på torsdagar. Ledare: Staffan Lenberg

Visst vill du väl också vara med?! Hör av dig till någon av våra körledare! 

Tisdagsträffar i Hedareds församlingshem
3 september klockan 15.00  Musikquiz
1 oktober klockan 15.00 Bingo
12 november klockan 15.00 Filmvisning
13 december klockan 10.00 Luciafirande
Kaffeservering
Ett samarbete mellan församlingen och Mötesplats Sanderöd

• År 2018 avskaffades kravet på bygglov 
för solceller. Det kan fortfarande krävas 
bygglov för byggnader som är värdefulla 
ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt. Fråga kom-
munen om det behövs bygglov i ditt fall. 

Källor: Energimyndigheten och Solcellskollen
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ning behöver man inte åka längre från 
Klimatparken än uppför backen. På de tre 
taken på husen vid Sandhults kyrkogård 
är nu solenergiproduktionen i full gång 
sedan de sista panelerna kommit på plats.

– Vi visste att vi skulle behöva lägga 
om taken inom de närmaste fem åren. 
Nu gjorde vi det tidigare för att slippa 
dubbelarbete. Att allt är igång nu känns 
väldigt, väldigt bra. Till och med elbilen 
går på vår egen el nu, säger fastighets och 
kyrkogårdschef Hans Carlsson.

Idag kan alla elektriska verktyg som 
motorsåg, trimrar och häcksaxar köras 
på den egna elen, liksom bilen. Man räk-
nar också med att bli nästan oberoende 
för uppvärmning i husen också.

– Därmed belastar vi inte nätet alls. 
Det tycker jag känns fantastiskt bra. Vi 
gör en insats för miljön. Samtidigt kan 

vi motivera investeringskostnaden. Idag 
är solel också ekonomiskt motiverat. Vi 
tror att vi ska räkna hem investeringen på 
mellan åtta och tio år.

I sommar har Hans arbetat med pap-
persarbetet som gör att församlingen får 
statligt bidrag för 30 procent av installa-
tionen. I år är bidraget sänkt till 20 pro-
cent, sedan investeringskostnaderna för 
inköp av solcellsanläggningar gått ned i 
takt med att de blivit populärare. 

Ännu vet man inte hur stor den totala 
elproduktionen kommer att bli men Hans 
följer solens inverkan på solcellerna, flera 
gånger varje dag. Genom en app i mo-
bilen ser han för varje stund hur mycket 
el som produceras, hur stort ekonomiskt 
värde som ackumulerats. Strålande tider.

• ANNA HAGNELL

Nu drivs vaktmästar-
nas alla verktyg av 
egen producerad el.
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Mötesplatser

Välkommen  
till församlingens 
mötesplatser!
Tisdagar i Sandareds församlingshem
3/9  klockan 10.30  Våffelkafé Sandared  
17/9 klockan 10.30  Tisdagskafé Sandared
1/10  klockan 10.30  Våffelkafé Sandared
15/10 klockan 10.30  Tisdagskafé Sandared
5/11  klockan 10.30  Våffelkafé Sandared
19/11 klockan 10.30  Tisdagskafé Sandared

Tisdagar i Sandhults församlingshem
10/9  klockan 13.00  Sopplunch Sandhult
8/10  klockan 13.00  Sopplunch Sandhult
12/11  klockan 13.00  Sopplunch Sandhult

Torsdagar i Hedareds församlingshem
19/9 klockan 13.00  Sopplunch Hedared
17/10 klockan 13.00  Sopplunch Hedared
21/11 klockan 13.00  Sopplunch Hedared

Tisdagar i Bredareds församlingshem
24/9 klockan 13.00  Sopplunch i Bredared
29/10 klockan 13.00  Sopplunch i Bredared
26/11 klockan 13.00  Sopplunch i Bredared

Tisdagen den 3/12 klockan 13.00 är det Jullunch 
i Sandhults församlingshem. Kostnad 150 kronor 
anmälan till pastorsex. Tel.033-225750 

Samtalsgrupper
Att få prata om livet och om tron 
är för många en bristvara! Här 
finns det möjlighet att vara med i 
någon av våra grupper. 
Bredareds församlingshem
Kvinnor i Bibeln
Vi läser om kvinnor i Bibeln utifrån  
Eva Söderbergs bok.
Vi träffas följande tisdagar  klockan 
10.00–12.00: 3 september, 10 september, 
1 oktober, 15 oktober, 12 oktober,  
19 november, 10 december.
Kontaktperson: Ing-Marie Hellsing

Så tänker jag mig himlen – samtal i 
allhelgonatid
Vi samtalar kring våra egna och kyr-
kans tankar om himlen och hoppet.
Vi träffas den 8 oktober och 22 okto-
ber klockan 17.00–18.30.
Kontaktperson: Anna Frisk

Hedareds församlingshem
Samtals-och diakonigruppen träffas 
en gång i månaden klockan 14.30 med 
start den 11 september.
Kontaktperson: Göran Eskilsson

Samtalsgrupp utifrån Olle Carlssons 
bok Livsstegen klockan 15.00–17.00 
varannan torsdag med start den 
5 september.
Klockan 17.00 firar vi Sinnesroguds-
tjänst i stavkyrkan.

Samtalsgrupp klockan 18.00–21.00 
varannan torsdag med start den 
5 september.
Kontaktperson: Ing-Marie Hellsing

Sandareds församlingshem
Samlingar kring Frälsarkransen  
klockan 18.00–20.00 varannan måndag 
med start den 16 september.

Onsdagsträffen klockan 14.00.  
Vi ses i gång i månaden med start den  
25 september.
Kontaktperson: Göran Eskilsson

Sandhults församlingshem
Samtalsgrupp Vi samtalar om tro och liv.
Höstens tema: Livsmod och livsglädje
Klockan 16.00–17.30 varannan onsdag 
med start den 28 augusti.
Kontaktperson Anna Frisk

Välkommen  
till Kyrkoforum!
Vi fortsätter att mötas i våra diskus
sionsgrupper 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 enga
gemang för ortens kyrka. Forumet är 
en plats för utvärdering, diskussion 
och visionerande.
Bredared 6 oktober efter gudstjäns-
ten klockan 16.00

Hedared 22 oktober klockan 17.00

Sandared 18 oktober klockan 11.30

Sandhult 12 september klockan 10.45
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Välkommen 
till gudstjänst
1/9  11:e söndagen efter trefaldighet
 Bredared  11.00  Högmässa
 Sandared  16.00  Bön- och lovsångsmässa

5/9  Hedared  17.00  Sinnesrogudstjänst

7/9  Hedared  15.00  Medeltida gudstjänst

8/9  12:e söndagen efter trefaldighet
 Bredared  11.00  Högmässa
 Sandared  16.00  Gudstjänst

15/9  13:e söndagen efter trefaldighet
 Sandared  11.00  Högmässa
 Sandhult  16.00  Familjegudstjänst
 Bredared  18.00  Gudstjänst

19/9 Hedared  17.00  Sinnesrogudstjänst

22/9  14:e söndagen efter trefaldighet
 Bredared  11.00  Högmässa
 Sandared  16.00  Familjegudstjänst
 Hedared  18.00  Mässa
28/9  Hedared  16.00  Retreatmässa
29/9  Den helige Mikaels dag
 Sandared  11.00  Bön- och lovsångsmässa
 Sandhult  16.00  Musikgudstjänst, Absolutely fabulous –  

  brittisk körmusik med Hammarö kammarkör
 Bredared  18.00  Mässa
1/10  Sandared  17.30  Spagettigudstjänst
3/10  Hedared  17.00 Sinnesrogudstjänst
6/10  16:e söndagen efter trefaldighet
 Sjömarkenkyrkan 11.00 Ekumenisk gudstjänst
 Bredared  16.00  Mässa

13/10  Hedared  11.00  Gudstjänst, konfirmander
 Sandhult  16.00  Högmässa 
17/10 Hedared  17.00  Sinnesrogudstjänst

20/10  18:e söndagen efter trefaldighet
 Bredared  11.00  Familjemässa, Kyrkans barntimmar,  

  konfirmander
 Sandared  16.00 Popgudstjänst 

26/10 Hedared  16.00  Retreatmässa 

27/10  19:e söndagen efter trefaldighet
 Sandared  11.00  Högmässa
 Bredared  18.00  Gudstjänst

31/10 Hedared  17.00  Sinnesrogudstjänst

1/11 Bredared  17.00  Musikandakt 
 Sandhult  17.00  Musikandakt

2/11  Alla helgons dag
 Hedared  11.00  Högmässa
 Sandared  16.00  Musikgudstjänst ”Lik en väderpinad båt”  

  Sandareds kyrkokör 

3/11  Alla själars dag
 Sandhult  15.00  Minnesgudstjänst 
 Bredared  18.00  Minnesgudstjänst

10/11  21:e söndagen efter trefaldighet
 Bredared  11.00 Högmässa
 Sandared 16.00 Musikgudstjänst, ABBA och Beatles-tema,  

  Alt&sopranos med musiker 

14/11  Hedared  17.00  Sinnesrogudsjänst

17/11  Söndagen före domsöndagen
 Sandared  11.00  Bön- och lovsångsmässa
 Bredared 16.00  Mässa

24/11  Domsöndagen
 Bredared  11.00  Gudstjänst 
 Sandared  16.00  Mässa

28/11 Hedared  17.00  Sinnesrogudstjänst

1/12 1:a söndagen i advent

 Hedared  11.00  Gudstjänst
 Sandhult  11.00  Familjemässa, avslutning för  

  Kyrkans barntimmar
 Sandared  17.00  Adventsgudstjänst, Sandareds scuotkår,  

  kyrkokören, Alt&sopranos, trumpet
 Bredared  18.00  Adventsgudstjänst
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Sandhult-Bredareds församling är miljödiplomerade 
enligt Svenska Kyrkans standard och strävar efter att 
hela tiden bli bättre på att ta hand om vår skapelse. Vi 
har en miljögrupp bestående av anställda och försam-
lingsbor, som både visionerar och gör konkreta insatser 
för vår miljö. Vi vill gärna bli fler i vår grupp!

Vi träffas några gånger per termin.

Nyfiken på att vara med?

Välkommen till Sandhults församlingshem  
måndagen den 23 september klockan 17.30

Miljö och kyrka, vill du vara med?

Målarlördagar
Tycker du om att måla? En lördag 
i månaden kan du vara med i en 
gemenskap där vi målar i all enkelhet. 
Du behöver inte ha målat tidigare – 
alla är välkomna! 

Vi träffas i Sandareds församlingshem 
följande lördagar: 21 september,  
12 oktober, 23 november, 7 december.

Mer info kontakta Göran Eskilsson
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Reterater  
i Hedared
28 september  
Musikretreat med Ulla Käll 
Dagen inleds klockan 9.00 och 
avslutas med mässa i stavkyrkan 
klockan 16.00. Kostnad 300 kronor.

26 oktober  
”En dag i stillhet” 
Dagen inleds klockan 9.00 och 
avslutas med mässa i stavkyrkan 
klockan 16.00. Kostnad 300 kronor.

Kyrkans besöksgrupp
Önskar du själv få besök? Eller har du möjlighet att vara en av dem som 
istället besöker?
Besöksgruppen finns för att möta människors behov av kontakt och hjälp genom 
telefonsamtal och hembesök. Vi träffas en gång i månaden i Sandhults försam-
lingshem. Vi fikar och samtalar kring en aktuell bok som berör vårt arbete. 
Start torsdag den 12 september klockan 10.oo. 
Mer info Göran Eskilsson

Frukostsamtal  
i Heda reds 
 församlingshem
Munken inom dig eller  
klostervisdom för alla!
Lördagen den 19 oktober  
klockan 9.00–11.00
Vi får besök av författaren Annika 
Spalde som berättar utifrån sin nya 
bok ”munken inom dig”. 
Kostnad 75 kronor. Anmälan senast 
den 8 oktober till Ing-Marie Hellsing.Alla aktuella datum  

för våra aktiviteter  
hittar du på hemsidan  

www.svenskakyrkan.se/
sandhult

Pilgrimsvandring 
Välkommen med på en tvådagars pilgrimsvandring 
21–22 september Hedared–Ödenäs–Töllsjö
Start lördag 21 september klockan 9.00  
med morgonbön i Hedareds stavkyrka.
Vandring till Ödenäs med medhavd matsäck.

Klockan 18.00 pilgrimsmässa i Ödenäs kyrka.
Måltid i församlingshemmet.
Möjlighet till övernattning i Ödenäs församlingshem.

Söndag 22 september klockan 9.00 morgonbön i Ödenäs kyrka.
Vandring till Töllsjö, lunch i församlingshemmet klockan 13.00.  
Därefter avslutar vi med mässa i kyrkan.

Vandringen sker i två etapper. Har du inte möjlighet att vandra 
hela sträckan kan du välja att gå en av dagarna.

Kostnad: 150 kronor för dag 1, 100 för dag 2.

Ytterligare upplysningar och anmälan senast 12 september  
till Louise Blomqvist eller Göran Eskilsson
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Adventssoaré  
i Hedared
Måndagen den 18 november 18.00 
inbjuder vi till Advents soaré i 
 Hedareds församlingshem till för-
mån för ACT Svenska kyrkan som 
är Svenska kyrkans interna tionella 
 arbete. Auktion, lotterier, kaffe-
servering med hembakat, musik-
underhållning och andakt.

skgravplatser är ett populärt 
gravskick, ett slags mellanting 
mellan en traditionell urnplats 

med gravrätt och en anonymare grav-
plats i en minneslund. I år är priset 7 200 
kronor för en askgravplats, där gravsköt-
sel och plantering ingår under 25 år, upp-
ger Hans Carlsson. 

– Så nu finns det askgravplatser på alla 
våra tre orter, konstaterar han nöjt.

Att utforma gravplatsen vid den sär-
egna stavkyrkan har krävt mycket ef-
tertanke. Genom sin placering nära 
kyrkobyggnaden har man försökt hålla 
samma, enkla stenar som i den omgär-

Askgrav
plats i 
Hedared
Den enkla, men 
genomtänkta, 
askgravplatsen 
i Hedared är nu 
färdigställd. Redan 
i juli fick den första 
urnan sin plats här.

dande stenmuren. I mitten finns en rund 
natursten i granit och det tog sin tid att 
hitta den.

– Jag har åkt runt och letat i halva byg-
den efter en som skulle kännas rätt. Jag 
hade i huvudet hur jag ville att den skulle 
se ut och jag tittade vid folks stentippar. 
Men tillslut hittade jag den vid vår egen 
åker här i Bredared. Det känns skoj. Den 
ska få en inskription så småningom ock-
så, säger Hans.

I år har penséer dominerat plante-
ringen med på sikt ska perenner få större 
plats.

• ANNA HAGNELL

A
foto: anna hagnell

Under allhelgonahelgen 
minns vi på ett särskilt sätt 
våra döda. Gravarna smyckas 
med blommor, och ljusen brinner 
i skymning och mörker mellan alla 
helgons dag och alla själars dag.

Allhelgona är den helg på året då vi 
tillsammans med människor i Sverige 
och världen uppmärksammar och minns 
dem som lämnat det här livet. En helg då 
vi påminner oss om att döden finns, och 
drabbar oss alla.

På fredagen, den 1 november, är det 
öppet i Sandhults och Bredareds kyrkor 
mellan klockan 11.00 och 18.00. Då finns 
det möjlighet att tända ett ljus, ta en 
kopp kaffe och prata en stund eller bara 
sitta en stund i kyrkbänken. 
Dagen avslutas med en andakt klockan 
17.00 i båda kyrkorna.

På Alla helgons dag, den 2 november 
firar vi högmässa i Hedared klockan 11.00 
och musikgudstjänst i Sandared klockan 
16.00. Vi bjuder in dem som mist en nära 
släkting under året till en minnesguds-
tjänst, i Bredared på söndagen den 3 
november klockan 18.00 och i Sandhult 
samma dag klockan 15.00. Den präglas av 
stillhet, bön och ljuständning.

På Alla själars dag, den 3 november 
firar vi minnesgudstjänster med uppläs-
ning av namn på de som dött under året, 
ljuständning och bön. Vi bjuder särskilt in 
dem som mist en nära släkting till dessa 
gudstjänster som firas i Sandhult klockan 
15.00 och i Bredared klockan 18.00. 

Sandhults 
syförenings
auktion 
Sandhults församlingshem  
Lördagen den 9 november 
klockan 14.00
Auktion, lotteri, servering, under-
hållning och andakt.
Alla intäkter går till välgörande 
ändamål.

En helg för 
dem vi minns

foto: m
agnus aronson

foto: m
agnus aronson
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här är kyrkorådet som är församlingens styrelse. Kyrkorådet väljs av 
kyrkofullmäktige, som i sin tur väljs genom kyrkovalet, där alla medlemmar från 
16 år och uppåt har rösträtt. Vill du komma i kontakt med kyrkorådet, kontakta 
ordförande Thomas Larsson.

Fr v. Kristian Yngvesson, Monica Fyrk, Rosita Nyman, Cajsa Johansson, Ingegerd 
Leandersson, Thomas Larsson, Lisbeth Grahn, Anne Sandberg, Bernt Andersson, 
Liz Odqvist. Leif Olsson och Rose-Marie Liljenby Andersson saknas på bilden.

Konfirmanderna i onsdagsgruppen

Konfirmanderna i torsdagsgruppen

Konfirmanderna i upplevelsegruppen

här är våra konfirmander som konfirmerades i Sandhults kyrka i maj. 
Nu i höst startar nya konfirmandgrupper, som redan har drygt 60 konfirmander an-
mälda! Har du missat att anmäla dig men vill vara med, kontakta Louise Blomqvist.
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Kontaktuppgifter  
Sandhult-Bredareds församling 
Pastors- Telefontid: måndag–fredag klockan 10.00–12.00
expedition telefon: 03322 57 50
 epost: sandhultbredareds.forsamling@svenskakyrkan.se
 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sandhult
 Adress: SandhultBredareds 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

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  

Ansvarig utgivare: Kristian Yngvesson
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör),  
Louise Blomqvist
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
På omslaget: Sollcellsanläggningen vid 
kyrkogården i Sandhult
Foto: Anna Hagnell
Deadline för material till nästa  
nummer är 24 oktober 2019

Gå, lufsa, 
spring
Sandhultsloppet till för-
mån för Världens barn
Söndagen den 29 september, 
start vid konstgräsplanen vid 
skolan. 
Startavgift 50 kronor för 
vuxna och 20 kronor för barn, 
alla pengar går direkt till insam-
lingen för Världen barn.
Alla får diplom och fika vid målgång.

Tre olika banor:
400 meter för de minsta. Start klockan 10.15.
2,4 kilometer för de lite större barnen och för 
alla som vill gå eller springa en kort runda. Start 
klockan 10.30.
7,1 kilometer för de som vill få lite mer utmaning. 
Start klockan 11.00.

Anmälan till Louise Blomqvist senast den  
27 september.  Start avgiften betalas på plats 
med Swish eller kontant.
Ett samarbete mellan Svenska Kyrkan och  
Röda Korset.

foto: m
agnus aronson

Någon att 
prata med?

Vill du samtala med någon? 
Vi finns för dig! 

Kontakta diakonerna för  
ett personligt  samtal:

IngMarie Hellsing
Göran Eskilsson
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Utställare från bygden!

7 september
14:00-19:00

i Hedaredi Hedared
Medeltidsdag Medeltidsdag 

15:00 Tidsenlig gudstjänst i stavkyrkan

19:00 Marknaden stänger

15:00 Tidsenlig gudstjänst i stavkyrkan

14:00 marknaden öppnar14:00 Marknaden öppnar

19:00 Marknaden stänger

18:00 Falso Bordone Medeltida pilgrimsmusik18:00 Falso Bordone Medeltida pilgrimsmusik
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FÖRSAMLING
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