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Viktors och Linus
musik på Spotify
• Bil och verktyg helt soldrivna i unikt projekt
• NYTT! Tävla och vinn vackra Psalmanackan
• Jul och vinter i din kyrka
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Full fart in i mörkret

N

är vi är ute och flyger behöver vi ibland göra en mellanlandning. De

är sällan särskilt roliga. Men sommarsemesterns mellanlandning i Bryssel
på hemvägen glömmer jag inte. Det var rätt kul att panikspringa genom
flygplatsen och många drog på munnen och hoppade åt sidan när de såg en familj
med handbagage och två barn i barnvagn köra race genom restauranger, hallar
och passkontroll, för att hinna med flyget hem.
Vardagen kan kännas så också ibland. Det är knappt vi hinner ”mellanlanda”
när vi ska byta roller och fokus på jobbet och i hemmet. Mycket som ska få plats
på begränsad tid.
– Har kyrkoherden verkligen landat? frågade biskop Åke på installationen.
Nja, kanske, men det känns mer som att jag flyger från det ena till det andra.
Allt är nytt, det är mycket att lära sig, och mycket att förstå hur saker fungerar här.
Så är det alltid när vi kommer in i ett nytt sammanhang. Nu får jag upptäcka
det fina i att vi är många som bär ansvar tillsammans. Församlingen är allas som
hör till, och alla bär på omistliga bitar vår helhet. Behoven som finns hos er alla
är viktiga att ta vara på, oavsett ålder, bakgrund, kyrkvana eller livsläge. Vi ska
bevara det goda vi har och utveckla annat, med hjälp av de stora resurser vi har
i varandra.
Nu är vi inne i den mörkaste delen av året, fylld av traditioner och förväntningar. Det går fort till jul och snart är det ett nytt år. Allt som ska göras kan lätt
ge oss känslan av otillräcklighet. Vi når inte alltid dit vi vill och hoppas. Därför
kan vi också känna av mörkret på insidan.
Då finns en bibelvers som ger hopp, en av de få som återkommer i gudstjänster både vid midsommar och jul: Ljuset lyser
i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. (Joh 1:5).
Det är vad julen handlar om: att hur mörkt det än är
utom eller inom oss, finns Gud där. Gud bär oss, lyser
upp våra liv, och ser in i varje vrå i vårt innersta. Gud
är här, närvarande hos oss. Vi är aldrig ensamma. Det
hoppet vill jag att du bär med dig, både i stressen och
i lugnet. Därför önskar jag dig också en god jul och ett
gott nytt 2019.
• KRISTIAN YNGVESSON, kyrkoherde
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Kom och sjung
julens härliga
sånger i värmande
gemenskap!

Sjung in adventstiden!
Se mittuppslaget.

Vi sjunger in julen i Sandhults kyrka
den 16 december klockan 16.00.
Då sjunger församlingens alla körer för och
tillsammans med församlingen i en musikgudstjänst.
Medverkar gör Sandareds kyrkokör, Alt & sopranos,
Voices, Sandhult-Bredaredskören och Amaze gospel.
bild: magnus aronson

På julafton infinner sig julstämningen i kyrkan.
Välkommen till
Bredared klockan 11.00 Samling vid krubban
Sandared klockan 11.00 Julspel, julmust och skinkmacka
Bredared klockan 23.30 Julnattsmässa
Sandared klockan 23.30 Julnattsmässa
På annandag jul lyfter sig taket av skönsång ännu en gång, när vi
ses för Julens sånger i Sandared klockan 16.00 i Sandareds kyrka.
Musikgudstjänst firas tillsammans med Sandareds kyrkokör.
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Julvandring
Sandhults kyrka
Tisdagen den 11 december
klockan 17.30.
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Kom och njut av dofterna på Raka
gatan i Betlehem, träffa herdarna,
de vise männen, värdshusvärden,
Josef, Maria och det lilla Jesusbarnet.
Servering i församlingshemmet

f oto:

Därefter en vandring var tjugonde
minut så länge det finns besökare.

En flicka är född

V

i ska aldrig acceptera att
flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor:
Att fattigdom och normer gör att flickor
får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för
sexuellt våld eller könsstympning. Eller
att flickor är de som får äta sist, och minst.
Det är en ständig kamp om liv och
död, som vi måste ta tillsammans. I årets
julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa för att ingen
flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas.
För varje barn är skapat till Guds avbild
och har samma värde – oavsett kön.
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I Svenska kyrkans julkampanj, som
pågår från första advent 2018 till trettondedag jul 2019, samlar vi in pengar till
Svenska kyrkans internationella arbete –
för varje människas lika värde och makt
över sitt eget liv.
Hos oss i Sandhult-Bredareds församling har du möjlighet att skänka pengar
till Julkampanjen genom att köpa våra
ljuspaket vid våra gudstjänster och övriga aktiviteter under adventstiden. Vi
kommer även sälja ljuspaket på Julmarknaden i Bredareds bygdegård den 1
december och vid Julmarknaden på Sanderöd den 6 december. •

Ungdoms
café
Onsdagar
i Sandareds församlingshem
klockan 14.30–20.30

Ungdomscaféet riktar sig till dig som går på högstadiet.
Sitt och snacka, spela tv-spel, ät en macka eller köp lite godis
Vi tar juluppehåll den 12 december och öppnar igen den 9 januari!
Välkomna!
Anne & Fredrik

Bredareds Lucia
13 december klockan 19.00
i Bredareds kyrka
Luciagudstjänst med ungdomar från
Bredared, Voices, Amaze gospel och
Sandhult-Bredaredskören.
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På Spotify
redan med
första singeln
Viktor från Sandared och hans kompis Linus
placerade sig på listor på Spotify redan med
sin första singel. Hemligheten bakom dagens
musik? Analysera idolernas ljudfiler!

F

ör viktor nuorimaa , 22, och
Linus Silfverlood, 20, musikproducenterna i LVSN, tog musikkarriären fart i våras när de fick tillgång till en
egen studio på Medborgarskolan i Borås.
Där, i en mörk men ganska stor lokal,
ihop med ytterligare över 30 studios som
grannar, sitter de båda fastklistrade i datorskärmens blå sken. Musiken, som de
kallar elektronisk dansmusik eller EDM,
produceras enbart genom datorerna.
– Det är bara så kul! Vi hör hur vi förbättras för varje låt. Från början gjorde vi
liksom mest ljud. Nu känns det som om
vi kan göra vad som helst, utbrister Linus.
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”Ett tag
spelade de
vår låt Au
revoir två
gånger om
dagen på
radion. När
vi släppte
den och
kom med
på Spotifys
spellistor sa
det bara
bom, upp i
taket.

”

– Och det är fantastiskt roligt att vi får
nå ut till så många med vår musik, fortsätter Viktor.
På kort tid har de hamnat på prestigefyllda spellistor som Spotifys Fresh finds
och Fresh finds poptronics, för osignade
musikproducenter utan kontrakt med
skivbolag. Som exempel har växande
Fresh finds-listan nu 647 000 följare över
hela världen. LVSN placerade sig där i
enorm konkurrens med andra.
– Det är väldigt stort för oss. Det hade
inte varit möjligt att nå ut till lika många
om inte de här systemen, som Spotify,
fanns, säger Viktor.

Sedan förklarar han och Linus hur
komplicerade algoritmer skapar personliga spellistor som i sin tur kan generera
fler lyssnare. Dessutom gäller det i dagens musikmakande att också tänka på
sökord och smart marknadsföring via
internet. Den första låten handlar om
ett farväl, men titeln ”Goodbye” skulle
drunkna bland andra titlar, om man sökte på den digitalt. Att låta den heta ”Au
revoir” blev därför en smartare lösning.
Via klick på ställen som Facebook fick de
snart lyssnare över hela världen.
På de första låtarna, Au revoir och
Rule the world, har duon skrivit tex-

ten ihop med Viktors syster Vilma, som
också är den som sjungit in låten, med
kristallklar röst.
Satsningen är ambitiös och helhjärtad. Detaljer som skivomslag och logga
är genomarbetade. Men var börjar då en
musikkarriär 2018? Med att man är ett
musikgeni som barn eller att man kan
hantera ett helt gäng instrument? Icke!
– Jag tittade på tutorials på Youtube.
När jag slutade med fotbollen hade jag
inte så många hobbies, så jag tänkte satsa
på musik. Först köpte jag helt enkelt programvaran FL Studio. Sen tittade jag på
instruktionsfilmer. Youtube är ens bästa
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LVSN:s råd
• Välj ut en bra programvara
som du vill jobba i. FL studio
eller Logic är bra alternativ.

vän när man ska lära sig saker, säger Linus med ett stort leende.
Sedan har de gjort låt efter låt, lyssnat,
förbättrat. När de kört fast i ett ljud de
inte är nöjda med är ett knep att analysera en annan artists låt.
– Då kan man se hur den artisten löst
ett visst sound. Sen kan man använda likvärdig teknik i sin egen musik. Men släpp
inte nödvändigtvis första bästa låt. Din
första låt kommer inte att vara bra! Vi
har gjort 200, 300 låtar någonting och vi
har hittills släppt tre.
Viktor och Linus möttes när de sommarjobbade på lagret på DHL. Nu bor
de båda i Borås och känslan när låtarna
spelas på den lokala radiostationen har
varit obeskrivlig, säger duon.
– Ett tag spelade de vår låt Au revoir
två gånger om dagen. När vi släppte den
och kom med på Spotifys spellistor sa det
bara bom, upp i taket. Många personer
över hela världen streamade musiken.
Låtarna spelas fortfarande på radion.
LVSN släppte nyligen nya låten Treat
me right och fler låtar är aktuella före
årets slut. •
Skicka in tips på andra låter som finns på
Spotify med lokal anknytning så sammanställer vi en lista. Mejla sandhult-bredareds.
forsamling@svenskakyrkan.se. Skriv ”Tupptips” i ämnesraden.
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• Vad har du för dator? Den
behöver inte kosta fantasi
summor men investera i en
med gott om utrymme för
många, tunga ljudfiler.
• Youtube är din bästa vän! Lär
dig programvaran med hjälp
av Youtubes tutorials.
• Lär dig mer! Du behöver tid
att utvecklas för att få till det
med ljud och mixning. Öva,
öva, öva!
• Förbättra. Analysera och
jämför med andra artisters
ljudfiler.
• Hitta bra ljudsamplingar. Banker med olika samplingar finns
på exempelvis Splice, där man
köper licensierat ljud.
• Slarva inte med mixning och
mastring. Gör det bra!
• Upp på Spotify med låten!
Men förhasta dig inte. Välj
rätt distributör av din musik.
För musikproducenter utan
egen label finns till exempel
Distrokid. Köp distributionskanaler som Amazon, Youtube,
Itunes, Pandora. Att lägga
till musikigenkänningsappen
Shazaam är en bra idé om
musiken spelas på radio.
• Marknadsför dig på ställen
som Facebook.

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

BEGR AVNINGSVERKSAMHETEN

Vi finns på Facebook!
Gilla oss! Där också!

Säkring av
gravstenar
Sandhult-Bredareds församling arbetar kontinuerligt med
att se över säkerheten kring
gravstenar på församlingens
kyrkogårdar.
Frågan har aktualiserats efter
en olycka på en annan församlings kyrkogård. Vårt eget
säkerhetsarbete följer de riktlinjer som CGK, Centrala gravvårdskommittén, uppställt.

Har du tid över? Vill du göra något trevligt?
Få en ny vän eller flera? Kom då och var med
i kyrkans besökstjänstgrupp!
Vi är en grupp som träffas regelbundet och som har kontakt med människor runt om i vår församling. Människor som kanske lever i ensamhet och
som vill ha besök. Vill du vara en del av den verksamheten? Eller är det så
att du själv vill ha besök eller känner någon annan som vill ha besök?
Ta då kontakt med diakon Göran Eskilsson.
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Vinterns gudstjänster
DECEMBER
2/12

Första söndagen i advent
Sandhult 16.00 Familjegudstjänst
Sandared 17.00 Adventsgudstjänst, kyrkokören
Bredared 18.00 Mässa, kyrkokören

9/12

Andra söndagen i advent
Bredared 11.00 Familjemässa
Sandared 16.00 Familjegudstjänst

16/12 Tredje söndagen i advent
Sandared 11.00 Högmässa
Sandhult 16.00 Julkonsert, församlingens körer
		
och solister
18/12 Sandared 18.30 Bön i Taizéanda
23/12 Fjärde söndagen i advent
Bredared 11.00 Högmässa
24/12 Julafton
Bredared
Sandared
Bredared
Sandared

11.00
11.00
23.30
23.30

Samling vid krubban
Julspel
Julnattsmässa
Julnattsmässa

25/12 Juldagen
Hedared 7.00 Julotta
Sandhult 7.00 Julotta
26/12 Annandag jul
Sandared 16.00 Julens sånger, kyrkokören
30/12 Söndagen efter jul
Bredared 11.00 Högmässa
31/12 Nyårsafton
Sandared 16.00 Nyårskonsert, gudstjänst

JANUARI
1/1
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Nyårsdagen
Sandhult 16.00 Mässa

Trettondedag jul
Sandared 11.00 Mässa

13/1

Första söndagen efter trettondedagen
Bredared 11.00 Högmässa
Sandared 16.00 Gudstjänst med kyrkoforum efteråt

15/1

Sandared 18.30 Bön i Taizeanda

20/1

Andra söndagen efter trettondedagen
Sandared 11.00 Ekumenisk bön och lovsångsmässa
Bredared 16.00 Familjegudstjänst, dopfest
Hedared 18.00 Mässa

22/1

Sandared 17.30 Spagettigudstjänst

24/1

Hedared

27/1

Tredje efter trettondedagen
Bredared 11.00 Högmässa
Sandared 16.00 Musikgudstjänst

detalj från sandhults kyrka. bild: anna hagnell

6/1

17.00 Sinnesrogudstjänst

FEBRUARI
3/2

Kyndelsmässodagen
Sandared 11.00 Högmässa
Sandhult 16.00 Familjegudstjänst, dopfest
Bredared 18.00 Gudstjänst

7/2

Hedared

10/2

Femte efter trettondedagen
Bredared 11.00 Högmässa
Sandared 16.00 Gudstjänst

12/2

Sandared 18.30 Bön i Taizéanda

17/2

Septuagesima
Sandared 11.00 Bön- och lovsångsmässa
Sandhult 16.00 Gudstjänst
Bredared 18.00 Musikgudstjänst

19/2

Sandared 17.30 Spagettigudstjänst

21/2

Hedared

24/2

Sexagesima
Bredared 11.00 Högmässa
Sandared 16.00 Familjegudstjänst, dopfest
Hedared 18.00 Mässa

17.00 Sinnesrogudstjänst

17.00 Sinnesrogudstjänst
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Solkraft driver bil och
maskiner i unikt projekt
Nu finns solpaneler på plats på
servicebyggnaderna vid kyrkogården i Sandhult. Projektet,
som drivs av församlingen, är
tämligen unikt. Panelerna täcker elbehov för både hus, bil och
verktyg.

D

et första steget av församling-

ens satsning på solcellspaneler är
klart då en tredjedel nu är i drift
och resten färdigställs under hösten. Redan försörjer panelerna delar elbehovet.
Personalens elbil får nu el direkt via
solen. Elbilen köptes redan 2016 och används såväl till materialtransport som för
personalen.

Dosan visar aktuell elproduktion från solcells
panelerna när de är i drift.
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– Häromveckan åkte vi fem gubbar
i bilen på ett möte i Kinna. När vi kör
den på kyrkogården smyger den fram
ljudlöst, vilket är trevlig i just den miljön.
Så den fyller flera funktioner, säger fastighets- och kyrkogårdsansvarige Hans
Carlsson, som själv är en av de drivande
krafterna.
Projektet är tämligen unikt inom
Svenska kyrkan och installationen i
Sandhult är ett steg i församlingens miljöarbete med att minska sin miljöpåverkan. För Hans del började det som en
fundering kring hur man kan kombinera
detta aktiva miljöarbete också med besparingsambitioner.
– För några år sedan var solpaneler mer
en rolig, miljönyttig grej. Men nu är det
också ekonomiskt intressant, sedan priset
på panelerna sjunkit. Vi får en payoff på
en bra investering som snart betalat sig
själv, på kanske åtta, tio år. Skitfräckt!
Med en beräknad livslängd i 30 år,
konstaterar Hans att församlingen på så
vis kan få gratis el i bortåt 20 år, i bästa
fall. Dessutom kommer det att bli överproduktion av el när anläggningen är
färdigutbyggd. Genom ett avtal för mikroproducenter kan detta säljas via nätet,
vilket ger ett plusresultat ekonomiskt under årets soligaste månader.
I byggnaderna som har och ska få sol-

bild: martin bjäringtoft

paneler har elbilen sin parkeringsplats,
här finns personalutrymmen och här förvaras och laddas också alla de eldrivna
verktyg och maskiner (trimrar, häcksaxar, motorsågar och liknande) som vaktmästarna numera använder vid underhåll
av kyrkogårdarna. I slutänden beräknas
solcellerna motsvara i princip all el som
dras i byggnaderna, vilket alltså också inbegriper bilen.
– Det här är ett sätt att visa att vi i
Svenska kyrkan också gör saker aktivt
för miljön, att vi hänger med och satsar.
Det har en poäng både för förtroende,
miljö och ekonomi, summerar Hans som
nu drömmer vidare om soldrivna kyrkor.
• ANNA HAGNELL

”Vi får en payoff
på en bra
investering som
snart betalat sig
själv, på kanske
åtta, tio år.
Skitfräckt!

”
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Välkommen till Kyrkoforum!
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. Du måste inte ens
bo på orten. Alla som känner intresse för bygdens kyrka är
välkomna. Här ska vi kunna utvärdera vår verksamhet och
diskutera hur vi vill vara kyrka.
Sandared: söndag 13/1, klockan 16.00 efter gudstjänst
Hedared: tisdag 15/1, klockan 17.00 i församlingshemmet
Bredared: onsdag 23/1, klockan 17.00 i församlingshemmet
Sandhult: torsdag 24/1, klockan 10.30 i församlingshemmet

Ekumeniska
böneveckan
Svenska kyrkan och Sjömarkens
kyrkan uppmärksammar Ekumeniska
böneveckan tillsammans
Söndagen den 20 januari
klockan 11.00
Ekumenisk mässa i Sandareds kyrka
Onsdagen den 23 januari
klockan 18.30
Bönesamling i Sjömarkenkyrkan
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En halv special & Gud

”Julgransplundring”

Måndagen den 21 januari
klockan 17.00
Bredareds församlingshem
Vi inleder med andakt och därefter
blir det sång och dans kring
julgranen. Vi avslutar med att äta
en halv special tillsammans.

Dopfest

Har ert barn döpts under 2018?
Då är ni välkomna till kyrkan för
dopfest och ni får hämta er ängel
som hängdes upp i dopträdet, i
samband med att ert barn döptes.
Vi firar med sång, ballonger, saft,
kaffe och tårta.
Välkomna till
Bredareds kyrka
den 20 januari klockan 16.00,
foto: louise blomqvist

Sandhults kyrka
den 3 februari klockan 16.00
Sandareds kyrka
den 24 februari klockan 16.00

Varför dopträd?

I

alla våra fyra kyrkor finns ett li-

tet träd där det hängs upp glasänglar
i samband med varje dop. På ängeln
sitter också en lapp där det står namn på
den som döpts samt datum.
Vårt dop är det allra längsta relation
en människa kan inleda. I dopet knyts vi
ihop med Gud som lovar att aldrig lämna
oss. Vi blir Guds barn från nu och in i
evigheten.
Församlingens består av oss som är

döpta och då är det viktigt att vi påminns
om att vi blir fler och att församlingens
förnyas. När du går in i en av våra kyrkor – ta gärna en titt på dopträdet och
be en förbön för de som döpts under det
senaste året. Och är det tomt – be för
dem som döptes förra året. Det är faktiskt ganska många änglar vi hänger upp
i våra träd och många som behöver din
förbön.
• KRISTIAN YNGVESSON
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Biskop
Åke om
dopet
Inför advent ger biskop Åke
Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara stift. Denna
gång handlar det om dopet.
– Vi är oändligt älskade av Gud
och det understryks av dopet,
skriver han.

J

ag hoppas att 2019 ska vara ett

år där vi kan samtala om dopet och
vad det betyder, säger Åke Bonnier.
I brevet konstaterar han att det är aldrig är för sent att döpas. Från att en människa är född tills dess att hon dör, finns
dopet som en möjlighet. Dopet uttrycker
också en samhörighet, där den döpte tas
upp i en gemenskap som sträcker sig tillbaka till de första kristna.
Brevet kommer ut när det nya kyrkoåret börjar. Det är tänkt att kunna användas under hela året som underlag för
tankar och samtal. Biskopen har tidigare
gett ut brev om Fadern, Sonen och Anden,
samt ett brev om nattvarden. Årets brev
trycks på tre språk; svenska, finska och
engelska.
Brevet kommer att delas ut i samband
med gudstjänster och andra samlingar
under advent och jul. Dessutom kan det
laddas ner på stiftets hemsida. •
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Biskop
Åke Bonnier
skriver om
dopet.

Utdrag ur brevet.
Vattnet är ett uttryck för liv, för allt det
som får oss att växa, att leva. Sommaren som gått har vi förstått vad bristen
på vatten kan åstadkomma, vad torrtider innebär av förstörelse och risker.
Dopets vatten är därför en påminnelse
om Guds liv som hör samman med
vårt liv.
Men vatten kan också vara uttryck
för kaos. Vi hör med jämna mellanrum
om översvämningar. Vi har haft dem på
nära håll i Sverige men oftare på långt
håll. Där har vattenmassor strömmat
över människor i tsunamikatastrofer,
eller i översvämningar av andra slag
När ett litet barn döps påminner
själva vattnet om både liv och död, och
att Gud är med i allt det som är gott
och i allt det som är svårt. Precis som

Tävling

TT I KYRK
PPEN!
TU

NY

Vinn konstnären och kalligrafen Charlotta Folkelinds
Psalmanackan för 2019. Varje
månad illustreras av en känd
psalmstrof med kalligraferad
text och bilder i akvarell.

Det du behöver göra är att svara
på frågan:
Vilket årtal står på vindflöjeln
vid Hedareds stavkyrka?
Vi vill ha ditt svar före den
18 januari 2019.

foto: carla karlsson

Gud var med Jesus i döden är Gud med
barnet i allt det mörkt och svårt.
Prästen håller oftast upp det lilla nyfödda barnet för att visa upp det för de
närvarande men också som ett tecken
på uppståndelsen. Precis som Gud var
med Jesus i uppståndelsen är Gud med
det lilla barnet i allt det som är gott och
väl. Sedan är ”resan” mellan dopfunten
och det att barnet hålls upp ett uttryck
för vardagen där Gud också är med.
Kort sagt vill dopet uttrycka att vi
som är döpta är oändligt älskade och
aldrig någonsin övergivna. Det är i sig
ett uttryck för Guds generositet. När vi
döper i Svenska kyrkan gör vi det för
att det är så viktigt att dela med oss
av Guds generositet, att visa på Guds
kärlek och omsorg, att visa på den Gud
som aldrig överger och som bär också
då allting annat sviker och bedrar.

Skicka ditt svar, inklusive din
adress och ditt telefonnummer,
antingen med mejl till:
louise.blomqvist@svenskakyrkan.se
Obs! Märk mejlet med Tävling
Kyrktuppen
eller med brev till:
”Tävling Kyrktuppen”
Sandhult-Bredareds församling
Strandvägen 4, 518 32 Sandared
Vi drar två vinnare. Namnen på vinnarna presenteras i nästa nummer
av Kyrktuppen.
PS. Passa gärna
på att göra dig
en utflykt till
Hedared för
att se det rätta
svaret. Då kan
du också spana
in tuppen på
flöjeln, som du känner
igen i Kyrktuppens
tidningshuvud.
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Välkommen
till församlingens
mötesplatser!
Gemenskap kring soppa eller våfflor,
kaffe och andakt.
Sandareds församlingshem
Tisdagskafé med våfflor tisdag den 5/2 klockan 10.30
Tisdagskafé med hembakat tisdag den 19/2 klockan 10.30
Sandhults församlingshem
Sopplunch tisdag den 12/2 klockan 13.00
Hedareds församlingshem
Sopplunch tisdag den 21/2 klockan 13.00
Bredareds församlingshem
Sopplunch tisdag den 26/2 klockan 13.00
Ingen föranmälan. Varmt välkommen!

Någon att
prata med?

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

Ansvarig utgivare: Kristian Yngvesson
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör),
Louise Blomqvist
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
På omslaget: Musikproducenterna Viktor
Nuorimaa och Linus Silfverlood, LVSN
Deadline för material till nästa
nummer är 18 januari 2019
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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, komminister
Ingrid Joelsson Hermansson,
komminister

033-22 57 51

kristian.yngvesson@svenskakyrkan.se

033-22 57 52
033-25 85 43

anna.frisk@svenskakyrkan.se
ingrid.joelsson@svenskakyrkan.se
ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se
goran.eskilsson@svenskakyrkan.se

Diakoner

Ing-Marie Hellsing, diakon
Göran Eskilsson, diakon

033-22 57 67
033-22 57 54

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

thomas.larsson55@hotmail.com

Martin Bjäringtoft
Kjell Ejderhall
Anders Johansson

Förtroendevalda Thomas Larsson,
		
ordförande kyrkorådet
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Nyårskonsert
31 december klockan 16.00
i Sandareds kyrka
Musikgudstjänst med
konsertpianisten
Johan Möller Lekemo

Johan Möller
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Lekemo

