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en hälsning från
Bjärke församling

Vi präster och pastorer i Bjärke

mörker och död med Gud själv, just när han lever
församlings område träffas ungefär en gång i månaden. sitt vardagliga liv, liksom vi, född av kvinna och ställd
Mest har det varit för att planera tillsammans och se till under makten. (s 46)
att våra gemensamma arrangemang fungerar, men sedan
Jag tror att han menar att vi, just när vi lever vårt
i höstas så samlas vi också för att fundera kring en bok vardagliga liv, det vanliga livet, möter den verklighet
”Livsmodets språk” - skriven av
som också ger oss livsmod. Språket är på
Henry Cöster. Den är inte helt enkel att sätta
något sätt bärare av denna verklighet. Och
sig in i. Hans tankar och idéer sträcker sig
man kan fundera över vad alla bilder och
längre än vi brukar tänka. I normala fall så
metaforer som vi möter i vår tid, gör med
låter vi ju bara livet skena på i sina vanliga
vårt livsmod. Alla tankar på framgång och
hjulspår och vi gör och tänker det vi brukar
lycka, rikedom och makt, friskhet och att
göra, utan att närmare reflektera över det.
kunna klara sig själv, som de yttersta målen
Och det är ju på sätt och vis skönt. Men
för mitt livs existens. Tänk om det verkliga
ibland är det svindlande att tänka mer än
livet egentligen är precis tvärt om; att det
vad man brukar och möta någon som
är först i mitt beroende och min utsatthet,
reflekterar utifrån en annan utgångspunkt
i mina förluster och svagheter,
än den som är min.
som jag i grunden hittar det
Det finns många aspekter på boken och jag är inte
livsmodets språk, som gör det
säker på att jag förstår allt. Men jag tror att han tänker att
möjligt att leva.
det liv som du och jag lever, i den verklighet som
Det här behöver vi samtala
är vår, är ett liv som levs i gemenskap. Och att vi i det
om
och finna gestaltning för.
livet behöver få bilder och upplevelser som ger oss
livsmod. Inte det livsmodet som kommer av att vi vägrar Jag gör det i mitt sammanhang, i mina möten och
se verkligheten, utan av det livsmod som upplever att upplevelser. Precis som du gör det i ditt sammanhang.
Tillsammans kan vi hjälpa varandra till en större
mitt liv hör samman med ditt och med Guds liv.
Verkligheten rymmer visserligen mörker och död, förståelse, av oss själva, andra och varandra.
men i förkunnelsens och sakramentens utdelande
kommer också det till tals som säger oss att vi delar
Välkommen att vara med!
Rolf Wollert

Rolfs
Ruta

STIFTELSEN LARS LARSSON
BÖRTA NORDGÅRD FOND
Du vet väl att du som bor eller verkar inom Långareds gamla
församlingsgräns kan söka pengar från ovanstående fond,
vars syfte är humanitär hjälpverksamhet eller sådant som
gagnar mångas tillgång till olika verksamheter, som handikappanpassning av idrottsklubbars lokaler eller simskola?!
Alltså kan både du som privatperson, men också föreningar
i området Långared, Anten eller Kvarnabo, söka medel.
Har du frågor kan du ringa komminister Anette Karlsten
Riski, telefon 837 08.
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Bjärke församling
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Box 114
466 22 SOLLEBRUNN
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ANTENS KYRKA
Äntligen...

ser det ut som om Antens kyrka kunde bli
färdig efter sin renovering. Som ni vet, så
har Antens kyrka varit stängd under en lång
tid. Skälet var att det fanns mögel i kyrkan,
och en del av det mögel som fanns var av
den arten att det var hälsovådligt.
Det tog en stund att reda ut vad det
berodde på och kanske ännu längre tid
att fundera ut vad som skulle göras.
Skälet var att grunden till kyrkan är fuktig.
En fuktighet som det är svårt att dränera
bort eller ventilera ut.
Så vad som nu gjorts är att skapa en
oorganisk grund, där det inte finns något
som kan ta skada av vattnet. Och sedan
se till att inget av den fukten tar sig upp i
kyrkan. På det sättet hoppas vi att kyrkan
kan bevaras sund i många år framigenom.
Samtidigt som detta skett har församlingens ansvariga också funderat kring
kyrkorummet och på vilket sätt kyrkan
skall värmas upp. Uppvärmningen kommer att ske genom en luft/vatten/värmepump och ett solpaket, som skall värma
kyrkan. Det kan kanske tyckas dumt att
tro att kyrkan skall kunna bli varm på
kalla vintrar genom solenergi, men tvärtemot vad man kan tro, så behöver kyrkan
värmas upp på sommaren. Den tid på
året när man svalkar sig genom att gå in

i kyrkan, är också den där det
kan bli fuktskador. När den
varma uteluften möter den kalla
kyrkoluften så avsätts kondens.
Därför tror vi att solenergin till
stor del kan sköta det värmebehovet under sommaren.
Den inre miljön har också
den förändrats. Trägolvet, som
är alldeles nytt, är nu i ett plan.
Altarunden skall bli flyttbar och
en ny högtalaranläggning skall
installeras. Bänkarna målas och
jag vet att sockenrådet pratat om
sin längtan efter ett altarskåp.
Nu är snart vår långa längtan
över och den 17 oktober kommer
biskop Erik till oss och återinviger
vår kyrka. Klockan 11 så ringer
återigen Antens kyrkas klockor
och vi firar mässa tillsammans
i vår nyrenoverade kyrka.

Bild: Stellan Andersson

Gudstjänster i Bjärke församling
Kollektändamål angivet vid respektive söndag (i blått)
R = rikskollekt, S = stiftskollekt, F = församlingskollekt

Söndag 11/7
1 efter trefaldighet

Långareds kyrka kl 11

Svenska kyrkans lekmannaförbund i Skara stift S

KYRKBUSS

6 efter trefaldighet

Pingstkyrkan kl 10.30
Ekumenisk gudstjänst
Kvarnabo förs.hem kl 18
Mässa

Bris- barnens rätt i samhället F

Söndag 18/7
2 efter trefaldighet

Erska kyrka kl 11

Kvarnabo förs.hem kl 18
Jourhavande präst i Skara stift S

Kristi förklarings dag

Erska kyrka kl 11
Ekumenisk mässa
Gendalens klockstapel kl 15
Gudstjänst
Gendalens klockstapel F

Söndag 25/7
3 efter trefaldighet

Erska kyrka kl 11

Magramötet kl 15
Kvinnojouren Olivia F

Midsommardagen

8 efter trefaldighet

Gräfsnäskyrkan kl 10.30
Ekumenisk gudstjänst
KYRKBUSS
Kvarnabo båthus kl 15
Gudstjänst
Kvarnabo båtförening F

Magra förs.hem kl 11

AUGUSTI

Lagmansereds kyrkoruin kl 15

9 efter trefaldighet

Amnesty International F

Den helige Johannes döp dag

Erska kyrka kl 11

FMN-Föräldraför Mot Narkotika F

Apostladagen

Gräfsnäsparken kl 11
Långareds kyrka kl 18
Sv kyrkans internationella arbete R

Söndag 1/8

Erska kyrka kl 11
Mässa
Dalens damm kl 15
Gudstjänst
Röda korset F

fortsättning 15/8
Rännemötet kl 15
Gudstjänst
Långareds kyrka kl 18
Gudstjänst
Gideoniterna F

Lördag 21/8
Stora Mellby kyrka kl 10
Konfirmation
Söndag 22/8

12 efter trefaldighet

Erska kyrka kl 11
Mässa
KYRKBUSS
Stora Mellby kyrka kl 14
Mässa
Magra kyrka kl 18
Mässa
SPES- riksförbundet för
suicidprevention F

Söndag 29/8

13 efter trefaldighet

Långareds kyrka kl 10
Mässa
Erska kyrka kl 11
Mässa
Stora Mellby kyrka kl 18
Gudstjänst
Diakoniinstitutionerna R

Söndag 8/8

SEPTEMBER

Erska kyrka kl 11
Mässa
Kronobotten kl 15
Gudstjänst

14 efter trefaldighet

10 efter trefaldighet

Sv kyrkans internationella arbete R

Söndag 15/8

11 efter trefaldighet

Erska kyrka kl 11
Mässa

Söndag 5/9

Kvarnabo förs.hem kl 10
Gudstjänst
Erska kyrka kl 11
Mässa
Magra kyrka kl 18
Gudstjänst
Ekumeniskt arbete,
Kyrkornas världsråd R

NÅGOT FÖR ALLA I SOMMAR;
Kyrkogårdsvandring i
STORA MELLBY

Lördagen den 12 juni kl 14, går vi runt på
kyrkogården i St Mellby. Bernt Johansson
är vår ciceron bland minnen och erfarenheter.

SOMMARSTUGAN

Den 22/6 är det vårens sista Värmestuga med
soppa. Men redan veckan efter, nämligen tisdag
29/6, tar Sommarstugan vid. Sommarstugan har
öppet tisdagar mellan kl 10-13 och där serverar
vi smörgås, kaka och kaffe. Middagsbönen
fortsätter som vanligt, kl 11.30.
Den 13 juli har vi stängt på grund av semester,
därefter fortsätter Sommarstugan fram till 24/8
då Värmestugan med soppa öppnar igen.

Varmt välkommen!

Den ekumeniska torgsången

”DAGKOLLO”

SOMMARVERKSAMHET
Nu är det dax igen!!

VAD : Sommarverksamhet
”Dagkollo”

NÄR : 14 - 24 juni vardagar 9 - 15.
VAR : I Sollebrunn och Stora Mellby
församlingshem
FÖR VEM : Barn födda 2000 – 2002
(lågstadiet)
Vi leker, pysslar, bakar m.m.
Anmälan när Du kommer första
gången!!

KOM MED!!
För mer information ring:
Församlingsassistent
Anne-Marlene tel: 837 03.

TA KYRKBUSSEN
6/6 till Långared, 25/7 till Gräfsnäs, 22/8 till Erska
Se kommande annonsering!

har startat igen! Välkommen att vara
med i gemenskapen på torget med
sång, bön och fika kl 10:30!
Följande lördagar återstår i sommar:
5, 12, 19 juni, 3, 31 juli, 7, 14, 21,
28 augusti och 4, 11 september.

Rickard Ahlin ställer ut på
pastorsexpeditionen

Jag är född i slutet av fyrtiotalet, bor i Erska (g:a skolan), och lever där med min fru Maria. Sjuttiotre kom
jag till Bjärke för att arbeta som slöjdlärare, vilket
fortfarande är min huvudsakliga sysselsättning.
Jag har under hela mitt liv periodvis fördjupat mig i
oljemåleri, teckning och akvarellmålning och är till
stora delar autodidakt. Emellanåt har jag tillverkat
möbler på beställning, alltifrån matsalsmöbler till
skåp och mindre slöjdalster. Brist på sysselsättning är
alltså inget problem.
Mina bilder vill skapa en fundering, visa på sådant
som kanske inte finns eller finns i verkligheten. Ofta
är det ögonblicksbilder, något som inspirerar mig
och utmanar till ett försök att skapa en bild. Porträtt
har lockat mig till några försök framför allt i blyerts,
men även i olja och akvarell. På utställningen finns
målningen ”farsan”, som jag tycker blev ovanligt
lyckad. Lövet, som är målat nollnio, är märkt av
sjukdom och har hamnat i en skogsbäck där det stilla
flyter fram…

M U S I K

I

Unna dig själv stillhet och eftertanke under sommaren.

Välkommen – Alltid kl 20:00 – Fri entré

JUNI
16 juni
23 juni

Ingemar Olsson – St Mellby kyrka
I full frihet – Rockpoet med egna låtar

Ann-Marie Sköld-Karlsson – Kronobottens gamla skola
Klöver och timotej och sånger av Einar Sköld

29 juni

Prunus Padus (Alf, Linnea & Johan Häggkvist)
- Erska kyrka Visor, Psalmer, Pop och Jazz

30 juni

Linnea Södahl (sång, gitarr) Agnes Magnusson (cello)
– Kvarnabo församlingshem Egna och andras visor

Kaffe i ERSKA
i samband med
sommarmusiken

JULI
1 juli
6 juli
7 juli

KAFFE

		

16 juni

och i MAGRA
församlingshem
mellan kl 18-20
29 juni

Ingela Tägil (sopran) – Nils E Tägil
- Långareds kyrka På sångens vingar

(orgel/piano)

Björn Restin (dragspel/pianp) – Therese Hugosson
– Lagmansereds kyrka Klassisk musik genom tiderna

30 juni
(klarinett)

Åsa & Ulf Nomark - St Mellby kyrka
Mellan tro och tvivel

8 juli

13 juli

16 ju
juni
16

7 juli

Lennart Williamsson – Carl-Magnus Malmesved
- Magra kyrka (sång och piano) KYRKVANDRING;
kl 18 från Rännestugan
Sofia Ekberg – Erska kyrka
Visor till gitarr

14 juli

Degebo Duo (Bernt Peterson & Göran Haraldsson)
– Kvarnabo församlingshem Like a sunflower

15 juli

Trion Grönt är skönt – Långareds kyrka

13 juli

Josefin Lidén-Sång, Emma Augustsson-Cello, Marina Johansson-Piano

20 juli

Conny Walfridsson - Lagmansereds kyrka

22 juli

Duo Lia – Magra kyrka

27 juli

Åsa Lansfors (sång) – Per Kopp (trombon) –
Amanda Elwin (Piano) - Erska kyrka Livet é kort

28 juli

Ulf Esborn – Kvarnabo församlingshem

Glad att få leva (sång & piano)

Cecilia Tammo (viola) – Fia Forslund (marimba)

I dikt och toner – av bl a Karin Boye och Herman Palm

29 juli

Juligänget – Långareds kyrka

Låtar för alla – Amanda Riski

15 juli

SOMMARKVÄLL
i Bjärke
AUGUSTI
3 aug

Anders Torén – Ann Gustafsson - Lagmansereds kyrka

Kyrkomusik för trumpet och orgel

4 aug

20 juli

5 aug

Erica Sjöström - St Mellby kyrka

Personligt

Blue Eyed Blondes – Magra kyrka
Countryduon Lina Lönnberg & Kristoffer Emanuelsson

10 aug

Per Helgesson – Marcus Dahlén
– Erska kyrka Bara vara (Ett program om att vara människa)

11 aug

Lacrimosa (Ann Esborn – Claes Hilliges)
– St Mellby kyrka Så vet jag att det är du

12 aug

Ulrica Nätterdal - Långareds kyrka
Musikalisk utflykt med humor och känsla

17 aug

Kati Mäki & Anders Lundqvist – Lagmansereds kyrka

19 aug

Åsa och Anders Brolin – Magra kyrka

22
juli

Jazz och visa (sång och piano)

När solen värmer jorden (sång och piano)

KYRKVANDRING
8 juli
kl 18

från Rännestugan
till Magra kyrka

Ta kyrkbussen
till musiken i Erska!

Bjärke
KYRKBUSS
4 augusti

5 augusti
17 augusti

10 augusti

19 augusti
Bild: privat

Nya växter på Långareds kyrkogård

Under våren har 2 gamla häckar tagits bort på kyrkogården. Anledningen till detta är bland annat att
växterna drabbats av en svampsjukdom vilket gjort att vissa buskar dött.
Det som tidigare varit två smala klippta häckar kommer nu att bli långa planteringar med varierande
höjd. Tanken är att det skall bli en plantering med färg som dessutom kräver mindre skötsel än en
klippt häck. Vårblommande växter blandas med sommarblommande. På hösten är det tänkt att det
skall bli en palett av skiftande kulörer i rött, gult och grönt.

Rune Karlsson och Gert Johansson
i full färd med att lasta på resterna av
den dåliga häcken.

Ska vi sköta blommorna på graven?
Vi kan hjälpa till med skötsel av graven.
Vi kan plantera blommor.
Vi kan tvätta gravstenen.
Vi kan lägga en krans till allhelgonahelgen.
Vi kan lägga granris.

Vill Ni ha hjälp med detta?
Ring till vår expedition 0322–837 00

Välkommen att teckna gravskötselavtal hos oss!
Ring för mer information och priser tel 0322-83700
GRAVSKÖTSEL
I priset ingår;
Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, vissnade lösa blommor tas bort, vårplantering tas
bort, ettåriga växter tas bort på hösten, rabatten jordförbättras, vattning, granristäckning,
enklare riktning av gravvård, max 1 tim (omgjutning och dubbning av gravvård ingår ej).
För gravplatser inom ram eller häck ingår dessutom krattning, gräsklippning, klippning av häck.
Tvättning med högtryckstvätt och vanligt vatten.
VÄXTER
I priset ingår;
Växter, gödsling, plantering, vattning och iordningställande efter plantering.
STANDARDPLANTERING
Omfattar de sorter och växter som fastställs av kyrkogårdsförvaltningen.

Bild: Stellan Andersson

Bjärke församling söker
gravrättsinnehavare

till gravplatser på Långareds och Antens
kyrkogårdar.
Gravboken saknar ibland helt uppgift om aktuell innehavare
till gravplats. Vanligen rör det sig om äldre upplåtelser.
Skälet till bristerna hänger bl.a. samman med att före den
1 april 1991 saknades skyldighet för den vilken, eller vilka,
rätten hade övergått till, att till huvudmannen anmäla sitt
gravrättsinnehav. Rätten till gravplats övergick före den
1 april 1991 till efterlevande make och arvingar. Rätten
till gravplatsen kunde därmed övergå i flera släktled
utan att detta kom till huvudmannens kännedom. Genom
begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991
infördes en anmälningsskyldighet.

Bjärke församling försöker komplettera uppgifterna i grav-

böckerna så att de ska innehålla aktuella uppgifter om
innehavarna. Huvudmännen (Bjärke församling) har i sitt
arbete med att komma i kontakt med eventuella innehavare
av gravplatserna gått till väga på sätt som beskrivs nedan.
Om det i gravboken finns ett personnummer angivet på
gravrättsinnehavaren, men huvudmannen inte kommer i
kontakt med gravrättsinnehavaren till följd av felaktig adress,
kan sökning ske genom SPAR (Statens personadressregister).
Finns inget personnummer på gravrättsinnehavaren och kontakt
inte kan uppnås är ett sätt att sätta upp en skylt på graven
samt annonsera i en tidning spridd i området. Vi har tidigare
skyltat gravar och på så sätt fått fram en del namn och andra
uppgifter, t ex att vissa gravar kan ha ett kulturhistoriskt
intresse. Att vi nu söker gravrättsinnehavare via Kyrkbladet är
det sista steget i arbetsgången, enligt begravningslagen.
Det finns möjlighet att förnya gravrätten på 15 år, i de fall
gravrätten gått ut. Kontakta Pastorsexpeditionen 0322-837 00

Vi söker nu kontakt med anhöriga till gravarna:

Gravnummer och namn på gravsatt eller antecknad gravrättsinnehavare samt gravsättningsdatum.
På kyrkogårdens anslagstavla finns en karta med röda markeringar på de gravar vi söker anhöriga till.

LÅNGAREDS gamla kyrkogård
A 42,43
A 68
A 145,146
C 327,328
C 372,373
C 422
C 586
C 588

Edla Hedén 1949-07-14
Georg Stousland 1948-12-26
Paul Johansson/Alma Paulina 1939-02-11
Anton Olsson/Erik Olsson 1948-07-02 (brist skötsel)
Maria Bufvers/Arne Bufvers 1944-01-19
Janne Andersson 1944-09-01
Karl Lundin		
syskonen Sofia/Gustav Hansson 1943-06-10 (brist skötsel)

LÅNGARED, nya delen
B 1144
C 740,741
C 745
C 780
C 794
C 809
C 817,818
C 832
C 845
D 1189
D 1228
D 1229,1230
D 1239,1240
D 1264,1265
D 1273,1274
D 1308,1309
D 1318,1319
D 1329,1330
E 717,718
E 721,722
F 1348,1349
F 1382,1383
F 1390,1391
F 1394,1395
F 1401
F 1417,1418

August Hansson 1938-11-04
Bernhard Johansson 1944-09-12 (brist skötsel)
Anna Maria Karlsson 1949-10-23
John Vilhelm Kastor 1950-05-21
Gustav Andersson/H.Åkerman 1942-07-11
Frida Karlsson 1942-07-04
Karl Robert Johansson 1940-12-08
David Potentius Johansson 1940-04-08
Maja Stina Plausdotter 1936-08-30
August Pettersson 1935-05-05
Augusta Hansdotter 1931-07-12
Karl Gottfrid Andersson 1947-07-19
Anna Charlotta/Alfred Nilsson 1943-01-17 (brist skötsel)
Jenny Josefina Alfred Johansson 1928-06-30
Johannes, Sofia Eliasson 1927-10-12
Anna Andersson/Stig Palm 1943-07-11
Johannes Andersson 1926-03-31
Sven Andersson 1924-01-13 (brist skötsel)
Anna Andersson/Helge Björklund 1948-03-10
Olaus Jonsson/Jamot René 1931-06-28
Anna Andreasdotter/Tora Karlss 1949-07-31
Kristina Andersson 1939-11-05
Charlotta Josefina Johansson 1951-04-22
Beda Haglund/Berggren Ivar H 1943/1940
Karl Gustav Andreasson 1941-08-17
August Svensson 1944-05-25

ANTENS kyrkogård
B 470
B 472
B 549
B 557
B 587
B 595
B 621
B 666

Janne Karlsson 1938-06-17
Thure Sigfrid Karlsson 1938-12-17
Albert, Fritz, Elsa, Karlsson 1935-03-10
Kristina Karlsson 1928-10-07
Oscar/Augusta Tunberg 1945-02-29
Elisabeth Sjögren 1922.04-09
Kristina Karlsson 1927-03-21
Karl Johansson, Hanna, Matilda 1916/1943

FRÅN ARKTIS TILL ANTARKTIS
D
Alla som var
där TACKAR för en TREVLIG RESEBERÄTTELSE!

Bild: privat

Bild: privat

En aktiv 100-åring i St Mellby firade sin födelsedag den 14 mars!
”HALLeluja, halleluja...”
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VIGDA

Så här kontaktar du oss:
PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling
Centrumgatan 9, Box 114
466 22 SOLLEBRUNN
telefon växel 0322 - 837 00, fax 406 05
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon- och öppettider:
vardag utom onsdag kl 9 - 12

Expedition

Kyrkoskrivare Marie-Louise Garrett
tel 0322 - 837 00
marie-louise.garrett@svenskakyrkan.se

Ekonomiassistent Ulrica Larsson
tel 0322 - 837 10
ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdar

Kyrkogårdsföreståndare
Stellan Andersson
tel 0322 - 837 06
stellan.andersson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Jan-Åke Holgersson
tel 0322 - 837 16
Vaktmästare Stig Björk
tel 0322 - 837 17
Vaktmästare Lars Andersson
tel 0322 - 83718
Vaktmästare Gert Johansson

Präster

tel 0322 - 83719

tel 0322 - 837 04

Kyrkor /
församlingshem

Kyrkoherde Rolf Wollert
rolf.wollert@svenskakyrkan.se

Komminister Tomas Lindskog
tel 0322 - 837 07
tomas.lindskog@svenskakyrkan.se

Komminister Anette Karlsten Riski
tel 0322 - 837 08
anette.karlsten@svenskakyrkan.se

Diakon

Diakoniassistent Katarina Malmqvist
tel 0322 - 837 05
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se

Musiker

Kantor Ulf Esborn
tel 0322 - 837 09
ulf.esborn@svenskakyrkan.se

Kantor Katia Guterstam (vikarie)
tel 0322 - 837 13
katia.guterstam@svenskakyrkan.se

Kantor Ingela Olsbänning Tellin
tel 0322 - 837 14
ingela.olsbanning.tellin@svenskakyrkan.se

Erska kyrka

tel 0322 - 837 20
Erska församlingshem
tel 0322 - 837 23
Antens kyrka
tel 0322 - 837 21
Kvarnabo församlingshem
tel 0322 - 837 22
Långareds kyrka
tel 0322 - 837 24
Långareds församlingshem
tel 0322 - 837 25
Magra kyrka
tel 0322 - 837 26
Magra församlingshem
tel 0322 - 837 27
Stora Mellby kyrka
tel 0322 - 837 28
Stora Mellby församlingshem
tel 0322 - 837 29
Lagmansereds kyrka
tel 0322 - 835 40

Assistent / pedagoger

Församlingsassistent Ann-Marlene Pettersson
tel 0322 - 837 03
ann-marlene.pettersson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Malin Hansson
tel 0322 - 837 11
malin.a.hansson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Mikael Hultberg
tel 0322 - 837 12
mikael.hultberg@svenskakyrkan.se

KYRKTORGET

på pastorsexpeditionen är öppet
på måndag, tisdag, torsdag och fredag
mellan kl 9-12. VÄLKOMMEN in för
tidningsläsning och enkel fika!

