2010:3

Kyrkbladet

en hälsning från Bjärke församling

När jag mitt i sommaren

skriver detta så åskar det utanför mitt fönster, efter
en stor värmebölja, och Spanien har vunnit VM i
fotboll. Skönt att blixtar och regn förmår svalka
av natur och människor och skönt att Spanien fick
vinna. Inte för att jag är särskilt Spanienfrälst.
Jag är väl mera neutral. Men för att det spanska
fotbollslandslaget mer riktade in sig att sparka på
bollen än att sparka på motståndaren. På det sättet
är det gott att Spanien fick vinna, för att det på något
sätt ändå sätter standard för hur
unga män och kvinnor kommer
att spela spelet fortsättningsvis.
Synd ändå att det var så mycket
fusk. Den tyske målvakten som
”räddade” bollen inne i målet i
matchen mot England borde väl
erkänt att den var i mål. Och det är inte den enda
situationen där fusk lönat sig. Lura domaren har
nästan blivit en del av det taktiska spelet. Därför
känns det bra att Frankrike, som handbollade sig till
VM, blev utslagna och att Spanien, som spelade på
bollen, vann. Fast nog gjorde de spanska spelarna
en och annan filmning också. Nog skulle spelet och
idrottsvärlden och kanske livet också vara så mycket
bättre om alla kunde göra som Mats Wilander i

Franska öppna 1982 då han påpekade för domaren
att hans boll mot José-Louice Clerc, faktiskt var
ute och inte inne, som domaren tyckt. Trots att
han därmed förlorade en matchboll. Ärlighet varar
längst!?
Är det kanske så att det finns viktigare värden i
tillvaron än den snabba vinsten. Andra saker som
vi behöver försvara, än att vinna till varje pris.
Kanske behövs det för det en långsiktighet, ett slags
evighetsperspektiv. Både på oss själva och på det
liv som vi lever. Kanske är det också därför som
kyrktornet reser sig lite högre, kyrkklockorna hörs
lite längre, bönerna sträcker sig längre in och bort
och hem. Välkommen att vara med.

Rolf Wollert

foto:
Stellan Andersson

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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Antens kyrka

i ny dräkt

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. Vi har haft hjälp av arkitekt
Allan Ahlman från Skara, som
projekterat förändringen. Arbetet
har utförts av Br. Larssons Bygg
från Magra. De har nu tillsammans
skapat en oorganisk grund, där det
inte finns något som kan ta skada
av vattnet. Och sedan har grunden
fuktavskilts från kyrkorummet, så
att ingen fukt kan ta sig upp. 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 luftpump 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 tvärt emot 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, så därför tror
vi att solenergin till stor del kan
sköta det värmebehovet under
sommaren.

Snart är det dags
för gudstjänst i
Antens kyrka igen!

Den inre miljön har också den
förändrats. Trägolvet, som är alldeles nytt, är nu i ett plan. Altarrunden skall bli flyttbar och en ny
högtalaranläggning har installerats.
Bänkarna har målats och jag vet att
sockenrådet pratat om sin längtan
efter ett altarskåp. Ett sådant är
också redan beställt och håller nu
på att utarbetas av konstnär Erland
Forsberg. Samma konstnär som
gjort ikonen på Erska kyrkas altare.
Väggarna har fått en ljust varmgul
färg som omsluter gudstjänstbesökaren och det finns ett litet rum för
vaktmästaren att sköta blommor
och annat i.
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,
biskopen knackar med sin herdestav på kyrkans portar som öppnas,
så att vi kan fira mässa tillsammans
i vår nyrenoverade kyrka.
text och foto: Rolf Wollert

PERSONALFÖRÄNDRINGAR
Det händer en del bland personalen nu i höst.

G

A

Avgår med ålderns rätt gör
erd ndersson. Hon har varit
barntimmeledare och vaktmästare i församlingshemmet i Magra. Gerd
började när Ingegerd Persson var kyrkoherde i Stora Mellby pastorat, och
efterträdde Lilian Hallbäck som barntimmeledare. Det roligaste med arbetet
tycker Gerd har varit barnen. Att möta barnen i deras olika utvecklingsfaser
och livssituationer. De senaste åren har Gerd också varit ute på kyrkogården
under sommaren. Gerds sista uppgift i Bjärke församling blev sommaröppet
i St Mellby församlingshem. Hon har inga särskilda planer för sin tid som
pensionär, men det finns mycket att ta hand om hemma. Vi önskar henne
allt gott i framtiden.

Ewy Lundblad slutar också

sin tjänst som vaktmästare i Kvarnabo
församlingshem i höst. Med varm hand och stort hjärta har hon tagit hand
om församlingshemmets och dess besökares skötsel. Hon minns med glädje
alla sommaraktiviter. Särskilt sommarkollo, när församlingshemmet var
fyllt med barn. Eller varför inte när det var syföreningsauktion och barnen
gick lussetåg, och alla var där och bjöd på syföreningens alster. Nu tänker
Ewy bli lite friare i sin planering och ”bara” ägna sig åt sitt ordinarie arbete.

Mikael Hultbergs

projektanställning som församlingpedagog avslutas nu i höst. Mikael har
troget pendlat från bostaden i Borås till Sollebrunn i ur och skur och varit
en god medarbetare i församlingen. Inte minst i kontakten med barnen i
barntimmar och miniorer/juniorer. Men han har också synts i soppan på
tisdagarna. Nu önskar vi att hans dröm att få försörja
sig med sin cirkuskonst kan bli uppfylld.

Malin Hansson,

foto: privat

som varit församlingspedagog, med inriktning på
ungdomar, konfirmander och skola, har fått en ny
tjänst i Borås och slutar också i höst. Malin har
gjort ett stort pionjärarbete med att starta Källarn
och engagera sig för och med ungdomarna. Hon
har också varit en rak och ärlig medarbetare i vårt
arbetslag och vi kommer att sakna henne. Vi önskar
henne allt gott i sina nya uppgifter.

Vi önskar våra medarbetare som slutar allt gott och Guds välsignelse i de uppgifter som ligger framför dem.
Vi kommer också att sätta igång med att försöka fylla tomrummet efter dem med nya medarbetare.
text och foto: Rolf Wollert

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

SEPTEMBER

Söndag 10/10

Söndag 7/11

Stora Mellby kyrka kl 10

Erska kyrka kl 11

Söndag 5/9

Tacksägelsedagen

Kvarnabo förs.hem kl 10

Familjegudstjänst

Erska kyrka kl 11

Mässa

Magra kyrka kl 18

Gudstjänst

14 efter trefaldighet

Ibland serveras kyrkkaffe
i samband med gudstjänst

Söndag efter alla helgons dag

Familjemässa

Gudstjänst

Erska kyrka kl 11

Mässa

Magra kyrka kl 15

Psalmgudstjänst

Långareds kyrka kl 18

Söndag 14/11

Anten Betania kl 18

Magra kyrka kl 10

Ekumeniskt arbete,
Kyrkornas världsråd R

Söndag 12/9

15 efter trefaldighet

Gudstjänst

Ekumenisk gudstjänst

Sveriges kyrkosångsförbund R

Stora Mellby kyrka kl 10

Söndag 17/10

Erska kyrka kl 11

Antens kyrka kl 11

Mässa
Mässa

Långareds kyrka kl 18
Gudstjänst

Sv kyrkans internationella arbete R

20 efter trefaldighet

Återinvigning /
Mässa

Sv kyrkans unga i Skara stift S

Magra kyrka kl 18
Minnesgudstjänst
RIA i Alingsås F

Söndag före domssöndagen

Gudstjänst

Erska kyrka kl 11
Mässa

Antens kyrka kl 18
Musikgudstjänst

Internationella arbetet i Skara stift,
Individuell Människohjälp S

Torsdag 18/11
Antens kyrka kl 18

Söndag 19/9

Torsdag 21/10
Antens kyrka kl 18
Mässa

Söndag 21/11

Magra kyrka kl 10
Mässa

Söndag 24/10

Långareds kyrka kl 10

Mässa

Långareds kyrka kl 10

16 efter trefaldighet

Erska kyrka kl 11
Skara stifts folkhögskola
Skara stiftsgård, Flämslätt S

Söndag 26/9

17 efter trefaldighet

Stora Mellby kyrka kl 10
Mässa

21 efter trefaldighet

Mässa

Erska kyrka kl 11
Mässa

Stora Mellby kyrka kl 18
Musikgudstjänst

Sv kyrkans internationella arbete R

Mässa

Domssöndagen

Mässa

Erska kyrka kl 11
Mässa

Erska kyrka kl 18
Musikgudstjänst

Stora Mellby kyrka kl 18
Gudstjänst

Sv kyrkans internationella arbete R

Erska kyrka kl 11

Söndag 31/10

Söndag 28/11

Lagmansereds kyrka kl 15

Erska kyrka kl 11

Stora Mellby kyrka kl 10

Mässa

Gudstjänst

Långareds kyrka kl 18
Musikgudstjänst

22 efter trefaldighet

Mässa

Evangeliska fosterlandsstiftelsen R

1 i advent

Gudstjänst

Magra kyrka kl 10
Gudstjänst

Världens barn F

NOVEMBER

Erska kyrka kl 11

OKTOBER

Fredag 5/11
Stora Mellby kyrka kl 19

Gudstjänst

Söndag 3/10

Den helige Mikaels dag

Musikgudstjänst

Långareds kyrka kl 10

Lördag 6/11

Erska kyrka kl 11

Stora Mellby kyrka kl 10
Långareds kyrka kl 15
Lagmansereds kyrka kl 15
Erska kyrka kl 18
Antens kyrka kl 18

Gudstjänst

Familjemässa

Magra kyrka kl 18
Gudstjänst

Sv kyrkan i utlandet för barnoch ungdomsarbetet R

Mässa

Långareds kyrka kl 18
Antens kyrka kl 18
Gudstjänst
F

Alla helgons dag

Minnesgudstjänster

Sv kyrkan i utlandet för det diakonala
arbetet och kris- och katastrofarbetet R

Bjärke
KYRKBUSS
TA KYRKBUSSEN
Se annons!

Samtalsgrupp om LIVET OCH TRON

Vi fortsätter vår öppna samtalsgrupp om livet och
tron dit alla är välkomna utan föranmälan. Vi för
ett anspråkslöst samtal över en kopp kaffe med
utgångspunkt från boken ”Väder, vind och livets
allvar” av Tomas Sjödin och Martin Lönnebo.
Vi träffas kl 14.00 på pastorsexp i Sollebrunn
följande måndagar: 6 september
4 oktober
		
1 november
		
6 december

Vi bor i en sångglad bygd!

Det är gott om körsångare i olika åldrar. Det finns
även många tillfällen till att höra våra kyrkokörer.
Tacksägelsedagen, Alla helgons dag och 1:a advent
medverkar oftast kyrkokörerna.

Vill du också vara med i en kyrkokör?
Välkommen att höra av dig till våra
körledare, se sista sidan!

Välkommen!

För dig som är ledig på dagarna finns det
öppna dagträffar är vi träffas, pratar, dricker
kaffe och lyssnar till någon form av program.
I Sollebrunn har vi ekumeniska ”daglediga”
följande onsdagar kl. 11.00:
15 september i Gräfsnäskyrkan
20 oktober i Sollebrunns missionskyrka
17 november i Sollebrunns pingstkyrka
15 december i Sollebrunns församlingshem
I Långaredsbygden har vi ekumeniska
”kretsträffar” följande torsdagar kl. 10.30:
2 september i Vänga missionshus
7 oktober i Magra missionskyrka
4 november i Loo missionskyrka
2 december i Långareds församlingshem

Upptakt för syföreningarna

Torsdagen den 9 september kl 17.00
i Sollebrunns församlingshem är det
upptaktsträff för församlingens samtliga
syföreningar. Då kommer Mikael Casserblad
och berättar om Göteborgs kyrkliga stadsmission
och Johanneskyrkans verksamhet. Vi kommer
att fika och ha det trivsamt tillsammans.
Meddela om du kan komma till Katarina på
tel 83705 senast måndagen den 6 september.

Varmt välkomna!

Vid invigningsgudstjänsten

i Antens kyrka den 17 oktober

sjunger Antens kyrkokör. Bland annat kommer
en sång, som skrevs 1914 till kyrkans öppnande,
att framföras.

BJÄRKEDAGEN

är i år den 18 september. Församlingens körer,
under ledning av Ulf Esborn, sjunger under dagen
på torget i Sollebrunn. På kvällen kan man höra
mer musik i Erska kyrka. Bland annat kommer
Alingsåsbandet ’After Beach’ att spela.
Den 26 september blir det Jazzkonsert
i Långareds kyrka kl 18. Erska och Långareds
kyrkokörer medverkar.

Sacred Consert skrevs en gång i tiden
Värmestugan startar igen med soppa

tisdagen den 24 augusti kl 11.00-13.30
med middagsbön kl 11.30 som vanligt.

Välkomna!

av Duke Ellington med Alice Babs i solistrollen.
Förutom solist medverkar även kör och storband.
I höst kommer den att framföras i St Mellby kyrka
den 24 oktober kl 18. St Mellby Kyrkokör
sjunger den här gången tillsammans med Skallsjö
kyrkokör och Smoke Rings Big Band.

Familjeverkstan
Hur kan man förebygga konflikter och
utveckla goda relationer mellan föräldrar och barn? Familjeverkstan är ett
nytt föräldrastödmaterial från folkhälsoinstitutet som genomförs i samarbete
med Sensus och Bjärke församling, för
alla som har barn i åldern tre till tolv år.
Samlingarna fungerar som en självhjälpsgrupp. Det finns inga experter men
gott om inspiration samt hela gruppens
samlade erfarenhet. Korta filmer fungerar som samtalsintroduktioner. Några
teman är rutiner, positiv kommunikation, gränser och jämställdhet.

I september startar Bjärke församling en Familjeverksta i Sollebrunn.
Den kommer att ligga på kvällstid
och vi kommer att ordna med barnpassning i närliggande lokal i samband med alla träffar så att alla som
vill kan närvara. Och det är gratis!
Vi kommer dock ta 10 kronor/gång
för fika. Är du intresserad? Lämna
då ditt namn till Ann-Marlene på
telefon (se nedan) eller skriv upp dig
när du är på föreläsningarna. Där
kan du också ställa frågor om du
undrar något.
Ann-Marlene Pettersson 0322 837 03

Det krävs en hel by för att fostra ett barn
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Det krävs en hel by för att fostra ett barn
Våga vara förälder

Välkommen till en föreläsning som du sent kommer att glömma. Du får
praktiska och konkreta råd och många glada skratt.
ALF B SVENSSON
Trebarnspappa, psykolog och författare
* Hur skall vi få tid för våra barn?
* Så ger man barn en bra självkänsla
* Så hjälper du ditt barn att lyckas i skolan
* Sätta gränser – men hur?
* Så lär du din tonåring att säga nej till droger

Sollebrunns församlingshem onsdag
22 september kl 19.00
Fritt inträde! Fika

Det krävs en hel by för att fostra ett barn
Är föräldrar för duktiga för sina barns bästa?

Marie Carlsson

psykolog, enhetschef BUP, Göteborg

Vilka föräldrar förväntas vi vara?
Hur får man ett tryggt och självständigt barn?
Är dagens föräldrar för duktiga på att se sitt barn?
Är dagens föräldrar för duktiga på att se sina egna behov?
Hur hjälper man sitt ängsliga barn att klara av något dom är rädda för??
Svårigheten att sätta gränser för sitt barn och vad det väcker upp i föräldern.
Svårstyrda barn och ängsliga barn, skillnader i gränssättning.

Sollebrunns församlingshem tisdag
9 november kl 19.00
Fritt inträde! Fika
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BARN-

VERKSAMHETEN
i
Bjärke församling
start vecka 36

Sollebrunn
Måndag: Juniorer 4–6:an kl 15–16.30
Tisdag: Miniorer 2:an kl 15–16.30
Onsdag: Miniorer 1:an kl 15–16.30
Torsdag: Miniorer 0:an kl 13–14.30
Miniorer 3:an kl 15–16.30
Långared
Miniorer måndagar kl 17.30–19
Juniorer onsdagar kl 17.30–19.30
Stora Mellby
Barntimmar måndagar och torsdagar
kl 8.30–11.30 (4 och 5 år)
Miniorer måndagar kl 12–14 (1-2:an)
Juniorer måndagar kl 17.30–19.30 (3-6:an)
Magra
Barntimmar tisdagar kl 8.30–11.30 och
torsdagar kl 12–15 (4 och 5 år)
Småstund
Sollebrunn, Långared och Stora Mellby
församlingshem, onsdagar 10–12
Frågor? Ring: 0322–837 03
Ann-Marlene Petersson

Till alla barn som gillar att sjunga;

Välkommen till barnkören
du också!!
Det finns barnkör i Erska,
Stora Mellby och Magra.
Här kan du se var och när vi träffas i de
olika körerna:

Sollebrunns församlingshem
onsdagar klockan 15.00 - 16.00

Stora Mellby församlingshem
torsdagar klockan 14.30 - 15.15

Magra församlingshem

onsdagar klockan 14.30 - 15.00

Undrar du över något?
Ring körledaren:
Katia, 83713
Ulf, 83709
Ingela, 83714

foto: Ingela O Tellin
foto: Ulf Esborn

.......det tycker i alla fall

St Mellby barnkör,
som här tar för sig av
Ulfs egentillverkade
tårta, på våravslutningen
hemma hos den populäre
körledaren.

En liten titt i vårt F O T O A L B U M
från personalens utflykt en vacker dag i maj.
Resan gick först till Orust, där vår förre kh
Ingemar Ekström mötte upp och visade oss
”sina” kyrkor; Morlanda och Klädesholmen
samt berättade om kyrkornas historia. Sedan
bar det av till Tjörn och Nordiska Akvarellmuséet där en guide gjorde utställningen av
Andrew Wyeth till något alldeles extra.

Morlanda kyrka

Kyrkorgel anno 1604
På bilden ovan syns kyrkans kantor spela till psalmerna vid vårt
besök i Morlanda kyrka och det är på

Norra Europas äldsta ännu fungerande
kyrkorgel - från 1604!

text och foto:
Ingela O Tellin

Här passar vår kantor Ulf på att testa den gamla
enmanualiga orgeln. Hur det lät? Bra, naturligtvis!

F Ö R S A M L I N G S N Y T T

VIGDA
Ulla Bring - Karl Gösta Hermansson
Karin Meijer – Torbjörn Brodahl
Caroline Öhman – Stuart Cleeve

DÖPTA

David Dahlquist
Milo Gillberg
Thilde Poulsen
Aston Ecke
Alyssa Björnberg
Stina Holm
Felicia Burman
Maria Lundblad
Johan Agerling

Emelina Andersson
Mimmi Vatsöy
Emil Ahlning
Elin Karlsson
Alice Hallén
Linn Junfors
Leo Wisth
Elias Wängberg
Noel Ingemarsson

AVLIDNA

Tommy Bertil Sernling
Anna Roberth Andersson
Eje Andreasson
Frits Andreasson
Astrid Andersson
Asta Johansson
Ingvar Magnusson
Stellan Eriksson
Per Olof Andersson
Kerstin Egman
Evert Olofsson

foto: Ingela O Tellin

BJÄRKE FÖRSAMLING

Så här kontaktar du oss:
PASTORSEXPEDITION
Pastorsexpeditionen i Bjärke församling
Centrumgatan 9, Box 114
466 22 SOLLEBRUNN

Kyrkogårdar

telefon växel 0322 - 837 00, fax 406 05
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsföreståndare

Telefon- och öppettider:

Stellan Andersson

vardag utom onsdag kl 9 - 12

tel 0322 - 837 06
stellan.andersson@svenskakyrkan.se

Expedition

Vaktmästare Jan-Åke Holgersson

Kyrkoskrivare Marie-Louise Garrett

tel 0322 - 837 16

tel 0322 - 837 00

Vaktmästare Stig Björk

marie-louise.garrett@svenskakyrkan.se

tel 0322 - 837 17

Ekonomiassistent Ulrica Larsson

Vaktmästare Lars Andersson

tel 0322 - 837 10

tel 0322 - 83718

ulrika.l.larsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Gert Johansson
tel 0322 - 83719

Präster

Kyrkoherde Rolf Wollert

Församlingshem

tel 0322 - 837 04
rolf.wollert@svenskakyrkan.se

Erska församlingshem

Komminister Tomas Lindskog

tel 0322 - 837 23

tel 0322 - 837 07

Kvarnabo församlingshem

tomas.lindskog@svenskakyrkan.se

tel 0322 - 837 22

Komminister Anette Karlsten Riski

Långareds församlingshem

tel 0322 - 837 08

tel 0322 - 837 25

anette.karlsten@svenskakyrkan.se

Magra församlingshem
tel 0322 - 837 27

Diakon

Stora Mellby församlingshem
tel 0322 - 837 29

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

Musiker

KYRKTORGET

Kantor Ulf Esborn

på pastorsexpeditionen
är öppet
måndag, tisdag,
torsdag och fredag
mellan kl 9-12.

tel 0322 - 837 09
ulf.esborn@svenskakyrkan.se

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

Kantor Ingela Olsbänning Tellin

VÄLKOMMEN in
för tidningsläsning
och enkel fika!

tel 0322 - 837 14
ingela.olsbanning.tellin@svenskakyrkan.se

Assistent

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

foto: Ingela O Tellin

