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Det berättas att människorna i den stora
staden Rom förundrades om de första kristna.
Rom var ju en stor stad där människor kanske
mer var intresserade av bröd och skådespel
än att ta ansvar i sitt närområde. En slags
lathet som uppmuntrades av kejsaren som
skänkte bröd och underhållning i utbyte av
makt. Och så ökade klyftorna i samhället och
den enskilde människans värde blev mindre
och mindre. Det hände att man slängde ut
samhälle där människor bara betraktas som
ting och medel för något annat, hyllas bara
styrka och makt och kvinnor betraktades (?)
inte som mäktiga och starka. De kristna i staden
Rom räddade en del av dessa bortkastade
människor och de andra i staden Rom förundrades och berördes.

livskompass som hjälper mig att orientera mig
i alla åsikter och alla olika tankar. För mig är
den grunden att varje människa är skapad till
Guds avbild och likhet och att varje människa,
också jag, har rätt till att bemötas med respekt
och värdighet. Varje människa, också jag, skall
tas på allvar och betraktas utifrån sina möjligheter och förutsättningar (som ju något växlar
genom livets olika perioder). Varje åsikt eller
beslut, också mina egna, tänker jag bedöma
utifrån detta.
Det är inte alltid lätt och jag misslyckas ofta.
Men kyrkan är ju inte till för de som ständigt
lyckas, utan för oss som vill leva i Jesu efterföljd
med den nyfödde och oskyddade Frälsaren i
våra händer.
Välkommen att vara med

att Gud lät sig födas till jorden som ett litet
nyfött barn som gjorde att man förstått att Rolf Wollert
värdet inte ligger i det som vi gör eller inte
gör, utan just det att vi är människor. Vi har
inte valt vilket land vi fötts in i eller vilken
familjs historia vi måste dela, vilken kultur
vars historia vi måste dela. Vi har inte valt
fysiska eller intellektuella förutsättningar. Vi
har bara fötts till denna värld. Som en gåva till
livet.
I dessa tider av information och desinformation.
När vi inte längre vet vilka vi skall lita på och vi
hoppar från den ena åsikten till den andra tänker jag att jag behöver nån form av moralisk
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”VÄRMESTUGAN”
med soppa, kaffe och gemenskap
i Sollebrunns församlingshem
tisdagar kl . 11.00-13.30.
Middagsbön 11.30.

heinz.bohm@svenskakyrkan.se
ann-christin.karlsson@svenskakyrkan.se

I D E N M Å N D E T F I N N S , A N VÄ N D E R V I
E KO L O G I S K A R ÅVA R O R
V I A N VÄ N D E R A L LT I D S V E N S K A KÖT T- O C H
K YC K L I N G P R O D U K T E R I VÅ R A S O P P O R .

magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
rolf.wollert@svenskakyrkan.se
joakim.schon@svenskakyrkan.se

TRÄFFAR FÖR DIG
SOM ÄR LEDIG
PÅ DAGTID

robert.sorstrand@svenskakyrkan.se
katarina.malmqvist@svenskakyrkan.se
johan.mellgren@svenskakyrkan.se
jens.helander@svenskakyrkan.se
robert.jenderman@svenskakyrkan.se
katarina.klintenberg@svenskakyrkan.se
siv.ekman@svenskakyrkan.se

18/3
15/4
20/5

Sollebrunns församlingshem
Pingstkyrkan
Gräfsnäskyrkan

katja.ryberg@svenskakyrkan.se
magnus.dahlqvist@svenskakyrkan.se
joakim.schon@svenskakyrkan.se

5/3
2/4
7/5

Vänga missionshus
Equmeniskyrkan Långared
Långareds församlingshem

jenny.eliasson@svenskakyrkan.se
lars.i.andersson@svenskakyrkan.se
anna.ranstrand@svenskakyrkan.se
martin.hagglund@svenskakyrkan.se
tomas.l.johansson@svenskakyrkan.se

Våffelkafé
13/2, 27/2, 12/3,
26/3, 9/4, 23/4

bo.lundbladh@tele2.se
L.pafvelsson@telia.com

Café Sorgen
och Glädjen

Följande lördagar kl. 10.00-13.00
i Sollebrunns församlingshem

8/2, 7/3, 4/4

, 2/5

Ta med något som du vill arbeta med

erfarenheter med varandra.

närvara. Det gör även någon av våra värdinnor,
"Mentor mammor” i Swaziland
kvinnor och barn i världens mest AIDSdrabbade land.
"Barnens hopp” i Ukraina
VÄLKOMMEN

En stund för själen

STILLA BÖN
för dig själv och dem
runt omkring.
Torsdagar jämna
veckor kl. 18.00
i Andaktsrummet,
Sollebrunns församlingshem

Tisdagar kl 17.00-19.00
Sollebrunns församlingshem
afé för alla där vi umgås talar
svenska med varandra, hjälper till
med läxor och fikar tillsammans.

närstående.
anmäla dig.

kl. 11-13 i Sollebrunns församlingshem

Har du frågor kan du ringa
Katarina Malmqvist 0322-837 05

Bjärkegården
Veckomässa kl. 16.00
18/3, 13/5

Gravstenssäkerhet
Under sena hösten 2019 utförde vi arbete med
kontroll av gravstensäkerhet på Erska och
Antens kyrkogårdar.
Det innebär att vi ser över gravstenarna på
våra kyrkogårdar för att de inte skall utge en
arbetsmiljörisk (säkerhetsrisk) för personal
och besökare på kyrkogården. I de fall de är
instabila läggs gravstenarna ner, i de fall
det inte går att lägga dem stadgas de upp
med stolpar och band. Gravrättsinnehavare
kontaktas och ombeds åtgärda gravstenen.
Kontakta en stenhuggare så hjälper de er att
åtgärda er gravsten.
En instabil gravsten kan innebära, tex. dåliga
dubbar, sockel lossnat från marken etc.
Kontakta Bjärke församling om ni har frågor
rörande just er anmärkta gravsten.
Pastorsexpeditionen telefon 0322-837 00

Avlidna:

I väntan på våren
Om vädret tillåter börjar vi med vårstädning
i mitten av mars månad. Vi tar bort granris,
tvättar gravstenar och jordförbättrar våra
skötselgravar.
Vårplantering av penseér kommer ske under
vecka 16 och 17.
Ta hem era gravlyktor. Tänk på att inte använda
och/eller förvara glasföremål vid era gravplatser.
Glassplitter, brandrisk…..
Om ni funderar över gravskötsel kontakta då
Heinz på tel 0322-83700

Döpta:

Tack!
Karin Backlund

Ljuset
Nu har vi kommit en bit in på året, det är i
slutet av februari och ljuset har gjort sin
återkomst. Dagarna blir längre och längre.
Ljusets timmar trycker undan för undan
bort mörkret.
Och nu dröjer det inte länge innan vi kan
se hur ljuset påverkar naturen och väcker
träd och buskar till liv igen efter vinterns
vila. Det som var fruset tinar. Möjligen är
det detta, som är det mest fascinerande med
att leva på dessa breddgrader. Årstidernas
ständiga växlingar. Det ena avbyter det andra.
Det är ständiga variationer, ljus, mörker,
mörker, ljus. Ett spel och en kamp mellan
dessa eviga storheter.

och barmhärtighet. Han stod upp för de svaga
och utsatta och var vän med dem som ingen
ville vara med. Han tände ljus hos människor
som levde i mörker. Han gav hopp.
När Jesus sedan lider, dör och uppstår så
besegrar han alla de mörka och destruktiva
krafter som vill kontrollera den mänskliga
världen. Hat, orättvisa, ondska och död.
Sådant som vill frysa ner och konservera. Det
segrade han över. Han är det stora ”Ljuset”
som skiner med all sin kraft över världens
mörker och tinar upp det allra hårdaste.
”Här var mellan ljuset och mörkret en strid.
Dock segrade ljuset för evig tid.
Nedstörtad är döden och tron står opp bland
jordiska öden med himmelskt hopp.
likheter mellan påsk och det vi nu upplever Ni sörjande kvinnor, vem söker ni här? Den
i naturen. Drabbningen mellan ljus och mörker. levande ej bland de döda är.
Under sitt liv på jorden så kämpade Jesus Uppstånden är Jesus. Halleluja!”
mot allt mörker som fanns i hans samtid. Psalm 146, vers 2
Han utmanade de som hade makten. Han
Robert Sörstrand
pekade på orättvisor och visade på rättvisa

i Sollebrunns församlinghem kl. 9.00 – 11.00

Lördag 29 februari

Lördag 28 mars

Välkommen till
bibelsamtal i Kvarnabo
församlingshem!
25-åringar

Två av våra medarbetare hyllades efter 25 år
i församlingen i samband med personalens
julfest. Katarina Malmqvist har varit verksam inom diakonin under alla år och Lars
Andersson har arbetat som kyrkvaktmästare. Båda tjänsterna har sett stora förändringar genom alla år. Församlingar har slagarbetar mer som ett lag nu, än vad vi gjorde
förr. Men både Katarina och Lars gör viktiga
uppgifter i vår församling nu och i framtiden.

Stå på
modets sida
Larry Madrigal är en av eldsjälarna bakom Centro

Larry Madrigal, Centralamerika Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förutom den rådande machokulturen bidrar

några av världens mest våldsamma länder. Våldet
drabbar framförallt unga män, men även kvinnor
och barn. Könsbaserat våld är vanligt i regionen

inverkan som den utbredda machokulturen och

Svenska kyrkan verkar sedan många år i regionen,

som inkluderar kvinnor, män, ungdomar och barn.

göra, men han ser en förvandling hos många av
dem han möter.
teologin.

-

verkligen fastnade.
vara en del av lösningen

närmaste omgivning.
Och han möter också många kvinnor som tagit

männen, i arbetet.
-

vara en del av lösningen, säger Larry.

och förebyggandet av våld mot kvinnor. Stort
som genomsyrar regionen och som är en stor

beslut.
-

MUSIKANDAKT OCH
HELGSMÅLSBÖN MED
VÅRGÅRDA MUSIKSÄLLSKAP

VAR MED OCH SJUNG PÅ
PÅSKNATTSMÄSSAN

MUSIKGUDSTJÄNST

MUSIKMÄSSA
- DOWN BY THE RIVERSIDE

MUSIKGUDSTJÄNST

afro-amerikanska slavar i USA.
Erska kyrkokör med orkester.

”Kyrkmålaren och
Serietecknaren”
Söndag 15 mars
Magra kyrka
Medverkande: barnkör och kyrkokör

Drop in vigsel/dop
Ibland är det för mycket runt omkring för att
man skall hinna med och orka med att ta tag i
det viktiga. Som det här med dop och vigsel. Nu
Lördagen den 28/3 i Erska kyrka.
Vid dop gäller att du måste ta med personnummer på den som ska döpas och båda vårdnadshavarnas underskrift, om den som ska döpas är
under 18 år. Vid barndop behöver ni också ta
med legitimation för barnets samtliga vårdnadshavare. Vid vuxendop legitimation för dig som
ska döpas.

Vid vigsel gäller att det enda ni behöver tänka
på är att beställa hindersprövning från Skatteverket i god tid och ta med er den godkända
hindersprövningen, legitimationer och ringar till
drop-in-tillfället. Kom ihåg att minst en av er ska
vara medlem i Svenska kyrkan.
På lördagen den 28/ är det öppet i Erska kyrka
mellan 10-15, Om ni är många som kommer så
kan det bli lite väntetid, annars gäller att dop/
vigsel föregås av ett kort samtal med präst, där

Mässa

11:00

Erska kyrka

Onsdag 26 februari - ASKONSDAGEN

Mässa

11:00

Erska kyrka

Onsdag 4 mars
Mässa

08:00

Magra kyrka

Mässa

11:00

Erska kyrka

Lördag 14 mars
Helgsmålsmusik

17:00

Erska kyrka

Mässa
Mässa

10:00
11:00

Antens kyrka
Erska kyrka

10:00
11:00

Stora Mellby kyrka
Erska kyrka

Lördag 28 mars
Mässa

Lördag 11 april - PÅSKNATTEN
Söndag 12 april - PÅSKDAGEN

Mässa
18:00 Antens kyrka
Måndag 13 april - ANNANDAG PÅSK
Mässa
11:00 Erska kyrka
Söndag 19 april - ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
Mässa
11:00 Erska kyrka

Mässa
Mässa

10:00
11:00

Stora Mellby kyrka
Erska kyrka

Lördag 9 maj
11:00

Erska kyrka

Onsdag 1 april

Musikmässa
Erska kyrka

Söndag 5 april - PALMSÖNDAGEN

Onsdag 13 maj - BÖNSÖNDAGEN

Mässa

Stora Mellby kyrka
Långareds kyrka
Erska kyrka
Magra kyrka
Antens kyrka

Söndag 26 april - TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
Mässa
11:00 Erska kyrka

Onsdag 18 mars
Mässa
Mässa

Torsdag 9 april -SKÄRTORSDAGEN
Skärtorsdagsmässa
18:00
Ek. Skärtorsdagsmässa
18:00
Skärtorsdagsmässa
18:00
Ek. Skärtorsdagsmässa
20:00
Skärtorsdagsmässa
20:00

11:00

11:00

Erska kyrka

Måndag 6 april
Tisdag 7 april
Onsdag 8 april

Mässa

11:00

Mässa
11:00
Mässa
18:00
Söndag 31 maj - PINGSTDAGEN
Mässa
11:00
Mässa
18:00

Erska kyrka
Erska kyrka
Magra kyrka
Erska kyrka
Stora Mellby kyrka

Kyrkskjuts till Erska kyrka
Sollebrunns församlingshem. Du behöver inte
anmäla dig utan bara vara på plats där då för
att åka med. Om du behöver bli hämtad hemma
eller från andra orter i församlingen så ring på

BARNVERKSAMHETEN
VÅREN 2020

SMÅSTUND

MINIORER

Mellby Onsdagar 10.00-12.00

Magra åk. 2-3 Fredagar 12.00-13.30

Långared Onsdagar 10.00-12.00

Mellby åk. F-1 Torsdagar 12.30-14.00

Sollebrunn Måndagar 9.00-12.00

BARNTIMMAR

Magra (f.2015) Tisdagar 8.30-11.30
Magra (f.2014) Fredagar 8.30-11.30
Sollebrunn (f.2014) Torsdagar 9.00-11.00
Sollebrunn (f. 2015) Fredagar 9.00-11.00

JUNIORER

Magra åk. 4 Måndagar 14.30-16.30
Magra åk. 5-6 Tisdagar 14.30-16.30

Magra åk. F-1 Måndagar 12.00-13.30

Mellby åk. 2-3 Torsdagar 14.30-16.30
Långared åk. F-3 Onsdagar 15.00-16.30
Sollebrunn åk. F-1 Torsdagar 13.00-15.00
Sollebrunn åk. 2-3 Tisdagar 14.15-16.00

Musikul

Sollebrunn åk. F-1 Tisdagar 13.00-14.00

Barnkören Tonfiskarna

Sollebrunn åk. 2-6 Onsdagar 17.00-18.00

Sollebrunn åk. 4-5 Onsdagar 15.00-16.30

Anmälan

Kontakt

