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Mer info på hemsidan. 

 

 
Julklappar 

 
Vi samlar även i år in julklappar till 
barnen i Litauen.  
De bör innehålla: 
Ritblock och något att rita/måla med. 
Tvål, tandborste och tandkräm.  
Lite godis. 
Om man vill kan man även lägga i 
sockor, vantar eller mössa.  
Skriv gärna  passande ålder och boy/
girl på juletiketten. 
 
Ta kontakt med  
Gunvor Skagersten 073 045 64 75  
för att lämna din gåva eller lämna i 
Brokyrkan, Åtorp i samband med 
samlingar där. 

Hörde du att..    

                                                                                              

 ..det nyligen rapporterades i en undersökning, att vi svenskar är ett folk som 
känner sig bland de ensammaste i världen. Där framkom bl.a att 59 procent 
ofta känner sig ensamma, 10 procent uppger att de inte har en enda nära 
vän, 24 procent skulle vilja ha fler vänner.  
Som orsak att vi blivit så ensamma just i vårt land anges bl.a. 
individualiseringen, som infördes på 70 talet, då vi inte skulle vara beroende 
av andra, vara fria att göra det vi vill, stå på egna ben. Även nämndes 
sekulariseringen (avkristningen), som lett till mindre delaktighet i kyrkorna, 
som förr var en mera vanlig mötesplats än idag. Flera gick till kyrkan och fick 
en naturlig mänsklig kontaktyta, fler gick i söndagsskolor där man fick lära 
sig” att älska sin nästa såsom sig själv”, dvs bry sig om andra. 
 
Nu tror jag inte dessa dystra siffror gäller våra bygder. Tack o lov! 
 
Vi i Brokyrkan värnar om gemenskap med både människor och med Gud. Vi 
finns till för alla som vill. Det finns verksamheter från 0-100 år, bl.a. genom 
musiklek för små barn, scout, tonår, sångkör, smågrupper och sittgympa 
med sopplunch för äldre och så förstås gudstjänsterna, som ju är navet i den 
kristna gemenskapen.                                                     
Kanske finns det något som passar dig.  Och du...man måste inte känna sig 
ensam eller ha en färdig gudstro, du är välkommen ändå !                   
  
     

       Gunnel Jonsson              

Brokyrkans församling har 
årsmöte söndagen den  
2 februari efter gudstjänsten i 
Åtorp.  

Vägjöforshelgen  
6-8 mars 2020 
Mer info på hemsidan. 
  
Anmäl till Marie Tjärnbro 070-345 51 36 
eller till kyrkanbro@gmail.com 
senast 1 februari.  

BAZAR  
9 november  
kl 14.00 
i Brokyrkan, Åtorp.  
 
 
Försäljning av hembakat, sylter, 
safter, dörrkransar m.m. 
Lotterier och chokladhjul. 
Pyssel och kul för barnen. 
Servering av kaffe, korv och 
ostkaka.  
Avslutas med auktion ca. 15.30. 
Alla är hjärtligt välkomna! 



 
NOVEMBER 
 
 
Lördag 2 november 11.00 
Gudstjänst med ljuständning i 
Persbol. Robert Bådagård och 
Marie Tjärnbro. Servering. (Gr.2) 
 
Lördag 9 november 14.00 
Bazar i Åtorp. Servering. (Gr.3) 
 
Söndag 10 november 15.00 
En sångresa i tid och rum.” 
Musikcafé i Svartå 
Hembygdsgård. Marie Tjärnbro, 
Margareta Barving och Ingmar 
Ångman. Servering.  
  
Tisdag 12 november 11.00 
Tisdagsträff med sittgympa och 
lättlunch i Åtorp.  
 
Fredag 15 november 19.00 
Brokyrkans Ungas årsmöte i 
Åtorp.  
 
Söndag 17 november 11.00 
Gudstjänst med nattvard i Åtorp. 
Anders Jaktlund, Sylvia 
Johansson och Marie Tjärnbro. 
Servering. (Gr.4) 
 

 
Tisdag 10 december 11.00 
Tisdagsträff med sittgympa och 
lättlunch i Åtorp.  
 
Onsdag 11 december 16.00 
Ord & ton på Skottlanda 
servicehem. 
 
Fredag 13 december 19.00 
Luciafest i Persbol. Marie 
Tjärnbro, scouter och Musiklek. 
Servering. (Gr.2) 
 
Söndag 15 december 15.00 
Julmusikal med barn,ungdomar 
och Prisma.  Servering. (Gr.3) 
 
Julafton 24 december 23.00 
Julnattsgudstjänst i Åtorp. 
Robert Bådagård, Marie Tjärnbro 
och Qvintetten. 
 
Annandag jul 26 december 
11.00 
Vi lyssnar och sjunger julens 
sånger och psalmer i Persbol. 
Servering. (Gr.4) 
 
Söndag 29 december 15.00 
Julfest för alla åldrar i Svartå 
Hembygdsgård. Ann-Louise 
Magnusson, Marie Tjärnbro m.fl.  
Tårtbuffé.  
 

Söndag 24 november 11.00 
Gudstjänst i Persbol. ”Till jordens 
yttersta gräns”. Predikan via 
dator. Sång Beatrice Ivarsson. 
Servering. (Gr.5) 
 
Tisdag 26 november 11.00 
Tisdagsträff med sittgympa och 
lättlunch i Åtorp. 
 
Fredag 29 november 8.30 
Adventssamling med skolkyrkan 
för Åtorp och Svartå skola i 
Brokyrkan, Åtorp. 
 
DECEMBER 
 
Söndag 1 december 11.00 
1:a advent. Gudstjänst i Åtorp. 
Robert Bådagård och Prisma. 
Servering. (Gr.6) 
 
Lördag 7 december 14.00  
Ord & ton på Letälvsgården.  
 
Söndag 8 december 11.00 
Gudstjänst i Åtorp. Ingmar 
Ångman, Gunnar och Gunnel 
Jonsson. Servering. (Gr.1) 
 
15.00 Lucia på 
Hembygdsgården i Svartå. 
 
 

Vi samarbetar med 

 
Nyårsafton 31 december 
16.00 
Ekumenisk nyårsbön i Rudskoga 
kyrka.  
 
JANUARI 
 
Måndag 6 januari 15.00 
Trettondagsfest i Åtorp med 
Musiklek-julspecial.  
Servering. (Gr.5) 
 
Söndag 12 januari 11.00 
Gudstjänst i Persbol. Janne och 
Liv Gustavsson, Marie Tjärnbro. 
Servering. (Gr.6) 
 
Söndag 19 januari 11.00 
Gudstjänst med missionen i 
centrum och nattvard i Åtorp. 
Robert Bådagård, Gunnar och 
Gunnel Jonsson.  
 
Tisdag 21 janauri 11.00 
Tisdagsträff med sittgympa och 
lättlunch i Åtorp.  
 
Söndag 26 januari 11.00 
Gudstjänst i Persbol. Jörgen 
Ringbäck, Marie Tjärnbro och 
lovsångsband. Servering. (Gr.1) 
 
 


