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- två församlingar blir en
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Kontaktuppgifter
Danmark och Funbo församlingar
Pastoratet
Expedition Carl von Linnés väg 2.
757 56 Uppsala
Telefon 418 10 00
Fax 418 10 01
Må-fre säkrast kl 10-12, lunch kl 12-13
E-post
danmark.pastorat@svenskakyrkan.se
Aktuell programinformation för
Danmark och Funbo församlingar
Hemsida
www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo
Förtroendevalda, pastoratet
Samfällda kyrkofullmäktige
Göran Söderman, ordf tel 36 33 78
Kyrkonämnden
LarsOlov Eriksson, ordf tel 42 55 72
Kyrkonämnden, AU
Bo Lennart Anbäcken tel 42 53 20
Förtroendevalda, Danmark
Danmarks kyrkofullmäktige
Kenny Jonsson, ordf tel 42 91 81
Danmarks kyrkoråd
Carin Bergold, ordf tel 42 55 80
Danmarks kyrkoråds AU
Gunilla Rindeskog, ordf tel 42 92 22
Förtroendevalda, Funbo
Funbo kyrkoråd
Yvonne Näsman Lindgren,
ordf tel 36 35 11

Kontakts redaktion
Carl von Linnés väg 2, 757 56 Uppsala
ann.thornblad@hotmail.com
Ansvarig utgivare Margareta Hemström
Bild på första sidan Therese Hermansson
som väntar sitt första barn.
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Den stora fredagsannonsen

Den uppmärksamma läsaren av Uppsala
Nya Tidning har förmodligen märkt att
den ”stora fredagsannonsen” har upphört.
Numera ges information genom:
- brev hem i brevlådan
- personlig service via telefon dygnet runt
- e-post 		
- webben
Veckoprogrammet
för Svenska kyrkan i Uppsala
Veckoprogrammet i tal
018-18 71 00 för info
Veckoprogrammet via e-post
skicka ett mail till:
annons-on@svenskakyrkan.uppsala.se
Veckoprogrammet i brevlådan
Kontakta exp 418 10 00
Veckoprogrammet på webben
www. svenskakyrkan.se/uppsala

tankar
” Det spelar stor roll att du röstar!
När du lägger din röst i de tre valen
så ger du ditt personliga mandat åt
en grupp eller några individer att ta
ansvar för kyrkan.”

Din röst gör skillnad!
Kommer Svenska kyrkan att finnas kvar i

framtiden? Kyrkan står inför många stora
utmaningar. Det som görs eller inte görs
under de kommande fyra åren kommer att
forma framtiden. Kyrkan behöver många
kloka och engagerade människor som vågar
gå in och möta utmaningarna.
Det räcker inte att anställa duktigt folk

och lita på att de tar hand om det hela.
Det är de folkvalda som måste ta ansvaret
för den långsiktiga utvecklingen i kyrkan.
Det är deras uppgift att sätta långsiktiga
mål, att tilldela resurser för arbetet och att
utvärdera verksamheten. De anställda har
sedan att göra sitt arbete utifrån det.
Det är vi som bor här och tillhör församlingen som bär ansvar för vår kyrka. Det
gör vi bland annat genom att rösta fram
vilka som ska få en plats i beslutande organ. Kyrkan lever och arbetar på lokal nivå
men behöver stöd och främjande från de
andra nivåerna. Vi får därför också utse de
ansvariga på regional och nationell nivå.

individer att ta ansvar för kyrkan. De som
går in i det svåra arbetet att ansvara för
kyrkan behöver känna det mandatet och
förtroendet från församlingsmedlemmarna,
för frimodigt orka fatta viktiga och svåra
beslut.
I år finns det en större möjlighet än tidigare

att lägga sin röst personligt på enskilda
individer. Man har i alla tre valen rätt
att kryssa för ända upp till tre namn på
listan. Det här är inte bara en möjlighet att
lyfta namn som står längre ner på listan.
Om man känner igen första namnet på
en grupps lista och vill rösta på just den
kandidaten så ska också den kryssas.
Kom och rösta den 20 september!

Men spelar det verkligen någon roll om

jag röstar? Programmen för de olika
nomineringsgrupperna verkar ganska
samstämmiga. Det är bra folk på alla listor
och inga riktiga stridsfrågor. Det gör väl
ingen stor skillnad vilka som blir valda?
Det spelar stor roll att du röstar! När du
lägger din röst i de tre valen så ger du ditt
personliga mandat åt en grupp eller några

Margareta Hemström
Kyrkoherde
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Vid årsskiftet går Danmarks och Funbo församlingar samman för att bilda
Danmark-Funbo församling. Vad innebär förändringen? Vad lämnar vi bakom
oss och vad hoppas vi inför framtiden? Kyrkoherde Margareta Hemström bjöd
in Bo Lennart Anbäcken, Birgitta Hallsten och Dan-Erik Oldeberg till ett samtal
kring vad förändringen betyder för dem. De har alla tre varit med och burit
församlingslivet i pastoratet under lång tid och på olika sätt spelat en avgörande
roll för utvecklingen mot ett samgående.

När två blir ett
Birgitta berättar att hon är född och
uppvuxen i Bergsbrunna, dvs i Danmarks
församling. Efter några år ute i världen,
närmare bestämt Östergötland, återvände
hon till pastoratet. Men den här gången
kom hon till Funbo församling. Det
var 1967. Hon minns fortfarande hur
hon besökte pastorsexpeditionen i
Danmarks prästgård, för att lämna in
sin flyttanmälan. Hon blev väldigt väl
mottagen av kyrkoherdeparet, som lade
bort titlarna med henne. När hon gick
därifrån kände Birgitta att hon hade funnit
vänner. 1970 valdes hon in i kyrkorådet
vid en kyrkstämma, där hon varken var
närvarande eller tillfrågad. I kyrkorådet
blev hon kvar till 2000.
Dan-Erik har också bott i både Danmarks och Funbo församlingar. Han bodde
fyra år i Bergsbrunna under gymnasietiden. Han minns bland annat hur han och
Anders Wall vandrade över fältet för att
besöka Danmarks-domen och prästgården
och för att hälsa på pojkarna Gyllenius,
söner till dåvarande kyrkoherden. Från
Bergsbrunna gick vägen vidare under en
period för utbildning och tjänst på andra
ställen innan han 1970 flyttade in i ett hus,
som han övertog efter släktingar i Marielund, Funbo församling.
Medan Birgitta och Dan-Erik har en
stark förankring i landsbygdsdelen av pastoratet så är Bo Lennart en Uppsalabo, som
tillsammans med familjen 1976 flyttade ut
till det nybyggda Nåntuna men fortfarande
behöll mycket av sin uppmärksamhet emot
Uppsala. Bland annat sjöng dottern i Lars
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Angerdals körer i Domkyrkoförsamlingen.
Bo Lennart hittade så småningom vägen
till Danmarks kyrka och blev en ganska
regelbunden besökare. På 80-talet blev han
tillfrågad av (s)-gruppen om han vill ställa
upp på listan till kyrkovalet. 1989 inledde
han sin långa period som förtroendevald,
som han nu avslutar till årsskiftet.
Bo Lennart beskriver hur Funbo var
något väldigt nytt och obekant för honom,
när han tillträdde som förtroendevald.
Men snart såg han att det fanns mycket
som församlingarna hade gemensamt. Han
uttrycker en stor kärlek till alla pastoratets
tre kyrkor. Danmarks kyrka är katedralen,
Funbo kyrka är smyckeskrinet och Sävja
kyrka är Nådesladan – som Tomas Anderman någon gång beskrev dem.
Hur ser ni på förändringen när Danmark
och Funbo församlingar upphör för att ge
rum för Danmark-Funbo församling?
Dan-Erik konstaterar att det finns ett
starkt och förtroendefullt samarbete att
bygga på. Församlingarna har utgjort ett
gemensamt pastorat ända sedan 1961.
Man har under många år haft gemensam
ekonomi, så han ser inte att förändringen
blir så stor egentligen. De andra nickar
instämmande.
För församlingsborna i Funbo kommer
Funbo kyrka fortfarande att vara församlingskyrkan, säger han. Birgitta instämmer
och understryker vikten av att Funbo kyrka
inte får hamna på undantag.
Av den blivande församlingens tre

”socknar” är landsbygdsdelen kring Danmarks
kyrka den minsta med
bara ca 800 boende. Den
förlorade mycket av sin
givna, självklara ställning
som sockenkyrka, när de
nya bostadsområdena kom,
Sävja kyrka byggdes och
pastorsexpeditionen
flyttade bort från
prästgården. I samtalet
uttrycks förhoppningar om
att förändringen ska ge nya
utvecklingsmöjligheter för
den lokala gemenskapen
kring Dan-marks kyrka.
Bo Lennart ser fram
emot en tydligare och
enklare organisation med
ett enda kyrkoråd, som har
alla frågor på bordet. I dag
finns det två nivåer och det
är många instanser som ett
ärende måste manglas i,
innan det är klart. Ett enda
kyrkoråd kan tydligare
föra församlingens talan
och aktivt gå in i ett nära
samarbete med andra församlingar. Det är bra tycker
Birgitta men hon kan inte
tänka sig att DanmarkFunbo församling skulle
gå in i Uppsala Kyrkliga
Samfällighet och de andra
nickar instämmande.
Vilka möjligheter och
utmaningar ser ni
för den nya församlingen?
Bo Lennart konstaterar
att den nya församlingen
kommer till världen
med strukturellt mycket
goda förutsättningar.
Församlingen utgör
fortfarande ett inflytt-

Dan-Erik Oldeberg, Bo Lennart Anbäcken och Birgitta Hallsten.

ningsområde. Uppsala
är inte som många
industriorter drabbat av
arbetslöshet. Församlingsborna har hög
sysselsättningsgrad.
Församlingen har en god
och välskött ekonomi.
Dan-Erik påminner om
vikten av att det skapas
former, till exempel lokala
sockenråd eller distriktsråd, för att ta vara på
församlingsbornas engagemang. Sedan gammalt
var det kyrkan, som höll
ihop socknen. I Funbo är
det fortfarande så i viss
utsträckning. Engagerade
församlingsbor som vill
vara med och ta ansvar för
det lokala församlingslivet,
behöver erbjudas möjlighet
och befogenhet att göra
det.
Det finns många uppgifter för den nya församlingen att gripa tag
i. Birgitta pekar på den
utmaning som ligger i att
skapa kontakt med människor som flyttar in i de nya
områdena. Församlingarnas
gudstjänster och verksam-

het ska möta människor i
olika åldrar. Det är viktigt
att det finns balans, så att
till exempel de äldre inte
glöms bort i en ensidig
prioritering av de yngre,
påminner Birgitta.
Öppna kyrkorna, uppmanar Bo Lennart. Bjud in
församlingsborna till vissa
samlingsgudstjänster, låt
dem uppleva sin hemkyrka
och känna att det finns
plats för dem där. Visa upp
skatterna. Nattvardskärlen,
skrudarna. Altarskåpet i
Funbo, väggmålningarna i
Danmark. Berätta samtidigt om verksamheten.
Detta borde vara en prioriterad uppgift för sockenråden/distriktsråden vid varje
höststart.
Listorna för kyrkovalet
är klara och i samtalet konstaterar alla med glädje att
det finns en blandning av
Funbobor och Danmarksbor i alla nomineringsgrupper. Men det är samtidigt
viktigt att tänka ”vi”.Nu
ska Danmark och Funbo
bli ”ett”.
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Vi hälsar nya medarbetare välkomna!
Från vänster ser vi Elsa Westberg, präst, Gustaf Andersson, assistent i församlingsarbete i

Funbo, Atef Kaskorkis, fritidsledare i Sävja och Carl-Michael Bergerheim, kyrkomusiker i
Funbo. Vi hälsar också Sam Douhan, präst, (ej med på bild) välkommen!

Sjung - för hälsan!
Körjubileum i Sävja kyrka
Lördag 3 oktober kl 10.00
Nuvarande, blivande och före detta körsångare: Kom och var med!
Danmarks och Funbo församlingar inbjuder till en heldag med sång och föreläsning.
Töres Theorell, professor vid Karolinska Institutet i Stockholm, talar
över temat ”Musik och Hälsa”.
Ingela Linde, sångpedagog och körledare från Uppsala sjunger med oss
i en workshop med temat ”Röst, luft och rytm”.
Däremellan övar vi för att avsluta dagen med en konsert tillsammans kl 18.00.
Kostnad: 100:- (inkl. lunch och två fika). Anmälan till pastorsexpeditionen, 418 10 00,
senast 28 september. Vid eventuella frågor kontakta Eva Karlsson, 418 10 08,
eva.b.karlsson@svenskakyrkan.se, eller Ulrica Sjöström, 418 10 09, ulrica.sjostrom@svenskakyrkan.se
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Kalendarium - 12 september t o m 22 november
Söndag 13 september

14:e söndagen efter trefaldighet
Sävja kyrka
9.30 Gudstjänst, Elsa Westberg.
Barnkörer. Kyrkkaffe.
19.00 Ungdomsgudstjänst med
konfirmandinskrivning.
Sam Douhan, Elsa Westberg
Danmarks kyrka
11.00 Högmässa, Sam Douhan. Kyrkkaffe
14.00 Livets Hjul, teaterstycke om den
medeltida kyrkomålaren Albertus Pictor av
och med Vibeke Nielsen
Funbo kyrka
11.00 Gudstjänst, Marit Järbel

Tisdag 15 september

Sävja kyrka
19.00 Kristen djupmeditation

Söndag 20 september

15:e söndagen efter trefaldighet
Kyrkoval, se separat annons sid 20
Sävja kyrka
11.00 Gudstjänst, Ingvar Jonsson,
Ingemar Holmqvist. Danmarks kyrkokör.
Söndagsskola, kyrkkaffe
19.00 Musikstund med FriTillAria
Danmarks kyrka
11.00 Högmässa, Sam Douhan. Kyrkkaffe
i kaplansgården
Funbo kyrka
11.00 Söndagsmässa, Jeanette Sörum
14.00 Musikstund
16.00 Musikstund
Buss avgår söndagar kl 10.30 från Vilan
till Danmarks kyrka.

Tisdag 22 september

Sävja kyrka
19.00 Kristen djupmeditation

Söndag 27 september

16:e söndagen efter trefaldighet
Sävja kyrka
9.30 Gudstjänst, Elsa Westberg.
Söndagsskola, kyrkkaffe
18.00 Samtal om tro
19.30 Frälsarkransandakt med mässa,
Marit Järbel
Danmarks kyrka
11.00 Högmässa, Sam Douhan. Kyrkkaffe
Funbo kyrka
11.00 Gudstjänst, Margareta Hemström

Tisdag 29 september

Sävja kyrka
19.00 Kristen djupmeditation

Lördag 3 oktober

Körjubileum. Se separat annons sid 6
10.00 Seminarier 18.00 Konsert

Söndag 4 oktober

Den helige Mikaels dag
Sävja kyrka
9.30 Söndagsmässa, Rune Backlund.
FriTillAria, Sävja kyrkokör. Söndagsskola,
kyrkkaffe
Danmarks kyrka
11.00 Festgudstjänst, Margareta
Hemström, Sam Douhan, Danmarks
kyrkokör, körjubileum. Kyrkkaffe i kyrkan.
Funbo kyrka
9.00 Kyrkfrukost i församlingshemmet
11.00 Familjegudstjänst, Jeanette Sörum.
Kyrkokören

Mässa betyder nattvard

När det står mässa i vårt kalendarium, betyder det att vi firar nattvard
tillsammans. Vid våra nattvardsgångar använder vi enbart glutenfritt
nattvardsbröd. I Sävja kyrka används alkoholfritt nattvardsvin.
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Tisdag 6 oktober

Sävja kyrka
19.00 Kristen djupmeditation

Söndag 11 oktober

Tacksägelsedagen
Sävja kyrka
9.30 Gudstjänst, Elsa Westberg
Barnkörer
19.00 Ungdomsmässa, Elsa Westberg
Danmarks kyrka
11.00 Högmässa, Sam Douhan.
CK smyckar kyrkan och inbjuder till
kyrkkaffe i bygdegården
Funbo kyrka
11.00 Högmässa, Marit Järbel.
Ungdomskören. Skördeauktion.
CK inbjuder till kyrkkaffe

Tisdag 13 oktober

Sävja kyrka
19.00 Kristen djupmeditation

Lördag 17 oktober

Sävja kyrka
18.00 Evangelium enligt Jesaja, LarsOlov
Eriksson. Bibelstudium, servering

Söndag 18 oktober
19:e söndagen efter trefaldighet
Sävja kyrka
9.30 Gudstjänst, Ingvar Jonsson,
LO Eriksson. Söndagsskola, kyrkkaffe
Danmarks kyrka
11.00 Högmässa, Sam Douhan. Kyrkkaffe
Funbo kyrka
11.00 Förbönsgudstjänst, Jeanette Sörum

Tisdag 20 oktober

Sävja kyrka
19.00 Kristen djupmeditation

Söndag 25 oktober

20:e söndagen efter trefaldighet
Sävja kyrka
9.30 Gudstjänst med nattvard, Elsa
Westberg. Söndagsskola, kyrkkaffe
18.00 Samtal om tro
19.30 Frälsarkransandakt med mässa
Marit Järbel
Danmarks kyrka
11.00 Högmässa, Marit Järbel. Kyrkkaffe
Funbo kyrka
11.00 Söndagsmässa, Margareta
Hemström

Tisdag 27 oktober

Sävja kyrka
19.00 Kristen djupmeditation

Fredag 30 oktober

Danmarks kyrka
Kyrkan är öppen på eftermiddagen, för
samtal, ljuständning och kaffe
Funbo kyrka
Kyrkan är öppen på eftermiddagen för
samtal och ljuständning. Kaffeservering i
församlingshemmet

Lördag 31 oktober

Alla helgons dag
Sävja kyrka
18.00 Sånger om Himlen, Sävja kyrkokör.
LO Eriksson
Danmarks kyrka
11.00 Högmässa, Sam Douhan. Kyrkkaffe.
Kyrkan öppen för samtal och ljuständning
17.00 Musikgudstjänst, se annons sid 9
Funbo kyrka
9.00 Kyrkfrukost i församlingshemmet
11.00 Högmässa, Jeanette Sörum. Kyrkan
är öppen för samtal och ljuständning.
Kyrkkaffe i församlingshemmet

Söndag 1 november

Söndag efter alla helgons dag
Sävja kyrka
9.30 Söndagsmässa, LO Eriksson,
FriTillAria. Söndagsskola, kyrkkaffe

Foto Kyrkbilder

forts Söndag 1 november
Danmarks kyrka
11.00 Temagudstjänst med ljuständning,
Marit Järbel. Danmarks kyrkokör.
Kyrkkaffe i kaplansgården
Funbo kyrka
11.00 Gudstjänst med ljuständning,
Jeanette Sörum. Kyrkokören. Kyrkkaffe

Tisdag 3 november

Sävja kyrka
19.00 Kristen djupmeditation

Söndag 8 november

22:a söndagen efter trefaldighet
Sävja kyrka
9.30 Gudstjänst, Elsa Westberg. Barnkörer.
Kyrkkaffe
19.00 Ungdomsmässa, Elsa Westberg
Danmarks kyrka
11.00 Högmässa, Sam Douhan. Kyrkkaffe
Funbo kyrka
11.00 Gudstjänst, Margareta Hemström

Söndag 22 november

Domsöndagen
Sävja kyrka
9.30 Gudstjänst, Elsa Westberg.
Söndagsskola, kyrkkaffe
18.00 Samtal om tro
19.30 Frälsarkransandakt med mässa,
Margareta Hemström
Danmarks kyrka
11.00 Högmässa, Margareta Hemström.
SPF Danmark-Funbo inbjuder till
kyrkkaffe i kaplansgården
Funbo kyrka
11.00 Högmässa, Sam Douhan

Foto Magnus Aronson

Tisdag 10 november

Sävja kyrka
19.00 Kristen djupmeditation

Lördag 14 november

Danmarks kyrka
Lördag 31 oktober kl 17.00

Sävja kyrka
Sävja kyrkas 25-års jubileum.
Musikal: Om Albertus Pictor. Se annons s 2

När gravljusen brinnerMusik i Allhelgonatid

Söndag 15 november

Anna-Karin Nytell Oldeberg, sång
Eva Karlsson, piano & orgel

Söndagen före domsöndagen
Sävja kyrka
11.00 Jubileumsmässa, Körsång.
Sävja kyrka 25 år
Funbo kyrka
18.00 Ökenmässa, Jeanette Sörum

Tisdag 17 november

Sävja kyrka
19.00 Kristen djupmeditation

Lördag 21 november

Sävja kyrka
18.00 Evangelium enligt Jesaja, LarsOlov
Eriksson. Bibelstudium, servering

Danmarks och
Funbo kyrkor
hålles öppna i samband med gravsmyckning, för andakt, besök och enkel servering
under eftermiddagarna, fredagen den
30 och lördagen den 31 oktober på Alla
Helgons dag.
Välkomna!
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Centern:

Kyrkan ska vara
aktiv i miljöoch klimatarbetet
Hur skulle du vilja formulera målen för din
nomineringsgrupp?
Med utgångspunkt i Centerpartiets
folkrörelsetradition stöder vi Svenska kyrkan
som en öppen, rikstäckande folkkyrka.
Kyrkan ska vara en levande och närvarande
kraft i alla lokala miljöer och i arbetslivet.
Både tradition och förnyelse ska prägla
verksamheten. Den allmänmänskliga
värdegrund som kyrkan står för måste värnas.
Kyrkans grundläggande uppgifter, att fira
gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission, förmedlar det stöd som ger
livet mening och ökar livskvaliteten. Vi vill
vidareutveckla kyrkan som folkkyrka genom
samarbete med andra, till exempel skola,
socialtjänst och förenings- och kulturliv
samt andra samfund och via internationella
kontakter. Kyrkan ska vara aktiv i miljöoch klimatarbetet för en långsiktigt hållbar
utveckling.
Varför har du engagerat dig i Svenska
kyrkan?
Kontakten med kyrkan har varit en naturlig
del av mitt leverne sedan barndomen. Kyrkan
står för värden, kristna och humanistiska,
som är berikande för mig och som både
kan ge livet en djupare mening och lätta
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Kenny Jonsson är gruppledare för Centern.

upp i vardagen. En fin psalm gör mig glad.
En intressant predikan känns utvecklande.
Sådana upplevelser vill jag gärna förmedla till
andra.
Vilken fråga är viktigast inför kommande
mandatperiod?
Vi vill stärka samvaro och integration mellan
människor med olika bakgrund. Mångfald
och gränsöverskridande möten berikar.
Förnyelse och djärva grepp blir viktigare.
Ett rikt och varierat gudstjänstliv och
församlingsarbete ökar delaktigheten och
stärker samhörigheten. Kyrkans verksamhet
ska uppfattas som en ”tillgång” i vardagen
för människor i alla åldrar för att söka såväl
gemenskap och diskussion om frågor kring
tro och liv som stillhet och egen eftertanke.
Danmark-Funbo har under lång tid haft
en bra barn- och ungdomsverksamhet och
verksamhet riktad till äldre. Vi vill även i
fortsättningen prioritera det. I det diakonala arbetet är det viktigt att finnas till för
människor i olika livssituationer. Församlingsbornas önskemål och synpunkter, inte
minst ungdomarnas, ska beaktas. Då stärks
grunden för en kyrka för alla.

Vi frågade några av de aktiva i nomineringsgruppen:

Vad innebär medlemskap i
Svenska kyrkan för dig?

Bosse Öhlmér:
Jag är med i Svenska kyrkan därför att gemenskapen i
kyrkan och gudstjänsterna hjälper mig att växa i tron och
ger mig en extra dimension i livet.

Kajsa Öhlmér:
Jag är med i Svenska kyrkan eftersom jag där tillsammans
med människor i alla åldrar får möjlighet att fundera kring
livsfrågorna och växa i tro och tillit. I gudstjänsten möter
jag Gud, mina vänner och mig själv. Den ger mig också
den kraft och energi jag behöver i vardagen.

Britta Gunsarfs:
I kyrkan stärks min tro, jag får gemenskap och möjlighet
att göra en insats för det goda.
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Folkpartiet:

Vill främja öppenhet och dialog
Vi vill utifrån liberala och frisinnade
värderingar verka för att Svenska kyrkan
fullgör sitt uppdrag att sprida evangelium
om Jesus Kristus. Grunden för kyrkans
tro, lära och arbete är Bibeln. Den måste
förklaras på nytt för varje tid. Kyrkan
och församlingarna förvaltar den kristna
traditionen och för den vidare från
generation till generation.
Den demokratiska uppbyggnaden, med
församlingarna som grund för verksamheten, gör det möjligt för dem som tillhör
Svenska kyrkan att ta ansvar för gemensamma angelägenheter. Danmarks och
Funbo församlingar har - som en del av
Svenska kyrkan - del i kristenhetens huvuduppgift att i ord och handling förkunna
evangeliet om Jesus Kristus, förvalta dop
och nattvard och utgöra gemenskaper för
alla bosatta i våra församlingar – troende
och sökare.
Det här är en sammanfattning av vår
vision för dagens och framtidens kyrka:
* En öppen folkkyrka – öppen och
tillgänglig för alla

* Solidaritet med världens kristna
* Levande gudstjänster
* Musiken i kyrkan har ett särskilt
värde
* Öka kunskapen om kristen tro hos
barn och unga
* Ta ansvar för skapelsen – stöd
miljöarbetet
* En socialt aktiv kyrka
* Vårda och värna kyrkobyggnaderna
* En god arbetsmiljö inom våra
församlingar
* Frivilliga insatser är nödvändiga
* Öppenhet och dialog
* Bevara kyrkans vigselrätt
* Öppenhet mot olika 			
samlevnadsformer
* Möjlighet att välja församling
* Alla medlemmar motverkar 		
kränkande särbehandling
Svenska kyrkans öppenhet innebär att
kyrkan erbjuder en tillhörighet och en
möjlighet att dela gemenskapen och att
påverka. Din röst i kyrkovalet är viktig!

Gunnar Salomonson
är född 1943 och gruppledare för folkpartiet. Han var
rektor vid Katedralskolan i Uppsala 1990-2008 och är
bosatt i Danmarks församling sedan 1977. Gunnar är
aktiv i Danmarks kyrkokör från samma år, där han var
ordförande under några år på 1990-talet.

Vi frågade några av de aktiva i nomineringsgruppen:

Vad innebär medlemskap i Svenska kyrkan för dig?
Eva Salomonson:
Att stödja ett traditionellt kristet, öppet och demokratiskt samfund, att kunna delta i församlingens
gudstjänster, akter och verksamheter riktade till alla åldrar
och oberoende oavsett om man är troende, sökande eller
skeptiker. Och att vara aktiv i kyrkans nätverk för att
hjälpa behövande hemma och fattiga i u-länderna.

Sonja Reistad:
Jag är medlem i en folkkyrka, öppen och tillgänglig för alla.
Kyrkan undervisar om kristen tro och kristna värderingar
– vilket är särskilt viktigt när det gäller barn och ungdomar.
Vår församling måste ta större ansvar för de utsatta i
samhället.

Brita Oresand:
För mig betyder medlemskap i Svenska kyrkan gemenskap,
värme och trygghet. Jag tycker om musiken i kyrkan och
sjunger sedan många år i Danmarks kyrkokör.
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Moderaterna, Björn Oresand:

Vi vill satsa på utökad diakoni
Hur vill du formulera målen för
din nomineringsgrupp?
Vi vill stödja satsningar på kulturella
aktiviteter som t ex sång- och musikaftnar, föreläsningar och föredrag,
temakvällar, kulturnatten m m. Vi lever
i ett mångkulturellt samhälle och därför
är det viktigt att våra aktiviteter utformas
så att vi alla, oavsett etnisk eller kulturell
bakgrund, känner oss välkomna och
intresserade. Svenska kyrkan ska vara en
öppen folkkyrka som inte stänger dörren
för någon. Kyrkan skall vara en förmedlare
mellan människor från olika kulturer och
länder. Kyrkan har en mycket viktig roll
som traditions- och kulturbärare. Vi vill
verka för att den rollen ytterligare förstärks.
I ett mångkulturellt samhälle är det viktigt att slå vakt om religionsfriheten. Den
kristna människosynen innebär att alla
människor har lika värde. Det är grunden
för ett demokratiskt samhälle och för jämställdhet mellan människor. Där ser vi att
”café gamla posten” och dess verksamhet,
tillsammans med en utökad diakoni, har
stor potential att vidare utvecklas och vara
”brobyggare” i detta viktiga arbete.
Kyrkan ska värna om de fattigaste i världen, om de hemlösa och om de tysta och
svaga i samhället. Församlingen bör arbeta
för att en del av kyrkoavgiften används till
insatser för de människor ute i världen som
drabbas av katastrofer, krig och fattigdom.
För att nå ut med vad som sker i vår församling, måste informationen ytterligare
utvecklas, systematiseras, formaliseras och
spridas. Vi vill bidra till att vidareutveckla
tidningen Kontakt liksom församlingens
hemsida så att fler aktivt kan ta del av och
finna den information man söker.
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Björn Oresand är gruppledare för Moderaterna.

Varför har du engagerat dig i
Svenska kyrkan?
I dagens samhälle med högt arbets-tempo,
stress, konkurrens, pryl- och statusjakt
behövs kyrkorummet med dess lugn och
stillhet för en stunds kontemplation och
eftertanke då och då. Jag tror att vi behöver
det för att inte glömma bort att vi är
människor och kanske för att få ny kraft
att orka gå vidare i livet.
Vilken fråga är viktigast inom kommande
mandatperiod?
Arbete med barn och ungdomar
är en förutsättning för kyrkans långsiktiga
överlevnad. Vi vill vidareutveckla det
barn- och ungdomsarbete som kyrkan
tillsammans med många frivilliga krafter
bedriver. Vi vill också att aktiviteter av
olika slag, liksom uppsökande verksamhet
i högre grad, riktas mot våra äldre
församlingsmedlemmar.

Vi frågade några av de aktiva i nomineringsgruppen:

Vad innebär medlemskap i
Svenska kyrkan för dig?
Camilla Hedberg:
Jag kandiderar i kyrkovalet
eftersom jag tycker att
kyrkan spelar en viktig
roll i vårt samhälle, både
som andlig mötesplats
och som kulturbärare.
Vår församling har en
fin och viktig barn- och
ungdomsverksamhet,
samt arbetet med Café
Gamla Posten vilket är en
brobyggare mellan olika
kulturer och religioner.
Dessa arbeten vill jag
särskilt värna om.

Jan-Eric Bergmark:
Det betyder för mig ett
engagemang i andra
människors möjlighet till ett gott liv. Jag
vill verka för att kyrkan
står mitt i byn dvs. att
kyrkans aktiviteter ska
vara en naturlig del av
vårt liv och att det ska
kännas roligt och riktig
att deltaga i det utbud
som kyrkan erbjuder. Mitt
kyrkliga engagemang har
jag burit med mig sedan
uppväxtåren i Lappland
där mina föräldrar var
verksamma inom svenska
kyrkan.

Charlotte Anderberg:
Tillhörighet med chans att
ta ansvar och påverka.
Tillsammans möjliggör vi
lokal och global insats.

Hans Edlund:
I en materiell värld där
andliga värden sällan får
plats, ger medlemskapet en
trygghet och en värdegrund
att stå på.
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POSK:

Agneta Hellman är gruppledare för POSK.

Hur skulle du vilja formulera målen för din
nomineringsgrupp?
POSK i Danmark-Funbo församling vill
vara en fri röst i en fri kyrka med plats för
olikheter. Här finns det utrymme för olika
fromhetsriktningar och skilda meningar
om teologi och kyrka.
Vi strävar efter att välja personer - i det
kyrkliga valet - som är aktiva inom kyrkan.
Vi vill verka för att utveckla församlingens
arbete inom såväl gudstjänstlivet liksom i
dess olika verksamheter i livets alla skeden
och för alla åldrar. Vi vill att församlingens
kyrkor och deras verksamheter ska vara
öppna och välkomnande för alla.
Varför har du engagerat dig i
Svenska kyrkan?
Jag trivs i den gemenskap som finns i
kyrkans aktiviteter. I kyrkokören får jag
dela mycken glädje och gemenskap med
övriga körmedlemmar och åhörare. I
gudstjänsten finner jag en stund av stillhet
och ro.
Kyrkans församlingsarbete är en mycket
viktig och uppskattad del i vårt samhälle.
Våra kyrkor är också ett kulturarv med
ovärderliga skatter och en traditionsbärare
som vi måste se till att bevara och värna
om. Förutom församlingsgemenskapen så
är medlemskapet i kyrkan ett sätt att med16 Kontakt nr 3/09

Vi vill utveckla
arbetet i
livets alla skeden
verka till kyrkans sociala arbete genom dess
diakonala verksamhet, församlingsarbetet
i övrigt och det internationella arbete som
jag tycker är så viktigt och gärna bidrar till.
Vilken fråga är viktigast inom kommande
mandatperiod?
I och med sammanslagningen av våra
två församlingar Danmark och Funbo
till Danmark-Funbo församling blir det
förändringar i församlingsarbetet. Det
blir det en stor, rolig och mycket viktig
uppgift att bygga upp en väl fungerande
organisation kring Danmark, Funbo
och Sävja kyrkor där frivilliga och
förtroendevalda tillsammans med anställda
i kyrkan känner engagemang, samhörighet,
glädje och gemenskap i sitt arbete i
kyrkofullmäktige, kyrkoråd och socken/
distriktsråd.
Det förväntas bli stor inflyttning både i
Funbo och Danmark då många nya bostäder och flera bostadsområden planeras att
byggas. Vi bör då ha en bra beredskap för
att ta emot de nya församlingsborna så att
de känner sig välkomna in i gemenskapen.
Liksom för Svenska kyrkan i övrigt
riskerar ekonomin inom församlingen att
minska under mandatperioden och då gäller det att vi står förberedda inför de frågor
som kan uppstå.

Vi frågade några av de aktiva i nomineringsgruppen:

Vad innebär medlemskap
i Svenska kyrkan för dig?
Leif Sandberg:
För mig betyder medlemsskapet i Svenska kyrkan en
möjlighet till engagemang för det jag tror på och att få
möjlighet att dela glädje och gemenskap med andra i
församlingen.

Rolf Nordblom:
Att ha möjlighet att tillsammans med helt olika människor få fira att Kristus är Herre.

Britt Johansson:
Medlemskap i Svenska kyrkan ger mig en grundtrygghet i
tillvaron, gemenskap och framtidstro.

Ulf Olander:
Medlemskapet i Svenska kyrkan innebär för mig: en
naturlig plats för vila från vardagens hets, i andakter och
gudstjänster.
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Socialdemokraterna

Vill arbeta för en öppen folkkyrka
Hur skulle du vilja formulera målen för din
nomineringsgrupp ?

Svenska kyrkan är viktig för socialdemokratin! Det finns flera orsaker till det. Till
att börja med har Svenska kyrkan sedan
länge varit och är fortfarande är en viktig
aktör i vårt samhälle.
I samtal om människosyn och människovärde, etik och kultur frågar man
efter kyrkans röst. I krissituationer av olika
slag har kyrkan en viktig roll att fylla och
efterfrågas både av enskilda och av myndigheter. Fortfarande är en majoritet i vårt
land medlemmar i Svenska kyrkan. Hon
är en demokratisk folkkyrka, som finns
över hela landet och bygger sin verksamhet
på samverkan mellan förtroendevalda och
anställda.
Vi vill arbeta för en öppen folkkyrka som
har plats för alla, oavsett var man befinner
sig på trons väg. I Svenska kyrkan finns
plats för både troende, sökande och dem
som av andra skäl vill stödja kyrkan.
Varför har du engagerat dig i
Svenska kyrkan?
Mitt eget engagemang började i en
familj där kyrkan var en självklar del. I
mitt liv har gudstjänsten på söndagar,
ungdomsverksamhet under tonåren och
andra verksamheter i olika perioder följt
mig hela tiden. Jag är också anställd inom
Svenska kyrkan på nationell nivå. För
mig är gemenskapen i Danmark-Funbo
församling en viktig del av livet.
Vilken fråga är viktigast inom kommande
mandatperiod?
När nu Danmark och Funbo bildar en för18 Kontakt nr 3/09

Lena Bohman är gruppledare för Socialdemokraterna.

samling är det viktigt att finna former som
stärker vår samverkan och ger utrymme för
många att vara med i både verksamhet och
beslutsfattande.
Distrikts-/sockenråden i Sävja, Danmark och Funbo kommer att fylla viktiga
funktioner. Vår kommunikation med alla
som bor i församlingen måste vara tydlig
och inbjudande. Församlingen kommer att
växa under den kommande mandatperioden. Det är viktigt att församlingen lokalt
fungerar som den öppna och välkomnande
folkkyrka Svenska kyrkan är och vill vara.

Vi frågade några av de aktiva i nomineringsgruppen:

Vad innebär medlemskap
i Svenska kyrkan för dig?
Eva Lindström:
Jag är med i Svenska kyrkan därför att jag tror på Gud.
Kyrkan skapar möjlighet till eftertanke, engagemang och
tro under hela livet och vill också möta oss med respekt
och ömsesidig solidaritet när vi befinner oss i utsatta
livssituationer.

Åke Granberg:
Att få ta del av och själv sprida kyrkans budskap om
solidaritet, medmänsklighet och aktsamhet om allt skapat.

Maj-Lis Lundin:
Mitt medlemskap i Svenska kyrkan grundar sig på
känslan av trygghet och lugn som funnits med mig sedan
barndomen. Det började i söndagsskolan/barnkör och
fortsatte med konfirmation o s v.

Birgitta Andersson:
Medlemskap i Svenska kyrkan är för mig en stor trygghet.
Kyrkan finns till när vi behöver den.
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Postens gruppförsändelse/ODR Total

Här kan du förhandsrösta och rösta i kyrkovalet
Öppettider på pastorsexpeditionen i
Sävja kyrka, för förhandsröstning:
7 september
kl 09:00-12:00, 13:00-16:00
8 september
kl 09:00-12:00, 13:00-16:00, 17:00-20:00
9-11september
kl 09:00-12:00, 13:00-16:00
12 september
kl 09:00-12:00
14 september
kl 09:00-12:00, 13:00-16:00
15 september
kl 09:00-12:00, 13:00-16:00, 17:00-20:00
16 september
kl 09:00-12:00, 13:00-16:00

Öppettider på valdagen 20 september:
Funbo församlingshem
kl 9:00-10:45, 12.30-20:00
Sävja kyrka
kl 9:00-10:45, 12:30-20:00
Café Gamla Posten, Ölandsresan 3
kl 9:00-10:45, 12:30-20:00
Du vet väl att du som fyller 16 år senast
på valdagen, 20 september, och är medlem
i Svenska kyrkan får rösta!

Luncher

Höstterminen 2009
Måndag 21 september kl 13.00
Gemensam lunch i Funbo församlingshem
Buss från Vilan kl 12.30 åter kl 15.00.
Anmälan exp. 018-418 10 00 senast 18/9
Tisdag 6 oktober kl 13.00
Lunch i Sävja kyrka
Måndag 19 oktober kl 13.00
Lunch i Funbo församlingshem
Tisdag 3 november kl 13.00
Lunch i Sävja kyrka
Måndag 16 november kl 13.00
Lunch i Funbo församlingshem
Tisdag 1 december kl 13.00
Lunch i Sävja kyrka
Måndag 14 december kl 13.00
Lunch i Funbo församlingshem

Foto Kyrkbilder

