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Föräldrakvällar
Det är långt ifrån enkelt att vara 
förälder. Det är lätt att känna sig 
otillräcklig och misslyckad. Frestel-
sen att bara visa upp det lyckade, 
lyckliga familjelivet är stor, men hur 
ser egentligen verkligheten ut? Vi 
samlas och pratar om alla sidor av 
att vara förälder.
Sid 20
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Ansvarig utgivare: Kalle Bengtz
0246-79 89 06

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Allt har sin tid, det finns en tid för allt som 
sker under himlen: en tid för födelse, en tid för 
död, en tid att plantera, en tid att rycka upp, 
en tid att dräpa, en tid att läka, en tid att riva 
ner, en tid att bygga upp.

Efter en omtumlande vår och sommar 
blickar vi framåt mot hösten med de 
här orden från Predikaren, en skrift 
ur bibeln, troligen från 300-talet f.Kr. 
Trots det gamla ursprunget känns  
orden aktuella även idag. Vi har haft 
en tid när mycket har blivit inställt, ”en 
tid att riva ner”. En del har upplevt en  
behaglig tid där det har blivit natur-
ligt att byta några ord med grannen 
och att få hjälpa varandra. Andra har 
haft en svår tid med isolering och oro. 
Nu blickar vi framåt mot hösten och  
hoppas och ber om att coronapan- 

demin kommer att lägga sig, så att den 
vanliga vardagen kan ta vid. Så små-
ningom väntar förhoppningsvis ”en tid 
att bygga upp” och ”en tid att läka”. I 
vägen vidare får vi ta med oss lärdomar 
från våren och sommaren. Inte minst 
omsorgen om varandra, som jag tycker 
att vi har kunnat se på många håll.

Ha en riktigt fin höst, var rädda om er 
och om varandra!

Kalle Bengtz
kyrkoherde

En tid för allt

Vet du någon som inte får sitt Församlingsblad? Kontakta oss. 

Redaktionskommitté: Kalle Bengtz, Jenny Ärnlöv, Camilla Vallhagen, Hans Matsols,  
Inger Wahlman, Satu Sundström & Lisa Staffas

GUDSTJÄNSTVANDRING  
I ALLHELGONATID
”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte 
övervunnit det.” (Joh 1:5)
Söndag 1 november kl.16.00
Vandringen inleds på Sundborns kyrkogård, 
pågår ca 1 timme. Inställt vid ihållande regn.

Jenny Ärnlöv, präst och fiol
Margaretha Störling, fiol

Krisplanen – vi finns här för er
Många människor hittar till kyrkan vid kriser, både privata och 
samhälleliga. Kyrkan är en viktig aktör i civilsamhällets beredskap. 
Vid senaste kyrkofullmäktige antogs pastoratets krisplan, för att 
på bästa sätt kunna skapa en god beredskap för att agera vid 
kriser – såväl små som stora. I tystnad ligger dagen framför dig. 

Du kan använda tiden till att komma 
ikapp, att läsa, skapa, låta tankarna 
vara i frihet.

Ordet ”retreat” betyder att dra sig 
tillbaka. Under dagen är du fri att 
använda din tid till det du vill. Kom 
ihåg att vila tar tid och plats.
Pga corona så serverar vi inte mat 
utan du tar med egen matsäck 

(frukost, lunch och eftermiddagsfika). 
Kaffe, the och frukt finns på plats.

Vi börjar med frukost kl.9.00 och  
avslutar dagen med fika kl.15.30

Lördag den 21 november
Kl 9.00-16.00
Församlingshemmet i Sundborn

Retreat
En dag för kropp, själ och ande

Katekumenat
Längtar du efter att, tillsammans  
med andra, få samtala om livet  
och tron? Söker du ett sammanhang 
där dina tankar och frågor är utgångs-
punkten, inte de färdiga svaren? 
Då kan Katekumenat – vuxen väg till 
tro – vara något för dig! 
Vi startar en katekumengrupp i  
Sundborn under senhösten. 
Hör av dig till Camilla Vallhagen för mer 
information. 023-669 63 01 
camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se 
Anmälan senast 20 oktober. 

ÄLGMÅLSBÖN
Bön inför stundande älgjakt.

ENVIKENS KYRKA 8 OKT kl.18.00
Anders Viklund talar om viltvård  

i coronatid. Farozon – Jonas och Tobias 
Knutes – står för musiken.

Thomas Söderberg, präst
Jonas Pehrs, kantor

Anmälan senast 10/11 till Camilla Vallhagen 
camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se 
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Såklart blev det inte som det brukar 
vara med fulla kyrkor och förväntans-
fulla mor- och farföräldrar, stolta mor-
bröder och fastrar och  fnissiga kusiner 
i bänkarna. Men allas mammor, pap-
por och några syskon fick i alla fall vara 
med. Annorlunda, en aning sorgligt, 
men ändå fint och högtidligt! 

Det har sett lite olika ut i våra försam-
lingar. När vi började förstå att FHM:s  
restriktioner skulle bli långvariga valde  
vi att konfirmera veckogruppen i 
Svärdsjö redan i maj, helggruppen i 

Sundborn senarelade sin konfirma-
tion och genomförde konfirmations-
gudstjänsten så sent som lördagen den  
5 september. Sommargruppen i Envi-
ken gick av stapeln enligt planerna och 
tack vare att den var så liten, fick alla 
anhöriga, första helgen i juli, plats i kyr-
kan inom ramen för 50-gränsen. 

I konfirmationsgudstjänsten ingår ett 
par moment som var särskilt utma-
nande. Handpåläggning och nattvard. 
Just i dessa moment var det svårt att 
hålla avstånden helt, men vid hand-

Konfirmation i coronatid

påläggningen la vi i alla fall dukar på 
konfirmandernas huvuden som något 
sorts skydd och instruktionerna vid 
nattvarden var tydliga: – Alla tar själv 
sin oblat från brickan och doppar den i 
kalken, utan att fingrarna rör vinet. Det 
funkade fint och blev också ett vittnes-

Som alla våra kyrkliga handlingar och verksamheter  
drabbades våra konfirmander av pandemin. Eftersom de  
svenska skolorna har hållits öppna hela tiden beslutade vi 
under våren att fortsätta med våra konfirmandgrupper och 
se till att de fick en så bra avslutning dvs. konfirmations-
gudstjänst som möjligt. 

börd om vikten om att vara rädda om 
varandra. 
Vår innerliga förhoppning är att årets 
konfirmander, trots att det blev som 
det blev, kan se tillbaka på sin konfir-
mation med glädje.

Jenny Ärnlöv, präst

Svärdsjö
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Det känns angeläget att delge er vår 
egen vånda, den som uppkommit pga. 
pandemin. Vi vet att kyrkan har en  
särskild betydelse för människor under 
kristider. Hon står där stadigt, som ett 
tröstande vittnesbörd om att Gud inte 
överger oss hur höga än vågorna går. 
Kyrkans kallelse är att sprida evangeliet 
om Jesus och hur gör man det? En klok 
man sa en gång till mig: – Man vet att 
det är Kristi evangelium man sprider, 
om det bjuder människor inre avlast-
ning. 

Karantänliv leder till isolering. Ensam-
heten och därmed behovet av gemen-
skap ökar. Vi önskar inget högre än 
att hitta vägar att motverka detta. Att 
samlas kring en enkel måltid – frukost  
i sockenstugan, sopplunch i försam-
lingsgården – låter sig tyvärr inte  
göras under rådande omständigheter. 
De flesta som brukar komma till dessa 
verksamheter tillhör riskgruppen 70+  
och det är självklart att vi tar det säkra 
före det osäkra. 

I Enviken passade vi på att med kort 
varsel, när vi började kunna lita på  
väderprognosen, dra ihop syföreningen  
för en utomhussittning sista veckan i 

augusti – mycket glädjerikt och efter-
längtat! Men nu börjar det bli kallare 
och utomhusaktiviteter bli svårare att 
genomföra. 

Vi vill i alla fall att ni ska veta att vi  
ägnar både tanke och kraft till att hitta 
sätt att ändå finnas till för er! Ni är på 
inget sätt glömda. Om du känner att du 
har behov av samtal är du välkommen 
att kontakta präst eller diakon – kanske  
kan vi ta en promenad tillsammans  
eller prata i telefon? 

Tveka inte att höra av dig till oss! 
Ingela Blomström, diakon i pastoratet 
Tel. 0246-79 89 09

Kalle Bengtz, kyrkoherde i pastoratet 
Tel. 0246-79 89 06

Jenny Ärnlöv, präst i Enviken  
Tel. 0246-79 89 25

Camilla Vallhagen, präst i Sundborn  
Tel. 023-669 63 01

Vi tänker på,  
och finns här  
för dig

Våra äldre i virustidKonfirmation i coronatid

Sundborn

Enviken
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Alla som är födda under 
dessa 75 år som Pippi har 
funnits kan nog relatera till 
henne – och nu vill vi för-
medla hennes syn på livet 
vidare till nästa generation.

”Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda 
flätor som stod rätt ut. Hennes näsa hade samma fason som en mycket 

liten potatis, och den var alldeles prickig av fräknar. Under näsan satt 
en verkligen mycket bred mun med friska, vita tänder. Hennes klänning 

var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var meningen att den 
skulle bli blå, men det blåa tyget räckte inte, så Pippi fick lov att sy dit 
lite röda tygbitar här och där. På hennes långa, smala ben satt ett par 

långa strumpor, den ena brun och den andra svart. Och så hade hon ett 
par svarta skor som var precis dubbelt så långa som hennes fötter. De 

skorna hade hennes pappa köpt åt henne i Sydamerika för att hon skulle 
ha lite att växa i, och Pippi ville aldrig ha några andra.”

ur boken om Pippi Långstrump

Med anledning av att Pippi Långstrump 
fyller 75 år i år 2020 vill vi uppmärk-
samma henne genom att läsa om Pippi 
Långstrump och hennes upptåg.

Pippis skapare Astrid Lindgrens gär-
ning är unik och betydelsefull för hela 
världen. Hon var en övertygad huma-
nist, kämpade för barns rättigheter, för 
jämlikhet och för djurens rätt. Astrid 
stod för sina åsikter med såväl civil- 
kurage och allvar som humor och kär-
lek. Men det är som författare av barn-
böcker som Astrid gjort sig mest känd 
runt om i världen, kanske mest känd 
för Pippi Långstrump.

I samarbete med Studiefrämjande och 
Falu kommun startar vi ett integra-
tionsprojekt med Pippi i fokus och väl-

komnar barn i åldern 1-12 att tillsam-
mans med sina föräldrar utforska Pippi 
Långstrumps tankebanor och upptåg 
tillsammans med en ledare. Vi har led-
are som läser på svenska, arabiska och 
somaliska och varje barn får en bok 
med Pippi på sitt språk. Tillsammans 
däremellan pysslar, sjunger och sam- 
talar vi om Pippi på svenska med alla. 

Pippi är världens starkaste flicka. Hon 
är dessutom orädd, självständig, påhit-
tig, generös och hämningslöst frisprå-
kig. Det är egenskaper som vi kommer 
att prata om under bokstudierna. 

Vi kommer att fundera över vilka käns-
lor Pippi väcker hos oss, om det är oli-
ka känslor hos olika och i så fall varför.

Ingela Blomström, diakon

Pippi fyller 75 år. 
Det vill vi fira med dig  
och dina barn! 
Föräldrar och barn 1-12 år är 
välkomna att läsa med oss på svenska, 
arabiska och somaliska. Vi frossar i 
Pippis tokigheter och hyss vid åtta 
tillfällen under hösten och vintern. 
Lördagförmiddagar 10.00-13.00  
på Församlingsgården i Svärdsjö

Uppstart 24/10 kl 10.00-13.00 
Församlingsgården Svärdsjö

Anmälan och frågor:  
ingela.blomstrom@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0246-79 89 09

Jippi Pippi!

Linda Hunter och Ida Spange
Pippi fyller 75 år
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Tack till dig som är medlem! 

Tack vare alla er som vill vara medlemmar finns en bredd av 
verksamheter och mötesplatser för människor i livets alla 
skeenden.

Det här bidrar du till med ditt medlemsskap

372 gudstjänster firades, vilket samlade 13 871 besökare.
Vi hade 189 dop, vigslar och begravningar med 8 836 besökare

Barngrupper, barnkörer, 
blåsorkester, kyrkokörer, 

filmträffar för familjer, konfirmandverksamhet, ungdomsgrupp, 
samarbete med skolor, föräldraträffar,

samarbete med ABF kring studiecirkel om förintelsen, 
kristendomsskola, bibelträffar, filmträffar, 

samarbete med Bygden Bryr Sig, 
stöttning till människor via diakonifonden, 

”UTSIKT”-föreläsningar, lunchträffar, 

sopplunch, frukostträffar, 
gemensamt julfirande, 

hembesök, enskilda samtal,  
syföreningar, uppvaktningar av äldre,  

miljöarbete, internationell grupp, 
aktiviteter vid uppmärksammandet kring att Carl Larsson avled för 100 år sedan, 

skötsel av våra kyrkor och kyrkogårdar,  
julmarknad, julspel, luciafirande, 

och mycket mycket mer.

Det finns personer som väljer att  
avsluta sitt medlemskap i Svenska kyr-
kan, många av dessa i samband med 
att deklarationen kommer. Det är  
naturligtvis tråkigt med varje individ 
som inte vill vara en del av vår gemen-
skap. Alla som lämnar kyrkan är såklart 
välkomna att åter gå med, om man  
ändrar sig. Det kostar en peng att vara 
med i kyrkan, men genom medlems- 

avgifterna kan vi bedriva alla verksam-
heter. Här nedanför ger vi ett smak-
prov på vad som görs och gjorts den 
senaste tiden i våra tre församlingar.

Under det här året har en organisa-
tionsförändring gjorts för att ge mer 
tid för prästerna åt det församlings- 
byggande arbetet och minska på tiden 
för administration.

Siffror från 2019

Det här bidrar du till med ditt medlemsskap

Under sommaren var det 31 konserttillfällen med 2 962 besökare
Öppna förskolan hade 3 063 besökare

Siffror från 201910 11
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Oktober
Torsdag kl 18.00
ÄLGMÅLSBÖN
Enviken

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00
GUDSTJÄNST
Sundborn

Söndag kl 18.00
MÄSSA
Svärdsjö

Torsdag kl 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl 15.00
GUDSTJÄNST MED 
SMÅ OCH STORA
Enviken

Söndag kl 18.00
MÄSSA
Sundborn

Torsdag kl 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl 18.00
MÄSSA
Enviken

Torsdag kl 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Fredag kl 18.00
MINNESGUDSTJÄNST
Ute på Lumshedens kyrkogård 
– inställt vid dåligt väder

Lördag kl 16.00 -20.00 
(se notis på sid 15)
MINNESGUDSTJÄNST
Svärdsjö, Enviken & Sundborn

Kalendarium

11
8

12

1

15

22

25

19
November

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl 16.00
VANDRINGSGUDSTJÄNST 
(se särskild notis)
Sundborn 

Torsdag kl 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00
GUDSTJÄNST
Enviken

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Sundborn 

Söndag kl 18.00
MÄSSA
Svärdsjö

Torsdag kl 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Svärdsjö

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl 18.00
MÄSSA
Enviken

Alla helgons 
dag

5

30

Det händer i våra kyrkor

29
8

Söndagen 
före dom- 
söndagen

15

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00
GUDSTJÄNST
Boda missionskyrka

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Enviken

Söndag kl 18.00
MÄSSA
Sundborn

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST
Svärdsjö

Söndag kl 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST
Enviken

Söndag kl 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST
Sundborn

22
Dom- 

söndagen

26

29
1 i advent

Tacksägelse-
dagen

18

31

Om det blir inställt
Vi lever i en oviss tid. Myndigheternas 
rekommendationer påverkar mycket 
verksamhet i samhället, så även i kyrkan. 
All kyrklig verksamhet är preliminär och 
kan komma att ändras, beroende på om 
50-gränsen ändras, om smittan kommer 
att öka eller av andra skäl. Tills vidare gäller 
den information som vi går ut med, men vi 
reserverar oss för förändringar.

I Svenska kyrkan finns två sakrament: dop 
och nattvard. Sakrament betyder ”helig 
handling” och är i luthersk tradition något 
som Jesus ska ha instiftat och som har ett 
yttre tecken (vatten och bröd/vin). 
 I sakrament möts himmel och jord,  
människa och Gud på ett särskilt sätt.  
Vi får del av Guds gåvor: nåd, gemen- 
skap och syndernas förlåtelse. 

Under coronatiden har pastoratet valt 
att inte fira nattvard, men efter samråd 
med stiftet har vi tagit beslut om att åter 
börja. Vi gör anpassningar för att se till att 
utdelandet sker så säkert som möjligt. Om 
smittoläget skulle förvärras kommer vi att 
fundera kring att åter ta uppehåll kring 
nattvardsfirandet.

Återgång till nattvard!

1312
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Sommaren som gick var väntans tider 
för mig. En liten (ganska stor!) hund-
valp skulle bli vår i slutet av augusti. Vi 
var med redan från det att ultraljudet 
bekräftade att där fanns valpar i magen 
och förlossningen den 11 juni gick bra.

De första bilderna på de små blinda 
underverken som sökte sin mammas 
juver var ljuvliga. På midsommar- 
afton berättade vi för nära och kära att 
familjen skulle utökas och delade gläd-
jen över det som skulle komma. Två 
dagar efter det så kommer min man 
in till mig när jag står i köket. Han är  
alldeles vit i ansiktet och säger ”Hon 
har dött, valparnas mamma är död”. Vi 
var så klart chockade båda två och till-
sammans med uppfödaren förtvivlade. 
En nybliven mamma med allt nytt liv 
omkring sig, där borde inte döden få 
finnas, så kändes det. Vi undrade hur 
det skulle bli? Vad som skulle hända 
med valparna? Uppfödarna som så-
klart var i sorg fick nu lösa det praktiska  
med att flaskmata valpar varannan 
timme. Som så ofta i krisens närhet så 
finns det praktiska där och kräver oss 
och vår närvaro. Allt annat får stå på 
vänt. Det blir väldigt tydligt vad som är 
viktigt och vad som kan vänta. 

När jag skriver det här så har tiden gått 
och filmerna från uppfödaren visar 

spralliga och ivriga valpar som hoppar 
omkring fulla av liv och bus. Snart får 
vi hämta hem henne, vår valp. Hon 
var den minsta i kullen när hon föd-
des men är nu så gott som ikapp sina 
syskon. Sorgen efter valparnas mamma 
finns kvar men där finns också utrym-
me för nytt liv och nya upptäckter. Jag 
tänker att den här berättelsen säger 
viktiga saker om krishantering. Den 
visar hur det praktiska hamnar i fokus 
och att det där och då inte finns någon 
tveksamhet kring vad som är viktigt 
och värdefullt. 

På ett sätt kan man säga att vi alla nu-
mera delar erfarenheten av att leva i 
krisens närhet. Jag tänker på den pan-
demi som präglat det här året. Det har 
så klart varit svårt för de flesta av oss. 
Samtidigt har det också visat hur villiga 
vi är att hitta lösningar när vi står in-
för svårigheter. Att det praktiska sätter 
igång oss och att krisen också utmejslar 
vad som är viktigt. Vi har dagligen kun-
nat läsa om omsorgen om de som är 
som mest utsatta och vreden när vi 
misslyckats med det som var ambitio-
nen. Just det säger viktiga saker om oss 
människor och ger hopp inför fram-
tiden. Margareta Melin, författare och 
poet, sätter ord på något av det som 
den här tiden tydliggjort i en av sina 

Kris som ett sätt 
att skala av

dikter. Där finns det som också Jesus 
visar med sitt liv. Att kris och lidande  
inte har sista ordet. Att livet är en  
rörelse mot Livet.

Utan smärta inget liv som lever, 
ingen växt.

Ingen kärlek utan sårbarhet och sår.

Ingen fullhet utan saknad sen
–  sol som går i moln.

Låt oss inte frukta livets smärta:
Den gör ont men gör oss inte illa.

Låt oss ta det bittra med det ljuva
– äppelblom och vinterns nakna 
gren.

Camilla Vallhagen
 präst Sundborn

Allhelgona
Ljuständningsgudstjänsterna brukar 
vara uppskattade och välbesökta 
gudstjänster, men under coronapan-
demin är det svårt att genomföra 
dessa som vanligt. 
Därför ser allhelgonafirandet 2020 
ut så här:

Fredag 30/10 kl 18.00
Minnesgudstjänst  
på Lumshedens kyrkogård,  
Inställt vid regn.

Lördag 31/10  
Kyrkorna är öppna hela dagen. 
Mellan klockan 16.00 och 20.00 
finns präster och diakon på plats. 
Vi kan ordna en enskild andakt för er 
närstånde till avlidna, men det finns 
också möjlighet att tända ljus och 
sitta en stund i kyrkbänken.

Under eftermiddagen kommer 
det att varieras mellan musik och 
tystnad. Både körsång, orgelmusik, 
inspelad musik och andra instrument 
kommer att förekomma.

15
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Det blir film under tre höst-
mörka kvällar i Församlings-
gården, Svärdsjö. Pastoratet 
och Kråkan Kultur & Teater vill 
gärna erbjuda dessa stunder 
av gemenskap medan vi ser 
film och – de som vill – pratar 
en stund efteråt. Filmerna är 
lättsamma och roliga – det 
behövs nu. 

Tisdag 29 september kl 18.30
Julie och Julia, 2009
regi Nora Ephron, 2 tim.

Den här filmen är baserad på två sanna  
historier. Julie Powell drabbas av en 
30-årskris och bestämmer sig för att 
starta ett matprojekt; hon ska laga 524 
maträtter efter recept i Julia Childs 
(Meryl Streep) ”Det goda franska  
köket” och bloggar om det. Julia Child 
var en legendarisk tv-kock i USA  

redan under 1960-talet, som satt sig in 
i fransk matlagning under sin tid i Paris 
under 50-talet tillsammans med maken,  
som var diplomat. Men livet är ju inte 
bara mat…

Tisdag 27 oktober kl 18.30 
Lost in translation, 2003
regi Sophia Coppola, 1 tim. och 45 min.

Bob Harris (Bill Murray) är en skåde-
spelare från USA, ensam i Tokyo, som 
ska spela in reklamfilm för ett japanskt 
whiskymärke. I det luxuösa hotellets 
bar blir han bekant med Charlotte 
(Scarlett Johansson). Hon är en ung 
amerikansk kvinna som just har avslu-
tat sina filosofistudier och är i Tokyo 
tillsammans med sin man, en kändis- 
fotograf  på uppdrag. I filmen får vi 
följa hur de trots åldersskillnaden upp-
täcker att de har mycket gemensamt 
och hur de utforskar det myllrande  
Tokyo, de japanska sederna och  
varandra.

... det är en fråga som nog ganska få 
vuxna ställer till sina barn. 

Barn av idag spenderar mycket tid på 
nätet. Där finns många fantastiska 
möjligheter, men också fällor i form av 
utnyttjande, mobbning och näthat. I 
värsta fall kan nätberoende utvecklas. 

Hur kan vi förhålla oss till detta och 
sätta sunda gränser – utan att det blir 
ständiga konflikter? 

Hur kan vi som föräldrar skapa trygga 
förutsättningar för att barnens liv på 
nätet ska bli så roligt och lärorikt som 
det faktiskt kan vara? 

Hur kan vi vuxna skapa en nyfiken 
hållning? 

Hur pratar vi med våra barn om deras 
liv på nätet?

Jenny Ärnlöv, präst, ger input utifrån 
kriminolog Maria Dufvas bok ”Mitt barn 
på nätet”, visar några tankeväckande 
Youtube-klipp och leder samtalet. 

Envikens sockenstuga 
lördag 21 november  
kl. 15.00-17.30
Alla intresserade är varmt välkomna! 

Hur har du haft 
det på nätet idag?

Julie och Julia
Tisdag 29 september

Tisdag 17 november kl. 18.30 
Solsidan, 2017
regi Felix Herngren och Måns Herngren, 

1 tim. och 40 min.

Solsidan är en svensk komedi, baserad 
på karaktärerna i den populära TV- 
serien med samma namn. Alex (Felix 
Herngren) och Anna (Mia Skäringer) 
bestämmer sig för skilsmässa. Filmen 
handlar om relationer, om hur det är 
att leva tillsammans och innehåller 
både glädje och sorg.

Film i coronatid
Men vi måste förstås förhålla oss till de 
restriktioner som gäller, så max 20 per-
soner får plats för att vi ska kunna hålla 
rätt fysiskt avstånd. Fika och biogodis 
får vi tyvärr avstå ifrån. Sista filmkväl-
len lottar vi ut några av de filmer, som 
vi har visat under de senaste åren.
Välkommen att anmäla dig, till en eller 
flera filmkvällar, genom att ringa eller 
skicka ett sms på 070-680 85 08.

Satu Sundström,  
ideell representant  

för Svärdsjö församling

Lost in  
translation
Tisdag 27 oktober

Solsidan 
Tisdag 17 november 

Tre filmkvällar i höst

17
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Våra fastigheter & kyrkogårdar
Sommaren har nu övergått i 
höst och med den kommer 
en färgsprakande kavalkad 
på våra kyrkogårdar. Vad har 
då hänt sedan i våras?
Enviken
136 st bevattningslådor har grävts ner 
för att dels spara tid när det gäller be-
vattning av skötselgravar men även för 
att öka kvalité och livslängd på blom-
morna. 

Taket på gravkapellet har borstats rent 
från mossa och därefter tjärats. 

Den lilla dammen som fanns i anslut-
ning till det nybyggda garaget har lagts 

igen av säkerhetsskäl då risken har varit 
överhängande att någon skulle ha kun-
nat ramla i.

Envikens kyrka har nu blivit utrustad 
med en helt ny ljud- och ljusanlägg-
ning vilken vi hoppas ytterligare skall 
förstärka upplevelsen i kyrkan.

Sundborn
Konstbevattningen på kyrkogården 
har under flera år bara fungerat till 80%  
men har efter en omfattande renove-
ring och uppgradering återfått sin fulla 
funktion.

Såväl taket på Sundborns kyrka som 
klockstapeln har fått en välbehövlig 
översyn med efterföljande tjärning.

Stentrappan vid Sundborns kyrkas 
södra ingång har lagts om då trappen 
hade satt sig och lutade in mot kyrko-
väggen med den påföljden att regn-
vatten rann mot kyrkan och inte ifrån.

En effekt av att rampen för rörelse-
hindrade byggdes var att kyrkporten 
och dess tröskel har fått genomgått 
en anpassning för att hålla tätt. Den 
tidigare höga tröskeln är nu borta till  
förmån för rörelsehindrade. 

Svärdsjö
En omfattande restaurering av Svärd-
sjö kyrkogårds konstbevattningssys-
tem inklusive införskaffandet av en 
ny bevattningspump har genomförts 
under året. 

Då Svärdsjöstigen går längs Svärdsjö 
kyrkogård har vi inlett ett röjnings- 
och uppsnyggningsarbetet i anslutning 
till gravkapellet. Gamla gravstenar har 
tagits bort och markytorna har börjat 
snyggas till, allt för att skapa en trevlig- 
are miljö kring stigen och begravnings- 
kapellet.

Den nya askgravplatsen ut mot  
Borgärdesvägen färdigställdes på för-
sommaren och har tagits i bruk.

Grässlänten vid Församlingsgården 
ner mot Borgärdesvägen har restaure-
rats. Träd och stubbar har tagits bort, 
marken har frästs upp och gräsfrön har 
såtts.

Överliggarna på räcket kring kyrktrap-
pan vid Svartnäs kyrka har ersatts med 
nytt virke.

Konstbevattningen i Svartnäs har fått 
en välbehövlig genomgång och upp-
graderats.

Lumshedens kapell har fått en hänvis-
ningsskylt ute vid riksväg 880.

Ny ljusbärare har 
monterats vid min-
neslunden på Lums-
hedens Kyrkogård.

För att skapa en trev-
ligare och fräschare 
miljö för såväl besök- 
are som personal har 
en ny och effektivare  
toalett installerats i 
Lumshedens kapell.

Med dessa rader 
hoppas vi ha beskrivit 
lite av vad som hänt 
under perioden. Nu 
går vi mot hösten 
och våra kyrkogårdar 
kommer att byta kläd-
sel för att vara rustade 
mot de årstider som nu kommer. 

Det är vår förhoppning att ni även 
fortsättningsvis kan uppleva avkopp-
ling och själslig ro och njuta av er vis-
telse på våra kyrkogårdar.

Med en önskan om en skön sensom-
mar och en vacker höst.

Torsten Byström
kyrkogårds och  
fastighetschef
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Nu är pastoratets  
expedition i Svärdsjö åter 

öppet för besök!
Tisdag-torsdag 13.00-15.00  

Välkommen förbi!

Sommaren är slut. Luften har fått tyd-
ligt inslag av höst och björkarna börjar 
gulna. För kyrkorådet innebär hösten 
budgetarbete inför år 2021, som vi alla 
hoppas ska bli ett ”normalt” år. Vi ser 
tillbaka på föregående år och vad som 
hänt hittills i år. Våra anställda och led-
ningsgruppen har allt sedan i våras ar-
betat med av ta fram bra underlag. Det 
är viktigt att se till att verksamheten är 
bred, att den är välkomnande och lätt 
nåbar för alla åldrar. Uppdraget är stort 
och vi vill leva upp till att vara en del av 
en vid folkkyrka, där alla är välkomna.

Kyrkoval 2021
Det har snart gått tre år av mandatperi-
oden. Nästa år är det kyrkoval igen. Vi 
ska välja goda ledamöter till kyrkomö-
tet, Västerås stift och till vårt eget pasto- 
rat med våra tre församlingar. Lokalt 
hos oss ska vi utse 25 ledamöter och 
dessutom ersättare till kyrkofullmäk-
tige, som är pastoratets högsta beslu-
tande instans. Bland kyrkofullmäktiges 
medlemmar väljs sedan kyrkorådet, 
pastoratets styrelse. Kyrkofullmäktige  
väljer också ett församlingsråd för  
varje församling.
För att vara valbar ska man ha fyllt 18 
år och vara medlem i Svenska kyrkan 
och döpt i Svenska kyrkan eller annat 
samfund. 
Det är de folkvalda ledamöterna som 
styr verksamheten och lägger riktlinjer-

na. Kyrkoherden leder sedan tillsam-
mans med våra anställda arbetet.
Hos oss finns i nuläget två grupper, 
nomineringsgrupper. Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna är ena gruppen 
och Levande Kyrka en lokal grupp, 
som endast ställer upp till valet i vårt 
kyrkofullmäktige.

Förtroendevald
Att vara förtroendevald ger dig möjlig- 
het att påverka kyrkans verksamhet 
inte minst lokalt. Du kommer in i en 
välkomnande gemenskap. Du får nya 
intryck och kunskaper om kyrkan  
lokalt och övergripande, men du får 
också kunskaper om byggnader, his-
torik, kultur och etiska värderingar. 
Du kan vara med och hjälpa till om vi 
drabbas av svåra situationer genom det 
kris- och beredskapsarbete kyrkan står 
redo för. 

Välkommen
Är du intresserad att vara med så hör 
gärna av dig. Du behövs! Enklast når 
du kontakt med någon förtroendevald 
genom att titta på pastoratets hemsida. 
Du hittar säkert någon du känner igen 
där och kan på så sätt få veta mer och 
komma med i den nomineringsgrupp 
du vill vara del av. Varmt välkommen!

Hans Matsols
ordf. kyrkorådet

Höst igen

Från Kyrkorådet

Helvete – och himmel
Det är långt ifrån enkelt att vara  
förälder. Det är lätt att känna sig otill-
räcklig och misslyckad. Frestelsen att 
bara visa upp det lyckade, lyckliga  
familjelivet är stor, inte minst i ett 
samhälle där så stor del av våra liv levs 
på ytan, på nätet och i sociala medier. 
Men hur ser egentligen verkligheten 
ut?

Envikens församling bjuder återigen in till 

föräldrakvällar 
De här kvällarna lämnar vi solskenshis-
torierna hemma, vältrar oss i frustra-
tion, maktlöshet och problem. Och så 
ser vi vad som kommer ut av det. 

Man behöver inte vara med på alla 
träffarna, funkar det bara en gång är 
du lika välkommen. 

Samtalsledare Jenny Ärnlöv, präst och 
fyrbarnsmamma  Ingen föranmälan. 
Vid frågor, ring Jenny, tel.0246-79 89 25.

Torsdagar kl. 19.15–21.00  
i källaren,  Envikens Sockenstuga

5 nov och 12 nov  
– för dig med småbarn

19 nov och 26 nov 
– för dig med äldre barn 

Tack Annika
I augusti har Annika Östberg, 
som har arbetat hos oss som 
barnledare och värdinna, valt att 
avsluta sin tjänst för att söka nya 
utmaningar. Vi önskar Annika 
all lycka i framtiden!

Envikens kyrkokör 
startar verksamheten 3/9  
kl 19 .00 
i Envikens Sockenstuga.
Vi kommer att öva enligt  
följande schema.
Vecka 1 : Damstämmor
Vecka 2 : Herrstämmor 
Vecka 3 : Alla stämmor i kyrkan

Nya sångare är varmt välkomna!

Svärdsjö kyrkokör
är en blandad kör som övar på 
torsdagar i församlingsgården.Vi 
sjunger vid vissa helger i kyrkan 
och även vid andra tillfällen.
Är du intresserad att vara med oss? 
Hör av dig till Walters Börje  
0246-79 89 12, borje@edenius.be

Sundborns kyrkokör
Vi övar onsdagar kl 19 i för-
samlinghemmet enligt rådande 
restriktioner.
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Dop
Det finns lite olika sätt att tänka kring 
dop. Ett alternativ är att ha ett dop 
med färre gäster än vad man tänkt sig 
i kyrkan, i hemmet eller i trädgården. 
Man kan också ha ett mindre dop för 
den närmaste familjen och sedan ha 
dopfest för släkt och vänner längre 
fram. Det är också möjligt att vänta 
med dop och sedan döpa en ettåring, 
det går såklart lika bra som att döpa en 
liten bebis!

Vigsel
Några har valt att ha en liten vig-
sel, kanske bara med brudparet och 
vittnen, för att sedan ha en välsignelse 
över äktenskapet i kyrkan när coro-
nasituationen har lagt sig. Det kan bli 
en stämningsfull och intim vigsel bara 
med några fåtal.

Begravning
Det är möjligt att ha begravning i 
våra kyrkor för de gäster som inte är i 
riskgrupper. Vi för samtal med be-
gravningsbyråerna kring hur vi bäst 
kan ordna begravningarna tillsam-
mans. Ofta tar begravningsbyråerna 
anmälningar, så att vi vet hur många 
som kommer till begravningen. Det 
är möjligt att ha begravningen ute på 
kyrkogården, om det är jordfästning.

Det är möjligt att ha en liten begrav- 
ning och sedan en ceremoni vid urn- 
nedsättningen, eller att kremera 
kroppen och ha begravning med urna. 
Urnan behöver gravsättas senast ett 
år efter begravningen. Tillstånd kan 
ges att gravsätta urnan senare, denna 
ansökan skickas då till Länsstyrelsen.

Kalle Bengtz
kyrkoherde

Hur fungerar det med dop, vigslar 
och begravningar under Corona?
I skrivande stund gäller att max 50 personer får samlas och att människor i riskgrupper  
ska begränsa sina sociala kontakter.

Många funderar över hur man ska göra med dop, vigslar 
och begravningar under rådande omständigheter.  
Här kommer lite tankar, hör gärna av er till expeditionen  
eller till församlingsprästerna så kan vi hjälpa er med att 
ordna kring högtiden så fint som möjligt.

Kontaktuppgifter till oss

Präster
Kalle Bengtz, kyrkoherde  kalle.bengtz@svenskakyrkan.se    0246-79 89 06
Jenny Ärnlöv, Enviken jenny.arnlov@svenskakyrkan.se 0246-79 89 25
Camilla Vallhagen, Sundborn camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se 023-669 63 01 
Präst, Svärdsjö – vakant 

Diakoni
Ingela Blomström, diakon ingela.blomstrom@svenskakyrkan.se 0246-79 89 09

Musiker
Walters Börje Edenius, Svärdsjö  borje@edenius.be  0246-79 89 12, 070-666 96 55

Jonas Pehrs, Enviken  jonas.pehrs@svenskakyrkan.se  0246-79 89 24
Margareta Hälleberg 
Störling, Sundborn margareta.storling@svenskakyrkan.se 023-669 63 02

Barn och Ungdom
Maria Emanuelsson, Enviken  maria.emanuelsson@svenskakyrkan.se 0246-79 89 21
Johan Halvarsson, Svärdsjö johan.halvarsson@svenskakyrkan.se 0246-79 89 05
Sofia Hansson, Sundborn sofia.hansson@svenskakyrkan.se 023-669 63 03
Christina Stoor Berglund, Sundborn christina.stoor.berglund@svenskakyrkan.se  023-669 63 04

Ekonomi
Karin Norling, kamrer karin.norling@svenskakyrkan.se 0246-79 89 02

Service och kyrkogård
Torsten Byström,  torsten.bystrom@svenskakyrkan.se 0246-79 89 16
kyrkogårds och fastighetschef 
Nils-Erik Eriksson, Svärdsjö nilserik.eriksson@svenskakyrkan.se 0246-79 89 07
Ove Nicklasson, Svärdsjö ove.nicklasson@svenskakyrkan.se 0246-79 89 10
Jesper Johansson, Enviken  jesper.johansson2@svenskakyrkan.se 0246-79 89 23
Johan Backlund, Enviken  johan.backlund@svenskakyrkan.se  0246-79 89 22
Henrik Murmester, Sundborn henrik.murmester@svenskakyrkan.se 023-669 63 05

Hans Matsols, Kyrkorådets ordförande     hans.matsols@svenskakyrkan.se
Kyrkorådet

FÖRSAMLINGSEXPEDITION 
Soldatvägen 12, 790 23 Svärdsjö

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Växel, bokning av dop, vigsel och begravning  0246-79 89 00
Lena Halvars Hedman - övriga ärenden  0246-79 89 01
www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Öppettid: tisdag - torsdag 13.00–15.00
Fondmottagning i Enviken: 
torsdagar kl.10.00-12.00.
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Syföreningarna 
... och matträffarna är inställda  
under hösten.

Björkboda blås 
Tisdagar kl 18.30  fr.o.m. 1/9
i Envikens sockenstuga.
Välkommen med i blåsargemenskapen 
med ditt bleck- eller träblås-  
instrument.
Ledare: Jonas Pehrs

Öppna 
förskolan 

Barnkörer
Joykids 
Barnkör i Lingheds bystuga, Linghed 
torsdag 16.00-17.30 
Ledare: Johan Halvarsson

Tonfåglarna
Barnkör i Sockenstugan, Enviken. 
F-klass - åk 1  tisdag 13.30-15.00
åk 2-3  torsdag 13.30-15.00
Ledare: Maria Emanuelsson

Musikalgrupp
i Sundborns församlingshem
torsdag 17.00-19.00
åk 4-6
Ledare: Sofia Hansson

Kyrkokörer
Svärdsjö & Envikens kyrkokörer
Torsdagar kl 19
Svärdsjö Församlingsgård resp.  
Envikens Sockenstuga
Ledare: Börje Edenius, Jonas Pehrs

Sundborns kyrkokör
Onsdagar kl 19
Sundborns församlingshem
Ledare: Margareta Störling

Barngrupper
OBS! föranmälan till resp. ledare.  
Max 15 barn/grupp.

Joy Svärdsjö
åk 4-6 tis kl.15:30-17.30
Ledare: Johan Halvarsson

Joy Enviken
åk 4-6 ons kl.15.00-17.00
Ledare: Maria Emanuelsson

Barngrupp Sundborn
åk 1-3 tors kl.14.00-16.00
Ledare: Sofia Hansson

Vi prövar något nytt under hösten 
genom utomhus-öppnis! Vi utgår från 
församlingsgårdarna och går iväg till 
någon fin plats utomhus.  
Medtag eget fika.

Svärdsjö tisdag 9.30-10.30 
Enviken fredag 9.30-10.30
Ledare: Maria Emanuelsson

Sundborn fredag 9.30-10.30
Ledare: Christina Stoor Berglund

Kontaktuppgifter till ledare, se sid 23.


