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Påskreflektion
När kan vi få återgå till något slags 
normalläge igen? Vi vet ju inte riktigt 
det än och det är lite av påskaftonens 
ovisshet över hela pandemin. Men det 
är lika visst varje kyrkoår: efter påsk-
aftonen kommer alltid påskdagen. 
sid 14-15

retreat i sundborn   sid 3

stödgrupper för barn & unga sid 8

sommarkonfirmation sid 10 

kalendarium med reservation sid 12-15

thomas kommer tillbaka sid 20

var med och styr kyrkans  
verksamhet                    sid 23 

Gösta och Grund Bengt är jubilarer  
– på lite olika sätt   sid 4-7
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Ansvarig utgivare: Kalle Bengtz
0246-79 89 06

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

I det här numret berättar vi om två 
trotjänare – Grund Bengt och Gösta. 
Grund Bengt som har varit kyrkoher-
de i Svärdsjö fyllde hundra år i januari 
och Gösta har 2021 arbetat i pastoratet 
i 40 år.

När jag läser de fina berättelserna om 
dessa två blir det för mig tydligt att alla 
människor är länkar i en lång kedja 
som går genom historien. Några finns 
med länge på sina arbetsplatser, i sin 
förening eller i sin bygd, och andra un-
der en kortare tid. Nu är det vår tid att 
förfoga över den tid vi har fått här på 
jorden och här i bygden.

I församlingarna bidrar människor på 
olika sätt under sin tid här. Några gör 
ideella insatser, några besöker guds-
tjänster eller dop, vigslar och begrav-
ningar, andra kommer gärna till för-
samlingens gruppverksamheter. Andra 
människor har kyrkan som arbetsplats 
och finns under delar av arbetslivet eller  
under hela karriären i kyrkans tjänst. 
Tillsammans är vi kyrkan!

Den 12 juni är det tio år sedan jag själv 
kom till Svärdsjö församling som pas-
torsadjunkt. Det var verkligen en plats 
att trivas på, så efter första året fråga-
de jag om det inte fanns möjlighet att 
fortsätta tjänstgöra här. Svärdsjö för-
samling blev så småningom Svärdsjö- 
Envikens pastorat och 2018 blev även 
Sundborn en del av sammanhanget. Vi 

är på en meningsfull, intressant och gi-
vande resa – både för kyrkan och för 
mig personligen!

I slutet av november förra året fick vår 
familj den stora glädjen i ett nytt barn. 
Lillemor kom till oss och till världen! 
Under hösten och början av året har 
jag arbetat på, men från 11 februa-
ri väntar en annan tillvaro – att vara 
förälder på heltid fram till mitten av 
augusti. Thomas Söderberg kommer 
vikariera som kyrkoherde. Det känns 
tryggt och gediget. Thomas är ett  
bekant ansikte och namn för många 
i bygden. Han har varit kyrkoherde i 
Svärdsjö och Enviken i många år, vika-
rierat i Sundborn – och var 2008-2015 
biskop i Västerås stift. 

Jag hoppas att ni får en riktigt skön vår 
och sommar, så ses vi igen i höst som 
vanligt! Fram till dess ses vi säkert på 
byn eller i gudstjänst, som jag ser fram 
emot att kunna besöka som en vanlig 
församlingsbo. 

Allt gott!

Kalle Bengtz
kyrkoherde

Nu blir det barnen och jag ett tag

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

Coronareservation
Vi lever fortsatt i en oviss tid. 
Förhoppningen är att allt som står i 
församlingsbladet kommer att äga 
rum, men vi anpassar oss fortsatt 
efter myndigheternas rekommenda-
tioner och ser vad som är möjligt att 
genomföra. 

Håll utkik på vår hemsida och i prediko- 
turer för att hålla er uppdaterade! 

Kalle Bengtz
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Filmkväll 
Tisdag 27 april  kl. 18.30
i Församlingsgården,  
Svärdsjö
Välkommen att se Solsidan från 2017!

Ring eller skicka ett sms till  
Satu Sundström på 070-680 85 08  
och meddela att du deltar.

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.
Kostnad 200 kronor, då ingår  
frukost, lunch och fika.

Lördag 8 maj
Kl 9.00-16.00
Församlingshemmet i Sundborn

Retreat
En dag för kropp, själ och ande

Anmälan senast 23/4  
till Camilla Vallhagen 
Tel: 023-669 63 01 
076-940 63 01 
camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se 
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Grund Bengt  
Andersson  
100 år i år!

Efter prästvigningen tjänstgjorde han 
först ett år i Älvdalen, därpå kom 
Bengt till Fellingsbro Norra försam-
ling. 1952 gifte sig Barbro och Bengt, 
och de stannade i Fellingsbro tills flytt-
lasset drog till Hosjö 1961. I ett år var 
de kvar i träkyrkoförsamlingen innan 
de till nyåret 1962 flyttade in i kommi-
nistergården i Svärdsjö! Svärdsjö för-
samling blev Bengt och Barbro trogna 
fram till pensioneringen 1985! Då flyt-
tade de tillbaka till Hosjö och ”som-
marstugan” på Skutudden! Någon le-
dighet blev det inte tal om! Bengt hade 
satt sina spår där han dragit fram och 
nu var han välkommen tillbaka till sina 
f.d. församlingsbor i Fellingsbro! Även 

i Norrbärke och i Sundborn var han 
välkommen som glad pensionär

Engagerad
Som kantor hade jag stor glädje av att 
ha Grund Bengt med i kyrkokören! 
Hans kunnighet i andliga och språk-
liga spörsmål, gjorde att jag alltid var 
trygg och kunde få sakkunnig hjälp. 
Inför varje hösttermin samlades alla 
kyrkomusiker i stiftet till inspirations-
dagar. Då hade man kommit på att en 
av oss skulle bjuda in sin kyrkoherde 
att berätta: ”Så gör vi i vår församling” 
Andra året fick jag uppdraget! I total 
avsaknad på idéer frågade jag Bengt. 
”Vad roligt! Då gör vi så och så, sedan 

Bengt föddes i Nås den 31 januari 1921. Trettio år senare 
prästvigdes han för Västerås stift. Under många år var han 
en oerhört uppskattad präst i Svärdsjö församling. 
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kan vi göra det! Vi tar med det också, 
så kan vi göra… Bengt var direkt med 
på noterna och tänkte och planerade. 
Jag åkte bara med på hans idéer. Vi 
for till Sjövik! Vad hade jag gett mig 
in på? Min bil var full med bandspe-
lare, böcker och utklädningskläder. 
Efter vårt framträdande av ”Så gör vi 
i Svärdsjö församling!” Var det ingen 
som ville fortsätta med den program-
punkten. Jag fick veta av mina kolle-
gor att jag skulle vara tyst! För med 
Bengt som kyrkoherde och chef  kun-
de jag inte ha några problem ! Ja! de 
hade så rätt!

Sjunga kan han!
I Svärdsjö hade vi en av stiftets duk-
tigaste liturger. Många minns säkert 
Minnesgudstjänsten på nyårsafton, se-
nare i Allhelgonahelgen, då Bengt och 
Kyrkokören sjöng de engelska väx-
elsångsbönerna, Nunc Dimittis och 
Magnificat i vår stearinljusupplysta 
kyrka! Då kände sig kantorn oförskyllt 
bortskämd.

Bengt sjöng i kören många år efter 
pensioneringen och besökte oss ofta 
senare. En midsommardag satt vi till-
sammans och drack kaffe i sockenstu-
gan. När kyrkkaffet var slut samlades 
många runt Bengt! Alla ville hälsa! 
Alla ville prata! Alla ville träffa sin äls-
kade Grund Bengt och tacka för alla 
minnen! Så var det alltid! Bengt var sist 
från alla sammankomster!

Tack Bengt! för alla fina år tillsammans

Torsten Solén

Familj: Gift med Inga-Lill. När 
familjen flyttade in i lägenheten 
så var sönerna Niklas och Rickard 
fem och ett år.
Intressen: Jakt och skidåkning
Favoritprogram: Gillar natur-
program, tittar just nu på ”Jens i 
vildmarken” på Svt.
Musiksmak: 50-tals rock men 
också dragspelsmusik.
Skulle vilja resa till: Har varit i 
Amerika med familjen och skulle 
gärna återvända dit.

I september så är det 40 år sedan famil-
jen Andersson flyttade in i lägenheten 
på övervåningen i Församlingshuset i 
Sundborn och sen dess har Gösta haft 
en omsorgens blick över det som sker 
på udden. Det är många glömda lås och 
lampor genom åren som Gösta åtgär-
dat och för oss som rör oss i husen är 
det en trygghet att veta att han finns 
där också när vi inte är där och tittar 
till allt. 

Ville se tavlorna
När man bott och arbetat 40 år på ett 
ställe så finns det så klart mycket att 
minnas tillbaka på. Tiderna har föränd-
rats och det som var mer strikt förr har 
lättats upp med tiden, nu får barnen 
höras och synas på ett annat sätt säger 
Gösta, när jag ber honom beskriva vad 
han varit med om. Flera kyrkoherdar 
har såklart passerat genom åren och 
även andra medarbetare som gjort av-
tryck. På tal om passera så är ju också  
turisterna ett återkommande inslag i 

vår bygd. När familjen först kom hit 
behövde de aldrig låsa dörren men när 
åren gick så blev också besökarna mer 
initiativrika och en och annan påhåls-
ning in i lägenheten gjorde att de fick 
börja låsa ytterdörren. Gösta berättar 
om en gång när hans hustru Inga-Lill 
stod i trädgården och plockade hallon, 
då två damer gick förbi fram till deras 
källarförråd och öppnade dörren och 
gick in. Inga-Lill frågade vad de höll på 
med och de svarade henne att de ”ville 
se tavlorna”. Ja vad ska man säga, för-
samlingshuset har många dörrar men 
bara en leder till porträttsalen. ”Man får 
ta folk som de är och acceptera alla” sä-
ger Gösta och uttrycker därmed något 
av den vänlighet och lugn som vi alla 
förknippar med honom och uppskattar 
så mycket.

Tack Gösta för de här 40 åren,  
vi hoppas på 40 till!

Camilla Vallhagen
präst i Sundborn

Gösta Andersson   
hjälper till som vaktmästare i Sundborn

Vi som arbetar i Sundborns församling brukar kalla Gösta 
för ”Han där uppe” och så tittar vi uppåt och ler litegrann 
åt dubbeltydigheten. Just för att det säger något om både 
Gösta och om Gud. 

40 goda år med Gösta 
och hans familj
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Öppen fritidsgård
Falu kommuns kommunala ungdoms-
gårdar har stängt sina fysiska lokaler 
och istället skapat ett mobilt ung-
domsteam, för 13-19-åringar. Ungdo-
mar har hört av sig till pastoratet och 
berättat att de saknar en fast plats att 
vara på efter skolan. Under hösten och 
tidiga våren har pastoratets personal 
diskuterat möjligheten att öppna upp 
för ungdomarna.

I skrivande stund lever vi under strik-
tare restriktioner, men målet är att vi 

Vi vill gärna uppmärksamma 
att det finns stödgrupper 
för barn och unga i sorg som 
Svenska kyrkan och Region 
Dalarna samarbetar med att 
anordna. 
När det inträffar ett dödsfall i famil-
jen blir ingenting sig likt. Då kan det 
vara en hjälp att träffa andra som varit 
med om samma sak som vet vad det 
handlar om. Sorg är kanske inte bara 
tårar utan kan också vara ilska över det 
som hänt. Man kan vara lite känsligare 
än vanligt och ha lättare för att bli ir-
riterad och arg. Tillsammans pratar vi 
om vad som hänt, vad som blivit an-
norlunda och vad som hjälper i sorgen. 

Gruppverksamheter
Just nu gäller fortfarande striktare 
rekommendationer, men när smitt-
spridningen avtar och rekommendatio-
nerna medger, kommer vi öppna upp 
för mötesplatser igen. Barngrupper, 
barnkörer, syföreningar, kyrkokörer 
och mycket mer. 

Matträffarna innebär andra typer av 
anpassningar, så de kommer troligtvis 
att dröja lite längre. Vi längtar efter 
att träffa er snart igen och hoppas att 
tiden inte är långt bort då vi återigen 
kan öppna upp församlingarnas mötes-
platser!

Kalle Bengtz

Vi erbjuder åldersindelade grupper för 
förskolebarn till unga vuxna, bosatta 
i Dalarna, med fem till åtta deltagare 
per grupp. Det behöver ha gått minst 
sex månader efter dödsfallet och det 
gör inget om dödsfallet skedde för 
flera år sedan. Vid gruppträffarna ar-
betar vi med aktiviteter och övningar 
kring olika teman. Exempel på teman 
är minnen, känslor, vad som hjälper 
i sorgen och vad som är annorlunda. 
Vi kommer att träffa varje deltagare 
enskilt tillsammans med en vårdnads-
havare/vuxen innan grupperna startar 
för att ge information och svara på frå-
gor. Parallellt med grupperna erbjuder 
Svenska kyrkan föräldragrupper.

Maria Näslund
sjukhusdiakon

Stödgrupper för barn och unga

Kontaktperson vid frågor är Maria Näslund, sjukhusdiakon, 
Sjukhuskyrkan, Falu lasarett, tfn 023 – 49 26 54. 
Du kan också få kontakt via e-post: barnisorg@regiondalarna.se
Intresseanmäl via telefon 023–49 21 46 (Kuratorsenheten Falu lasarett) 
eller e-post barnisorg@regiondalarna.se

Medan vi väntar planerar vi!

kan öppna upp lokaler för ungdomarna 
så snart det är möjligt. Vi vill skapa en 
positiv miljö där vuxna finns närvaran-
de – både personal från kyrkan och 
ideella vuxna.

Mer information kommer kring ung-
domsgården så snart som vi är redo att 
öppna, när myndigheternas rekom-
mendationer och smittspridningen 
möjliggör detta.

Kalle Bengtz

I början av februari var det visitation i 
pastoratet. Kontraktsprost Margareta 
Carlenius och Västerås stift har varit 
på digitala besök för att genomlysa 
pastoratets verksamhet: bland annat 
gudstjänstliv, fastigheter, arkiv, barn-
verksamhet, ekonomi och förtroende-
valdas situation.

Söndag den 7 februari var det visita-
tionsstämma där prosten redogjorde 
för vad visitationen har kommit fram 
till. Om du vill ta del av stämmopro-
tokollet och talet så finns det på vår 
hemsida.

Digital visitation  
av kontraktsprosten
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Konfirmandtiden är en chans att till-
sammans få fundera kring saker man 
annars kanske inte pratar så mycket 
om: Vem är Gud? Vad händer efter 
döden? Var kommer Jesus in i bilden? 
Vad säger kyrkan? Frågor för många 
spännande samtal! Konfirmationstiden 
får ibland betydelse för resten av livet.

Pastoratets sommargrupp träffas i 
Enviken de tre första veckorna på 
sommarlovet 2021 plus några extra 
dagar under våren. Första träffen blir 
lördagen den 20 mars. För somma-
ren gäller: Första veckan i Envikens 
Sockenstuga, andra veckan läger med 
övernattning (bad, lek, lägereld, film, 

mat, fika…) och tredje veckan i Enviken 
igen. (Allt detta förstås förutsatt att 
Folkhälsomyndigheten och regeringen 
ger klartecken om att det är möjligt.) 
Konfirmationen är helt kostnadsfri och 
avslutas med konfirmationsgudstjänst 
första helgen i juli.

För anmälan eller info via länk  
https://tiny.cc/konfaises   

Mer information får du efter anmälan.

Har du några frågor,  
hör av dig till  
Jenny Ärnlöv, präst 
0246-79 89 25, 070-279 78 72 
(sms), jenny.arnlov@svenskakyrkan.se

Fortfarande möjligt  
att konfirmeras i sommar!
Konfirmation är en unik möjlighet att få nya vänner och tala 
om tro och livsfrågor i en gemenskap med både jämnåriga 
och vuxna. 

Anmälan och info
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Mars
Söndag kl. 11.00
DIGITAL GUDSTJÄNST
från Enviken

Torsdag kl. 18.00
AFTONBÖN
Enviken

Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Enviken

Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Sundborn

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

Torsdag kl. 18.00
AFTONBÖN
Enviken

Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Enviken

Söndag kl. 15.00
GUDSTJÄNST
Lumshedens kapell

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Sundborn

Kalendarium

14

11

Torsdag kl. 18.00
AFTONBÖN
Enviken

Söndag kl. 11.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Sundborn

Söndag kl. 15.00
MESSY CHURCH
Enviken

Måndag kl. 19.00
PASSIONSANDAKT
Enviken

Tisdag kl. 19.00
PASSIONSANDAKT
Envikens Missionshus

Onsdag kl. 19.00
PASSIONSANDAKT
Enviken

18 30

257

28
Palmsön-

dagen

29

3121
Jungfru 
Marie  

bebådelsedag

Det händer i våra kyrkor

1
Skärtorsdag

Torsdag kl. 18.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Svärdsjö 

Torsdag kl. 18.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
Enviken

Torsdag kl. 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Sundborn

Fredag kl. 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Svärdsjö

Fredag kl. 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Enviken

Fredag kl. 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Sundborn

Söndag kl. 11.00
PÅSKDAGSMÄSSA
Ekumenisk, Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
PÅSKDAGSMÄSSA
Enviken

Söndag kl. 11.00
PÅSKDAGSMÄSSA
Sundborn

Måndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Envikens missionskyrka
”Emmausvandring” från  
Sockenstugan kl. 10.30

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA 
Enviken

4
Påskdagen

8

April

Till dess att vi åter kan samlas som 
vanligt till gudstjänst, så sänder vi 
gudstjänster digitalt via pastora-
tets Facebooksida. Vi har planerat 
digitala gudstjänster till och med 

skolornas sportlov, vecka 9. Vi hoppas 
att vi åter kan samlas därefter, men ett 
nytt beslut kommer att fattas när vi 
kommer närmare, då vi vet mer om hur 
smittoläget ser ut.

Gudstjänster digitalt

www.facebook.com/svardsjoenvikensundborn
Söndagar kl 11.00

2
Långfredag

5
Annandag 

påsk
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Det händer i våra kyrkor

April

15

17

11 25Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 16.00
MÄSSA
Enviken

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl. 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Enviken

Söndag kl. 16.00
MÄSSA
Sundborn

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Svartnäs

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Enviken

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

6

2

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Enviken

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 15.00
GUDSTJÄNST
Lumshedens kapell

Söndag kl. 16.00
MÄSSA
Svärdsjö

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Maj

Siffror från 2019

27

30
Heliga  

trefaldighets  
dag

Maj
9

Bönsöndagen

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl. 11.00
PINGSTMÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
PINGSTMÄSSA
Enviken

Söndag kl. 11.00
PINGSTMÄSSA
Sundborn

Måndag kl. 16.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Borgärdesv. 7A, Svärdsjö

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Sundborn

Söndag kl. 16.00
MÄSSA
Enviken

20

13
Kristi himmels-

färds dag

Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Sundborn

Söndag kl. 15.00
MESSY CHURCH
Enviken

Söndag kl. 16.00
MÄSSA
Svärdsjö

Torsdag kl. 8.00
GÖKOTTA
Skoglundsgården - Enviken

Torsdag kl. 8.00
GÖKOTTA
Stora Hyttnäs – Sundborn

Torsdag kl 9.00
GÖKOTTA
Gammelgården - Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Enviken

Söndag kl. 16.00
MÄSSA
Sundborn

23
Pingstdagen

24
Annandag  

pingst

16

www.facebook.com/svardsjoenvikensundborn
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Budskapet är sant och lika fascineran-
de att möta varje gång. Den växtkraft 
som vi blir påminda om i förundran 
över den blomma som trängt igenom 
en väg som människor skapat. Eller 
fröet som just nu väntar på att få knop-
pa och slå ut. Vad växer vi av? Vad ger 
oss kraft så att våra inre knoppar kan 
få blomma ut?

Jag pratade med Lina på Omhulda i 
Svärdsjö som bland annat säljer blom-
mor och har utan tvekan betydligt grö-
nare fingrar än jag. Jag hörde med hen-

ne om vilka blommor som är tåliga och 
starka. Pelargoner har en fin förmåga 
att övervintra och blomma igen. Lök-
växter är bra på att lagra vatten. Palett-
blad är väldigt livskraftiga. Det finns en 
mängd olika förmågor som varje växt 
har som får den att växa på just sitt sätt. 
Men vi sa det i telefonsamtalet: något 
har de ändå gemensamt – någon behö-
ver ta hand om dem. 

Påsken är den största kristna högtiden 
och berättar att kristen tro bärs och 
närs av det glada budskapet om att Je-

Vad ger liv?

”Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom, asfalts-
vägens hårda mark och slå ut i blom”. En strof från låten, 
Våga vara den du är. En sång som jag sjungit många  
gånger med ungdomar. 

sus är uppstånden och därmed är livet 
störst. Gud är den som ger livsnäring, 
som omsluter och följer med oss un-
der det att vi växer och lever. En näring 
som aldrig tar slut, inte ens när vi dör. 
Sedan kan det vara olika emellanåt hur 
vi tar hand om växten, om oss själva. 
Men det är lugnt, behöver vi så tar vi 
bara en annan väg där växandet kan 
ta vid. För Gud släpper inte taget om 
några livsrötter.

Jag var nyligen nere i öppna försko-
lans lokaler i Svärdsjö. Det doftade av 
nymålade väggar. Jag kunde nästan ta 
på den saknad som rummet fylldes av 
efter familjer och barn som tar plats, 
pratar, leker och sjunger. Liv och kraft 
som kan fylla hela kyrkans rotsystem 
till bredden. Och frågan trängde sig 
på: när ska detta eländiga Corona-vi-
rus försvinna så att vi kan få återgå till 
något slags normalläge igen? Vi vet 
ju inte riktigt det än och det är lite av 
påskaftonens ovisshet över hela pan-
demin. Men det är lika visst varje kyr-
koår: efter påskaftonen kommer alltid 
påskdagen. 

Vad ger mig liv? Fundera på det. Och 
möts du och jag någon gång framöver 
så kan vi väl dela med oss av våra tan-
kar? För jag är förvissad om att i det 
delandet får vi möta vår Trädgårds-
mästare som aldrig slutar att vattna vår 
själsliga jord. Döden kan aldrig hindra 
detta: livet kommer att blomma igen. 

Fredrik Linder
präst i Svärdsjö

Påskens 
gudstjänster
Måndag 29 mars
PASSIONSANDAKT ENVIKEN KL 19.00

Tisdag 30 mars
PASSIONSANDAKT ENVIKENS  
MISSIONSHUS KL 19.00

Onsdag 31 mars
PASSIONSANDAKT ENVIKEN KL 19.00

Skärtorsdagen 1 april 
SKÄRTORSDAGSMÄSSA  
SVÄRDSJÖ KL 18.00
ENVIKEN KL 18.00
SUNDBORN KL 19.00

Långfredagen 2 april
GUDSTJÄNST  
SVÄRDSJÖ KL 11.00
ENVIKEN KL 11.00
SUNDBORN KL 11.00

Lördag 3 april 
Jesus är död och ligger i graven  
– kyrkorna är stängda

Söndag 4 april
MÄSSA 
SVÄRDSJÖ KL 11.00 - EKUMENISK
ENVIKEN KL 11.00
SUNDBORN KL 11.00

Måndag 5 april
EMMANUSVANDRING ENVIKEN
Samling kl 10.45 vid Envikens kyrka



18 19

Säga vad man vill om pandemin...men 
är det något den faktiskt tvingat oss till, 
är det just att hitta nya vägar och andra 
sorters mötesplatser! De flesta i digital 
form, men även andra. 

Hemkört!
Ett exempel är ”Hemkört”, som vi 
höll igång i pastoratet under maj och 
juni. Utifrån resonemanget ”Om folk 
inte kan komma till kyrkan, får kyrkan 
komma till dem!” värkte vi fram ett 
härligt ”Ring så spelar vi”- koncept. 
Vem som helst kunde beställa hem en 
utomhus-sångstund med andakt, vil-
ket faktiskt rätt många gjorde! Skulle 
det inte ha varit för pandemin, skulle 
vi sannolikt aldrig kommit på det sättet 
att vara kyrka. Så tack Corona för det! 

Annorlunda minnesgudstjänst
Ett annat exempel är våra minnesguds-
tjänster under allhelgonahelgen. Istäl-

Tack Corona! 

let för att som vanligt bjuda in till guds-
tjänst en bestämd tid, hade vi kyrkorna 
öppna så att man under flera timmar 
kunde komma och gå som man ville. 
Präst, musiker och vaktmästare fanns 
på plats, ljus för alla avlidna var tända, 
vacker musik strömmade från våra or-
gelläktare. Faktiskt ett för oss helt nytt 
sätt att vara kyrka den helgen – som 
uppskattades av väldigt många, både 
besökare, körsångare och personal! 
Kanske är det rent av bättre att göra så 
här, än som vi har gjort förr? Tacka i så 
fall Corona för det! 

Prästen kommer!
Ytterligare ett exempel som känns fint 
att lyfta fram är ”Prästen kommer!”. 
Då vi inte sen i mars haft möjlighet 
att komma och fira gudstjänst på våra 
äldreboenden, tänkte vi, före jul, till lite 
extra. ”Kan det gå att få till någon sorts 
gemenskap de strikta riktlinjerna till 

trots?” Undertecknad tog kontakt med 
Lyssfallet och frågade om det skulle 
vara möjligt att boka in sig i besöks-
rummet för anhöriga några gånger före 
jul och låta de boende som önskade, 
sitta ner för en musik- och kaffestund 
med prästen. Enkla affischer med dag 
och tid och faktiskt en oväntat stor 
uppslutning! Kyrkan brukar som regel 
komma till äldreboendena en gång i 
månaden och fira gudstjänst, kafferep 
med samtal och önskelåtar med allt 

Ett samtal som ständigt pågår inom kyrkan, är hur vi kan 
hitta nya vägar för att nå människor. Det är ofta glest i våra 
kyrkbänkar, i samhället i stort finns en ökande likgiltighet för 
religion (däremot ett växande intresse för andlighet i olika 
former) och i stora delar av västvärlden är Gud inte längre 
en självklar del i människors medvetande. 

från Jussi Björling, Pelle Karlsson och 
Anna-Lena Löfgren smäller nog så 
högt för alla inblandade! Ett nytt sätt 
att vara kyrka som vi kommer att fort-
sätta med, även när omständigheterna 
blir mer normala. ”Prästen kommer!” 
– tacka Coronan för det! 

Och betänk: I Guds händer kan grus för-
vandlas till ädelstenar! 

Jenny Ärnlöv,
präst i Enviken

Många funderar över hur man ska göra med dop,  
vigslar och begravningar under rådande omständigheter.  
Hör gärna av dig till expeditionen eller till församlings- 
prästerna så kan vi hjälpa till att ordna kring ceremonin,  
så fint som möjligt.
Du hittar alla kontaktuppgifter på baksidan av församlingsbladet.
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Den vänder sig till er som är gifta, 
sär- eller sammanboende, till er som 
är skilda eller på väg att skiljas, till 
dig som har gått igenom en separa-
tion och till dig som har svårigheter i 
kontakten med dina närmaste.

Du måste inte vara troende för 
att söka hjälp. Kyrkans familje-
rådgivning har respekt för varje 
människas tro och livsåskådning. 
Om och när dessa frågor kommer 
upp i samtalen är familjerådgivaren 
beredd att tala om dem.

Familjerådgivarna är utbildade  
socionomer, präster eller psykologer 
med fortbildning inom psykoterapi, 
par- och familjerådgivning och livs-
åskådningsfrågor. Vi har tystnads-
plikt och för inte heller journal.

Verksamheten finansieras av Svens-
ka kyrkan Falun och Svenska kyrkan 
Svärdsjö-Enviken-Sundborn.

Tidsbeställning och information: 
023-70 50 44

Avgift: 200 kr för par/familj och 
100 kr för enskild per tillfälle.

Besöksadress: Gruvgatan 2, 3 tr 
(mitt emot Kulturhuset tio14)

Svenska kyrkans familjerådgivning 
i Falun i samarbete med S:t Lukas 
Dalarna

Familjerådgivningen 
för alla som har svårigheter  
i sina nära relationer

Nu upplever vi en pandemi orsakad av 
ett virus. Det har pågått länge, och vi 
har tvingats till en fysisk distansering. 
Visst kan vi mötas digitalt eller genom 
telefonsamtal, men det blir aldrig det-
samma som att sitta vid samma bord 
eller dela stunder av glädje och sorg 
med den närhet som vi människor – 
likt alla andra sociala varelser – behö-
ver. Inte desto mindre kan vi bäras av 
hoppet om att mötas igen, med den 
närhet vi längtar efter. För egen del är 
det konstigt att inte kunna få känna 
den gemenskap det innebär att komma 
till kyrkan, sjunga och be tillsammans, 
kunna dricka kyrkkaffe och samtala 
med andra på ett nära och förtroende-
fullt sätt. Jag ser fram emot när vi åter 
kommer att kunna göra det!

Vi möts igen!

Så möts vi igen, när jag under våren 
och sommaren vikarierar för kyrko- 
herde Kalle i Svärdsjö, Enviken och 
Sundborn. Jag ser fram emot det också.  
Framförallt ser jag fram emot att få 
möta många av er ”på riktigt”, vid 
gudstjänster, dop, bröllop, begrav-
ningsgudstjänster och andra samman-
hang där vi vågar trycka varandras hän-
der och se varandras ögon.

Vi möts igen!

Thomas Söderberg

Den sången sjöngs ofta  
under Andra Världskriget,  
då människor skildes från 
varandra för kortare eller 
längre tid – eller för alltid. 
Det var en tid som skulle 
kunna kallas för en ”ond-
skans pandemi”. Men hop-
pet att återses och dela livet 
med varandra upphörde 
aldrig.

Vi söker

6 st FERIEARBETARE
varav 3 personer är placerade i 
Svärdsjö, 1 person är placerad i 
Enviken samt 2 personer placerade 
i Sundborn.

Till sommaren 2021 (v.25 tom 
v.32, uppdelat på perioder om  
3 eller 4 veckor efter överens- 
kommelse) söker vi medarbetare 
från 17 till 21 år för verksamheten 
på våra kyrkogårdar och övriga 
fastigheter i Svärdsjö, Envikens, 
Sundborns pastorat. Du måste 
ha fyllt 17 år innan anställningen 
påbörjas.  
Arbetstiden är 07.00 – 16.00.

Arbetsuppgifter: gräsklippning, 
grästrimning, ogräsrensning, rensa 
grusgångar m.m. 

Är du intresserad och vill veta mer  
kan du ringa till kyrkogårds- och  
fastighetschef Torsten Byström  
0246-79 89 16.

Välkommen med din skriftliga  
ansökan senast 2021-03 26
via mail till:  
svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Ange namn, adress, personnummer,  
telefonnummer, epost, något om  
dig själv samt om placering önskas i 
Svärdsjö, Enviken eller Sundborn.
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Vårens arbete i kyrkorådet kommer 
som andra vårar att ta upp och genom-
lysa pastoratets årsredovisning och 
verksamhetsuppföljning. Både våra 
egna valda revisorer och auktoriserad 
revisor granskar uppgifterna innan 
kyrkofullmäktige fastställer redovis-
ningarna.

Under våren ska vi lägga fram en verk-
samhetsplan. Vi har också inlett en 
kartläggning, som ska visa hur våra lo-
kaler används. Det är viktiga dokument 
för vår verksamhet nu men också för 
de närmast kommande åren.   

Det har nu gått fyra år sedan Svärdsjö, 
Enviken och Sundborn bildade eget 
pastorat. Det har blivit dags för kyr-
koval igen. Valet äger rum den 19 sep-
tember. Under tiden 2 mars till 15 april 
anmäler sig de grupperingar som vill 
ställa upp i valet. Då ska också listorna 
med de olika kandidaterna vara klara så 
att valsedlarna kan tryckas och skickas 
ut i god tid

Kyrkovalet inte ett val  
utan tre …
Val till nationell nivå
Kyrkomötet
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta 
beslutande organ. Ärkebiskopen, bisko-
parna och förtroende-valda ingår i kyr-

komötet, som har ansvar för Svenska 
kyrkans tro och lära. Kyrkomötet har 
också ansvar för kyrkans gudstjänster, 
övriga handlingar liksom den kyrkliga 
organisationen och de regler stiften och 
församlingarna ska följa. Svenska kyr-
kan är huvudman för begravningsverk-
samheten, som innebär ansvar för alla 
oavsett medlemskap i Svenska kyrkan. 

Val till regional nivå 
Stiftsfullmäktige i Västerås stift
Stiftens grundläggande uppgift är att 
stimulera och ha tillsyn över försam-
lingslivet. I fullmäktige ingår biskopen 
och förtroendevalda ledamöter. Stiftet 
har förvaltande uppgifter som till ex-
empel att stiftets skogar förvaltas väl 
och hållbart.  Utdelningen från skogs-
bruket ger viktigt ekonomiskt  tillskott 
till verksamheten i vårt pastorat. Stiftet 
kan ge stöd i juridiska, ekonomiska frå-
gor men även ärenden som rör bygg-
nader och kulturföremål.

Val till lokal nivå 
Kyrkofullmäktige i Svärdsjö,  
Envikens och Sundborns pastorat
Kyrkofullmäktige är högsta beslutande 
enhet i pastoratet. Kyrkofullmäktige 
består av förtroende-valda. Kyrkoher-
den har yttranderätt men inte besluts-
rätt. Här fastställs mål och riktlinjer för 
verksamheten. Budget och årsredovis-

Inför våren

Från Kyrkorådet
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ningar fastställs. Kyrkofullmäktige 
beslutar i alla viktiga och principiella 
ärenden.

Svenska kyrkan är en folk- 
kyrka, som välkomnar alla
För att leva upp till att vara folkkyrka 
är det viktigt att alla som är intressera-
de av att engagera sig i kyrkan, hör av 
sig. På pastoratets hemsida kan du se 
vilka som är valda nu. Kanske känner 
du någon som kan svara på dina frå-
gor och förmedla kontakt med den 
nomineringsgrupp du vill tillhöra.? 
I nuläget finns det två grupper, 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
och den lokala opolitiskt bundna 
gruppen Levande Kyrka i Svärdsjö, 
Envikens och Sundborns pastorat. 
Inger Wahlman, Danholn är grupp-
ledare för Socialdemokraterna och 
Hans Matsols, Enviksbyn är grupp-
ledare för Levande Kyrka.  

Är du intresserad av  
att påverka kyrkans arbete?
Tveka inte – du behövs!

Läs mer i spalten till höger.

Hans Matsols
ordförande i kyrkorådet

Vill du vara 
med och  
påverka?
Vi behöver ha represen-
tanter i alla åldrar och 
med olika erfarenheter 
och kunskaper och  
kanske just du är den  
som ska vara med? 
Kyrkovalet blir söndagen den  
19 september. I nuläget finns två  
nomineringsgrupper, Arbetarpar-
tiet Socialdemokraterna och den 
lokala opolitiskt bundna gruppen 
Levande Kyrka i Svärdsjö, Envikens 
och Sundborns pastorat. 

Vill du veta mer vad det innebär  
att vara förtroendevald i något  
av pastoratets delar? 

Kontakta
Levande kyrka - Hans Matsols,  
hans.matsols@svenskakyrkan.se

Socialdemokraterna -  Inger Wahlman, 
inger.wahlman@svenskakyrkan.se 

Senast 20 mars behöver vi din 
intresseanmälan.

Varmt välkommen!
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Kontaktuppgifter till oss

Präster
Kalle Bengtz, kyrkoherde  föräldraledig
Thomas Söderberg, vik kyrkoherde uthomas.soderberg@svenskakyrkan.se 070-727 19 45
Jenny Ärnlöv, Enviken jenny.arnlov@svenskakyrkan.se 0246-79 89 25
Camilla Vallhagen, Sundborn camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se 023-669 63 01 
Fredrik Linder, Svärdsjö fredrik.linder@svenskakyrkan.se 0246-79 89 13

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 & administration
Karin Norling, kamrer karin.norling@svenskakyrkan.se 0246-79 89 02
Johanna Stängnings,  johanna.stangnings@svenskakyrkan.se 0246-79 89 11
begravningsadministration

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

Bokning av dop, vigsel och begravning 0246-79 89 00
måndag - fredag 8.00–16.00

FÖRSAMLINGSEXPEDITION  & övriga ärenden
Lena Halvars Hedman - övriga ärenden 0246-79 89 01
Tisdag - torsdag 13.00–15.00    Endast telefonsamtal, ej fysiska besök. 
Soldatvägen 12, 790 23 Svärdsjö  svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat


