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Kyrkoval är viktigare än vad många 
ibland tänker sig. Visserligen finns det 
redan en grundläggande ideologi – om 
vi kan kalla det så – i kyrkan: Svenska 
kyrkans tro, bekännelse och lära. Men 
valet handlar till stor del om hur kyr-
kans uppdrag ska utformas och kom-
ma till uttryck – liksom hur kyrkans re-
surser ska användas. Det är, tänker jag, 
det vi kallar kyrkopolitik.

Vi talar om Svenska kyrkan som en 
folkkyrka. Folkkyrkan är öppen för 
alla som vill tillhöra den, utesluter ing-
en och har respekt för dem som vill stå 
utanför kyrkan. Samtidigt finns det en 
strävan att inte stå utanför samhället 
utan ha en öppenhet för samhällets – 
alltså människors – behov och längtan. 
Det kommer bl.a. till uttryck i sättet att 
se på den mest grundläggande och vik-
tigaste enheten i kyrkan: Församling-
en. Det är där kyrkan förkroppsligas 
– i sina medlemmar, i den gudstjänst-
firande församlingen, i den geografiska 
omfattningen av en församling. Det 
ger också en bild av en församling som 

tar del i det lokala livet – oavsett hur 
många kyrkotillhöriga som finns där.

Varför är då församlingen så viktig? 
Jo, därför att det är där kyrkan blir syn-
lig. Gudstjänst (i alla olika former, in-
klusive dop, vigslar, konfirmation och 
begravning) undervisning, diakoni och 
mission kallas det i kyrkans lagbok – 
Kyrkoordningen. Det handlar till stor 
del om vad jag kan tänka som tre pe-
lare:

Det andliga. Att ge ord åt det heli-
ga. Meningsfullhet. Möten och relatio-
ner. Samtal om existentiella frågor om 
ont och gott; kärlek och ansvar; synd, 

Ett viktigt val

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

Redaktionskommitté: Thomas Söderberg, Jenny Ärnlöv, Camilla Vallhagen, Hans Matsols,  
Inger Wahlman, Satu Sundström & Lisa Staffas
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Jubileum i 
Svärdsjö kyrka
100 år sedan takmålningarna 
restaurerades! 
5 september Gudstjänst kl 11.00, 
därefter program med talare och 
musik. 
Mer information kommer i juni, se hemsidan  
www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

skuld och försoning; ondska, lidandet 
och död. Och mitt i allt det: var och 
hur möter vi den Gud vi lärt känna 
genom Jesus?

Det kulturella. Inte minst gäller 
det våra kyrkomiljöer, med kyrko-
byggnader och allt annat som tillhör 
dem.

Det sociala/diakonala ansvaret. 
Det handlar om omsorg om enskilda 
människor och om att ge röst åt de 
röstsvaga. Den omsorgen gäller också 
hela den skapelse som vi människor 
är del av. Det handlar också om det 
man kan kalla diakonala ögat: hur ser 
samhället ut? Vad behöver vi säga för 
att kunna vara kärlekens redskap?

Hur det här ska kunna utformas, och 
vilka resurser vi har och vill lägga på 
det är kyrkopolitiska beslut. Det yt-
tersta ansvaret för livet i församlingen 
har de som tillhör den. Det är därför 
kyrkovalet är så viktigt. Hur det går till 
att rösta kommer det mer om i nästa 
nummer av Församlingsbladet.

Med tillönskan om en skön sommar – 
och en möjlighet att kunna mötas utan 
den oro som Covid-19 så länge väckt 
hos oss.

Thomas Söderberg
vik. kyrkoherde

Öppettider i kyrkorna  
under sommaren
Sundborn
Lördagar och söndagar kl.10-18 under 
maj-augusti
Vardagar kl.10-20 under maj-juli
Vardagar kl.10-18 under augusti

Svärdsjö
Alla dagar kl.10-15 under maj-augusti

Enviken
Alla dagar kl.10-15
21 juni-15 aug alla dagar kl.10-19

Envikens Gamla Kyrka 
Alla dagar under juni-augusti kl. 10-15
Lördagar under juni-augusti kl 10-18
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Jag hörde att försvarsmakten hade menssäkrat, blev nyfiken och 
kollade upp vad det innebar. Det betyder att förse alla toaletter 
med bindor och tamponger, för att skapa trygghet och ge servi-
ce till kvinnor. Alla medarbetare ställde sig positiva till att även vi 
skulle menssäkra pastoratets toaletter – vilket nu är gjort! 

Det känns extra bra med tanke på vår förhoppning om att 
kunna öppna ungdomsgård i Församlingsgården i Svärdsjö till 
hösten. Att menssäkra är ett väldigt konkret sätt att göra vårt 
sammanhang mer tryggt för de tjejer som vi hoppas kommer 
till ungdomsgården. Sen har det förstås ett stort signalvärde 
också – att ha mens är inget skämmigt eller konstigt. 

Kyrkan har nog för många stämpeln ”gammal och grå” och 
konservativ när det kommer till vissa frågor. Det finns många 
samhällstabun som kyrkan genom historien har förstärkt. 
Bibeln skrevs i en tid där kvinnor betraktades som orena un-
der menstruationen, bara en sån sak! Nu lever vi i andra tider 
och utvecklingen går framåt. 
Kul också om vi bidrar till att fler ser en poäng att menssäkra 
sina toaletter. 

Så, nästa gång du eller någon i din närmaste omgivning är i 
mensskyddsnöd – kom till kyrkan!  

Johan Halvarsson
församlingspedagog

Nu är vi menssäkrade 
i Svärdsjö, Enviken & Sundborns pastorat!

Hela livet måste få plats i kyrkan och i bästa 
fall kan kyrkan avlasta människor både själs-
ligt och, som i detta fall, praktiskt. Min giss-
ning är att en binda eller tampong när man 
behöver det som mest är en ren nåd och 
verkligen något att tacka Gud för! 

Det finns många berättelser om Jesus 
som inkluderar båtar. Därför är vi så 
glada att vi nu kan illustrera detta på ett 
nytt sätt och vi vill rikta ett stort TACK 
till Håkan Eriksson från Enviken som 
gjort en båt till Envikens kyrkas biblis-
ka figurer. Håkan är etablerad modell-
båtbyggare och har bland annat gjort 
en modell av ångfartyget Engelbrekt. 
Vi känner oss hedrade att han skänkt 

Vi har blivit båtägare! 
en så fantastiskt fin båt till Envikens 
kyrka.

Se båten i Envikens kyrka
Inför nästan varje söndag ställer Maria 
Emanuelsson en ny bibelberättelse i 
kyrkan, det är som ett levande konst-
verk! Gå gärna in i kyrkan på regel-
bunden basis för att ta del av dessa 
uttrycksfulla bilder! 

Längtar du efter att, tillsammans med 
andra, få samtala om livet och tron? 
Söker du ett sammanhang där dina 
tankar och frågor är utgångspunkten, 
inte de färdiga svaren? Då kan Kateku-
menat – vuxen väg till tro – vara något 

för dig! Vi startar en katekumengrupp i 
Sundborn efter sommaren. 
Välkommen att höra av dig till  
Camilla Vallhagen för mer information,  
tel. 023-669 63 01,  
camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se

Katekumenat - vuxen väg till tro
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Dopet är för många ett sätt att tacka 
för livet, och samtidigt är det en viktig 
tradition. Många gånger döps barn i en 
dopklänning som tidigare generationer 
burit. Det är också ett sätt att knyta an 
till en gemenskap som i sig bär hopp 
och trygghet. I en tidigare bön vid dop 
hörde vi orden om de nydöpta: ”De 
ska vandra genom en farlig värld: led 
dem på dina vägar”. Dopet skyddar oss 
inte från ondska och krafter som bry-

Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Vatten är  
en del av skapelsen och en del av vår vardag. Vatten är en  
stor del av våra kroppar och ingår i det vi äter och dricker. 
Regnet vattnar jorden och gör den grön och fruktbar.  
Vattnet knyter oss människor till allt levande på jorden och 
till naturens kretslopp. Vi började våra liv i vatten, skyddade 
av fostervattnet i mammas mage. I dopet blir vattnet taget 
i bruk i en helig handling.

Vatten för livet
ter ner och förstör i den värld vi lever 
i, men dopet ger oss löfte och ett hopp 
om att livskrafterna är starkast. Dessut-
om är det ett löfte om Guds förlåtelse 
när vi själva bidragit till det som förstör.

Gemenskap och kärlek
Gud som skapar och ger liv vill ha  
gemenskap med oss människor och att 
vi ska leva i gemenskap med varandra. 
Jesus Kristus är den som binder sam-

Porträttsalen
Välkommen att se Carl Larssons  
porträtt i församlingshemmet  
i Sundborn!
Öppet kl.12.00-16.00, vardagar 
5/7 – 30/7
Gratis inträde.

Sommarmusik 2021
Årets sommarmusik i vårt pastorat 
kommer, på grund av rådande om-
ständigheter, vara uteslutande digital 
med både förinspelade och direktsända 
inslag. Programinnehållet är ännu inte 
helt bestämt, men däremot när och var 
konserterna kommer att sändas ifrån. 
Så här blir det: 

Sundborn: Måndagar kl. 19.00    
28 juni, 5,12,19 och 26 juli

Svärdsjö;  Tisdagar  kl. 19.00     
29 juni, 6, 13, 20 och 27 juli

Enviken; Torsdagar  kl. 19.00    
1, 8, 15, 22 och 29 juli

För att ta del av musiken går du in 
på vår hemsida där det finns tydliga 
anvisningar och länk vidare.  
www.svenskakyrkan.se/
svardsjopastorat

Vi hoppas att du får glädje av det 
varierade musikprogram vi bjuder på! 
I stället för kollekt vid dörren tar vi 
tacksamt emot bidrag till musikverk-
samheten i respektive församling. 

Expeditionen
i Svärdsjö är öppen enbart via telefon
tel. 0246-79 89 01, 
tisdag-torsdag kl.13.00-15.00.

Det går också att kontakta oss via mejl 
svardsjopastorat@svenskakyrkan.se 
eller lägga ett meddelande i postlådan, 
så återkopplar vi så snart som möjligt. 

Swishnummer  
(märk med ”sommarmusik”)
Svärdsjö:  123 055 52 35
Enviken:   123 453 78 58
Sundborn:   123 627 35 10
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Därför är dopet lika sant och giltigt 
var det än äger rum. Det kan ske i 
kyrkobyggnad, men också i naturen; 
vid en sjö, hemma i trädgården eller i 
skogen; en plats som är betydelsefull. 
Var dopet,  i Faders, Sonens och Heliga  
Andens namn, än äger rum, är det 
lika giltigt och lika heligt. Naturen är 
sin egen katedral, Guds egen skapelse 
som ju omfattar hela världen och allt 
levande, en världsvid kyrka. En bygg-
nad, absolut, men även en strand, en 
skogsglänta, en fjällvidd, en berså. Gud 
är större än vi kan förstå; som det står 

i bibeln – ”Det är i Honom vi lever rör 
oss och är till”. 

Därför vill vi varmt uppmana till att ha 
dop någonstans i den vackra natur som 
omger oss här i bygden. Kanske i ett 
vattendrag nära dig? Kanske en bit in i 
skogen, vid en källa eller bäck? Kanske 
vid fäbodstugan där släkten alltid sam-
las, år efter år. Naturligtvis fortsätter vi 
att frimodigt bjuda in till dopgudstjäns-
ter i  våra vackra kyrkobyggnader, men 
man ska veta att dop som sker i Fa-
derns, Sonen och den Heliga Andens 
namn, är giltigt var än det sker. 

För närvarande reglerar pandemilagen 
allmänna sammankomster och endast 
åtta deltagare får samlas för att fira en 
gudstjänst (medverkande personal räk-
nas inte in i det antalet). En familj kan 
oftast utan problem vara med vid ett 
dop. 

Vanligt idag är att man sjunger SvPs 
791 vid dop: Du vet väl om att du är värde-
full, att du är viktig här och nu… Det är ett 
löfte och tilltal från Gud, var än ett dop 
sker, i en kyrkobyggnad eller i naturens 
katedral.

Fredrik Linder
präst Svärdsjö

DOPET
En vänlig grönskas rika dräkt, 
har smyckat dal och ängar…  
Psalm 201 i Svenska psalmbo-
ken, är en av våra mest älskade 
psalmer och en fantastiskt rik 
skildring av allt gott vi omges av 
i naturen. Det är naturligtvis helt 
rätt att ordet kyrka syftar på en 
kyrkobyggnad, men i en annan 
bemärkelse refererar ordet till 
Jesus själv och ett betydligt 
större sammanhang – den 
världsvida kyrka som den som 
döps blir en del av. 

man himmel och jord, evigheten och 
vardagen här och nu. Dopet sätter in 
oss i en världsomspännande gemen-
skap i hela den världsvida kyrkan. 
Det är en gemenskap som spränger 
alla nationella gränser och hjälper oss  
att se att vi hör ihop också med 
dem som lider i alla delar av världen.  
Dopets hopp om uppståndelse 
spränger gränserna för det här livet. 
Allt detta utmanar oss till kärlek och 
ansvar. Kärleken ger oss deltagande 
i och omsorg om samhället, för våra 
medmänniskor och för den värld vi 
har fått att förvalta.

Jesus - en influencer
En hjälp att hitta en kompassriktning 
för det har vi i just Jesus. Han sa: 
”Gå ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och 
den heliga Andens namn”. Med ett 
nutida uttryck skulle jag kunna kalla 
Jesus för ”influencer” som vill ha 
”följare”. Jag tänker ständigt på hur 
världen skulle se ut om den kärlek 
och omsorg som han visade i sitt liv 
får allt fler efterföljare. Då blir dopets  
vatten verkligen vatten för livet.

Thomas Söderberg
vik. kyrkoherde

9
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En solig och kall förmiddag i början av 
april träffar jag Annika Wetterskog och 
Marika Wetterskog, för de flesta Micka, 
för att tala om vad det betyder att bli 
och vara döpt, och om dop under den 
pandemi som vi alla fortfarande måste 
förhålla oss till. Vi ses på en inglasad 
veranda, håller avstånd förstås, i bak-
grunden passande nog den brusande 
Borgärdesströmmen.  

Dopets betydelse
Jag friskar upp mina kunskaper inn-
an vi träffas och påminns om att do-
pet innebär att den döpta blir en del 
av den kristna kyrkans gemenskap. 

Vattnet har en central  betydelse och 
symboliserar själva livet, vattnet som är 
förutsättningen för allt liv. Ursprungli-
gen sänktes hela kroppen ner i vatten – 
tänk på Johannes Döparen som döpte 
Jesus i Jordanfloden enligt evangelier-
na. Så kan man fortfarande göra men 
vanligast är att prästen tre gånger ut-
gjuter vatten på huvudet på den som 
ska döpas, i Faderns, Sonens och den 
Heliga Andens namn. 

Micka minns att Estonia-olyckan 1994 
då 852 människor miste livet, fick hen-
ne att fundera över dopets innebörd, 
över hur betydelsefullt det är för en 

troende människa att finnas i Guds ge-
menskap genom att vara döpt. 

Lisens dop
Mamma Annika och mormor Micka 
berättar att lilla Lisen döptes den 13 
februari i Sundborns kyrka av präs-
ten Jenny Ärnlöv. Inför dopet pratade 
Annika och Jenny – i telefon så här i 
coronatid – om det som skulle ske. När 
de två äldre barnen i familjen döptes 
firades det tillsammans med släkt och 
vänner – men hur gör man nu, mitt i 
en grasserande pandemi, då det inte är 
tillåtet att samlas fler än åtta personer? 
Familjen Wetterskog ville inte hamna i 
en situation där de måste välja vem eller 
vilka som skulle få delta så de bestäm-
de att endast den egna familjen skul-
le närvara. I kyrkan sattes fram stolar 
runt dopfunten och den cirkeln blev 
som ett litet rum i det stora rummet. 
Under själva ceremonin fick Lisens 
äldre syskon Nils och Maja delta aktivt 
bland annat genom att hälla upp vattnet 
i dopfunten och tända dopljuset. 

Mormor Micka är stolt kyrkvärd i ”sin” 
kyrka, Sundborns kyrka, men inte den 
här gången alltså. Istället tog hon un-
der dopet en promenad och kom till-
baka alldeles lagom till sista psalmen 
”Du vet väl om att du är värdefull” av 
Ingemar Olsson, så fin att få sjunga i 
samband med just dop. Och så kunde 
hon överlämna dopgåvan, den alldeles 
nyutkomna ”Barnens Bästa Bibel”. 
Vi bläddrar i boken och kommente-
rar texterna av biskopen i Karlstads 

stift Sören Dalevi och de fantasifulla 
illustrationerna av Marcus-Gunnar 
Pettersson – en väldigt uppskattad pre-
sent! 

Funderingar
Avslutningsvis funderar Annika kring 
hur hon upplevde Lisens dop jämfört 
med ”vanliga” dop. Hon säger att det 
den här gången blev en mera intim och 
personlig upplevelse, det fanns mera 
tid, både räknat i minuter men också 
på djupet, utrymme att samtala om och 
reflektera kring ceremonin och vad 
den står för, eftersom ingenting annat 
än just det som skedde där och då upp-
tog tankarna. 

Efter vårt samtal promenerar jag längs 
Svärdsjöstigen för att tänka över vad vi 
har sagt, stannar upp då och då, iakttar 
sjöfåglar i Svärdsjön, som vet exakt hur 
man döper sig i vatten. Det är nog en 
familj doppingar.

Satu Sundström
ideell representant  

Svärdsjö församling

Dop i coronatid

 
Foto: Henrik M

urm
ester

Foto: Satu Sundström
Annika Wetterskog och Micka Wetterskog. 

Lisens dop där endast den egna familjen var med blev en mer intim och personlig upplevelse. 
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Det händer i våra kyrkor

Gudstjänster 
digitalt

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat
Söndagar kl 11.00

På grund av pandemin har vi över tid 
tvingats ställa om vårt gudstjänstliv i 
pastoratet. Till största del har vi valt 
att sända digitalt – initialt med förin-
spelade gudstjänster, men sedan i janu-
ari har vi direktsänt via Facebook. Då 
smittan intensifierats under våren gick 
våra planer att efter påsk återgå till nor-
malt gudstjänstfirande (under rådande 
rekommendationer dvs. för åtta delta-
gare) om intet. Det kändes inte som att 
det var rätt läge att göra några föränd-
ringar. 

Så här gör vi nu
Som det ser ut i nuläget firas och sänds 
våra gudstjänster digitalt, kl. 11.00 varje 
söndag och kyrklig helgdag, var tred-
je vecka från respektive församling. Vi 

har beslutat att fortsätta den ordningen 
åtminstone fram till och med midsom-
marhelgen. Beroende på smittläget och 
nya besked från myndigheter, kommer 
ändringar i denna plan ske tidigast där-
efter.  

Utanförskap & blomstringstid
Det är ytterst olyckligt att många av de 
som vanligen firar gudstjänst i våra kyr-
kor inte är hemma i den digitala värl-
den. På det sättet har vi bidragit till det 
stora utanförskap som vi vet att många, 
framför allt äldre, redan lider mycket av. 
Samtidigt har vi förstått att många upp-
skattat att kunna ta del av gudstjänster 
hemifrån och rent statistiskt kan man 
nog säga att gudstjänstlivet blomstrat 
under denna tid; många fler än vad 

som vanligtvis firar gudstjänst 
en vanlig söndag, har tagit del 
av våra digitala övningar. 

Sorg & glädje
Vi sörjer läget som är och på-
verkas förstås väldigt mycket. 
Vi är många som är beroende 
av att på regelbunden basis få 
komma samman till gemensam 
bön och bekännelse, nattvards-
firande, lovsång och andakt. 
Och att få lyssna till Guds Ord. 

När denna ordning rubbas, vacklar 
tillvarons grundvalar. Det visar egent-
ligen bara att det vi gör är relevant och 
viktigt, vilket på många sätt är bra att få 
syn och känna på.

Dessutom har varje mynt två sidor. Vi 
har lärt oss otroligt mycket under denna 
tid, nya vägar och möjligheter har öpp-
nats, och förhoppningsvis har vi blivit 
bättre rustade att möta framtiden. 

Inget kalendarium
Vanligtvis är Kalendariet en viktig del 
i Församlingsbladet. I detta nummer 
saknas det. Vi har kommit fram till att 
det i nuläget är bättre att enbart hän-
visa till annonsering som bättre kan 
följa rådande smittläge och riktlinjer. 
Därför hänvisar vi nu primärt till pre-
dikoturerna på onsdagar i Falu Kuri-
ren och Dalademokraten, samt till vår 
hemsida, för aktuell information. Vi 
ska göra vårt yttersta för att de upp-
lysningar som finns på hemsidan ska 
vara korrekta. 

Ta kontakt!
Man kan förstås också ringa och höra 
sig för vad som händer i kyrkan. Kon-
taktinformation till alla anställda finns 
på baksidan av det här församlingsbla-
det och expeditionen är öppen för tele- 
fonsamtal tisdag, onsdag och torsdag 
kl.13.00–15.00. Det går även att mejla till 
svardsjopastorat@svenskakyrkan.se.

Hur gör man?
Om man vill ta del av våra direkt-
sända gudstjänster går man in på  
vår hemsida (se adress ovan) och 
hittar där, på första sidan, en länk 
till vår Facebook-sida. OBS! Man 
behöver inte vara medlem på Face-
book för att följa sändningen. Sitter 
man vid en dator klickar man, vid med-
lemsförfrågan, på ”Inte nu” och använ-
der man en smartphone klickar man på 
krysset i högra hörnet. Gudstjänsterna 
finns även kvar på sidan efteråt. (Varje 
söndag finns även gudstjänster att ta 
del av på SVT och SR P1).

Jenny Ärnlöv
präst Enviken

Information om  
vårt gudstjänstliv Swishnummer, för kollekt

Svärdsjö:  123 055 52 35
Enviken:   123 453 78 58
Sundborn:   123 627 35 10
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Siffror från 2019

Inom Svenska kyrkan väljs 
människor till olika förtro-
endeuppdrag och för att 
överlägga och besluta i 
frågor på alla kyrkotillhöri-
gas vägnar. Så har det varit 
genom kyrkans hela historia. 
På många sätt har kyrkans 
beslutsordningar knutit an 
till men även påverkat vad 
som gällt i det samhälle där 
kyrkan verkar.
Den 19 september är det val till dessa 
förtroendeuppdrag i hela Svenska kyr-
kan. Det är val till tre olika nivåer. Det 
innebär att du inte bara har inflytande i 
din egen församling och verksamheten 
där, utan även kan påverka vad kyrkan 
gör på stiftsnivå och nationell nivå.

Ditt lokala val:  
kyrkofullmäktige
Det finns i Svärdsjö, Envikens och 
Sundborns församlingar ett gemen-
samt kyrkofullmäktige. Det beror på 
att församlingarna samverkar i ett 
pastorat. Det är kyrkofullmäktige som 
beslutar om budget, och därmed ger 
ramar för vilka verksamheter som ska 
finnas och vad de får kosta. Kyrko- 
fullmäktige utser kyrkorådet, som är 
pastoratets styrelse. Kyrkofullmäktige 

Kyrkoval 19 september
utser också församlingsråd för varje 
församling. Deras uppgift är att vara en 
kontakt mellan kyrkoråd och försam-
lingsmedlemmar. Till kyrkofullmäktige 
väljs 25 ledamöter.

Ditt regionala val:  
stiftsfullmäktige
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. 
Svärdsjö, Enviken och Sundborn in-
går i Västerås stift. I varje stift finns 
en biskop och en domkyrka, liksom 
medarbetare på stiftskansliet som ska 
ge stöd till församlingar och pasto-
rat. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta 
beslutande organ, och beslutar bland 
annat om hur kyrkoavgiften till stiftet 
ska användas. Till stiftsfullmäktige ska 
väljas 79 ledamöter.

Ditt nationella val:  
kyrkomötet
Kyrkomötet är hela Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ, och beslutar 
om frågor som är gemensamma för 
alla församlingar, pastorat och stift. Hit 
väljs 251 ledamöter.

Thomas Söderberg
vik. kyrkoherde

På följande sidor kan du läsa 
mer om de partier du kan 
rösta på i vårt pastorat.

Vi är vad vi heter
Levande Kyrka Svärdsjö, Envikens och 
Sundborns Pastorat är en lokal grupp, 
som endast deltar i kyrkofullmäktige-
valet. Den är partipolitiskt obunden. 
Vi vill
ge möjlighet till alla, som är aktiva i 
gudstjänst- och församlingsliv att ta 
ansvar som förtroendevalda utan att 
binda sig i politiska partier. Gruppens 
medlemmar är i åldern 26 – 80 år och 
bor så att flertalet av byarna i pastora-
tet är representerade. 
verka för att pastoratet utvecklas, 
stödja församlingarna i sina uppdrag 
och ge våra anställda en god och sti-
mulerande arbetsmiljö. 

Folkkyrka
Alla är välkomna oavsett ålder, kön, 
etnicitet eller sexuell läggning. 
Kyrkans tro tar sig uttryck i försam-
lingar med gudstjänstliv som centrum.  
Vi vill
utveckla och fördjupa gudstjänstlivet.
utvidga lekmannamedverkan.
öka det ekumeniska samarbetet. 

Ge och ta ansvar
Kyrkan har en demokratisk uppbygg-
nad och identitet grundad på kristen 
tro.                                           
Vi vill
utveckla församlingsrådens roll.
ge barn, unga och konfirmander en 
tydlig roll i församlingarna.
ge församlingsaktiva och ideella större 
delaktighet.

levande kyrka
Svärdsjö, Envikens och Sundborns Pastorat

forts. på nästa sida
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Kyrkan ska finnas till för och 
vara öppen för alla. 
Vi vill därför 
att de direkta valen till kyrkofullmäk-
tige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte 
ska bevaras för att säkerställa ett 
demokratiskt medlemsinflytande. 

En nära och öppen folkkyrka 
Vi vill därför 
att kyrkan ska vara välkomnande och 
välkomna till delaktighet inom ramen 
för församlingarnas grundläggande 
uppgifter, att fira gudstjänst, bedri-
va undervisning, utöva diakoni och 
mission. 

Svenska kyrkan - ett föredöme 
som arbetsgivare 
Vi vill därför 
att Svenska kyrkan ska stärka sin kom-
pentens som arbetsgivare. 
att det förebyggande arbetsmiljöarbe-
tet utvecklas.
att kollektivavtal skall krävas vid upp-
handlingar av underleverantörer.

Kamp mot diskriminering – en 
feministisk kyrkopolitik 
Vi vill därför 
att alla oavsett bakgrund, sexuell 
läggning, etnicitet, kön eller hudfärg 
ska behandlas lika i Svenska kyrkans 
verksamhet. 
att kyrkan alltid står upp mot rasism, 
religionsförtryck och kvinnoprästmot-
stånd. 

Ett tillgängligt kulturliv 
En öppen folkkyrka riktar sig till alla 
delar av samhället, över generatio-
ner och genom olika skeenden i livet 
så som dop, konfirmation, vigsel och 
begravning. 
Vi vill 
verka för att våra kyrkor hålls öppna 
och tillgängliga och att kulturgravar 
bevaras för framtiden. 
att den ideella kultur- och musikverk-
samheten stimuleras och att kulturar-
vet värnas. 

Barn och ungdomsverksamhet
Vi vill 
att Svenska kyrkans barn- och ung-
domsverksamhet är avgiftsfri.
att Svenska kyrkan ger ungdomar 
möjlighet till sommarjobb och praktik-
platser.

arbetarpartiet socialdemokraterna
Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

1. Inger Wahlman, Danholn
2. Anders Ax, Svärdsjö
3. Barbro Norman, Lövänget
4. Erik Lindborg, Bengtsheden
5. Theresia Holmstedt Jensen, Linghed
6. Suzanne Lazar, Boda
7. Håkan Hansson, Svärdsjö
8. Annika Östling, Danholn
9. Peter Ljungqvist, Svartnäs
10. Malin Danielsson, Toftbyn
11. Malin Wellhard, Linghed
12. Susanne Norberg, Sundborn
13. Anna-Lisa Takanen, Enviken
14. Christer Pettersson, Sundborn
15. Ingalill Persson, Skuggarvet

1. Hans Matsols, Enviksbyn 
2. Ann Christine Wiborg, Lövnäs gård 
3. Erik Månsson, Borgärdet  
4. Imke Langelotz, Sandsberg  
5. Gunnel Wåhlberg, Enviksbyn 
6. Sandra Eriksson, Hillersboda 
8. Håkan Dahlén, Bengtsheden 
9. Per-Johan Backlund, Hedgårdarna 
10. Kerstin Granath, Östansjö 
11. Susanne Ronge, Karlsbyn  
12. Mona-Lisa Björkman, Klockarnäs 
13. Jessica Johansen, Linghed 
14. Ulrik Johansson, Borgärdet 
15. Johan Nyling, Borgärdet
16.  Berit Nilsson, Borgärdet
17.  Anna Gruvsjö, Rönndalen 
18.  Anne-Mari Arthursson. Yttertänger
19.  Hermine von Scheele, Borgärdet
20.  Teta Backlund, Linghed
21.  Mikael Waller, Yttertänger 
22.  Patrik Frieberg, Sundbornsbyn
23.  Göran Vestlund, Linghed
24.  Gudrun Sjödin, Hedgårdarna
25. Ulla Dalström, Hobborn 
26.  Hans-Olov Backlund, Gårdvik
27.  Marika Wetterskog, Finngärdet
28.  Petra Cedervall, Rönndalen
29.  Kjell Eriksson, Linghed
30.  Lars Cedervall, Rönndalen
31.  Kent Andersson, Karlsbyn
32.  Simon Wärnevall, Rönndalen
33.  Göran Forsén, Boda
34.  Agneta Ekstedt Frejd, Linghed
35.  Solveig Blid, Sundbornsbyn
36.  Agneta Ängsås, Marnäs
37.  Andreas Backlund, Bengtsheden
38.  Monika Hebenstreit, Linghed
39.  Katarina Sennebring, Sundbornsbyn
40.  Lisa Larsbäck, Östansjö
41.  Jan Grytte, Björkboda
42.  Daniel Hedberg, Borgärdet

Omsorg
Tro tar sig uttryck i kärlek och diakonal 
omsorg.                   
Vi vill
utveckla stöd till dem som känner sig 
ensamma eller lever i utsatthet. 
medverka vid kris- och beredskapsar-
bete.
stödja rättvis handel.
främja hållbarhet för jordens resurser.

Musik och kultur
Kulturens olika uttryck är gåvor, som 
berikar våra liv. 
Vi vill
att sång och musik ska vara en viktig 
del av trons språk.
uttrycka tro och liv i text, bild, musik, 
poesi och dans.

Begravningsverksamheten
vill vi ska skötas med kompetens, 
känsla och personlig omsorg.

levande kyrka
Svärdsjö, Envikens och 
Sundborns Pastorat
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Föreningen Vävstugan  
Hedens medlemmar har 
vävt mattor, dukar, löpare 
och Svärdsjödräkter i 36 år. 
Entusiasmen och viljan att få 
träffas och väva är lika stark 
som hållbarheten i deras 
hantverk. 
Pandemin har påverkat deras möjlighe-
ter att ses, men via digitala plattformar 
så kan ändå medlemmarna kommu-
nicera och fortsätta boka in vävtider 
i den röda timmerstugan på Heden i 
Svärdsjö. Längtan är påtaglig att få ses 
som vanligt igen, men framöver kom-
mer det att bli någon annanstans än i 
stugan på Heden. Föreningen söker 
nämligen efter en ny lokal att vara i då 
nuvarande hyresavtal upphör lite läng-
re fram.

– Vi hoppas att det ska ordna sig med 
en annan lokal någonstans i Svärd-
sjö-området, säger Ulla Karlsson som 
är ordförande i föreningen. 

En skatt att visa upp
Ulla berättar om föreningens arbete 
när vi ses en stund i Svärdsjö kyrka för 
att planera den mattutställning, ”Mat-
tor med variation”, som ska äga rum i 
kyrkan den 20 juni – 31 juli. 

– Vi har 120 mattor som vi vill visa 
upp. Vi tycker om att förnya oss och 
har även för inte så länge sedan börjat 
med ytterligare en vävteknik, nämligen 
att väva med ull. Några av de mattorna 
finns också med i utställningen, berät-
tar Ulla med både stolthet och blicken 
framåt mot kommande utställning.

Mer än olika färger
– Dessutom, fortsätter Ulla, finns alltid 
vävnader på gång till Svärdsjödräkten, 
tre vävnader närmare bestämt. 
Vi har suttit en stund i kyrkan och 
Ulla pratar om den bredd av vävarbe-
ten som finns. När jag själv fick höra 
om mattutställningen så såg jag vack-
ra mattor i olika kulörer framför mig, 
men jag förstår efter samtalet med Ulla, 
och även med övriga medlemmar, att 
hantverket handlar om en variation av 
arbeten och tekniker: trasmattor, ull-
mattor, Svärdsjödräkten, väggbonader 
och lapptäcken med mera. Samarbeten 
har också funnits med konstnärer. Det 
är i allra högsta grad en aktiv förening 
som under 2020 haft 29 aktiva och 13 
stödmedlemmar, konstaterar Ulla. 

Hoppas kunna inspirera
I samband med mattutställningen vill 
föreningen dels visa upp alla gedigna 
hantverk men också entusiasmera till 
engagemang och kanske få någon att 

Utställning i Svärdsjö kyrka med 
Vävstugan Hedens vackra mattor

vilja lära sig hantverket. 
– Och vi vill också visa att vi är nyfik-
na på att lära oss nya tekniker och att 
arbeta med olika slags material. Vi vill 
visa bredden i vårt arbete, säger Ulla.

Den 20 juni – 31 juli kommer kyrkbän-
kar och läktare att prydas av 120 vävda 
mattor i olika material och tekniker. 

Begreppen för de olika vävteknikerna 
blir nästan som att avsluta med poesi 
över de fina färger och mönster som 
kommer möta besökaren under matt-
utställningen: 
Tuskaft. Kypert. Gåsöga. Spetskypert. 
Sniljematta. Glesrips. Kypert/tuskaft 
med inplock. Rips. Rosengång.

Fredrik Linder
präst Svärdsjö

Fyra av föreningens medlemmar med en av 
alla de mattor som kommer att ställas ut.  
Från vänster: Deborah Clemons, Britta 
Sandgren, Anna-Britta Hellström och Ulla 
Karlsson (ordf.).

Börjar du i åttan till hösten? 

Nu är det  
äntligen 

din tur att bli 
konfirmand!
Du kommer få en folder  

i brevlådan. Info och anmälan 
görs på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/
svardsjopastorat/konfirmation
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Inga Murmester, fd ordförande  
numera ledamot, i Svärdsjö  
Hembygdsförening

Det är en stor förmån att, tillsammans 
med så många olika människor, få vara 
delaktig i olika möten, där bygdens tra-
ditioner och historia är och blir alltme-
ra intressanta och värdefulla. 

Jag var nog åtta år den 
midsommarafton jag 
lärde mig dansleken  
”Lasse går i ringen” på 
Gammelgården. För-

utom att försöka hålla 
tungan rätt i mun för att kla-

ra de olika turerna, var det en stor upp-
levelse att ta alla, kända och okända, i 
hand. Jag kan fortfarande känna pirret 
och glädjen när allt fungerade! Nu är 
en del av mitt engagemang i SHF att, 
bland annat, vara med och planera 
midsommarfirandena på Gammelgår-
den. Själva planeringen gör styrelsen, 
det är ett stort arbete, men det är alltid 

lika imponerande när alla ideella krafter 
strålar samman och tar ansvar för sina 
olika arbetsuppgifter. Det är ungefär 
170 personer som är med och genom-
för ett midsommarfirande. Vi vill ju att 
alla våra gäster ska känna sig välkomna 
i den historiska miljö som Gammelgår-
den bjuder och alla som engagerar sig 
behövs för att det ska fungera. Efter 
en väldigt lång arbetsdag är man som 
arrangör förstås otroligt trött, men än 
mer ödmjuk och tacksam: ”Tänk, att vi 
tillsammans gjorde detta!” 

Under hösten har en  ”100 års-grupp” 
arbetat på att sammanställa en jubi-
leumsskrift, ”SHF genom 100 år”. Vi 
har tagit del av gamla protokoll, foton 
och annat material från vårt arkiv och 
många har minnen att berätta. 1920 
restes Wasamonumentet i Prostpar-
ken, till minne av Gustav Vasas färd 
genom Svärdsjö 1520, och då blev det 
ett överskott på ca 800 kr. Dessa peng-
ar användes som grundplåt att köpa in 
Nygårds parstuga i Linghed och bilda 

en hembygdsförening. Gammelgården 
invigdes 1931.

Sommarens stora utmaning är att till-
gänglig- och åskådliggöra de 100 åren, 
så att barn, unga och äldre känner igen 
sig eller blir intresserade. Vi är många 
som är engagerade, men ser gärna att 
nya människor engagerar sig i fören-
ingen. 

Söndagen den 20 juni inviger lands-
hövding Ylva Thörn våra utställningar 
på Arvid Backlundgården och Gam-
melgården. I Kyrkbyn fokuserar vi på 
två erkända svärdsjökonstnärer: Skulp-
tören Arvid Backlund och grafikern 
Stig Borglind. Båda var med i bildandet 

I detta nummer av församlingsbladet vill vi uppmärksam-
ma tre lokala jubilarer, våra Hembygdsföreningar! Svärdsjö 
Hembygdsförening som firar 100 år i år och Envikens och 
Sundborns Hembygdsföreningar med sina 50 år vardera! 
Vi ringde upp representanter ur varje förening och bad dem 
berätta lite om sitt eget engagemang, föreningen och stun-
dande firande. 

Grattis Hembygdsföreningarna!
av SHF. Det blir också foton av Wil-
helm Egelmark. Dessutom planerar 
vi för cykelturer med kulturella inslag 
samt aktiviteter för barn och ungdom. 
Vi kommer att informera löpande om 
öppethållande och föreläsningar. 

Mikael Waller, ordförande   
i Envikens Hembygdsförening: 

Jag fick en riktig rivstart i Envikens 
Hembygdsförening då jag , efter per-
manent flytt till Enviken, 
valdes till ordförande för 
3 år sedan. Att flytta till 
Enviken och engagera 
sig här är det bäst som 
hänt, jag trivs fantastiskt 
bra! Jag har fått upptäcka att 
det finns så många goda krafter i byg-
den, som samverkar för allas bästa och 
för att göra Enviken till en attraktiv 
plats att besöka och leva på, men visst 
är det en utmaning att attrahera yngre 
förmågor att engagera sig i hembygds-
arbetet. Det är ett hårt arbete att få 
fram medel till underhåll och utveck-
ling av Görasgården. 

Nu längtar vi bara efter en snar för-
bättring i avseende på coronaläget, så 
vi får komma igång med allt; körsång, 
träffas på hembygdsgården mera nor-
malt och annat socialt umgänge. 

Ett av de arbeten föreningen har en-
gagerat sig är vandringsledernas upp-
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Hembygdsföreningarna 
jubilerar

rustning, som skett med stöd från Falu 
kommun. Det har fallit väldigt väl ut i 
bygden och bland besökare från andra 
delar av Sverige och världen! Lederna 
håller på att färdigställas och komplet-
teras med bänkar. Ett antal guidade 
vandringar planeras framöver.

Vårt huvudfokus är för tillfället plane-
ringen av föreningens 50-års jubileum. 
Då ska vi bland annat, lördagen den 
7 augusti, inviga den nya museibygg-
naden som, utöver utställningslokaler, 
även rymmer toaletter för besökarna. 
Det kommer finnas en fotoutställning 
med tillbakablick över verksamheten 
och andra bilder från bygden. Dess-
utom blir det, i samarrangemang med 
Dalarnas konstförening,  en utställning 
om envikskonstnären Olle Hanspers 
om hans liv, arbetsverktyg och konst. 
Svärdsjö-Envikendräkten och dräktde-

lar kommer att förevisas, liksom något 
om linets framställning. 

Söndagar och måndagar under juli och 
augusti kommer Görasgården vara öp-
pen med bland annat café, loppis och 
utställningar. 

Ann Christine Wiborgh,   
vice ordförande i Sundborns  
Hembygdsförening

Jag har varit engagerad i föreningen 
sedan början av 1980-talet, 
så småningom valdes jag 
in i styrelsen. Jag har lärt 
mig otroligt mycket om 
bygden under dessa år! 

Det som engagerat mig 
mest de senaste åren är arbe-
tet med Hembygdsboken som, sedan  

mitten av 1990-talet, utkommer en 
gång årligen. De senaste fem åren 
har jag fungerat som medlem i redak-
tionskommittén och Lars Sundbom 
är redaktör för denna skrift. Arbetet 
handlar till stor del om att lyfta fram 
för Sundborn betydelsefulla perso-
ner och händelser och ge en mer lö-
dig bild av vem han eller hon var, och 
vad som egentligen hände.  Alla beta-
lande medlemmar får boken och den 
är otroligt populär! Vi är väldigt glada 
och stolta över detta arbete och särskilt 
fint känns det att dokumentationen har 
ett ISBN-nummer, vilket säkerställer 
att den, genom Kungliga bibliotekets 
försorg, sparas för eftervärlden. I år 
kommer årsboken att släppas i slutet 
av sommaren.

I de senaste årens böcker har vi skrivit 
om Carl Larssons porträttsamling, en 
gubbe varje år. I år lyfter vi fram Sam-
uel Söderberg, lantbrukare från Hob-
born i Sundborns socken och 1897-
1917 riksdagsman, ledamot av andra 
kammaren.  

För en tid sedan fick vi, genom kyrko-
musiker Margareta Störling, ta del av 
ett femtio år gammalt brev. Det gjor-
de känt att det första advent 2020 var 
hundra år sedan Sundborns kyrkokör 
bildades, så det kommer vi skriva om 
i årets bok. 

Övriga aktiviteter som vi är engagerade 
i är bygdens midsommarfirande (sam-
arrangemang med LIONS), Hembyg-
dens dag den 6 juni och, sedan ungefär 
10 år, Julmarknaden. Inget är planerat i 
detalj kring 50-årsfirande, pga. restrik-
tionerna kring covid-19, men det finns 
tankar på att göra något till hösten om 
möjlighet ges. Se hemsidan för uppda-
terad information. 

Sedan starten  har Sundborns Hem-
bygdsförening sitt säte i Bondens gård, 
granne med macken.
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Kontaktuppgifter till oss

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

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 föräldraledig
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

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
Anders Forsman, vik. Svärdsjö anders.forsman@svenskakyrkan.se 0246-79 89 09
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    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


