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Sommarmusik
Vad är väl en sommar utan ett besök i 
våra kyrkor? Sätt dig ner, se dig omkring i 
det vackra kyrkorummet, ta in orden och 
lyssna på musiken. Ett bra recept på en 
skön stund. 
Läs mer om var och när på sid 4-5 

NY PRÄST I SVÄRDSJÖ sid  6
HBTQI I VÅRT PASTORAT sid 8-9
SAMTAL OM TRO sid  10
FRILUFTSGUDSJÄNSTER      sid  11
SJÄTTE SINNET          sid 18-19
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Vi lever i en turbulent tid. I skrivande 
stund pågår kriget i Ukraina och det är 
omöjligt att veta vart allting är på väg. 
Tankar går till drabbade, lidande och 
oroliga människor. Det är lätt att känna 
sig maktlös i de stora konflikterna.

Samtidigt pågår det vanliga livet. Nu 
väntar också en sommar, den första 
sommaren efter pandemin. Det finns 
smitta fortfarande, men pandemin är 
inte längre samhällsfarlig. Nu kan vi 
umgås friare än vad vi har gjort under 
de föregående två åren. Förhoppningar 
finns om att kunna träffa släkt och vän-
ner, fira midsommar och mycket mer. 
Många har bokat in dop och vigslar i 
sommar, vilket är glädjande!

I sommar finns det möjlighet att kom-
ma till våra kyrkor för konserter och 

gudstjänster och friluftsgudstjänster på 
olika håll i pastoratet. Ta gärna vägar-
na förbi Sundborns församlingshem, 
där Carl Larssons porträttsamling visas 
under sommaren. Även våra kyrkor hål-
ler öppet dagligen under sommaren, se 
mer på sidan 20.

Med önskan om en fredlig värld och att 
ni alla får en fin sommar,

Kalle Bengtz
kyrkoherde

Sommar i en konfliktfylld värld

Vet du någon som inte får sitt Församlingsblad? Kontakta oss 0246-79 89 01. 

Ansvarig utgivare: Kalle Bengtz
0246-79 89 06

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Redaktionskommitté: Kalle Bengtz, Fredrik Linder, Jenny Ärnlöv, Camilla Vallhagen,  
Hans Matsols, Inger Wahlman och Satu Sundström

Vi samarbetar med

Det finns ett stort och  
levande musikliv i Enviken  
och Envikens blåsorkester  
har nu hunnit fylla 10 år.
Björkboda ”brass” bildades för cirka 
15 år sedan av fyra bleckblåsare från 
Björkboda. Något senare så anslöt sig 
tre träblåsare och namnet ändrades till 
Björkboda blås. 

2011 började gruppen repetera varje  
vecka under ledning av Jonas Pehrs, kan-
tor i Enviken. Orkestern har för närva-
rande 14 medlemmar och har en instru-
mentbesättning som följer: flöjt, klarinett, 
fagott, trumpet, flygelhorn, tenorbasun, 
baryton, efonium, bastuba.

Björkboda 
Blås 10 år

Vuxen 60 kr 
barn gratis

Ukraina
Våra församlingar arbetar för att kunna 
ta emot flyktingar och gör det i ett 
nära samarbete med de andra pasto-
raten och kyrkorna samt i nära kontakt 
med Falu kommun. 

Öppet kl. 12-16 vardagar • 4 – 29 juli Gratis inträde

Välkommen att se Carl Larssons porträtt i Sundborns församlingshem!

För aktuell information se vår hemsida.  
Där kan du  anmäla ditt intresse om 
du vill hjälpa till, eller kontakta diakon 
Emelie Kjellgren, 0246-79 89 08.

Kanske det finns fler blåsare ute i pastora-
tet som vill komma och vara med oss?  
Vi övar tisdagar kl 18.30-20.00  
i Envikens sockenstuga.

Kontaktperson; Jonas Pehrs 
0722 380360

Se Carl Larssongårdens hemsida för guidade  
visningar av porträttsalen under juni och augusti.
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30 juni Tängerpojkarna med Karin 
 Envikens Gamla kyrka

4 juli Tre tongivande proffs 
 Pelle Gustafsson, Stefan Wingfors  
 och Hans Kennemark
 Sundborns kyrka

5 juli Dalapolisens Spelmän
 Svärdsjö kyrka

7 juli Riskgrupps6tetten
 Envikens Gamla kyrka

11juli Elvings spelmanskapell 
 Sundborns kyrka

12 juli Svärdsjö spelmanslag konsert  
 med anledning av 70-års jubileet
 Svärdsjö kyrka

14 juli Juniper Bay Gospel
 Envikens Gamla kyrka

18 juli Visor och jazz 
 med Thomas Nordin och Eldar Levgran
 Sundborns kyrka

Musik i Sommarkväll
kl 19.00 i våra kyrkor

Måndagar Sundborn • Tisdagar Svärdsjö • Torsdagar Enviken

19 juli Tre tongivande proffs 
 Pelle Gustafsson, Stefan Wingfors  
 och Hans Kennemark
 Svärdsjö kyrka

21 juli Bo-Gustaf Thorell spelar BACH
 Envikens Gamla kyrka

25 juli Anna-Karin Linder & Anna Frost Lönn  
 - sång
 Sundborns kyrka

26 juli Visor och jazz 
 med Thomas Nordin och Eldar Levgran
 Svärdsjö kyrka

28 juli Uffe Back band
 Envikens Gamla kyrka

9 aug Bulgariska folkmusikkören Perunika
 Svärdsjö kyrka

Juni

Juli

Juli

Augusti
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sopplunch 
Sundborn
Församlingshemmet
Onsdag 7 september
Kl 12.00-14.00

Himmel och pannkaka
En himmelsk andakt i kyrkan och där-
efter pannkakor och pyssel i försam-
lingshemmet.

22 september kl 17.00-19.00
Om du vill ha pannkakor så anmäl dig 
till Stina senast samma vecka.
christina.stoor.berglund@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsvandringar 
Dalarnas museum har gjort en 
kulturhistorisk inventering av 
kyrkogårdarna.  
I samband med det leder  
museet kyrkogårdsvandringar.
Föranmälan behövs ej. 

Välkommen!

Sundborns kyrkogård
23 augusti kl 17.00

Svartnäs kyrkogård 
25 augusti kl 14.00

Lumshedens kyrkogård 
7 september kl 14.00

En grön skylt  
vid gravplatsen?
Vi vill naturligtvis underhålla 
våra kyrkogårdar på bästa 
sätt men det händer att vi 
tappar kontakten med grav-
rättsinnehavare. 
Detta kan ske om en gravrättsinneha-
vare glömmer att göra en adressänd-
ring till oss, avlider eller av annan orsak.

Vi sätter upp gröna skyltar vid vissa 
gravplatser på våra kyrkogårdar, dessa 
skyltar betyder att vi önskar få kontakt 
med innehavare eller anhöriga.

Om ni har en sådan skylt vid er grav, vän-
ligen hör av er till Johanna Stängnings:  
johanna.stangnings@svenskakyrkan.se 
eller tel. 0246-79 89 11.

Hej, mitt namn är Michael Wingårdh 
och jag är er nya präst i Svärdsjö, Envi-
ken och Sundborns pastorat. 

Jag kommer till er efter att ha varit 
präst i 16 år och i Falun, med bland  
annat placering i Hosjö -Vika. 

Att vara präst är för mig att få hjälpa till. 
Det är inte så lätt det här med att vara 
människa. En upplevelse jag vill tro att 
vi alla delar. Att dela skratt, gråt, sår-
barhet, styrkor, ja, livet med varandra, 
det hjälper oss att bli lite mer mänskli-
ga med varandra. Och det ser jag som 
kyrkans uppdrag, att hjälpa till med 
detta. Med hjälp av bibelns berättelser, 
gudstjänst, samtal, dop, begravningar, 
vigslar, öppna förskolor, konfirmation 
m.m. så får vi samlas runt livet. Och 

när vi samlas, delar, då kan livet bli 
lite lättare och i sin tur något gott och  
något att vara tacksam för.    

Jag bor i Hosjö så ja, det är lite i ut-
kanten. Men jag får Kråkbladet så jag 
har följt er utveckling under ett par år 
och det goda arbete som pågår både 
i Sundborn, Svärdsjö och Enviken.  
Eftersom jag bor i ett gammalt hus så 
vet jag också att det finns en väldigt bra 
färghandel i Danholn samt en väldigt 
bra järnhandel i Svärdsjö. Där har jag 
hittat skruvar som jag sökt efter i hela 
kommunen. 

Ja, det var några ord från mig men 
hoppas vi skall få stifta mer bekantskap 
med varandra genom livet som vi delar. 

Michael Wingårdh

Bor: Prästgården i Hosjö
Ålder: 53

Familj: gift, två barn på 17 och 19 år samt hunden Stella

Michael Wingårdh  präst

Ny på jobbet

Fredrik Linder slutar
Prästen Fredrik Linder har valt att avsluta sin anställning hos 
oss för en ny tjänst i Svenska kyrkan i Borlänge. Tack Fredrik 
för din tid hos oss, vi önskar dig allt gott i framtiden!

Kyrkoherde Kalle Bengtz
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Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, 
bisexuella, transpersoner, personer med queera 
uttryck och identiteter och intersexpersoner. 

Källa RFSL

HBTQI hos oss – förstås! 
Som organisation vill Svärdjö, Envi-
kens och Sundborns pastorat verka för 
att alla människor ska känna sig väl-
komna i kyrkan. Vår främsta förebild 
har vi i Jesus. Det finns massor av berät- 
telser i bibeln om hur han sökte sig till 
marginaliserade människor och hur 
han genom att bemöta med respekt 
och kärlek, befäste deras värde. I en av 
bibelns böcker, Jakobsbrevet, uttrycks 
det särskilt tydligt: Gör inte skillnad på 
människor. Ord som vägleder. 

Gud älskar mångfald
En av de frågor Svenska kyrkan tydligt 
har tagit ställning i är HBTQI-frågan. 
Oavsett vilken sexuell läggning eller 
könsdefinition: Varmt välkommen!
Det är uppenbart att Gud älskar mång-
fald och utifrån det är vår kallelse att 

RFSL www.rfsl.se 
Riksförbundet för homosexuellas, bi-
sexuellas, transpersoners, queeras och 
intersexpersoners rättigheter.

EKHO www.ekho.se 
Ekumeniska grupperna för kristna 
hbtq-personer

Under Regnbågen  
Står Du Inte Ensam
En överlevnadsguide 
från Västerås stift. 

också göra det. Vår människosyn är 
att alla människor är Guds avbilder 
och lika mycket värda. Ett sätt som det 
kommer till uttryck i Svenska Kyrkan 
är vigselordningen. År 2009 beslutade 
Svenska kyrkan, som en av de första 
kyrkorna i världen, att vigselordningen 
skulle kunna omfatta alla par, oavsett 
könskombination. Alla präster som 
jobbar i vårt pastorat viger med glädje 
både homo- och heterosexuella par!

Arbetet med hbtqi-frågor fortsätter 
inom Svenska kyrkan. Senaste beslutet 
från 2021 är att arbeta fram ett teolo-
giskt ställningstagande gällande köns- 
identitet och könsuttryck. 

På samma sätt som att vi kanske tar de-
mokratin för given, är det lätt att ta vårt 
samhälles tolerans mot olika mino-

Församlingspedagog Johan Halvarsson och diakon  
Emelie Kjellgren representarade pastoratet vid 
Falu Pride i Falun.

Bild från Falu Pride på 
Stora torget i Falun.

ritetsgrupper för given. Och det kan, 
trots allmänhetens ökade tolerans, vara 
svårt att på individnivå hitta och landa 
i sin identitet. Att känna sig annorlun-
da och uppleva sig ha svårt att passa in 
någonstans kan tära på självkänsla och 
mående. Alla som behöver någon att 
prata om livet med är välkomna att ta 
kontakt med diakon eller präst (kon-
taktuppgifter på sidan 23), självklart 
också om frågorna rör sexuell läggning 
eller könsidentitet. 

Just när det gäller ”regnbågsfrågor” 
kan vi också tipsa om Kyrkans SOS, 
en organisation som står nära Svenska 
kyrkan. De har bland annat en samtal-
sjour, Regnbågslinjen, som riktar sig 
till alla som definierar sig inom HBT-
QI-spektrumet, till anhöriga, närståen-
de och allierade till HBTQI-personer. 

Regnbågslinjen 
tel.0770-55 00 01, är öppen varje tors-
dag kl.16-21.

Vi är stolta över att tillhöra en kyrka 
som arbetar för mångfald och tolerans. 
Till hösten och under Pride-veckan i 
Falun kommer vi att ha föreläsningar, 
så håll utkik på sociala medier och på 
vår hemsida (www.svenskakyrkan.se/
svardsjopastorat) för aktuellt program. 
Vi kommer även att delta i Pridepara-
den i september. Ta gärna kontakt med 
mig om du vill gå med under Svenska 
kyrkans flagg! 

Emelie Kjellgren 
diakon



10 111110

En dag för kropp, själ och ande
Vi inleder dagen med frukost och information. 
Därefter går vi in i tystnaden...
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. Om du 
vill så finns det möjlighet till ett yogapass. Det kommer också att finnas 
konstnärligt material och böcker med andlig fördjupning att läsa.  

Tid för återhämtning i tystnad

Samtal om tro
Längtar du efter ett sammanhang där 
de livsnära frågorna får tid och utrym-
me. Funderar du på om du har en tro 
och hur den i så fall ser ut? Vill du till-
sammans med andra på ett öppet och 
förutsättningslöst sätt ta reda på mer 
och lära känna kyrkans tro och liv? 
Då är du välkommen att vara med i 
pastoratets Katekumengrupp. 

I den allra tidigaste kyrkan fick kateku-
menerna undervisning i kristen tro för 
att på så sätt förberedas för att döpas 
på påsknatten. Idag är katekumenatet 
en rörelse som värnar samtal och del- 
ande av erfarenheter i det samman-
hang som kyrkan och gudstjänstlivet 
är. Vi planerar att starta en grupp till 
hösten.

Vill du veta mer?
Hör av dig till Camilla Vallhagen  
023-669 63 01, 076-940 63 01
camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se

Retreat lördag 24 september
i Sundborns kyrka och församlingshem • Kostnad 200 kronor 
Anmälan senast 16 september 
till Camilla Vallhagen, camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se
023-669 63 01, 076-940 63 01

Välkommen till 
sommarens friluftsgudstjänster

26 juni
kl 15.00 Nysjöns fäbodar
kl 15.00 Backa våtmark

3 juli
 kl 15.00 Görasgården

10 juli
 kl. 15.00 Tômta, Östansjö

10 juli
 kl. 11.00 Sundbornsgården

17 juli
kl. 14.00 Karlsby fäbod

24 juli
kl. 15.00 Grejsans fäbod

31 juli
kl. 15.00 Böle missionshus

7 augusti
kl. 15.00 Korså kyrkogård

14 augusti
kl. 15.00 Lamborn

21 augusti
kl. 15.00 Gårdviks bystuga

28 augusti
kl. 15.00 Sundbornsgården

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5
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Det händer i våra kyrkor

19

23

24

Juni
Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Enviken

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Sundborn

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Fredag kl. 18.00
MUSIKGUDSTJÄNST
TONER I MIDSOMMARTID
Sundborn
Sång och musik till piano med 
Anna Alfzon och Gammals 
Mats Dahlström

Lördag kl. 11.00
MIDSOMMARMÄSSA  
I FOLKTON
Svärdsjö
Svärdsjö och Sundborns Kyrko- 
körer, Svärdsjö spelmanslag

Lördag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Enviken, Gamla kyrkan
Kyrkokören

Kalendarium
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30

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Svärdsjö, Nysjöns fäbodar
Spelmän medverkar

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Sundborn, Backa våtmark

Torsdag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Enviken, Gamla kyrkan

16

19
18

25

23

24 Juli
Lördag kl. 18.00
AFTONBÖN
Sundborn

Söndag kl. 11.00
MÄSSA 
Svärdsjö

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Enviken, Görasgården
Kaffe serveras

Söndag kl. 18.00
KONSERT
Enviken
Jenny Ärnlöv med vänner

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Enviken

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Sundborn, Karlsby fäbodar

Måndag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Sundborn

Tisdag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Svärdsjö

Torsdag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Enviken, Gamla kyrkan

Lördag kl. 18.00
AFTONBÖN
Sundborn

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Enviken, Grejsans fäbodar
Kaffe serveras

3

2

21

17

18

Midsommar-
afton

Midsommar-
dagen

Måndag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Sundborn

Tisdag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Svärdsjö

Torsdag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Enviken, Gamla kyrkan

Lördag kl. 18.00
AFTONBÖN
Enviken

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundbornsgården 
Kaffe serveras

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Svärdsjö, Tômta

Måndag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Sundborn

Tisdag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Svärdsjö

Torsdag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Enviken, Gamla kyrkan

Lördag kl.18.00
AFTONBÖN
Svartnäs

7

12

10

11

9

4

5

14

16
Tag gärna med egen kaffe-
korg vid friluftsgudsjänster 
där inget annat framgår.



14 15

Juli

6

11

7

9

13

14

18

Kalendarium Det händer i våra kyrkor

20

25

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
AFTONBÖN 
Svartnäs

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Enviken

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Sundborn, Korså kyrkogård

Tisdag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Svärdsjö

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Enviken, Lamborn

21

1

3

4

8

Augusti
Måndag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Sundborn

Tisdag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Svärdsjö

Torsdag kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Enviken, Gamla kyrkan

Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Enviken, Gamla kyrkan

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Svärdsjö, Böle missionshus

4

27

28

10

25

26

31

28

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
Svärdsjö, Gårdviks bystuga
Kaffe serveras

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
EKUMENISK GUDSTJÄNST
Svärdsjö, Boda missionshus

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Enviken

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Sundborn, Sundbornsgården

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Enviken

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

September

11

15

17
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24

18
September

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Enviken

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Sundborn

Torsdag kl. 17.00
HIMMEL OCH PANNKAKA
Sundborn

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Enviken

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

25

29

Svenska kyrkan har höga klimatmål: 
att vara klimatneutrala senast år 2030. 
Församlingarna behöver hjälp att kun-
na nå framåt. Därför har Västerås stift 
projektanställda personer som bistår 
församlingar med kunskap och utbild-
ning. Under början av 2022 har pasto-
ratets anställda genomgått utbildning-
en ”Färdplan för klimatet”. Den sista 
träffen var också förtroendevalda med.

med i tanken varje dag
Redan nu genomförs en hel del klimat- 
smarta alternativ. På kyrkogårdarna 
försöker vi byta ut bensindrivna red-
skap till eldrivna. Elen som används 
i kyrkans lokaler är miljömärkt sedan 
länge. De anställda försöker minska 
onödigt resande och funderar över 
när vi kan kommunicera via digitala 
möten istället för att åka bil till möten. 
Flera gånger varje termin har Johanna 
Stängnings klädbyten på Svärdsjö för-
samlingsgård, då man kan lämna gamla 
kläder för att hämta ut andra second 
hand-kläder.

Sådant som ligger fram-
för oss är att fortsätta att 
se över transporter, att  
genomföra gudstjänst-
med tema miljö och skapelse, att kon-
vertera till LED-belysning, energi- 
optimera, minska antalet pappersut-
skrifter från kopiatorerna, för att näm-
na några exempel.

förändring är möjlig 
Många människor känner oro för kli-
matet, inte minst ungdomar. I barn- 
och ungdomsverksamheten tas detta 
upp: hur man kan bära på oroskänslan 
och hur den också kan vara en drivkraft 
till förändring. För det viktiga är just att 
gå till handling, både som individer och 
som samhällelig gemenskap. Vi måste 
tro att förändring är möjlig, och att vi 
får göra detta tillsammans med varan-
dra! Om du vill vara med och engagera 
dig i kyrkans klimatarbete, hör gärna av 
dig, dina synpunkter är viktiga.

Kalle Bengtz

Färdplan för klimatet
I början av Första Mosebok får människan av Gud uppdra-
get att förvalta jorden på bästa möjliga sätt. Det har visat 
sig att uppdraget går sådär, inte minst när det gäller hur vi 
tar hand om miljön. Jorden står inför en potentiell klimat- 
katastrof, och då måste kyrkan vara med och motverka 
detta. Kyrkans budskap är hopp, tillit, tro och kärlek.  
Sådant behövs verkligen i kampen för hållbarhet!
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Sedan 2007 kan man i vårt 
stift var tredje sommar se 
ett urval kyrkor i samspel 
med konstverk av nutida 
konstnärer med anknytning 
till området. Denna sommar 
är det dags igen, så passa på 
att besöka sex dalakyrkor, ta 
in och njut av byggnaderna 
och konsten, lär mer och 
fundera. 
Från stiftets sida finns ambitionen att 
fungera som folkkyrka och i den hör 
samtidens konst hemma. Och så är 
det här en fantastisk möjlighet för de 
utvalda konstnärerna att få visa några 
av sina verk i en tidigare oprövad miljö 
och för vana eller ovana kyrkobesökare 
att uppleva något helt nytt. 

Kuratorn berättar 
Jag tar kontakt med konstnären May 
Lindholm, Siljansnäs, som är utställ-
ningskurator för konstprojektet detta 
år. Hon berättar: 

– Sjätte sinnet är ett samarbete mellan 
Västerås stift och Region Dalarna, en-
heten Bild och Form, så under nästan 
två års tid har jag haft förmånen att få 
arbeta tillsammans med en mycket kva-
lificerad och engagerad arbetsgrupp. 
Det har varit så spännande att välja ut 
skulptörer som har skapat verk som 
passar i just i de här kyrkorna, varav 
flera i norra Dalarna. Och väldigt in-
spirerande att samverka med dem och 
anställda vid församlingarna, de kän-
ner ju sina kyrkor, om placeringar, som 
lyfter både verken och kyrkorummet 
till nya dimensioner och om praktiska 
åtgärder, till exempel hänganordningar. 
Särskilt roligt är att installationerna kan 
inspirera församlingspedagogerna i  
deras arbete med bland annat barn.

Kyrkor och konstnärer
I Dalarnas nordligaste kapell i Storsä-
tern visar Anja Örn Till minnet av en älv, 
fem skulpturala verk som represente-
rar en fantasi över de vatten som inte 
längre rinner fritt. Tomas Colbengt-
son lyfter med en trumma av glas i 
Idre kyrka samiska berättare och his-
toriska personer. I Våmhus kyrka har  

Matilda Haritz Svenson byggt en in-
stallation i vapenhuset med akrobatiska  
figurer i bränd lera och i Sollerö kyrka  
Maria Koolen Helmin med projektio-
ner och laminat det platsspecifika verket  
Under bar himmel – Underbar himmel.  
Karin Törnell visar strama verk i gjutet 
glas i Rättviks kyrka och Inger Sannes 
marmorskulpturer i Torsångs kyrka. 

Sjätte sinnet?
Men vad är Sjätte sinnet ? Här ett för-
slag till svar med ett citat från texten 
på Sjätte sinnets hemsida: ”Det som 
tillför tillvaron ännu en dimension utö-
ver vad vi självklart kan se, höra, lukta, 
smaka och känna – kanske förnimmel-
sen av en helhet som rör strängar djupt 
inom oss. Konsten – liksom livets 
stora frågor – talar direkt till oss som 
människor, utan att fråga efter tillhö-
righet eller traditioner.”

Mer information
Invigning sker i alla kyrkorna den  
5 juni och utställningarna pågår till den 
4 september. Läs mera på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/sjattesinnet. 

Satu Sundström,  
ideell representant  

för Svärdsjö församling,
som åker på rundresa  

till alla sex kyrkorna  
med Konstfrämjandet  

i sommar och blir guidad  
av May och Karin Perers,  

Konstfrämjandet.

Sjätte sinnet 
samtidskonst i sex dalakyrkor  
i sommar
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Med hjälp av skrivande får du en möj-
lighet att hitta vidare efter svåra livs-
situationer och händelser. Vi får sätta 
ord på vår egen livsberättelse. Med 
stöd och vägledning kan vi skriva oss 
tillbaka till vår egen kraft och vår egen 
röst. 

Under hösten startar vi en skrivargrupp 
på dagtid i Sundborns församling.

Om du är intresserad av att vara med  
hör av dig till Camilla Vallhagen 
023-669 63 01 eller
camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se

Läkande skrivande

Svärdsjö kyrka
Alla dagar kl 10-15

Svartnäs kyrka
Öppet enligt ö.k. dagtid 
Kontakta Åsa Granath 070-298 20 95 
Daniel Johansson 070-244 89 95

Sundborns kyrka
1 maj-31 juli
Vardagar kl 10-20
Lördagar och söndagar kl 10-18
Augusti alla dagar kl 10-18

Envikens kyrka
Alla dagar kl 10-15
20 juni – 14 aug kl 10-19

Envikens gamla kyrka
1 juni-31 aug
Alla dagar kl 10-18

Vi har under många år haft problem 
med att diverse tyngre fordon använ-
der vår gårdsplan som arbets- och  
avställningsyta. Då markarbetet inte 
är gjort för tung fordonstrafik, körs  
asfalten sönder vilket medför stora 
kostnader för oss. Flera kvällar och 
nätter i veckan samt under helger an-
vänds gårdsplanen för parkering av 
tungt lastade långtradare, det ställs av 
släp som i vissa fall blir stående flera 
dygn. 

Det påverkar även vår verksamhet – 
inte minst ur en säkerhetsaspekt. Det 
är många, däribland barn och äldre, 
som besöker våra verksamheter under 
veckorna både dag- och kvällstid, och 
det händer mer och mindre frekvent 
att externt arbete pågår på gårdsplanen 
under dessa tider. Detta kan förstås även 
drabba dem som hyr våra lokaler. *)

Under sensommaren i år kommer de-
lar av våra körbanor att asfalteras om, 
därför känns det som en bra tidpunkt 
att ta tag i parkeringsproblemen nu. 

Som ett första steg kommer vi att,  
innan sommarsemestern, ställa ut ett 
antal betongsuggor för att snäva åt 

storleken på infarterna. Dessa förses 
med skyltar: Endast för besökare till 
kyrkan, sockenstugan och kyrkogår-
den. När det gått en tid gör vi en ut-
värdering och börjar fundera på hur 
en estetiskt mer tilltalade lösning ska 
utformas. 

Vi är fullt medvetna om att asfalts-
ytorna vid kyrkan och sockenstugan är 
perfekta att använda för olika ändamål 
och att Enviken egentligen inte erbjud-
er några andra lika bra alternativ, men 
av kostnads-och säkerhetsskäl behöver 
vi nu göra en förändring. 

Med förhoppning om förståelse för 
detta. 

Jenny Ärnlöv 
präst i Enviken 

*) För några år sedan valde slambilen att 
tömma samtidigt som PRO hade sin påsk-
lunch och personalen arbetade i källaren – det 
gick knappt att vara i våra lokaler då. En 
annan gång kom en chaufför in i kyrkan och 
avbröt en veckomässa för att han menade sig 
ha blivit inparkerad och hade bråttom iväg.

VIKTIG INFORMATION 

Angående kyrkans parkering i Enviken 

Uppstart för barnverksamheterna i hela pastoratet sker vecka 37. 
Se vår hemsida för mer information och anmälan till grupper.

Vi ser fram emot vecka 37!Alla barn! Se våra filmer 
med Öppnis-kråkan och Ullis
Ta fram kameran i din mobil och rikta mot 
QR-koden så länkas du till filmerna.

Kyrkornas öppettider i sommar
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Kontaktuppgifter

Präster
Kalle Bengtz, kyrkoherde  kalle.bengtz@svenskakyrkan.se    0246-79 89 06
Michael Wingårdh, Svärdsjö michael.wingardh@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

Diakon
Emelie Kjellgren emelie.kjellgren@svenskakyrkan.se 0246-79 89 08

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, Svärdsjö 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, begravn. admin  johanna.stangnings@svenskakyrkan.se 0246-79 89 11

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
Magdalena Sparresjö, Enviken  magdalena.sparresjo@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  & övriga ärenden
Lena Halvars Hedman    0246-79 89 01
Tisdag - torsdag 13.00–15.00*   
Soldatvägen 12, 790 23 Svärdsjö   
svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

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

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

*Sommartid på expeditionen   juni – augustiöppet onsdagar  13.00–15.00

Söndagen den 11 september är det  
riksdagsval. Då får alla myndiga svenska  
medborgare gå till valurnorna för att göra 
sin röst hörd, dvs. möjligheten att påverka 
vilka politiska partier som ska styra landet.

demokrati är Svenska kyrkans tro och 
ansvar. Till diakonins uppdrag hör just 
detta; att se till att demokratiska prin-
ciper upprätthålls för alla människor, 
oberoende av etnicitet, trosåskådning, 
kön, ålder eller sexuell läggning. 

Som ett led i detta kommer vi, i anslut-
ning till höstens valrörelse, att skapa 
olika forum för offentliga samtal som 
har med valet att göra. Mer informa-
tion om detta kommer finnas på affi-
scher, vår hemsida och sociala medier 
när det närmar sig. 
Så håll ögonen öppna!

Emelie Kjellgren
diakon

www.svenskakyrkan.se/tillitochdemokrati

I Sverige har vi haft allmän rösträtt se-
dan 1921, myndighetsåldern har änd-
rats genom åren, men sedan 1974 har 
den varit 18 år. I mer än hundra år har 
vi levt i denna samhällsordning och 
för oss som lever nu är demokrati en 
självklarhet. Men ser vi oss omkring i 
världen, behöver vi inte titta långt för 
att inse att demokratin inte är att ta 
för given. Den ordning vi har måste vi 
med andra ord värna och slå vakt om. 

Vi bryr oss
Vad har det här med kyrkan att göra, 
kanske du undrar? På Svenska kyrkans 
hemsida (www.svenskakyrkan.se/tilli-
tochdemokrati) finns följande formu-
lering att läsa: Att agera för ett socialt 
hållbart samhälle, präglat av tillit och 

DEMOKRATI  
– ingen självklarhet



24 Nästa nummer kommer ut i slutet av september.

Läs gärna berättelsen i bibeln om när Jesus välsignar 
barnen. Markus evangelium kapitel 10 vers 13-16FINN FEM FEL 

BARNENS SIDA


