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Kvinnorna vid graven
Påsken är den kristna kyrkans största 
högtid. Jesu uppståndelse förändrade 
allt. Visste du att de allra första som 
mötte den uppståndne var kvinnor?  
I detta församlingsblad vill vi lyfta fram 
olika aspekter av kvinnans roll i kyrkan.

Läs mer på sid 18-19. 

VI STARTAR FAMILJEKÖR sid  3
JUNIPER BAY GOSPEL sid  4-5
RETREAT sid 6
VÅLD I NÄRA RELATIONER                                sid 10-11
VI SÖKER FERIEARBETARE      sid  21

Varje vecka ställer Maria Emanuelsson nya 
bilder i Envikens kyrka, på samma sätt som 
hon skapat den här omslagsbilden.
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I de kyrkor jag känner till är det fler 
kvinnor än män som kommer till guds-
tjänst, som engagerar sig i verksamhet 
och som är medlemmar. Jesus själv hade 
kvinnor som följde honom. Jesus sökte 
upp och förde teologiska samtal med 
kvinnor, vilket var väldigt ovanligt på 
den tiden. De första som kom till påsk-
dagens tomma grav var kvinnor. För 
inte så länge sedan blev det fler kvinnli-
ga än manliga präster i Svenska kyrkan. 
Idag är det för många en självklarhet att 
se en kvinna leda begravning, mässor 
eller döpa barn. 

Men så har det inte alltid varit. I kyr-
kans historia är det män som har lett 
kyrkomöten, som har varit präster och 
biskopar. Kvinnor har haft en viktig roll 
i kyrkohistorien, och tyvärr har de ofta 
hamnat i skymundan för manliga ledare. 
Det är viktigt att vi får lyfta de som har 
levt och verkat i kyrkan och som har 
kämpat för att män och kvinnor ska få 
samma möjligheter till kyrkligt ledar-
skap.

Samtidigt som kristendomen kan ver-
ka bakåtsträvande, så är kyrkan ibland 
före samhället. I svenska baptistkyrkan 
hade kvinnor och män lika rösträtt 73 år 
före den kvinnliga rösträtten i Sverige. 
Svenska kyrkan hade en kvinnlig ärke-
biskop sju år innan Sverige fick sin för-
sta kvinnliga statsminister.

Nu är det vår tur att arbeta vidare för att 
kyrkan ska vara en plats där vi alla kän-
ner oss välkomna – oavsett kön, sexuell 
läggning och könsidentitet! 

 

Kalle Bengtz
kyrkoherde

Kyrkan – en plats  
för både män och kvinnor

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

Frukost i Envikens sockenstuga

Gemenskap kring  
frukostbordet
Samtal, sång, musik, kryss.
26 mars   kl 8.30-10
30 april    kl 8.30-10
21 maj     kl 8.30-10

kostnad  
20 kr

Det känns som en stor lättnad och glädje att vi åter kan samlas, när 
covid-restriktionerna försvinner under februari månad. Vi fortsätter 
naturligtvis att visa omsorg och hänsyn om varandra.

Kalle Bengtz

Kom och sjung tillsammans 
med era barn! Vi träffas en 
gång per månad i försam-
lingshemmets körsal mellan 
kl 13.00 och 15.30. 
Start söndag 13 mars.  
Ingen åldersgräns. Vi sjunger, fikar, har 
musik- och rytmlekar, sjunger igen.                             
Nästa gång är lördag 2 eller 9 april 
(efter överenskommelse). 

Vi avslutar med Familjegudstjänst 
söndag 8 maj. Vi deltar i några andra 
gudstjänster också efter förmåga men 
mer info om detta när jag vet vilka som 
kommer! 

Är ni intresserade? Anmäl till 
margareta.storling@svenskakyrkan.se 
eller sms till 0769406302. 

Meddela hur många ni blir och ev aller-
gier el dyl. Välkomna att vara med!   

Margareta Hälleberg Störling, 
kantor i Sundborns församling

Nu startar vi  
Familjekör
i Sundborns församling!    

soppluncher 
Svärdsjö
Församlingsgården
Onsdag 29 mars, 26 april  
och 31 maj
Kl 11.30-13.30

Sundborn
Församlingshemmet
Onsdag 23 mars och 20 april
Kl 12.00-14.00

Vuxen 60 kr 
barn gratis
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Körsång är något som alltid 
fascinerat mig. Att tillsammans 
i grupp, med olika stämmor och 
med stöd av varandra skapa 
en gemensam klang. Att föra 
fram ett budskap man tycker är 
viktigt, där budskapet förstärks 
av färgstarka harmonier genom 
sång och musik.

Som barn lekte jag ofta ”kör”. Placera-
de ut mina dockor (och det var många 
kan jag säga) på sofflocket i köket. 
Grupperade dockorna i olika stämmor, 
tillverkade mikrofoner av pennor och 
folie, sjöng i olika lägen med rösten till 
komp av en från början tresträngad 
gitarr. Där började det, det som längst 
inne i min själ pockade på, att åtmins-
tone någon gång i livet få uppleva gläd-
jen med körsång ”på riktigt”.

LP skivor och kassettband med gospel-
musik gick varma i vårt hem, så sång-
en fick jag med mig i modersmjölken. 
Pappas dragspelsmusik kanske inte var 
det jag skattade högst, men ändå, sång-
en och musiken fanns där hela tiden 
och jag fick tidigt smaka på det goda 
som den har att ge.

Men här, i lilla Enviken, kunde då min 
dröm och det som jag faktiskt kände 

som ett kall, gå i uppfyllelse? Jag kan 
idag, efter att ha lett kören Juniper Bay 
Gospel i 25 år, se att Gud såg min läng-
tan efter en kör redan då jag var barn. 
Och efter en enkel fråga; Du kan väl 
starta en kör Maria? så har vi, Juniper 
Bay Gospel, sjungit tillsammans i 25 år. 

Vi har sjungit på gator och torg, i kyr-
kor, i sporthallar, på Runns is i vin-
terkyla, på bröllop, begravningar och 
mycket mer. Repertoaren har genom 
åren sträckt sig från visor, pop, rock, 
musikal till psalmer men främst gospel. 
Många av oss har varit med i kören i 
över 20 år. Vi har växt samman i den 
gemenskap som körsången ger och 
känner stor tacksamhet att vi genom 
åren fått glädja så många med vår sång.

Kören har under dessa år varit en egen, 
ideell förening. Från årsskiftet kommer 
nu kören att finnas i Svenska kyrkans 
regi och jag får förmånen att fortsätta 
leda kören.

Är du intresserad av att sjunga med i  
Juniper Bay Gospel?  
Kontakta mig så får vi träffas och 
”kolla av” vilken stämma som skulle 
kunna passa just dig.

Tanken är att vi börjar våra repeti-
tioner den 16 februari kl. 19.00 i 
Envikens sockenstuga.                           

Sjung av hjärtat, sjung!
Maria Emanuelsson
körledare för Juniper Bay Gospel 
maria.emanuelsson@svenskakyrkan.se 
0246-79 89 21

Det började på sofflocket för 47 år sedan…
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Första advent 2021 välkomnades 
Karin Hedin som ny kyrkvärd 
i Svärdsjö, samtidigt som Erik 
Månsson och Ingrid Hellbom 
avtackades som kyrkvärdar.
I samband med avtackningen tillde-
lades Ingrid och Erik Svärdsjö kyrkas 
förtjänsttecken, som kan tilldelas per-
soner som har gjort särskilda insatser 
för Svärdsjö församling. Stort tack för 
allt det som ni har gjort, gett och varit 
för kyrkan!

Kalle Bengtz

Välkommen och tack!

6

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 youga- 
pass. Det kommer också att finnas konstnärligt material och 
böcker med andlig fördjupning att läsa.  

Retreat
Sundborns kyrka och försam-
lingshem lördagen den 5 mars 
Kostnad 200 kronor 
Anmälan: Senast 28 februari 
till Camilla Vallhagen
023-669 63 01  
camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se

Är Gud en man?

En risk med det ensidiga användandet 
av manliga namn är att Gud blir sedd 
som en stor man. Kyrkan lär ut att 
människan är skapad till Guds avbild, 
men att Gud själv är bortom kön. Gud 
är varken man eller kvinna, utan något 
som vi inte fullt ut kan förstå.
När vi endast pratar om Gud som man, 
så begränsar vi våra förståelser av Gud.

Att ifrågasätta Gud som man, att ut-
forska gudsbilder och söka inkluderan-
de språk, det är ingen ny rörelse. Redan 
i bibeln finns andra sätt att se på Gud, 
även om det manliga dominerar stort. 
Under 1800-talet påbörjades ett arbe-
te där teologer arbetade kritiskt kring 
männens dominans i kyrkohistorien. 

När någon tänker sig vem Gud är, så dyker ofta bilden av en 
gammal man på ett moln upp. Det är inte så konstigt – det 
är ett motiv som ofta förekommer i konsten. I bibeln och i 
gudstjänsten benämns Gud ofta som man: Herre och Fader.  
Pronomen som används är ”han” eller ”honom”. Jesus är 
Guds Son och det är uppenbart att Jesus själv var en man.

Vi tänker ta en promenad i Borgärdet 
varje tisdagsförmiddag för att träffa 
lite folk. Vi samlas och utgår från 
Församlingsgården (Soldatvägen 12) 
kl. 9.30. 
Vi promenerar runt i byn ca 45 minuter 
i långsamt tempo. Ta med barnvagn, 
rollator, hunden eller stavar och möt 
oss där! 
Efter promenaden finns det lite kaffe 
och smörgås utanför församlingsgår-
den för den som vill stanna en stund. 
Vi ses första gången den 1 mars.
Välkommen!  

Malin & Lillemor Bengtz

Vill du gå med på  
gemensam promenad?

Tid för återhämtning i tystnad
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Vad finns det för alternativ 
till benämnandet av Gud som 
en man? 
Jag tänker att det kan finnas olika lös-
ningar.

Att vi fortsätter att prata om Gud 
som ”han”, eller ”Fader”, men att 
vi har med i tankarna att Gud inte 
begränsas av det mänskliga språ-
ket. Gud är inte en man, men det 
mänskliga språket räcker inte till för att 
beskriva Gud, och då får vi använda 
det språk vi har, där den bibliska tradi-
tionen huvudsakligen har använt man-
liga termer.

Vi kan använda feminina gudsbil-
der när vi pratar om Gud: Gud som 
Moder eller Livgiverska.

Vi kan använda könsneutrala guds-
bilder: Gud som Livets källa, Skapare, 
Befriare, Frälsare, Vän eller ”Gud”.

En gudsbild vi kan reflektera över är 
när Jesus liknar sig vid en hönsmamma 
Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeter-
na och stenar dem som blir sända till dig. Hur 
ofta har jag inte velat samla dina barn så som 
hönan samlar sina kycklingar under vingar-
na, men ni ville inte (Matteus 23:37).

Jag tror att ju fler sätt vi kan benäm-
na Gud på, desto större insikter kan vi 
få i vem Gud är. Vårt språk kan aldrig 
beskriva det gudomliga fullt ut, och då 
kan vi utforska mer om Gud genom att 
inte fastna i några få gudsbilder.

Kalle Bengtz
Kyrkoherde

Ofta är det män som lyfts 
fram i kyrkohistorien, precis 
som i annan historieskriv-
ning. Kvinnor har naturligtvis 
också haft betydande rol-
ler, tyvärr hamnar de ofta i 
skymundan av männen. Här 
är exempel på några viktiga 
kvinnor i den svenska kyrko- 
historien.

Margit Sahlin (1914-2003)
vigdes palmsöndagen 1960 som en 
av de tre första kvinnliga prästerna i 
Svenska kyrkan. Blev också den första 
kvinnliga kyrkoherden. Grundade S:ta 
Katarinastiftelsen.

Elisabet Hesselblad (1870-1957)
Förklarad som helgon 2016. Katolsk 
nunna inom Birgittinerorden, med  
Falukopplingar.

Bilder från Wikipedia commons

Antje Jackelén (1955-)
Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, 
sedan 2014. Tidigare biskop i Lund.

Heliga Birgitta (ca 1303-1373)
En av de mest kända svenskarna i 
världen. Grundade en klosterrörel-
se, tidig författare, helgonförklara-
des och var också en maktfaktor i 
det politiska ledarskiktet i Sverige.

Stormor i Dalom (1594-1657)
Prästfru i Dalarna, hette egentligen 
Margareta Hansdotter. Känd för sin 
stora givmildhet och goda hjärta.  
Mycket populär i sin samtid, tack 
vare sin barmhärtighet.

Emilia Fogelklou (1878-1972)
Den första kvinnliga doktorn i  
teologi, grundade kväkarrörelsen  
i Sverige.

Kvinnor i kyrkohistorien

text: Kalle Bengtz
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”Ibland tänker man enbart på att 
det är fysiskt våld som före-
kommer men våldet kan ta sig 
många olika uttryck. 

Under 2020 så konstaterade Brotts- 
förebyggande rådet (BRÅ) att det 
fanns 17 fall av dödligt våld där offer 
och förövare hade en parrelation. FN 
har länge arbetat för att avskaffa vål-
det mot kvinnor i nära relationer. Den  
25 november 1999 instiftades Interna-
tionella dagen för avskaffandet av våld mot 
kvinnor. År 2008 startades Orange day, 
en kampanj för att uppmärksamma 
denna dag. Att orange blev symbolfärg 
handlar om att det är en optimistisk 
färg som också är tydlig. 

För oss i pastoratet är det en självklar-
het att ta ansvar för att arbeta för en 
värld fri från våld och hot och stå på de 
förtrycktas sida. Det är också en del i 
att arbeta med Globala målen 2030 där 
det i dessa fall främst handlar om mål 3, 
god hälsa och välbefinnande, mål 5, uppnå 
jämställdhet och alla kvinnor och flickors 
egenmakt och mål 10, minskad ojämlikhet. 

Olika typer av våld
Orange day 2021 uppmärksammades 
vid veckomässan i Enviken med efter-
följande föredrag där Malin Gullberg 

Våld i nära relationer
I media kan vi läsa med jämna mellanrum om olika fall där 
våld i nära relation förekommit och förekommer. Det här är 
en komplicerad fråga som vi behöver tala mer om. 

delade med sig av sina erfarenheter av 
att leva i ett förhållande med våld. Det 
fysiska våldet var inte det som tog den 
största platsen utan det var det psyk- 
iska följt av det ekonomiska och mate-
riella våldet. Ibland tänker man enbart 
på att det är fysiskt våld som förekom-
mer men våldet kan ta sig många olika 
uttryck. Malin berättade om hur det 
börjar i liten skala och sedan eskalerar 
och blir mer intensivt, det som kallas 
normaliseringsprocessen.

Svårt att upptäcka
Som anhörig kan det också vara svårt 
att veta vad man skall göra eller att 
man inte ser vad som sker. Malin be-
rättade hur hon själv missade signaler-
na med sin egen syster som nu lever 
gömd från sin förövare. Efter detta så 
har hon startat Kvinnostrejken som är 
varje fredag mellan kl 15.00 och 15.15 
på Stora torget i Falun dit alla som vill 
är välkomna att komma och delta för 
att stå upp för de som lever gömda och 
utsätts för våld i nära relationer.
Arbetet fortsätter och den 8 mars på 

Internationella kvinnodagen kommer 
pastoratet tillsammans med Kvin-
nojouren Kullan och radiostationen 
WolfFMradio 88,8 MHz att sända ett 
radioprogram. I programmet kommer 
Malin att finnas med och du som lyss-
nare kommer ha möjlighet att ringa 
in till studion för att ställa frågor om 
våld i nära relation. Programmet sänds  
kl 19.00-20.30 och du lyssnar via radio 
på 88,8 eller www.wolffmradio.se 

Är du utsatt?
Är du själv utsatt för våld i nära relation 
eller är du anhörig? Du är inte ensam!  
Det finns hjälp att få.

Präster och diakoner i pastoratet har 
tystnadsplikt och kan möta dig för 
samtal utan kostnad, se kontaktupp-
gifter på näst sista sidan. Utanför kon-

torstid finns jourhavande 
präst som nås via 112.

Emelie Kjellgren
Diakon

Kvinnojouren Kullan 023-125 15  
eller info@kullanskj.se 

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Våld i nära relation Falu kommun  
020-25 21 00

Svenska kyrkans familjerådgivning  
023-70 50 44

Vid pågående hot eller våld ring alltid 112

Under Orange day samtalade diakon Emelie med Malin Gullberg, som delade med sig av sina 
erfarenheter av att leva i ett förhållande med våld.

– det kan hända vem som helst
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Det händer i våra kyrkor
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12

Mars
Onsdag kl. 18.00
ASKONSDAGSMÄSSA
Svärdsjö Församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl. 16.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 16.00
MÄSSA
Sundborn

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö Församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
MÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Enviken, kyrkokören

Kalendarium
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16

19

17

26

23

24

27

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö Församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
MÄSSA, det nya kyrko- 
rådet välkomnas
Enviken

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Sundborn

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö Församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken, Björkboda blås

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn, kyrkokören

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Svärdsjö, kyrkokören
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12

9

10

13

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö Församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Torsdag kl. 17.00-19.00
HIMMEL OCH PANNKAKA 
Sundborn

30

31

Jungfru 
Marie  

bebådelsedag

April
Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Enviken

Söndag kl. 16.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Svärdsjö

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Församlingsgården Svärdsjö

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö, kyrkokören

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 15.00
MESSY CHURCH
Enviken, Tonfåglarna

Måndag kl. 19.00
PASSIONSANDAKT
Envikens Sockenstuga

Tisdag kl. 19.00
PASSIONSANDAKT
Envikens Missionshus 
Björkboda blås

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA 
Svärdsjö Församlingsgård

Onsdag kl. 19.00
PASSIONSANDAKT
Enviken, Juniper Bay Gospel

3

2

10
Palmsön-

dagen

6

7
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Kalendarium Det händer i våra kyrkor
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Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Enviken

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö Församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Enviken, damkören KolCanto

Söndag kl. 16.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Sundborn

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö Församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken
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14

15

19

21

Maj
Lördag kl. 14.00
KONFIRMATIONS-
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 16.00
MÄSSA
Svärdsjö

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 15.00
MESSY CHURCH
Enviken 
Musikal med Tonfåglarna

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö, kyrkokören

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Enviken

Torsdag kl. 18.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Svärdsjö, kyrkokören

Torsdag kl. 18.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
Enviken, kyrkokören

Torsdag kl. 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Sundborn

Fredag kl. 11.00
LÅNGFREDAGS-
GUDSTJÄNST
Svärdsjö, kyrkokören

Fredag kl. 11.00
LÅNGFREDAGS-
GUDSTJÄNST
Enviken

Fredag kl. 11.00
LÅNGFREDAGS-
GUDSTJÄNST
Sundborn

Söndag kl. 11.00
PÅSKDAGSMÄSSA
Ekumenisk
Svärdsjö, kyrkokören

Söndag kl. 11.00
PÅSKDAGSMÄSSA
Enviken, kyrkokören, 
Björkboda blås

Söndag kl. 11.00
PÅSKDAGSMÄSSA
Sundborn, kyrkokören

Måndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Svartnäs

Måndag kl. 10.30
GUDSTJÄNST
Envikens missionskyrka
”Emmausandring” från  
Sockenstugan kl. 10.30

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA 
Svärdsjö Församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 15.00
MÄSSA
Lumshedens kapell

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö Församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn, kyrkokören

18
Annandag påsk

7

11

8

12 Bönsöndagen
22

14
Skärtors-

dagen
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Maj
Kalendarium

Torsdag kl. 8.00
GÖKOTTA
Skoglundsgården – Enviken 
Björkboda blås 

Torsdag kl. 8.00
GÖKOTTA
Stora Hyttnäs – Sundborn, 
kyrkokör

Torsdag kl. 9.00
GÖKOTTA
Gammelgården - Svärdsjö

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Enviken

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Sundborn

28

29

Kristi himmels-
färds dag

26
Juni

5
Pingstdagen

6
Annandag 

pingst

26

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl. 11.00
PASTORATSMÄSSA
Sundborn, kyrkokörer från  
alla församlingar

Måndag kl. 18.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Bergmansladan, Borgärdesv 7A 
Svärdsjö, kyrkokören

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Enviken

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. 16.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Sundborn

Lördag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Envikens G:a kyrka, kyrkokören

Lördag kl. 11.00
MIDSOMMARMÄSSA  
I FOLKTON
Svärdsjö, Spelmän och kyrkokör 
från Svärdsjö & Sundborn
Kyrkbåten anländer ca 10.30

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Nysjön

Söndag kl. 15.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Backa våtmark

4

2

11

9

12

16

19
18

23

25
Midsommar-

dagen

24
Midsommar-

afton

Det händer i våra kyrkor

8 mars på Internationella kvinnodagen 
kommer pastoratet tillsammans med 
Kvinnojouren Kullan och radiostationen 
WolfFMradio 88,8 MHz att sända ett 
radioprogram om hur det är att leva 
med våld i nära relationer. 

Du som lyssnare kommer ha möjlighet 
att ringa in till studion för att ställa 
frågor.

Radiosändning på internationella kvinnodagen

8 mars  
kl 19.00-20.30

Lyssna via radio  
på 88,8 eller  
www.wolffmradio.se  
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När kvinnorna kommer till graven, 
enligt Lukasevangeliet, så är det inte 
en spontan jublande glädje de uttryck-
er. Istället möter de två okända män 
som berättar att kroppen inte är där, 
att Jesus har uppstått. Att vara kvinna 
på Jesu tid innebar en utsatthet med 
avsaknad av flertalet grundläggande 
mänskliga rättigheter som vi idag tar 
för givna. Även om vi också fortfaran-
de har ett och annat att jobba med vad 
gäller jämställdhet. Kvinnornas reak-
tion, där vid graven, är begriplig. Två 
okända män? Vad har vi gjort? Vad ska de 
göra med oss? Kanske tänkte de så. Deras 
reaktion är också trovärdig eftersom de 
allra först möter en tom grav utan för-
klaring. De har varit med om en svår 
förlust, den tomma graven är kanske 

bildligt vad de känner inombords. Att 
då möta några som påstår något annat 
kanske behöver ett visst tidsutrymme 
för att det ska landa och kunna slå rot i 
deras situation där och då. Men sedan 
en bit in i samtalet, med änglarna som 
är vid graven, växer en livsglädje fram. 

Olika sorters förluster
Jag tänker på de tillfällen då du eller jag 
befunnit oss i en situation då vi kanske 
känt saknad efter någon som dött, som 
de som följde Jesus måste ha gjort när 
han dog. En förlust kan också vara en 
brusten relation, misslyckande av något 
slag, svåra konflikter eller något annat 
där vi känt att tårarna kommit inom- 
bords eller synligt. Men så inträffar 
något som vänder situationen, någon 

säger något, eller vi läser kanske något 
som ger en strimma ljus. Just när vi  
behövde det. Den strimman av ljus är 
ett möte med det liv som segrar. Svår-
are än så är inte ett möte med den upp-
ståndne Jesus. Mitt i sorgen kanske vi 
inte alltid anar det. Kanske känner vi 
då ibland som kvinnorna vid graven: 
att det först är förskräckligt tomt. 

Kvinnor som vittnen
Lika bra att börja just i tomheten! För 
evangelium är att just där, vid en tom 
grav fick kvinnorna ana livet. Inte 
hurtfriskt och klämkäckt, snarare en 
förnimmelse som växte efter samtalet 
som ägde rum där. Där i den tomma 
graven blir kvinnorna omslutna av det 
liv som uppstått – med Jesus. De är 
nu vittnen. Kvinnor som på den tiden 
inte alls räknades som vittnen i juridisk 
mening. De hade inte på långa vägar 

Du stiger ut ur alla tomma gravar
Du är en vind som säger: det blir vår

Du kommer som en flykting över bergen
Du följer oss dit ingen annan når

- Psalm 717, text Ylva Eggehorn och musik Benny Andersson

samma rättigheter som männen hade 
då. Därför är det bra att det här också 
kommer fram i Lukasevangeliet. Lär-
jungarna, ja i texten är det alltså män 
det handlar om, avfärdar Mariornas 
och Johannas vittnesbörd som ”prat” 
och trodde inte på dem först. Petrus 
fick lov att springa själv till graven för 
att se med egna ögon. Kvinnorna hade 
rätt. 

Vilka sammanhang av tomhet som vi 
människor än möter så är uppstån-
delsens livskraft där: en öppning, en 
famn, en tillit att alltid vila i och som 
bär genom död till liv igen. För Kristus 
är uppstånden, ja, han är sannerligen 
uppstånden!

Fredrik Linder
präst Svärdsjö

Påsken
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Kyrkorådet ska ha omsorg om våra tre församlingar i 
pastoratet och är pastoratets styrelse. 

Från Kyrkorådet

Kyrkorådet ansvarar gemensamt med 
kyrkoherden och i samråd med för-
samlingsråden för att Svenska kyrkans 
grundläggande uppgifter blir utförda. 
Kyrkorådet är gemensamt för pasto-
ratet och består av nio ledamöter, åtta 

beredda i kyrkorådet. Inom ramen för 
den budget, som kyrkofullmäktige an-
tagit ska kyrkorådet se till att uppfylla 
uppsatta mål och riktlinjer för pastora-
tets verksamhet. 

Det är kyrkorådet som lägger fram 
pastoratets budget och ekonomiska 
prognos för de närmaste tre åren. Den 
ekonomiska förvaltningen ska ge bästa 
möjliga och hållbara avkastning. Sedan 
budgeten lagts kan kyrkoavgiften, allt-
så medlemsavgiften, i Svenska kyrkan 
beslutas. I budgeten redovisas också 
kostnaden för begravningsverksam-
heten, som blir grund för den begrav-
ningsavgift vi alla betalar.    

Vidare har kyrkorådet som styrelse 
ansvar för pastoratets kyrkogårdar, 
byggnader, fastigheter,  anställda och 
är huvudman för begravningsverksam-
heten. 

Barnets rätt är viktig i all vår verksam-
het. Därför finns en särskild grupp, 
som utför en barnkonsekvensanalys 
för alla ärenden som ska behandlas i 
kyrkorådet.   

Hans Matsols
ordf. kyrkorådet       

Vi söker

6 FERIEARBETARE
varav tre är placerade i Svärdsjö, en  
i Enviken samt två i Sundborn.

Till sommaren 2022 (v.24 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 och 
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 2022-03-25
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.

Kyrkorådets uppgifter

stycken förtroendevalda och kyrkoher-
den, som är självskriven medlem.

Kyrkofullmäktige är pastoratets hög-
sta beslutande organ. De ärenden som 
behandlas i kyrkofullmäktige ska vara 

Kyrkorådet
från vänster: Mikael Waller, Gudrun Sjödin, Nall Sandra Eriksson,  
Theresia Holmstedt-Jensen, Hans Matsols, Inger Wahlman, Erik Lindborg,  
Imke Langelotz, Håkan Dahlén, Barbro Norman, Ann Christine Wiborgh

foto Kalle Bengtz
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Filmkväll 
Välkommen till Filmkvällar  

i Församlingsgården i Svärdsjö!

Vi ser film, fikar och pratar  
om filmerna.

Tema: Hitta hem

Tisdag 22 februari kl 18
Minari, 2020 
Om hur människor, liksom 
grönsaker, behöver rota sig 
för att hitta hem.

Tisdag 29 mars kl 18
Nomadland, 2020 
Om att köra långt genom ett 
vidunderligt landskap, träffa 
annorlunda människor och 
äntligen komma fram.

Tisdag 31 maj kl 18
The Father, 2020 
Anthony är dement och vi får 
uppleva tillvaron genom hans 
medvetande. Slutligen hittar 
han på sätt och vis tillbaka 
hem. 

Fin gåva från 
Blomsterfonden
Svärdsjö Blomsterfond  
har beslutat att donera  
ett elpiano till Källegården. 
Det är praktiskt och enkelt i flera av-
seenden med detta instrument, lätt att 
flytta till olika avdelningar, om man vill 
ha musikunderhållning eller andakter 
på olika ställen. Dylika instrument krä-
ver ej heller stämning. För närvaran-
de är det placerat i samlingsrummet i 
källaren. Jag hoppas att det ska kom-
ma till nytta och berika framgent nu 
när restriktionerna avtagit och vi kan 
träffas igen.  Jag är väldigt tacksam för 
Blomsterfondens generositet.

Walters Börje
Kantor Svärdsjö

Kontaktuppgifter till oss

Präster
Kalle Bengtz, kyrkoherde  kalle.bengtz@svenskakyrkan.se    0246-79 89 06
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

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
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
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     
Soldatvägen 12, 790 23 Svärdsjö  svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat
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Familjegudstjänster
Svärdsjö
3 april kl 16.00

Sundborn
31 mars kl 17.00-19.00
HIMMEL & PANNKAKA 
En himmelsk andakt i kyrkan därefter 
pyssel i församlingshemmet.*

8 maj 16.00
Avslutning för barngrupper och barn- 
och familjekören. Vi börjar i kyrkan, 
sedan äter vi pannkakor och pysslar i  
församlingshemmet.*

*Vill du/ni äta pannkakor efteråt  
anmäler du det till:  
stina.stoor.berglund@svenskakyrkan.se

Svärdsjö 
Måndag och torsdag kl. 9-12 
Enviken  
Tisdag och fredag kl. 9-12 
Sundborn
Tisdag och fredag kl. 9-12

Öppna förskolan (öppnis)

Se film om påsken
Ta fram kameran i din mobil 
och rikta mot QR-koden så 
länkas du till en film för barn 
som handlar om påsken!

MESSY CHURCH
i Enviken

10 april kl 15.00, Palmsöndag

21 maj kl. 15.00
Tonfåglarna framför musikalen 
”Blommor och skratt”


