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Med glädje är jag tillbaka i tjänst efter 
sex månaders föräldraledighet. Jag har 
haft en härlig tid, inte minst har det 
varit stort att få följa vår Lillemors ut-
veckling från bebis till en liten flicka på 
elva månader som kryper för fullt och 
nyfiket utforskar sin omgivning. Från 
mitten av augusti är jag åter i tjänst 
medan Malin tar över på hemmaplan.

Nu blickar vi framåt hösten med för-
väntningar, men kanske också med 
oro. Sommaren har varit präglad av 
extremväder, naturkatastrofer, skogs-
bränder och översvämningar. Vi har 
hört om skjutningar och våld, om en 
orolig omvärld, om situationen i Af-
ghanistan. Samtidigt lever vi fortsatt 
i en pandemi och hoppas att det inte 
kommer fler ”vågor” av smittspridning 
och sjukdom. Det är också lätt att fun-
dera över världens tillstånd och orätt-
visor där rika länder kan vaccinera sina 
medborgare, medan fattigare länder 
blir utan. Vi vill förändring, men ibland 
kan det också kännas maktlöst.

Mitt i allt detta lever vi våra liv. Våra 
vardagar med allt de innehåller av både 
oro och glädje. Nu sätter vi vårt hopp 
till att hösten får präglas av allt det 
goda som vi såväl behöver som läng-
tar efter. Möten, gemenskap och sam-
tal. Kanske älgjakt, skogspromenader, 
svampplockning, en kopp kaffe i vän-
ners sällskap eller i stilla ensamhet. 

I allt som är våra liv finns Gud vid vår 
sida, i både glädje och sorg, i ensam-
het och gemenskap, i maktlöshet och 
i kraft till förändring. Vi lägger hösten 
i Guds hand och ber om allt gott för 
varandra och för vår värld, samtidigt 
som vi får göra de goda val som bygger 
en hållbar värld präglad av medmänsk-
lighet och solidaritet.  

Kalle Bengtz
kyrkoherde

Hej kära församlingsbo!

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

Rotad och rörlig
En dag för både kroppen och själen. 
Med hjälp av frigörande dans och 
skrivövningar upptäcker vi mer om de 
rörelser som präglar och påverkar våra 
liv. Malena Karlsson utbildad vägledare 
i frigörande dans och kantor i Svenska 
kyrkan vägleder oss genom dagen. 

30 oktober kl.9.30-16
Plats: Sundborns kyrka och försam-
lingshem

Kostnad. 200 kronor. Fika och lunch 
ingår i priset.

Vill du veta mer eller anmäla dig hör av dig 
till Camilla Vallhagen
Tel: 023-669 63 01, 076-940 63 01 
Mail : camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se

Katekumenat
Längtar du efter ett sammanhang 
där de livsnära frågorna får tid och 
utrymme. 

Funderar du på om du har en tro och 
hur den i så fall ser ut? 

Vill du tillsammans 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 vår 
Katekumengrupp. I den allra tidigaste 
kyrkan fick katekumenerna undervis-
ning i kristen tro för att på så sätt för-
beredas för att döpas på påsknatten. 
Idag är katekumenatet en rörelse som 
värnar samtal och delande av erfaren-
heter i det sammanhang som kyrkan 
och gudstjänstlivet är.

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

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, Satu Sundström & Lisa Staffas
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Coronareservation
Vi hoppas att kunna genomföra 

alla planerade verksamheter, 
men reserverar oss för att för-
ändring kan komma att ske be-
roende på hur smittspridningen 

gällande covid-19 ser ut.
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Ett närbesläktat ord är ekologi. Där 
handlar det om samspelet i naturen, 
om hur allt som lever är beroende av 
varandra och av miljön runt omkring. 
Ekologin lär oss också om vilka levan-
de arter som är mest sårbara, och vad 
det betyder för helheten om de för-
svinner.

Så finns det ekoteologi. Den utgår, 
som all kristen teologi, från att livet 
inte är en slump utan har en livskäl-
la som många kallar Gud, Skaparen.  
J.O. Wallin uttrycker i Sv Psalm 305 
Ack, när så mycket skönt i varje åder av 
skapelsen och livet sig förråder, hur skön då 
måste källan vara, den evigt klara!.

I Bibelns allra första bok sätts männ-
iskan in i detta liv med uppgiften att 
bruka och vårda det. Dessutom un-
derstryks att människan har fått gåvan 
att vara Guds avbild. Den Guds kärlek 
som strömmar genom livet är tänkt att 

strömma vidare genom människor. Ja, 
det går att tänka sig människan som 
Guds medskapare – att bygga upp, vår-
da och bevara.

Redan i bibelns första bok är det nå-
got som går snett. Berättelsen om de 
första människorna visar också andra 
drag – det finns något som gör att vi 
har en stark böjelse åt att tänka på oss 
själva; jag, mig och mitt. Resultatet blir 
att vi behandlar andras liv, människor 
och allt annat levande, som saker som 
är till för vårt eget välbefinnande. Ett 
sådant förhållningssätt är grunden till 
det som i kyrkans sammanhang kallas 
synd. Vad själviskhet leder till kan vi se 
varje dag, mediernas nyheter är fyllda 
av detta. Samtidigt riskerar det att bin-
da oss fast vid oss själva.

Vi binds av själviskheten och blir 
ofria. För att befria oss från den bind-
ningen och för att öppna våra ögon för 

andras behov, fick vi livsregler. De Tio 
budorden hör dit liksom den Gyllene 
Regeln ”Allt vad ni vill att människor 
ska göra för er ska ni också göra för 
dem”. När Jesus från Nasaret vandra-
de på jorden var han helt och fullt det 
tecken på Guds närvaro som gör att vi 
kallar honom för Guds Son. Han gav 
ett nytt bud, ”att ni ska älska varandra. 
Så som jag har älskat er ska ni också 
älska varandra”. 

Det är starka ord in i en tid där hat 
och hot får stort utrymme, även om vi 
också ser mycket av mänsklig omsorg. 
Mänsklig girighet riskerar att utarma 
själva livets förutsättningar. Paulus 
skriver om detta: ”Vi vet att hela ska-
pelsen ännu ropar som i födslovåndor” 

I livets tjänst  
Handlar ekonomi bara om pengar – om vinst och förlust? 
Eller kan det betyda något mer? Ordet ekonomi har gre-
kiska rötter. Det kommer från oikos, ”hus” och nomos, ”lag”. 
Det är läran om hushållande av begränsade resurser i ett 
tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga 
resurser är begränsade i förhållande till alla de önskemål och 
behov vi har. 

och ”väntar på att Guds söner ska up-
penbaras”. Här har förlåtelse för gjorda 
felsteg en viktig plats, liksom övertygel-
sen att försoning är möjligt. Det gäller 
både med Gud, med andra människor 
och med hela skapelsen – och för all 
del också med oss själva.

Det är en utmaning till den inre för-
ändring som kallas omvändelse, till att 
se hur allt levande hör samman – med 
varandra och den Gud som möter oss i 
Skapelsen, i Jesus Kristus och som vill 
beröra oss med sin Ande. Det är för att 
berätta om denna omvändelse ekoteo-
login står i livets tjänst. 

Thomas Söderberg 
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Global uppvärmning, klimattoppmöten, parisavtal, växthus-
gaser, förnybar energi, koldioxidekvivalens, utsläppsrätter, 
klimatångest. Vår vokabulär har behövt utvidgas under de 
senaste decennierna. Tyvärr, måste man tillägga. Vi översköljs 
av dystopiska framtidsscenarier och de flesta av oss har väl 
reflekterat över förändringar vi ser i naturen; skogsbränder, 
översvämningar, extrem torka, orkaner, snöfattiga vintrar.
Framtiden tycks mörk och oviss.  Tur 
att man inte är ung idag! brukar jag 
tänka. Men jag har ju barn (och konfir-
mander!), som översköljs av samma ny-
hetsflöden, med livet framför sig! Hur 
gör de för att hantera tillvaron? An-
tingen får man väl ”stänga av” – eller 
engagera sig?! Vi vill uppmärksamma 

Vad fick er att starta Grön Ung-
dom Falun-Borlänge?
Vårt brinnande engagemang för miljö- 
och klimatfrågor. Genom att engagera 
sig politiskt får vi en plattform att driva 
olika frågor. 

Vilka frågor är mest aktuella för 
er idag?
Vår största fråga är den om mer vege-
tarisk dvs. klimatsmart mat i skolan. Vi 
har haft möten med skolköksansvari-
ga i både Falu och Borlänge kommun, 
spelat in en film om olika fördelar med 
att äta mer vegetariskt/klimatsmart 
och vi har dessutom, tillsammans med 
kommunerna, genomfört en enkät-
undersökning bland gymnasieelever 
på Kristinegymnasiet i Falun och Sol-
torgsgymnasiet i Borlänge. Skolorna 
har ställt sig positiva till förslaget och, 
mycket glädjande, kommer åtminstone 
Soltorgsgymnasiet från och med nu i 
höst att utöka antalet dagar med vege-
tarisk mat! 
Andra frågor som vi engagerar oss i är 
att verka för att det blir mindre plast 
i butiker och även frågan om psykisk 
ohälsa bland ungdomar. 

Enligt en undersökning som 
Världsnaturfonden WWF står 
bakom känner var fjärde ung-
dom ångest över klimatföränd-
ringarna. Vad tänker ni om det?
Det är olyckligt att unga människor 
mår dåligt, men det är en befogad oro. 
Hotet klimatförändringarna ställer oss 

inför är reellt. Om fler i alla åldrar kän-
de oro, skulle kanske fler engagera sig 
och arbeta aktivt för att få till nödvän-
diga förändringar. 

Vad hoppas ni uppnå med ert 
engagemang?
Dels att lära oss mer om hur man kan 
påverka i samhället, men också att in-
spirera andra att ta initiativ och få mer 
kunskap i klimatfrågor. 

Var det svårt att starta en lokal-
förening?
Vi kom i kontakt med bra personer på 
riksnivå som hjälpte oss på ett bra sätt. 
Så det var inte jättekomplicerat, men vi 
har redan lärt oss att det krävs engage-
mang att hålla igång organisationen. 

Vilken är den största oron vad 
gäller klimatet?
Att vi inte klarar av omställning till ett 
fossilfritt samhälle tillräckligt snabbt, 
att den globala uppvärmningen stiger 
över tvågradersstrecket, vilket enligt all 
forskning får mycket allvarliga konse-
kvenser för allt liv på jorden. 

Vad sätter ni ert hopp till? 
Vi sätter vårt hopp till människans för-
måga att, när det verkligen gäller, lösa 
svåra situationer. Människans anpass-
ningsförmåga har ju visat sig vara stor. 

Jenny Ärnlöv
präst Enviken

Intervju med lokal Grön Ungdom

några unga vuxna som valt det senare 
alternativet. 
I december 2020 startade ett litet 
gäng ungdomar en lokalavdelning av 
Grön Ungdom i Falun-Borlänge. Mest  
drivande i föreningen är Maja Lasses, 
Klara Lasses och Elvis Ärnlöv, alla  
födda 2003. 
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för klimatet” och avsatte medel för 
arbetet. Det övergripande effektmålet 
är att Svenska kyrkan ska vara effekt-
neutral år 2030, vilket innebär att inte 
lämna något nettobidrag till den globa-
la uppvärmningen.

Stöd ska bland annat ges genom in-
ternationella organisationer och Act 
Svenska kyrkan, som sedan fördelar 
medel till de folkgrupper som lider 
som mest av klimatförsämringen men i 
ringa grad bidragit till situationen idag.

Under år 2022 ska stiften föra samtal 
om klimatkrisens andliga och existen-
tiella aspekter med utgångspunkt från 

biskopsbrevet och färdplan för klima-
tet. Klimatfrågan ska bli tydlig i för-
samlingarnas verksamheter, exempel-
vis i konfirmandarbete, gudstjänster, 
bön, samtal och musik. Det gäller även 
förvaltning av fastigheter och begrav-
ningsverksamheten. Vi ska se till att 
använda rättvisemärkta, närproducera-
de och ekologiska produkter. 

2022 ska energianvändningen minska 
med 10%. Eldningsolja och fossil na-
turgas ska om möjligt vara utfasade. 
Alla kyrkans enheter ska ha gjort ak-
tiva val av förnybar el och fjärrvärme. 
Det ska finnas konkreta förslag om hur 
produktionen av förnybar el kan ökas 
tillsammans med stödjande insatser för 
projektutveckling. Arbetet löper sedan 
vidare år för år i de steg som finns be-
skrivna i färdplanen.      

Skogsbruk
Stiftet innehar 43 740 hektar skog som 
förvaltas genom Prästlönetillgångar 
och Västerås Stift AB. 4 206 hektar 
har avsatts för naturvård, varav 528 
hektar är naturreservat. Skogsbruket 
är certifierat genom FSC, som är en 
internationell oberoende organisa-
tion, som arbetar för ett ekologiskt 
och ansvarsfullt skogsbruk. Målet med 
certifieringen är att skogen förvaltas i 
former som underhåller och vid behov 
återskapar ekosystemets produktions-
förmåga. Skogsbruket ska ge trygga 
försörjningsmöjligheter och säker ar-
betsmiljö. Lokalbefolkningens kultur 

Klimatkrisen är sannolikt 
den största gemensamma 
utmaningen som mänsklig-
heten någonsin stått inför. Vi 
tvingas alla att ompröva vårt 
sätt att tänka kring skapel-
sen, livsstil, välfärd, hållbar-
het och rättvisa. 

Under 2019 gav biskoparna ut ”Ett  
biskopsbrev för klimatet”. Det blev en 
tydlig start för Svenska kyrkan att öka 
engagemang i klimat- och miljöfrågor. 
Kyrkomötet antog 2019 ”En färdplan 

ska respekteras. Skogsbruket bedrivs 
med uthållighet så att utdelning endast 
sker av avkastningen och inte påverkar 
kapitalet. Avkastningen fördelas mel-
lan Svenska Kyrkan nationellt, stiftets 
församlingar och pastorat.    

Vindkraft
Svenska kyrkan har tagit tydlig ställning 
till att en energiomställning är nödvän-
dig i samhället. Västerås stift och Präst-
lönetillgångar arbetar regionalt och lo-
kalt för att minska negativ påverkan på 
miljö och klimat. Prästlönetillgångar 
har 50 % av ett vindkraftverk och är 
dessutom sedan mer än 10 år delägare 
i Dala Vind AB.  Målet är omställning 
till förnybar energiproduktion år 2040.

Det pågår livliga och viktiga diskus-
sioner om skogsbruk och vindkraft. 
På hemsidan www.vasterasstift.nu  kan 
du läsa mer ingående om natur, skog 
och vind. På hemsidan hittar du även 
beskrivning av våra fina naturreservat 
och var de finns så att du kan besö-
ka dem, ett av dem är Prostparken i 
Svärdsjö   

Att naturen har läkande kraft och 
minskar stress är väl känt. Passa på när 
du har möjlighet att vandra efter de 
fina lederna som märkts ut nära oss. 
Låt oss var och en på det sätt vi förmår 
bidra till ett gott klimat. 

Hans Matsols
ordf. kyrkorådet       

Färdplan för klimatet
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Det har kommit mycket intressant 
forskning den senaste tiden om natu-
rens och skogens läkande krafter och 
dess förmåga att bota stresstillstånd. Att 
intresset finns är inte så märkligt med 
tanke på den mängd intryck nutidsmän-
niskan har att hantera i sitt vardagsliv.

Oregelbundna mönster
Att det sker återhämtning i skogen har 
man kunnat visa genom olika under-
sökningar men vad det är som gör att 
det sker, det vet man inte riktigt. Det 
finns flera teorier och en av de mer 
intressanta handlar om fraktaler. Frak-
taler är självupprepade, oregelbundna 
mönster med en slumpvis variation 
som kan beskrivas matematiskt. Det 
här är naturen full av. Vi kan till exem-
pel se det i ormbunkar, moln och träd. 
Mönstren återfinns som likande former 
men med olika storlek. Dessa former 
stimulerar hjärnan så att nyfikenhet och 
vakenhet befinner sig på rätt nivå för 
att återhämtning ska kunna ske.

Lagom stimulans
I försök med exponering för exakta 
fraktaler, där mönster upprepas på 
ett förutsägbart sätt, så visar det sig 
att det inte har samma effekt. Det är 
just naturens slumpvisa ordning som 
ger återhämtning. Det verkar som om 

Skogen är också 
min kyrka

knepet är lagom stimulans så att upp-
märksamheten fångas men att det sam-
tidigt inte är för krävande. Under tiden 
som ögonen vilar på mönstret så kan 
tankarna vara på annat håll. Det är så 
kontemplationen tar plats. Vi kan vän-
da blicken inåt och finna källan till vila 
och ny kraft. 

Visst är Guds skapelse fantastisk, 
den överraskar ständigt med sin upp-
finningsrikedom. Att det är så har 
människor i alla tider erfarit. Jag tänker 
på Psaltaren, en bok i Gamla testamen-
tet där människor redan då stod fulla av 
förundran inför Guds skapade värld. 
Många av texterna i Psaltaren är skriv-
na i samma anda som uttrycks av de 
som i vår tid hittar sin kyrka i skogen.

”Skogen är min kyrka” är  
ett uttalande jag ofta hör 
från människor jag möter  
på olika sätt i mitt arbete  
som präst. Och visst kan 
det vara så också för mig. 
Kyrkobyggnaden och löv- 
och barrsalarna står inte 
i motsatsförhållande till 
varandra. Kyrkobyggnaden 
är det vackraste människan 
kan tänka ut och skapa och 
den har gjorts till Guds ära. 
Skogen däremot, ja den är 
ju helt enkelt Guds skapelse 
i all sin skönhet, en  
Naturens Katedral. I tystnad ligger dagen framför dig. 

Du kan använda tiden till att komma 
ikapp, läsa, skapa, låta tankarna vara 
i frihet.
Ordet ”retreat” betyder att dra sig 
tillbaka. Under dagen är du fri att 
använda din tid till det du vill. Kom 
ihåg att vila tar tid och plats.
Kostnad 200 kronor, då ingår  
frukost, lunch och fika.

Lördag 13 november
Kl 9.00-16.00
Församlingshemmet i Sundborn

Retreat
En dag för kropp, själ och ande

Anmälan senast 29 oktober 
till Camilla Vallhagen 
Tel: 023-669 63 01 
076-940 63 01 
camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se 

Otaliga är dina verk, o Herre!
Med vishet har du gjort dem alla,
jorden är full av vad du skapat.

Du sänder din Ande, så skapas de  
(växter, vatten, djur och berg)
Och du förnyar jordens anlete.

Må Herrens härlighet vara i evighet!
Må Herren glädja sig över sina verk.

  Ps 104:24, 30-31

Camilla Vallhagen
Präst Sundborn
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Rensa  
garderoben

Soppluncher
60 kr per person, barn äter gratis!

Svärdsjö kl 11.30-13.30
Tisdagar 28/9, 26/10, 23/11, 28/12

Sundborn kl.12-14
Onsdagar 15/9, 13/10, 17/11, 15/12

Syföreningarna
Lilla lila fjädern
Svärdsjö församlingsgård varannan  
torsdag kl. 13.30-15
v. 35-45, start 2/9

Envikens syförening 
Tisdagar kl.13.30-15 
21/9, 19/10, 16/11, 14/12

Sundborns syförening
Porträttsalen
Onsdagar kl.13-15
22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 1/12

Svärdsjö kyrka har troligtvis 
sitt ursprung i andra hälften 
av 1200-talet. Under år-
hundradena har den byggts 
om och ut och renoverats 
flera gånger, som alla med-
eltida kyrkor i vårt land. 
Åren 1920-21 genomfördes en stor res-
taurering, då bland annat de valvmål-
ningar, som hade tagits fram 1906, var-
samt återställdes. De målades omkring 
1500 och kalkades över på 1670-talet, 
enligt tidens bruk. Vem eller vilka som 
avbildade profeter, kyrkolärare, änglar 
och helgon vet vi inte, men visst är 
upplevelsen den, att målningarna för 
med sig budskap från våra förfäder till 
oss som lever idag. Restaureringen för 
hundra år sedan leddes av professor 
Sigurd Curman, riksantikvarie 1923-
1946. Han var influerad av konsthis-
toriker och antikvarier på kontinenten 
och företrädde ett för tiden nytt syn-
sätt. Det gick ut på att acceptera olika 
tidsskeden i en äldre  byggnad, att låta 
den berätta sin egen långa historia och 
inte, mer eller mindre hårdhänt, försö-
ka återställa det medeltida ursprunget 
– eller snarare en förställning om det. 

Söndagen den 5 september uppmärk-
sammades restaureringen med fö-

redrag av biskop emeritus Thomas 
Söderberg och antikvarien vid Läns-
styrelsen Olle Lind. Sofia Ingemarson, 
som vi annars träffar på ICA, uppen-
barade sig som Drottning Kristina och 
diskuterade tillsammans med Örjan 
Hamrin de helt unika kronorna på kyr-
kans tak. De skänktes till Svärdsjöbor-
na, som hade hjälpt Sveriges blivande 
kung, drottningens farfarsfar Gustav 
Eriksson Vasa under flykten 1520-21 – 
men av vem? Örjan hade nya upptäck-
ter att berätta om.   

I vår bygd har vi mycket att vara stol-
ta över; kyrkorna i Svärdsjö, Svartnäs, 
Enviken, Sundborn och kapellet i 
Lumsheden hör definitivt dit. Kyrkor-
na fyller inte bara sin funktion som 
lokaler för gudstjänst och konserter, 
utan förmedlar också historia, berättel-
ser och estetik – och de välkomnar alla!

Satu Sundström
ideell representant  

för Svärdsjö församling

Restaureringen  
av Svärdsjö kyrka  
för hundra år sedan

Frukost i Sockenstugan Enviken
kl. 8.30-10.00
11 september
2 oktober
30 oktober
27 november

kostnad  
20 kr

KLÄDBYTET
Svärdsjö Församlingsgård  
kl. 18-20

Första måndagen i månaden  
(6/9, 4/10, 1/11 & 6/12)

• Vuxenstorlekar, dam & herr
• Ta med 1-5 plagg att byta mot  
”nya” plagg.
• Helt, rent och fräscht. Tänk att  
kläderna ska glädja någon annan.

Johanna Stängnings i samarbete med 
Svärdsjö församling.
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September
Torsdag kl.18
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl.18
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl.11 
MÄSSA 
Sundborn

Söndag kl.16
MÄSSA 
Svärdsjö 
(avslutar pilgrimsvandring,  
se sid. 18)

Torsdag kl. 18
MÄSSA
Enviken

Lördag kl.18
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl.11
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 16
GUDSTJÄNST
Enviken

Kalendarium

Torsdag kl.18
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl.18
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

Söndag kl.11
MÄSSA
Enviken

Söndag kl.16
MUSIKGUDSTJÄNST
Sundborn

Torsdag kl. 18
VECKOMÄSSA
Enviken

9

30

19

23

26

11

Det händer i våra kyrkor

2 Lördag kl.18
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl.11
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl.16
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

Torsdag kl.18
ÄLGSMÅLSMÄSSA
Enviken

Lördag kl.18
MUSIK VID HELGSMÅL
Plats, se hemsidan/predikotur

Söndag kl.11
MÄSSA
Sundborn 

Söndag kl.11
FAMILJEGUDSTJÄNST
Svärdsjö

Söndag kl.15.00
MESSY CHURCH
Enviken 

Torsdag kl.18
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl.18
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl.11
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl.16
GUDSTJÄNST
Enviken 

Torsdag kl.18
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl.18
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

Söndag kl.11
MÄSSA 
Enviken

Söndag kl.16
GUDSTJÄNST
Sundborn 

Torsdag kl.17
HIMMEL OCH PANNKAKA
Sundborn

Torsdag kl.18
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl.18
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl.11
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl.16
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

16

Oktober

www.facebook.com/svardsjoenvikensundborn
Se gärna våra digitala andakter, ny andakt varje vecka.

7

14

12

16

18

25 3
Den helige 

Mikaels dag

9

10
Tacksägelse-

dagen

17

24

21

23

28

30

31

HIMMEL & PANNKAKA
En himmelsk andakt i kyrkan  

och därefter pyssel  
i församlingshemmet. 

 Vill man dessutom äta soppa och 
pannkakor efteråt anmäler man det, 
senast torsdagen veckan innan, till:  

stina.stoor.berglund@svenskakyrkan.se 

 Torsdag 28/10 och 25/11 
 kl.17-19
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Det händer i våra kyrkor

Siffror från 2019

November
4

6
Alla helgons dag

Torsdag kl.18
VECKOMÄSSA
Enviken

Fredag*
ALLA FÖRSAMLINGAR 
HAR ÖPPEN KYRKA 

Lördag*
MINNESHÖGTIDER

Söndag kl.11 
MÄSSA
Svärdsjö

Torsdag kl.18
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl.18
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl.11
FAMILJEGUDSTJÄNST 
Svärdsjö

Söndag kl.16
MÄSSA 
Enviken 

13

Torsdag kl.18
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl.18
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

Söndag kl.11
EKUMENISK GUDSTJÄNST
Boda Missionskyrka

Söndag kl.11
MÄSSA
Enviken

Söndag kl.16
GUDSTJÄNST 
Sundborn

Torsdag kl.17
HIMMEL OCH PANNKAKA
Sundborn

Torsdag kl.18
VECKOMÄSSA 
Enviken

Lördag kl.18
MUSIK VID HELGSMÅL 
Plats, se hemsidan/predikotur

Söndag kl.11
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

Söndag kl.11
GUDSTJÄNST
Enviken

Söndag kl.11
GUDSTJÄNST
Sundborn

27

28
Första söndagen i 

advent

18

21
Domsöndagen

25

5

7

11

14

20

Efter en gungig period, 
orsakad av coronapandemin 
som har drabbat oss alla så 
hårt, hoppas vi kunna visa 
intressanta filmer igen. 
Svärdsjö församling tillsammans med 
föreningen Kråkan Kultur & Teater, 
bjuder på filmer som väcker tankar 
och känslor, som man vill prata om 
efter att ha sett dem. Under filmkväl-
larna i Svärdsjö församlingsgård finns 
den möjligheten. Vill man inte stanna 
kvar och samtala går det förstås bra att 
bara se filmen och fika.

Hösten 2021 har vi tänkt ”tema Na-
tur” i vid bemärkelse och landade i 
Greta som första film. Dokumentä-
ren om den unga miljökämpen Greta 
Thunberg ser vi den 28 september. 
Den 19 oktober visar vi Kvinnors röster 
och Kvinnors minnen, två korta filmer om 
fäbodliv, som Dalarnas museum och 
Högskolan Dalarna tillsammans har 
producerat. Här möter vi glimtar av ett 
sätt att leva som säkert flera i vår bygd 
har minnen av eller hört berättelser 
om, men som för de flesta idag ter sig 
mycket avlägset. Victoria Törnqvist, 
välkänd kulturarbetare, författare och 
faktiskt fäbodkulla, besöker oss och 
berättar bland annat om sin nya bok 
”Eldsjälar i utmarken. Samtal med fä-
bodbrukare i Dalarna på 2000-talet”. 
Filmen Solsidan har vi fått ställa in tre 

Filmkvällar i höst

Tisdag 28 september kl. 18.00
Greta (2020) dokumentär
Regi: Nathan Grossman

Tisdag 19 oktober kl. 18.00
Kvinnors röster och  
Kvinnors minnen (2019)  
dokumentärer
Produktion: Dalarnas museum och 
Högskolan Dalarna 
Gäst: Victoria Törnqvist

Tisdag 16 november kl. 18.00 
Solsidan (2017) komedi
Regi: Felix Herngren, Måns Herngren

gånger men den 16 november hoppas 
vi att det väl ska bli av att få träffa Alex 
och Anna och alla de andra på film- 
duken! 

Satu Sundström
ideell representant  

för Svärdsjö församling

*Mer information 
kommer, se hemsidan, 
predikotur och kom-
mande annonsering.
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Pilgrimsvandring
Intresset för att pilgrims-
vandra är stort och i Sverige 
har många gamla leder röjts 
och fått tydliga vägmarke-
ringar, så också i vår bygd. 
Pilgrimsvandringar är en del 
av vår historia. Vi kan fort-
farande vandra på samma 
vägar som människor gjorde 
på medeltiden. 
På en pilgrimsvandring vårdas både 
kropp och själ, alla sinnen får vara 
med. Det handlar inte om att gå fort, 
tvärtom är ett av pilgrimens ledord 
”långsamhet”. Det lägre tempot gör 
plats för hela människan. 

Walk for future
Just nu pågår en viktig pilgrimsvand-
ring. Den startade i Vadstena den 19 juli 
och pågår 17 veckor, målet är klimat-
toppmötet i Glasgow, som hålls 31 ok-
tober-13 november 2021. Vandringen 
syftar till att uppmana alla människor 
– individer, kyrkor, företag, organisa-
tioner, regeringar -  att ta jordens kli-
matnödläge på allvar. Pilgrim’s walk for 
future är en del av en bred rörelse där 
olika kyrkor är förenade och står sida 
vid sida med representanter för andra 
religioner och med miljö- och freds-
organisationer runt om i Europa. Läs 
gärna mer på www.walkforfuture.se

Vi hoppas du vill 
vandra med oss!
Vår ambition är att, med start denna 
höst, varje termin ordna pilgrimsvand-
ringar i pastoratets alla församlingar. 

Binas historia 
av Maja Lunde

Det här är en bok som väcker en 
djupt berörande medvetenhet om hur 
livsviktigt det är att ta hand om den 
skapelse vi lever i. Boken skildrar tre 
tidsepoker: en forskare i biologi i Eng-
land på 1850-talet som vill utveckla 
och förbättra bikupor för lönsammare 
produktion, en biodlare i USA i nutid 
som på olika sätt blir drabbad av att 
hans bin inte längre producerar ho-
nung som förväntas av dem och sedan 
Tao i Kina som försörjer sig genom att 
handpollinera blommor eftersom alla 
bin är borta i hela landet. Min första 
tanke när jag såg boken var ”Kan en 
bok om bara bin verkligen vara nå-
got?”. Så fel jag hade. Den lämnar dig 
med ett blytungt konstaterande: Vårda 
varsamt allt levande på jorden annars 
så dör den.

Naturens katedral 
av Hans-Erik Lindström

Hans-Erik Lindström är präst och för-
fattare. Han har skrivit flera böcker om 
sin långa erfarenhet av pilgrimsvand-
ringar. Naturens katedral är en samling 
meditativa betraktelser där skogen och 
växter genomsyrar böner och reflek-
tioner. Ta med den lätta och smidiga 
boken när du går ut i skogen med en 
kaffetermos och sätter dig på din fa-
voritplats. Texterna öppnar upp na-
turen med kristna ögon och inbjuder 
dig att stanna upp en stund och ta del 
av meditativa böner kring en tall med 
enorma rotsystem eller en blåklocka 
som sjunger naturens egen klang. Det 
är, inte särskilt oväntat, ett naturnära 
språk men det gör också Lindströms 
texter väldigt enkla att ta med i din 
egen bön när du vandrar i skog och 
mark. Du kan lika gärna sitta hemma 
i lägenheten eller villan och med hans 
texter plötsligt befinna dig bland mos-
sa och sten, blommor och träd med 
Gud som medvandrare. 

Boktips av Fredrik

Vad händer i din församling?
Håll koll på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat
Där finns aktuell information om vad som händer, kontaktuppgifter 
och våra verksamheter.

PILGRIMSVANDRINGAR
Svärdsjö
Söndag 12 september 
 
Sundborn
Lördag 9 oktober

Samling utanför resp. kyrka 
kl.13.30, avslutande mässa  
i kyrkan kl.16.  
Vandringen är ca 5 km, bitvis  
kuperad terräng.  
Medtag eget fika.

En vandringsgudstjänst, i Envikens 
församling, har redan gått av stapeln. 
Den 29 augusti var vi några som, med 
start vid Envikens Gamla kyrka, gick 
Torsktjärnsrundan runt, under tystnad, 
men med raster fyllda av textläsning, 
psalmsång och bön. 

Jenny Ärnlöv
präst Enviken
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Ny på jobbet

Ålder: 38 år
Familj: Pojkvän, syster Magdalena med 
familj, mamma & pappa. 
Bakgrund: Uppväxt i Lima där mina för-
äldrar fortsatt bor. Har bott på olika platser 
i vårt vackra land. Längst tid med 13 år i 
Stockholm där jag under den största delen 
jobbade inom resebranschen på Ving/Tho-
mas Cook. 

Emelie Kjellgren  diakon

20

Jag diakonvigdes i Västerås domkyrka 
2017 och jobbade sen ett par år i Lud-
vika. Efter det flyttade jag till Falun, 
där jag jobbat och även bor sen ett par 
år.  En glädje i jobbet som diakon är att 
man får möta människor i alla åldrar i 
olika sammanhang och situationer. 

Hur kom det sig att jag hamnade i 
Svenska Kyrkan? Jag kom in i Svenska  
kyrkan som barn genom barn- & ung-
domskör och när jag flyttade till Stock-
holm insåg jag  snart hur mycket jag 
saknade körsången. Så, som vuxen, 
började jag sjunga i kör igen och det är 
faktiskt  genom sången som jag kunnat 
sätta ord på min egen tro.

Jag har alltid stått upp för orättvisor 
och när någon hamnat utanför. Un-

der sex år var jag volontär på Järfälla 
tjejjour, som numera heter 1000-möj-
ligheter. Det arbetet handlade främst 
om att möta unga tjejer och killar, som 
hade funderingar om livet, men som 
också många gånger hade blivit utsat-
ta för våld i nära relation eller sexuella 
övergrepp. Ett tungt och svårt, men 
också väldigt givande engagemang.

Det skall bli kul att få lära känna byg-
den och församlingarna i Svärdsjö, 
Envikens och Sundborns pastorat. Jag 
har redan förstått att det är en levande 
bygd med mycket energi och vilja. Mitt 
kontor kommer att vara i Svärdsjö där 
jag även kommer att arbeta med den 
nya Ungdomsgården.

Intressen: Luftgevärs- och korthållsskytte, 
sjunga i kör och tar gärna en promenad ute 
i skogen.
Senaste lästa bok: Gränsmark av  
Aino Trosell
Favoritpsalm: Psalmboken är en fantastisk 
skatt och jag har många favoriter men under 
sommarhalvåret så är psalm 754, Över berg 
och dal, en favorit. 
Bärande bibelord: Ett som jag bär med 
mig är från Jakobsbrevet: Gör inte skillnad 
på människor.  Ett annat är från Johannese-
vangeliet: Ljuset lyser i mörkret, och mörkret 
har inte övervunnit det. 

Under perioden oktober 2021 till  
februari 2022 kommer Svärdsjö kyrkas 
innerfönster att renoveras och målas 
om med äkta linoljefärg. Val av färg-
material har gjorts utifrån fönstrens  
tidigare bemålning. Efter grundarbeten 
målas fönstren tre gånger. 

I norra korsarmen planeras för en  
arbetsplats som kommer att skärmas 
av och det planeras för ett provisoriskt 
golv ovanpå kyrkbänkarna där arbetet 
– målningen av alla fönsterbågar - kan 
utföras. Fönsterkarmarna målas på 
sina respektive platser.

Under arbetets gång finns extra venti-
lation i kyrkan, men under torktiden, 
som ju är rätt lång för linoljefärg, kan 
ändå färglukten upplevas besvärande. 
Vi ber redan nu om ert överseende 
med detta. 
Besökare kommer under perioden att 
få möjlighet att se hur arbetet utförs.

Torsten Byström
kyrkogårds och fastighetschef

Fönsterrenovering  
i Svärdsjö kyrka

Allhelgona
5/11 Alla församlingar  
har öppen kyrka 

6/11 Alla helgons dag
Minneshögtider
Mer information kommer.  
Se hemsidan, predikotur och  
kommande annonsering.

Expeditionen i Svärdsjö är  
återigen öppen för besök.  
Tisdag-torsdag kl.13-15
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Konfirmandtiden är en chans att till-
sammans få fundera kring saker man 
annars kanske inte pratar så mycket 
om: Vem är Gud? Vad händer efter 
döden? Var kommer Jesus in i bilden? 
Vad säger kyrkan? Frågor för många 
spännande samtal! Konfirmationstiden 
får ibland betydelse för resten av livet.

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

Mer information får du efter anmälan.

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

Fortfarande möjligt  
att anmäla till konfirmation
Konfirmation är en unik möjlighet att få nya 
vänner och tala om tro och livsfrågor i en 
gemenskap med både jämnåriga och vuxna. 

Anmälan och info

Sommargruppen 
Konfirmation i Envikens Kyrka lördagen den 3 juli 2021 

Bakre raden från vä:  
Johan Halvarsson, 
Emma Lindwall,  
Ida Andersson Groth, 
Meja Bergs och  
Evelina Eriksson. 
Främre raden från vä:  
Greta Bladlund,  
Jenny Ärnlöv  
och Alva Larsson 

Veckogruppen 
(som av restriktionsskäl fick delas upp i två grupper)

Konfirmerades i Svärdsjö Kyrka lördagen den 8 maj 2021

Bakre raden från vä:  
Jenny Ärnlöv,  
Johan Halvarsson,  
Alva Andersson,  
Agnes Andersson,  
Ida Berglund,  
Ester Blomkvist o 
ch Fredrik Linder.
Längst fram från vä: 
Elina Hedström Prytz, 
Thyra Olars,  
Julia Wahlén  
och Elsa Wallin.

Bakre raden från vä: 
Johan Halvarsson, 
Hilma Honkamäki,  
Lily Atterfors, 
Felicia Östberg,  
Ebba Rosén  
och Stina Lundberg.
Längst fram från vä: 
Jenny Ärnlöv,  
Petter Granath,  
Linus Back,  
William Berghov  
och Fredrik Linder.
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Vänstern i Svenska Kyrkan 
(ViSK)
Vänstern i Svenska Kyrkan är en par-
tipolitiskt obunden kyrklig nomine-
ringsgrupp som deltar i valen till kyr-
kofullmäktige, stiftsfullmäktige och 
kyrkomötet. Vi arbetar för en inklu-
derande kyrka som står på de utsattas 
sida.

En solidarisk kyrka
ViSK vill att Svenska kyrkan ska vara 
en öppen och välkomnande kyrka för 
alla som söker sig dit. Kyrkan ska verka 
för solidaritet med alla människor och 
vara en aktiv samhällsaktör.

En feministisk  
och inkluderande kyrka
ViSK vill att Svenska kyrkan ska vara 
en feministisk kyrka och värna om 
alla kvinnors rättigheter i samhället. 
För ViSK är det en självklarhet att alla 
tjänster och uppdrag i Svenska kyrkan 
är öppna för kvinnor. Lika självklart är 

det att alla präster ska viga par oavsett 
hur familjebildningen ser ut.

Ekumenik  
och interreligiös dialog
ViSK vill verka för ett fördjupat eku-
meniskt arbete och för en ökad tole-
rans och förståelse för andra religioner 
genom interreligiös dialog.

Diakoni  
- kyrkans sociala arbete
ViSK vill utöka resurserna till detta 
viktiga arbete och även involvera andra 
parter som det lokala näringslivet, fri-
villigorganisationer och föreningslivet.

ViSK vill arbeta för att Svenska kyrkan 
skall bereda plats för människor som 
befinner sig långt från arbetsmarkna-
den genom att erbjuda dem olika for-
mer av arbetsträning/ rehabilitering 
och sysselsättning.

Skapelsen - hållbar utveckling 
och skogen
Skogen är en plats för många växter 
och djurs hemvist men även en plats 
för många människors välmående. 
Skogen berättar om att människan är 
en oupplöslig del av skapelsens livsväv 
men skogen är även en inkomstkälla 
för vår välfärd genom skogsavverkning 
och rekreationsområde.

Svenska kyrkan är den 5:e största 
skogsägaren i Sverige med ca 400,000 
hektar skog.

ViSK vill framhålla att Svenska kyrkan 
bör befinna sig i frontlinjen för att visa 
vägen mot ett verkligt klimatanpassat 
och hållbart skogsbruk där biologisk 
mångfald, ekosystemets ramar och kul-
turvärde styr hur skogen skötts. Kyr-
kans skogsbruk bör vara inriktat mot 
ett hyggesfritt skogsbruk.

En ny ekonomisk  
världsordning
ViSK vill verka för att stärka Svenska 
kyrkans arbete för en ny ekonomisk 
världsordning, att de ekonomiska re-
surserna fördelas rättvist och efter 
människors behov.

Vänstern i  
Svenska Kyrkan
1. Jonas Warding, Svärdsjö
2. Emma Rydén, Svärdsjö

I kyrkovalet den 19 september deltar tre nominerings-
grupper, Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Levande 
Kyrka i Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat samt 
Vänstern i Svenska kyrkan. 

Kyrkoval 19 september

På valdagen väljs personer till förtro-
endeuppdrag i hela Svenska kyrkan. 
Det är val till tre olika nivåer, vilket 
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.

Nomineringsgrupperna för Socialde-
mokraterna och Levande kyrka pre-
senterades i föregående Församlings-
blad. Respektive grupps kandidater 
fanns också med men på listan för Le-
vande Kyrka saknades då nr 7, Anders 
Bengtsson, Baggärdet.

Öppettider valdagen  
Svärdsjö - Församlingsgården 
9.00-11.00, 12.00-20.00 
Enviken - Sockenstugan   
9.00-11.00, 12.00-15.00, 
18.00-20.00
Sundborn - Församlingshemmet 
9.00-11.00, 15.00-20.00 

För tider och platser för förtids-
röstning, se www.svenskakyrkan.
se/svardsjopastorat
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Välkommen att följa med lammet Ullis  
på upptäcktsfärd i Sundborns kyrka!

På vår hemsida finns länkar till fem roliga  
och spännande Ullis-filmer.

Är du på besök i kyrkan kan du även nå filmerna  
med hjälp av uppsatta QR-koder.

Våra verksamheter
Oj vad vi längtar efter att komma 
igång med våra verksamheter igen! 
Exakt vilka dagar och tider grupper-
na blir är inte helt klart när detta går 

Helena Backlund Strand från 
Linghed kommer under hösten 
att vikariera som församlings-
pedagog i pastoratet. Även om 
Helenas huvudsakliga arbetsplats 
är i Sundborn kommer hon dyka 
upp på andra platser i pastoratet, 
bland annat kommer hon att ha 
Öppnis i Svärdsjö.

Barnens bästa bibel 
av Sören Dalevi och illustrationer  
av Marcus-Gunnar Pettersson

Sören Dalevi är biskop i Karlstad stift. 
Som ny biskop är det brukligt att för-
fatta ett herdabrev till alla församling-
arna i stiftet. Sören Dalevi valde att ge 
ut en ny barnbibel som sitt herdabrev. 
Barnes bästa bibel gör verkligen skäl 
för sin titel: den är i mitt tycke den 
finaste och bästa barnbibel jag har 
bläddrat i. Det är ett språk som är en-
kelt men tappar inte djup och nyanser. 
Den här översättningen tar sin början 
i Jesu födelse och sedan kommer ska-
pelseskildringen och berättelsen om 
Jakob, Josef  och Mose. Tio Guds bud 
finns med och förmedlas kärnfullt, rikt 
och tydligt med ett språk som det är 
lättare att ta till sig. Efter berättelsen 
om David och Goliat kommer vi till 
det som är Nya Testamentet och vi får 
börja med att vara med om Jesu dop. 

Förutom alla fina bibeltexter är också 
många välkända psalmer och böner 
med som framhåller och fördjupar be-
rättelserna. Jag måste också lyfta fram 
Marcus-Gunnar Petterssons illustra-
tioner som är så berörande och färg-
sprakande vackra. Barnens bästa bibel 
är en samlingspunkt för alla åldrar och 
sällskap! 

Fredrikk Lindner
präst Svärdsjö

Går att köpa för 
200 kr i våra 

kyrkor!

Svärdsjö 
Måndag och torsdag kl.9-12  
start måndag 6/9
Enviken  
Tisdag och fredag kl.9-12  
start tisdag 7/9
Sundborn
Tisdag och fredag kl.9-12 
start tisdag 7/9

Kontakt
Helena Backlund Strand  
023-669 63 03

 
Maria Emanuelsson   
0246-79 89 21
 
Christina Stoor Berglund  
023-669 63 04

i tryck, men – om allt går enligt vår 
planering startar de v.36.  
Se vår Facebook- och hemsida för 
mer information.

Öppna förskolan (öppnis)
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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
Helena Backlund-Strand, Sundborn helena.strand@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

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

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat


