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Julen i våra kyrkor
... bjuder på musik, lucia, gudstjäns-
ter, frukostkrubba, midnattsmässa, 
samling kring krubban, julotta och 
julmässa i folkton.  
Kom och dela julen med oss och var-
andra! Vi har samlat allt du kan delta i 
över julen på sid 10-11. 

FRUKOST I SOCKENSTUGAN sid 3
VÅRA KYRKVÄRDAR sid 4-6
KÖRJUBILEUM sid  11
KALENDARIUM  sid  12-16
RÄTTVISA JULKLAPPSTIPS     sid  18-19
UNGDOMSGÅRD sid 20-21

Gott nytt kyrkoår   
sid 2, 8-9



2 3

För sextio år sedan, 1961, var den första 
människan i rymden, Jurij Gagarin. 
Sedan dess har ett antal människor åkt 
upp i raketer och nu börjar rymdturis-
men ta fart. Många av dessa rymdrese-
närer vittnar om att den största upple-
velsen inte har varit kraften i raketen 
eller känslan att sväva i rymden, utan 
det har varit att se jorden utifrån. Mitt 
i det svarta tomrummet finns en skör, 
vacker, blå planet, omgiven av en tunn 
hinna. Rymdresenärerna berättar om 
deras känslor av ömhet, skönhet och 
övertygelse att vi behöver vara rädda 
om det som vi har här på jorden.

På denna känsliga blå planet lever vi 
människor tillsammans med djuren, 
växterna och allt annat i skapelsen. Än 
så länge vet vi inte om något mer intel-
ligent liv i universum. Några forskare 
menar att det bör finnas mer liv, andra 
menar att det kan vara så att vi är en-
samma. Det är till denna planet som 
Gud kommer, skaparen och upprätt-
hållaren av hela universum, i form av 
det lilla Jesusbarnet. Gud vill vara med 
oss, dela vårt liv, visa på sin kärlek till 
hela skapelsen, upprätta och försona.

Detta firar vi i advents – och jultid. En 
traditionsrik tid som knyter oss sam-
man till något större, till varandra och 

till de människor som har levt här tidi-
gare. Vi har lite olika jultraditioner, där 
många sträcker sig tillbaka i tiden.

Söndagen efter att församlingsbladet 
kommer ut är det första advent. Då 
tänder vi det första adventsljuset i kyr-
kan, sjunger Hosianna, David son och 
Bered en väg för Herran. Därefter föl-
jer en ström av kyrkliga helgdagar med 
advents- och julstämning.

Julen är en härlig tid för många, men 
det kan också vara en helg där ensam- 
heten blir påtaglig. Kom gärna till kyr-
kan, där det finns ett stort utbud av 
gudstjänster såväl som mycket musik. 

Den första advent börjar ett nytt kyr-
koår, som sträcker sig från advent till 
domsöndagen. En start på något nytt, 
som börjar i traditionens rika tecken.

Jag önskar er alla en riktigt fin advents-  
och jultid!

 

Kalle Bengtz
kyrkoherde

Gott nytt kyrkoår!

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

Sopplunch i Svärdsjö
Malin Persson Bengtz har serverat soppa 
på församlingsgården i Svärdsjö några 
tisdagar under hösten. 

Tisdag den 28 december 
kl 11.30-13.30  
är det dags igen, för er som då inte  
redan har tröttnat på julens smaker! 
Det kommer serveras Janssons fres- 
telsesoppa med skinksmörgås och  
en julig efterrätt till kaffet. 
Vuxen 60 kr, barn gratis

Sopplunch i Sundborn
Onsdag 19 januari & 23 februari
kl 12.00-14.00 
Vuxen 60 kr, barn gratis

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
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Vi samarbetar med

Svärdsjö, Envikens och  
Sundborns pastorat samarbetar 
nu med SENSUS studieförbund!

Frukost i Envikens sockenstuga

Gemenskap kring  
frukostbordet
Samtal, sång, musik, kryss.
Frukostpris: 20 kr
27 november  kl 8.30-10
29 januari    kl 8.30-10
26 februari  kl 8.30-10

Gudstjänst och  
julgransplundring
Trettonde dag jul 6 januari kl. 15 

Gudstjänst i Envikens kyrka med  
Tonfåglarna. Efter gudstjänsten är  
det julgransplundring i Sockenstugan.
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”I kyrkan känner jag ett lugn 
som jag mår bra av.

Visst är det fint att väl-
komnas av vänligt leende 
människor när man kom-
mer till kyrkan för att delta 
i gudstjänst eller lyssna till 
musik. 
Det är kyrkvärdar som står där och tar 
emot, delar ut psalmböcker eller pro-
gramblad, anvisar platser och svarar på 
frågor. Jag tog kontakt med två av våra 
kyrkvärdar för att samtala om uppdra-
get.   

Historik och fakta
Historiken i Sverige går tillbaka till 
medeltiden vilket både runskrift från 
1100-talet och Äldre Västgötalagen vi-
sar. År 1883 togs de förvaltande upp-
gifterna över av kyrkoråden men åtag-
andena under gudstjänstfirandet finns 
kvar. Vad som ingår i uppdraget skiftar 
ganska mycket mellan olika försam-
lingar. Det är församlingsrådet som 
vart 4:e år utser kyrkvärdarna, som ska 
vara kyrkotillhöriga i församling, döpta 
och fyllda 16 år.

Berit Nilsson och  
Annica Stahre Östberg
Berit och Annica är kyrkvärdar i Svärd-

sjö församling sedan 1994 respektive 
2013. Vi träffas på Annicas hobby i 
före detta Motortjänsts lokaler, dricker 
kaffe i ett lagom rörigt rum bland garn-
nystan, pärlor och paljetter och samta-
lar om kyrkvärdskap och trosfrågor.

Berit berättar: ”Min far var präst och 
jag kom in i kyrkans värld helt natur-
ligt, sjöng i kyrkokören och deltog i 
annan verksamhet. Under tonåren 
blev jag fundersam och tvivlande men 
hittade tillbaka till den kristna tron och 
vad den står för i samband med att 
jag flyttade till Svärdsjö 1972. När jag  
senare blev tillfrågad om att bli kyrk-
värd tackade jag ja, glad över det för-
troende som visades mig”. 

Annica instämmer och tillägger att det  
var tidigare kyrkoherden Gerhard Pap- 
ing som ställde frågan till henne. 

Uppdragets mening
Tjänstgöring några timmar en gång i 
månaden är inte särskilt betungande, 
menar Berit och Annica, och man får 
så oerhört mycket tillbaka. 

”I kyrkan känner jag ett lugn, som jag 
mår bra av” säger Annica.

Viktigt är förstås glädjen och tillfred-
ställelsen i att möta andra människor, 

Samtal med kyrkvärdar

och då inte bara i kyrkan, eftersom 
förtroendet visar sig även utanför det 
konkreta uppdraget, genom samtal 
och frågor. Och som kyrkvärd fyller 
man en betydelsefull funktion genom 
att tillhöra kyrkorummet på ett alldeles 
särskilt sätt, vara en länk i en lång kedja  
och en del av ett samtidigt högtid-
ligt och vardagligt sammanhang. Inte 
minst är det härligt att få njuta av den 
musik som framförs, vare sig det är 
psalmer eller en Bachkantat.

Till sin hjälp har kyrkvärdarna böcker  
som den nyutkomna ”Värd i Guds 
tjänst” av Ulf  Lindgren, om bland  
annat att tolka Bibelns texter, kyrko- 
rummets berättelser och om kyrko-
årets olika färger.

Att leva – och mötas i samtal
Vi fördjupar samtalet genom att beröra  
komplicerade händelser som vi har 
upplevt i våra liv och hur det ibland 
kan vara svårt att förstå meningen och 
hålla fast vid sin tro. Och vi talar om 
godhet och ondska, skuld och förlåt- 
else, kärlek och död. Jag tänker att just 
sådana samtal, som nu med två av våra 
kyrkvärdar, är så viktiga för att kunna 
gå vidare.  

Satu Sundström
ideell representant  

för Svärdsjö församling

Kyrkvärdarna Annica & Berit.
Foto Satu Sundström

Välkommen på retreat 
i Sundborn lördag den 22/1
Anmälan senast 14/1

Har du frågor så hör av dig till Camilla Vallhagen, 
camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se, eller på tel 023-669 63 01.
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Jan Karlsson  
kyrkvärd i Enviken 

– Att vara kyrkvärd ger 
mig ett sammanhang att 
vara delaktig i, det är en fin gemenskap. 
Jag får ett naturligt tillfälle till stillhet, 
bön och meditation samt fördjupning i 
kristen tro. Jag är nyfiken, inte minst på 
andra människor så glädjen i alla mö-
ten med andra är en viktig del. Sen är 
det ofta otroligt gott fikabröd till kyrk-
kaffet, det är en klar bonus! 

Christina Allerhed 
kyrkvärd Enviken 

– Jag uppskattar inte 
minst den gemenskap 
som finns i kyrkvärdsgruppen, en fin 
samhörighet. Sen är det roligt att få 
träffa olika människor i samband med 
gudstjänst och bidra till att vårt sam-
manhang känns gästvänligt och varmt. 
Det känns fint att genom kyrkvärds-
uppdraget växa i kunskap om det krist-
na livet och även i tron. 

Karin Bengtsson  
kyrkvärd i Sundborn 

– Det bästa med att vara 
kyrkvärd är kontakten med 
församlingsbor och kyrkbesökare. Jag 
tycker också om att följa kyrkoårets 
gång. Jag känner mig hemma i kyrkliga 
sammanhang och i kyrkorummet. Som 
kyrkvärd har jag möjlighet att förmedla 
den känslan något.

Inger Wahlman  
kyrkvärd i Sundborn 

– Det är ett stort förtro-
ende att vara kyrkvärd. Som 
kyrkvärd får man representera för-
samlingen i kyrkorummet, särskilt fint 
känns det i samband med dop, när vi 
välkomnar en ny medlem i kyrkan. 
Möten med människor i alla olika livs-
situationer är otroligt fint, det är ge-
menskap och värme, det bär. Vården 
av textilier och inventarier känns också 
viktig, så att kyrkan är välbevarad för 
kommande generationer. 

Vad uppskattar du i ditt uppdrag som kyrkvärd?

Vill du skänka en gåva till behövande 
i Svärdsjö, Envikens och Sundborns 
pastorat gör det via swish  
123 471 17 50 eller använd  
QR-koden här bredvid. 

Berätta om bakgrunden
Jag har gjort flera olika Folkmusikmäs-
sor med kör och musiker som gett mig 
inspiration att försöka skriva något 
eget. Folkmusiken ligger mig varmt 
om hjärtat och jag har tidigare gjort en 
del egna låtar och arrangerat för kör, 
samt arrangerat Lucia i folkton som 
uppfördes 2019.

Jag har länge tänkt skriva en mässa med 
utgångspunkt från folkmusiklåtar jag 
tycker om. Har spelat mycket folkmu-
sik på både fiol och orgel, och har lätt 
för att hitta stämmor och harmonier.

När Corona kom in i bilden blev det 
ett tillfälle att sätta sig ner och kompo-
nera för kör och folkmusiker.
Jag bestämde mig för att göra en Jul-
mässa! Och när jag väl börjat så kom 
det bara mer och mer. Några låtar var 
självklara och jag hittade en del texter 
som jag utgått ifrån. Har dessutom 
skrivit egna texter och musik.

Hur har du tänkt under  
arbetes gång? 
Jag ville förmedla i första hand glädjen 
i julens budskap, men också det svåra 
för till exempel Maria att veta vad som 
skulle ske med Jesus.

Vad har varit självklart? 
Temat och själva musiken.

Vad har varit svårt?
Att få till alla stämmor i kör och rätt 
läge för instrumenten så det passar  
deras omfång.

Det har tagit massor av tid att testa, 
renskriva, skriva ut, kopiera häften i 
läslig storlek på noter och text, göra 
om och göra om, korrekturläsa o.s.v.

När kommer det  
att framföras?
Annandag Jul i Sundborns kyrka 
kl. 16.00

Vilka kommer att vara med?
Sundborns Kyrkokör med lite förstärkning  
och solister.

Musiker
Pelle Gustafsson – fiol, Ann Elving – fiol,  
Leif Elving –altfiol, Elisabeth Stjernberg – cello,
Thommy Wahlström – sopransaxofon,  
Cecilia Tegenfeldt – flöjt, Torbjörn Allard – gitarr,  
Staffan Lindfors – kontrabas 
Margareta Hälleberg Störling – dirigent och orgel

Präster
Camilla Vallhagen, Jenny Ärnlöv

     
Camilla Vallhagen

präst Sundborn

Nyskriven julmässa
Margareta Störling Helleberg, kyrkomusiker 
i Sundborn har skrivit en ny julmässa och jag 
ställde några frågor till henne om det.



8 9

Julen och ett nytt kyrkoår
När jag var liten tyckte jag det var så 
spännande och kul att titta i kalejdo-
skop. Ni vet, ett sådant där rör som 
när du tittar i det ger alla föremål helt 
andra former och färger. Oftast väldigt 
vackert och du ser nyanser du inte sett 
innan.

Nu närmar sig julhelgen, några av kyr-
koårets största dagar. Redan den första 
advent tar ett nytt kyrkoår vid. Varje 
år i samband med första advent är det 
också nyårsfirande, för då tar nämligen 
ett nytt kyrkoår vid!

Kyrkoåret har sin egen rytm. Vi har 
så klart en vardag som lunkar på, och 
en kalender som fylls med det var och 
en har av åtaganden och livshändelser 
som påverkar tillvaron.

Att också få vara i kyrkoårets rytm är 
att se sitt liv genom andra glasögon, där 
bibeltexter och teman hjälper att tolka 
och tyda livet som det är. Precis som 
kalejdoskopet fascinerar och fördjupar 
så bjuder kyrkoåret in till att fortsätta 
vara bland allt det som anas av färger 
och nyanser. En återkommande rast-
plats som välkomnar var och en att få 
komma precis där en befinner sig. 

Första advent påbörjar alltså ett nytt 
kyrkoår, men också jultiden tar vid. På 
julafton och juldagen får vi höra det 
glada budskapet om hur Gud föddes 
som människa i Jesus, hade en mam-
ma i Maria, bonuspappa i Josef  och 
syskon. Jesus föddes inte direkt in i en 
typisk kärnfamilj. Vi hör om en Gud 
som vill vara med alla människor, även 
de som av olika skäl upplever att de är 
utanför. 

Villkorslös kärlek
Jesus föds bland djur i ett stall, rätt in 
en värld av hårda förhållanden. Det 

var fattigt och tuffa villkor för alla de 
människor som inte tillhörde de få 
ekonomiskt priviligierade i Romarriket. 
Därför är julens budskap en oändlig 
glädje. Gud räds inte att vara människa 
och inte heller att vara där vi är, var 
än det är. Det är ingen kärlek bara för 
priviligierade utan den är villkorslös, 
gränslös och orubblig med sin närvaro 
i allt och alla. Det är egentligen så en-
kelt: Jesus är kärlek, kraft och gemen-
skap. Det kan inte ens döden hindra. 

Fredrik Linder
präst Svärdsjö

Visste du att?
• Nya testamentet skrevs på en äldre 
form av grekiska. Där kan ordet  
”ankomst”, som advent syftar på, 
också ha betydelsen ”närvaro”.  Gud  
är alltså inte långt borta! 

• I kyrkoåret varar julen inte till påska 
utan till kyndelsmässodagen, som 
nästa år infaller den 6 februari.

• En förlaga till tomten är katolska 
helgonet St Nikolaus, även om en 
viss läskedrycksjätte ville ”färga” av 
sig på honom genom en reklam på 
1930-talet. 

• I Sverige firar många jul redan på jul-
afton, men juldagen börjar faktiskt på 
julaftonen kl. 18.00. Det här är en del 
av kyrkoårets rytm. Varje lördag under 
hela kyrkoåret påbörjas nästa söndag 
genom en helgmålsringning kl 18.00. 

• Runt om i världen firar många or-
todoxa kristna juldagen den 6 januari, 
eftersom de följer den äldre julianska 
kalendern.
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Lördag 27 november
KL. 18 MUSIK VID HELGSMÅL 
Svärdsjö kyrka

Första advent  
Söndag 28 november
KL. 11 GUDSTJÄNST 
Svärdsjö kyrka. Kyrkokören medverkar.

KL. 11 GUDSTJÄNST 
Envikens kyrka. Kyrkokören  
och Björkboda blås medverkar

KL 11 GUDSTJÄNST 
Sundborns kyrka. Kyrkokören medverkar.

Lördag 4 december
KL. 18 MUSIK VID HELGSMÅL 
Envikens kyrka

Andra advent 
Söndag 5 december
KL. 11 MÄSSA 
Sundborns kyrka

KL. 16 EKUMENISK JULGUDSTJÄNST 
Boda Missionskyrka

Lördag 11 december
KL. 18 MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborns kyrka

Julafton  
24 december
KL. 10 SAMLING KRING KRUBBAN
Svärdsjö kyrka

KL. 11 SAMLING KRING KRUBBAN
Sundborns kyrka

KL. 23 MIDNATTSMÄSSA
Svärdsjö kyrka, kyrkokör.

Juldagen  
25 december
KL. 6 JULOTTA
Envikens kyrka, kyrkokör.

KL. 6 JULOTTA
Sundborns kyrka, Pelle Gustafsson fiol.

Annandag jul  
26 december
KL. 16 JULMÄSSA I FOLKTON
Sundborns kyrka

Gudstjänster  
och musik  
i advent Julhelgen  

i våra kyrkorTredje advent 
Söndag 12 december
KL. 11 GUDSTJÄNST
Svärdsjö kyrka

KL. 11 MÄSSA
Envikens kyrka. Efter mässan  
kyrkkaffe med lucia-allsång.

KL. 16 LUCIAKONSERT
Svärdsjö kyrka

KL. 16 LUCIA I FOLKTON
Sundborns kyrka

Lördag 18 december
KL. 18 MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö kyrka

Fjärde advent 
Söndag 19 december
KL. 8.30 FRUKOSTKRUBBA  
MESSY CHURCH
Envikens kyrka, Tonfåglarna.

KL. 11 MÄSSA
Sundborns kyrka

På julafton finns kyrkan även på 
Lyssfallet och Källegården, med 
sång och andakt tillsammans 
med de boende.

Körjubileum 
Första advent  
i Sundborns kyrka kl.11.00
Förra året, 2020, var det precis 100 år 
sedan Sundborns Hembygdskör för 
första gången sjöng i kyrkan vid första 
advent!

Då vi inte kunde ha något 100- årsjubi- 
leum, på grund av Corona, så firar vi i 
år 101- årsjubileum istället!

Vi kommer att bjuda in tidigare med-
lemmar till att delta. Den som vill kan 
vara med och sjunga, men man kan 
komma ändå och bara delta i jubiléet. 

Sånger som framförs:
Bereden väg – A. Nyberg

Dotter Sion – G.F. Händel/ bearb.  
A.Öhrwall

Hosianna – Vogler

Gläd dig du Kristi brud – växelsång kör 
och församling

Advent – O.Olsson

Efter Gudstjänsten blir det kyrklunch 
och kaffe i Porträttsalen.

Margareta Hälleberg Störling
Kantor i Sundborns församling
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November
Söndag kl. 11.00 
ADVENTSGUDSTJÄNST 
Svärdsjö, Kyrkokören

Söndag kl. 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST
Enviken,
Kyrkokören, Björkboda blås

Söndag kl. 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST
Sundborn, Kyrkokören

Kalendarium

28

5

1
Första i 
advent

4

Det händer i våra kyrkor

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

2

12

29

22

24

26

16

15

18

19

25

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. 16.00
EKUMENISK  
ADVENTSGUDSTJÄNST
Boda missionskyrka

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl. 11.00
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Enviken

December
Söndag kl. 16.00
LUCIAKONSERT
Svärdsjö

Söndag kl. 16.00
LUCIA I FOLKTON
Sundborn

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö församlingsgård

Torsdag kl. 18:00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

Söndag kl. 08.30
FRUKOSTKRUBBA  
MESSY CHURCH
Enviken, Tonfåglarna

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn. Katekumenerna 
välkomnas.

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Fredag kl. 10.00
SAMLING KRING KRUBBAN
Svärdsjö

Fredag kl. 11.00
SAMLING KRING KRUBBAN
Sundborn

Fredag kl. 23.00
MIDNATTSMÄSSA
Svärdsjö, kyrkokören.

Lördag kl. 06.00
JULOTTA
Enviken, kyrkokören sjunger 
från 05.30

Lördag kl. 06.00  
JULOTTA
Sundborn, Pelle Gustafsson fiol.

Söndag kl. 16.00
JULMÄSSA I FOLKTON
Sundborn. Kör, instumentalister 
och solister.

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö församlingsgård

Fredag kl. 16.00
NYÅRSBÖN
Svärdsjö

Fredag kl. 16.00
NYÅRSBÖN
Enviken

Andra i 
advent

11

8
9

12
Tredje i 
advent

Tredje i 
advent

Fjärde i 
advent

23

Julafton

Juldagen

Annandag 
jul

31
Nyårsafton
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1 Lördag kl. 18.00
EKUMENISK NYÅRSMÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Enviken

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö församlingsgård

Torsdag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Torsdag kl. 15.00
GUDSTJÄNST
Enviken 
Tonfåglarna, julgransplundring

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl.18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl. 11.00
BYGUDSTJÄNST
Svärdsjö, Österbyn, Östansjö, Öst-
erkvarn och Hunsen medverkar

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Lamborns gamla skola 

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

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

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 16.00
MÄSSA
Svärdsjö
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Januari

5

8

2
Nyårsdagen

6

12

16

13

15

19
20

22

Det händer i våra kyrkor

Trettonde-
dag jul

23

26 Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö församlingsgård

Torsdag kl. 19.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Enviken

27

29

30

2

5

kyndelsmässo-
dagen

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö församlingsgård

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag
DROP IN DOP
Sundborn, se hemsida för 
information.

Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Svärdsjö

10

3

6

9

12

13

Kalendarium

Februari

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
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

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl. 16.00
MÄSSA
Svärdsjö

Onsdag kl. 18.00
VARDAGSMÄSSA
Svärdsjö församlingsgård

Torsdag kl. 17.00
HIMMEL OCH PANNKAKA
Sundborn

Torsdag kl. 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken

16
17

18



16 17

23

24

20

Februari

26

27
Fastlagssön-

dagen

Kalendarium

Socialdemokraterna med 70 mandat, 
Politiskt obundna i Svenska kyrkan 47 
och Centerpartiet 30 mandat. 
Stiftsfullmäktige är regionens, för 
oss Västerås stift, högsta beslutande 
församling. Här ställde 11 nomine-
ringsgrupper upp till val. Här fanns 
79 mandat att fördela. Arbetapartiet  
Socialdemokraterna fick 25 mandat, 
Politiskt Obundna i Svenska kyrkan 17 
och Centerpartiet 12 mandat. 

I vårt lokala val till kyrkofullmäktige 
deltog 20,26 % av de röstberättigade,  
2 % lägre deltagande än vid föregående 
kyrkoval år 2017. I vår närhet variera-
de valdeltagandet till kyrkofullmäktige 
mellan 15,7 och 24,1 procent. Pande-
min har säkert bidragit till ett minskat 
valdeltagande. Många har upplevt obe-
hag av att besöka ställen där många kan 
samlas. Det gjorde också att valupptak-
ten inte kunde lyfta fram valets bety-
delse på ett tillfredsställande sätt.  

I Svärdsjö, Envikens och Sundborns 
pastorat finns 25 mandat att fördela 
mellan tre nomineringsgrupper. Här 
fick Arbetarpartiet Socialdemokrater-
na 7 mandat, Levande kyrka 16 och 
Vänstern i Svenska kyrkan 2 mandat. 

Vid det ”gamla kyrkofullmäktiges” 

sammanträde i början av november 
kommer det att väljas en valbered-
ning och när nya fullmäktige samlas 
för första gången 30 november väljs 
kyrkoråd, revisorer och våra tre för-
samlingsråd. 

Budget
Under hösten har budgeten för 
2022 tagits fram. Kyrkoavgiften, 
alltså medlemsavgiften i Svenska 
kyrkan, blir oförändrad. Pastoratets 
ekonomi är stabil och vi är tacksam-
ma att 73 procent av de som bor i 
Svärdsjö, Enviken och Sundborn är 
medlemmar i Svenska kyrkan.

Advent
Det känns fint att vi nu går mot en 
adventstid där vi kan få mötas igen. 
Att inget riktigt kan ersätta de socia-
la kontakterna har vi alla fått erfara. 
Vi kan åter få njuta av advents- och 
jultidens musik live och få möta  
varandra fysiskt.

Önskar er alla Ett Gott Nytt 
Kyrkoår!

Hans Matsols
ordf. kyrkorådet       

Den 19 september var det 
kyrkoval. Valet bestod ju 
egentligen av tre val och 
man kunde lämna sin röst till 
kyrkomötet, stiftsfullmäkti-
ge och kyrkofullmäktige. 
När valet avslutats på valdagen gjor-
des en preliminär räkning av alla rös-
ter som kommit in. Rösträkningen är 
offentlig men väldigt sällan någon som 
kommer utifrån för att se på. Antalet 
röster ska stämma mot röstlängden. 
Alla valsedlar och valkuvert granskades 
och markerades ogiltiga om det fanns 
någon otillåten markering på något  
kuvert eller valsedel. Valdeltagandet 
beräknades till 18,39 %.

Valresultatet rapporteras sedan in till 
stiftet som senare gjorde den slutliga 
rösträkningen och då tog man också 
hänsyn till personröster, alltså ”kryssade  
personer”. 

Resultatet
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta 
beslutande instans. Här ställde 15 olika 
nomineringsgrupper upp. I kyrkomö-
tet finns sammanlagt 251 mandat. De 
tre största grupperna är Arbetarpartiet 

Från Kyrkorådet

Kyrkovalet
Lördag kl. 18.00
MUSIK VID HELGSMÅL
Sundborn

Söndag kl. 11.00
BYGUDSTJÄNST
Svärdsjö
Linghed medverkar

Söndag kl. 15.00
MESSY CHURCH
Enviken
Tonfåglarna

Söndag kl. 16.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Svärdsjö 

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

Söndag kl. 16.00
GUDSTJÄNST
Sundborn

19
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Fairtrade är en internationell certi-
fiering av råvaror som odlas i länder 
med utbredd fattigdom. Certifieringen 
innebär att varan är producerad med 
hänsyn till högt ställda sociala, ekono-
miska och miljömässiga krav.

Du som väljer att köpa Fairtrade-märk-
ta produkter är med och skapar möjlig-
heter för människor att stärka sitt in-
flytande och påverka sin inkomst, och 
därmed sin livssituation. Genom att 
äta, dricka och handla Fairtrade-märkta 
produkter bidrar du till en mer hållbar 
värld.

Krav för en hållbar framtid
För att Fairtrade ska certifiera en råva-
ra eller produkt måste flera olika krav 
vara uppfyllda. Kraven bygger på inter-

nationella Fairtrade-kriterier för eko-
nomisk, social och miljömässigt hållbar 
utveckling. De är baserade på Interna-
tionella arbetsorganisationen ILO:s 
konventioner för mänskliga rättigheter 
i arbetslivet. Precis som Fairtrade vill 
ILO att alla människor ska ha schyssta 
villkor på jobbet och i livet.

Fairtrade fokuserar på människor som 
är sysselsatta inom jordbruket, vilket 
är ungefär en fjärdedel av världens  
arbetande befolkning. Ett kontrollor-
gan som heter Flocert kontrollerar att 
odlarna följer Fairtrades kriterier.

Minimipris och premie
Fairtrade verkar för att odlare och an-
ställda i länder med utbredd fattigdom 
själva ska kunna ta sig ur fattigdomen 

– och förbättra sina arbets- och lev-
nadsvillkor. Ofta är betalningen som 
en odlare får vid försäljning av råva-
ran avgörande för att få ihop familje-
ekonomin. Därför sätter Fairtrade ett  
minimipris på råvaror. Det är en lägsta-
nivå som odlare och köpare utgår ifrån 
i prisförhandlingen. Men slutpriset blir 
ofta högre. Syftet med minimipriset 
är att odlarna ska ha ett fungerande 
skyddsnät när världsmarknadspriset är 
så lågt att odlarna riskerar att gå back 
på sin produktion.

Om världsmarknadspriset är högre än 
minimipriset, är det istället det som 
avgör hur mycket odlarna får betalt. 
Fairtrades minimipris gör att odlarna 
kan vara trygga i att de alltid får en be-

Julklapps- 
tips

talning som minst täcker produktions-
kostnaden. Den tryggheten gör det 
lättare för dem att planera sin framtid.

När odlare säljer sina råvaror får de 
även en Fairtrade-premie. Premien är 
en extra betalning som odlarna eller de 
anställda samlar i en gemensam pott. 
Pengarna ska användas för invester- 
ingar i verksamheten eller i utvecklings-
projekt i lokalsamhället. Hälsovård, 
utbildning, förbättrad infrastruktur 
och omställning till ekologisk odling 
är några exempel på vad premien  
används till. Odlarna eller de anställda 
på plantagen beslutar gemensamt hur 
premien ska användas.

Karin Norling
Kamrer

Välkommen att handla Fairtrade- 
produkter i pastoratets alla tre  
församlingsgårdar i Svärdsjö,  
Enviken och Sundborn. 
Varför inte handla enbart  
Fairtrade-märkta julklappar i år? 

Kom och handla när 
församlingsgårdarna 
är öppna! 

Vi tar emot kontanter 
och swish.
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Vi söker dig som kan vara 
extra vuxen på plats och 
därigenom även skapa  
generationsmöten.  
Kvällarna bestäms utifrån vilka som 
kommer dit och din insats kan vara en 
gång eller varje vecka, det är du som 
bestämmer.

Vi söker även dig som  
GILLAR ATT BAKA
Vi vill bjuda på nybakat bröd till bygdens  
ungdomar som besöker vår ungdoms- 
gård. Vi behöver hjälp att baka på för- 
middagen innan det öppnar. Allt som 
behövs till baket kommer finnas på 
plats. Du bidrar med tid och kompetens 
och binder inte upp dig utan kan hjälpa 

Vill du vara en del av vår 
nyöppnade ungdomsgård?

Hör av dig till Emelie eller Johan om du är intresserad eller vill veta mer!
Emelie Kjellgren 0246-79 89 08  
emelie.kjellgren@svenskakyrkan.se  

Johan Halvarsson 0246-79 89 05  
johan.halvarsson@svenskakyrkan.se

Vi har öppet onsdagar kl.14-21 på Församlingsgården i Svärdsjö

Ideella  uppdrag

Ideella  uppdragtill en gång, flera gånger eller varje vecka.

Efter att ungdomar som 
förra året var konfirmander 
önskade att det skulle finnas 
någonstans att få vara efter 
skolan, en ungdomsgård, 
påbörjades arbetet. 
När pandemin slog till igen så satte 
personalen igång att renovera Öppnis 
lokalen där öppna förskolan håller till 
och där tankarna på en eventuell fram-
tida ungdomsgård fanns. Det adminis-
trativa arbetet fortgick och beslut om 
att öppna upp en kväll i veckan togs. 
När jag anställdes fick jag tillsammans 
med pedagog Johan Halvarsson upp-

Ungdomsgård 
på Församlingsgården Svärdsjö

draget att starta upp ungdomsgården 
och kontakter togs med andra aktörer 
i bygden.

Vi är igång
Onsdag 29 september kunde vi bjuda 
in ungdomar till en grillkväll utanför 
församlingsgården tillsammans med 
Svärdsjö IF, Svärdsjö Intresseförening 
och Kopparstaden. Nu har vi öppet 
varje onsdag mellan kl 14 och 21, 
under terminstid. Vi riktar oss främst 
till ungdomar på högstadiet. Svärdsjö 
IF erbjuder ungdomsgård på torsdagar 
i sin klubbstuga mellan klockan 18-21.

Emelie Kjellgren
Diakon
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Lös vårt stora Julsudoku

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

Öppna förskolan (öppnis)

Verksamhetsstart  
för barnverksamheterna  

efter juluppehållet  
blir v. 5

Fyll rutorna med symboler ur julevangeliet istället för med siffror!
Varje symbol ska finnas en gång på varje rad, i varje stor kvadrat och i varje stapel.

Ta fram kameran i din 
mobil och rikta mot 
QR-koden så länkas  
du till en film med Ullis.
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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
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


