
1

VILA OCH 
ÅTERHÄMTNING

nr
 2

/2
02

1Kontakt

Konfirmationen
Musik i grönskan
Sommarens smultronställen
Samtalets förändrande kraft



3

Kontaktuppgifter
Danmark-Funbo församling 
Expedition i Sävja kyrka  
Carl von Linnés väg 2,  
757 56  Uppsala 
 
018-418 10 00  
danmark-funbo.forsamling@ 
svenskakyrkan.se 
svenskakyrkan.se/danmark-funbo

Präster
Susanne Nordgren 018-418 10 50
Sofia Hedman 018-418 10 04 
Björn Dahlman 018-418 10 29 
Anette Brandt 018-418 10 48 
Pastorsadjunkt Emily Axelsson föräldraledig

Diakoner
Marie Blomkvist Falkenö 018-418 10 33 
Rebecca Winander 018-418 10 34 
Sara Parkman 018-418 10 31 föräldraled.ig

EFS
Mari Thurfjäll, ordförande 018-32 13 55

Förtroendevalda i församlingen
Kyrkofullmäktige 
Kenny Jonsson, ordförande 018-42 91 81
Kyrkorådet 
Agneta Hellman, ordförande, 018-31 70 85

Internationella gruppen
Björn Dahlman 018-418 10 29 

Andrum

Äntligen grönskar det åter. Efter en höst och vinter 
 som känts lång vaknar naturen igen. Solens vär- 

mande strålar ger ny glädje. Växtlighetens årscykel 
pågår som vanligt. Sådd-grodd-växt-blom-skörd och 
vintervila. I detta ser vi Skaparens vishet och trofast-
het. Under året med “avstånd” har vi ännu mer insett 
vikten av närhet och gemenskap. Kanske är det själva 
meningen med våra liv. När vi nu har mer tid att dis-
ponera på egen hand har vi möjlighet att söka oss inåt 
till mötet med Gud. Där får vi uppleva närhet och 
kärlek. Där gäller inga säkerhetsavstånd.

Almanackan och mobilen-glöm dem! Klä av dej roller- 
na, sjunk ner i hängmattan. Eller på ängen med  
näsan i klöverns honungssöta blommor. Ge benen och 
hjärnan semester. Ge själen tid att hinna ifatt krop-
pen. Lyssna inåt – vad vill du säga dig själv? Lyssna 
till Guds hjärtslag i skapelsen. Öva dej i bekymmers- 
löshet; bekymren kommer tids nog. Öva tillit till  
Honom som upprätthåller världen...

Från Stefan Edmans bok Förundran

Med önskan om en solig sommar! 
Britta Gunsarfs
Kyrkvärd

Kyrkoherden har ordet
När jag blickar tillbaka på tider och stunder i livet som 
stannat kvar i minnet finns det många fantastiska, glädje-
fyllda ögonblick. Men det finns också tillfällen då jag känt 
mig svag, osäker och liten. Ibland på grund av olyckliga 
omständigheter, ibland har det varit situationer som jag själv 
försatt mig i. Fortfarande kan det knyta sig i magen när jag 
tänker på dem. 
 Men jag har tagit mig vidare. Stukad? Ja, det kan jag inte 
förneka. Stärkt? Ja, faktiskt det också. Visare? Nja, det vore 
väl förmätet att påstå. 
 Ibland har jag behövt hjälp av någon klok person för att 
reda ut vad som hänt och varför. Ett samtal med en vän, min 
man, en kollega eller med någon annan som har samtal som 
sin profession. 
 Den där tiden då du tvekar att berätta för att inte bli sedd 
som svag och behövande, den där stunden då du är rädd att 
tappa ansiktet, det är nog den allra viktigaste lärdomen som 
jag bär med mig. Det är där du blir mänsklig. När du vågar 
lita på någon annan och anförtror dig, öppnar det en väg  
vidare. Och när du får hjälp att reda ut vad som hänt är det 
ofta du själv som bär på lösningen.
 I denna ljuva sommartid som nu stundar kan det vara 
mycket som kommer i kapp oss. Ledighet behöver inte alltid 
vara vilsam, den kan också väcka oro som inte får plats då 
vardagen snurrar på. Men kom ihåg - du behöver inte bära 
allt ensam. Det finns någon du kan prata med. Att våga visa 
sig svag, det är starkt gjort.

Gud, du som ville mitt liv
och har skapat mig efter din vilja -
allt i mig känner du
och omsluter med ömhet:
det svaga likaväl som det starka
det sjuka likaväl som det friska.

Därför överlämnar jag mig åt dig
utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl
lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda
så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet
du som tar till dig
det svaga och skadade
och lägger din skatt
i bräckliga lerkärl.
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En vandring i naturen med alla sinnen
Ta dig ut i naturen. Använd dina sinnen och lägg 
märke till det som skänks dig i stunden - färger, ljus, 
ljud, lukter, smaker... Känn Guds närvaro.

I våra kyrkor kan du hämta en beskrivning som  
förklarar hur vandringen går till. 
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Det är onsdag kväll och veckogruppens konfir- 
mander sitter utspridda på golvet i samlings- 

salen och korridorerna med den apostoliska tros- 
bekännelsen sönderklippt i 18 delar. Uppgiften är 
att pussla ihop den i rätt ordning. De funderar 
högt, muttrar lite och jämför med varandra. 
 Ungdomarna som anmälde sig till konfirma-
tionsläsning i Sävja kyrka varje vecka har haft en 
skakig resa genom läsåret. Gruppen startade som 
tänkt under hösten, men redan efter någon månad 
kom de striktare restriktionerna, som satte verk-
samheten på paus i en och en halv månad. 
 Det har funnits en stark önskan hos oss att 
kunna erbjuda våra yngsta och ungdomarna i 
församlingen ett så normalt liv som möjligt, trots 
pandemin. Så snart beskedet i januari kom, om 
att verksamhet och fritidsaktiviteter för barn och 
tonåringar kunde öppnas upp igen, stod vi därför 
beredda att dra igång veckogruppen igen. Mycket 
ser annorlunda ut och situationen kräver att alla 
moment är genomtänkta flera gånger om, men det 
mesta är ändå möjligt att genomföra med fantasi 
och uppfinningsrikedom och det blir bra!   
 I början av kvällen droppar konfirmanderna in 
i kyrkan och erbjuds fika. Smörgåsarna är bredda 
i förväg. Vi sitter utspridda med stort avstånd både 
vid samlingar, olika pass, skapande och under  
andakterna. Tillåter vädret leker och genomför vi 
en del övningar utomhus. Gamla klassiska lekar 
får göras om för att bli ”coronasäkra”.  Istället för 
läger med övernattningar genomförde vi ett dag-
läger i Funbo strax innan påsk. 
 En konsekvens av uppehållet under året är att 
vi efter samråd med familjerna flyttat fram konfir-
mationshögtiden, från maj till september. Det ger 
oss mer tid att hinna med det som ska rymmas un-
der ett år och förhoppningsvis kanske gudstjäns-
terna är öppna för fler deltagare på andra sidan 
sommaren. Efter konfirmationen finns möjlig- 
heten att fortsätta som ung ledare eller i någon av 
våra ungdomsgrupper.

" Det har funnits en stark önskan hos  
oss att kunna erbjuda våra yngsta och  
ungdomarna i församlingen ett så  
normalt liv som möjligt."

Vill du också konfirmera dig?
I juni öppnar anmälan till nästa års konfirmand-
grupper. ”Konfirmandtiden är en möjlighet att dela 
livets stora frågor med andra och lära känna sig själv 
i ett nytt sammanhang” står det i inbjudan, som 
sker i samarbete med Uppsala pastorat. Det finns 
mycket att välja på: veckogrupper, helgkonfa och 
sommarläger. Vad man än fastnar för blir det  
garanterat ett år fullt av nya upplevelser och viktiga 
samtal om allt mellan himmel och jord. 

Kanske har du en blivande konfirmand hemma eller 
i din närhet? Tipsa om hemsidan uppsalakonfa.se!

Anette Brandt, Präst

På uppsalakonfa.se hittar du information  
om vilka konfirmationsgrupper som finns  
att välja bland och hur du anmäler dig.

ANMÄLAN

Med fantasi och påhittighet har årets konfirmation 
blivit riktigt bra, trots skakig start och ändrade 
planer. Nu gör konfirmanderna sig redo för läger.

KONFIRMATION
”Konfirmandtiden är en möjlighet 
att dela livets stora frågor med 
andra och lära känna sig själv i 
ett nytt sammanhang”
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Jag och församlingens musiker sitter runt ett bord 
i Sävja kyrkas lokaler. Vi har dragit ut stolarna 

flera meter för att hålla avstånd. Samtalet ska handla 
om sommarmusiken, dvs. musikkvällarna som för-
samlingen arrangerar varje sommar i Funbo och  
Sävja kyrka. När jag ställer frågan om hur årets  
musikprogram kommer se ut vrider musikerna på 
sig, skakar sina huvuden och svarar: 
– Osäkert... kanske... vi får se... Frågorna om antal 
besökare och smittrisker dyker upp direkt på sam-
ma oundvikliga sätt som de gjort under resten av 
året. Pandemitröttheten är märkbar. 
 Några veckor har gått sedan dess och det har 
hänt saker. Knopparna har slagit ut i takt med att 
befolkningen vaccineras. Någon har kunnat ge sin 
mamma en kram. Alla verkar lite lättade och stegen 
är inte lika tunga i korridorerna som förut. En för-
siktig och skör optimism sprider sig likt frön i vinden. 
 Planeringen inför årets sommarmusik har också 
tagit fart. Mejlen plingar till med fler och fler bok-
ningar av musiker. Snart är programmen för alla  
datum klara. Det märks att våra musiker är vana att 
sätta ihop program. Musikstilarna varierar och både 
nya och etablerade musiker bjuds in. Det ska fin-
nas något för alla. Vad sägs om pärlor från operans 
och operettens värld med hovsångerskan Katarina  

 
 
Karnéus; jazz med unga musiker från Södra Latins 
gymnasium; munspel med Filip Jers och kända  
musikstycken med Voice of Heart? 
 Jag frågar hur länge sommarmusiken funnits i 
Danmark-Funbo. 
– Åtminstone så länge jag har arbetat här, säger 
vår musiker Eva, som arbetat i församlingen sedan  
tidigt 90-tal. Hon tänker tillbaka och minns några av 
hennes favoriter under åren.
 Sommarmusiken lockar besökare i alla åldrar, 
både från församlingens områden och andra delar 
av Uppsala. I år kommer den som tidigare äga rum 
på onsdagskvällar i Sävja och på lördagskvällar i 
Funbo. I Funbo hoppas vi kunna spela många pro-
gram utomhus. Tälten står redan uppställda utanför 
församlingshemmet och väntar. Det är något allde-
les speciellt med att sitta ute en ljus sommarkväll, se 
ut över landskapet och lyssna till toner från vackra 
röster, instrument och fåglar som sjunger med.
 Hur många som får komma är i skrivande stund 
osäkert. Information om det kommer att publiceras 
på vår hemsida. Men sommarmusiken ska bli av  
minsann. Välkomna!

Elin Björkelund, Kommunikatör 

SOMMARMUSIK

Musik vid helgsmål, Funbo
Lördagar kl. 18 utanför församlingshemmet eller  
i Funbo kyrka.

PROGRAM - LÖRDAGAR
3/7  I denna ljuva sommartid – folkliga psalmer  
  och somriga visor med familjen Oldeberg
10/7 Munspelsmästaren Filip Jers gästar med  
  Henrik Hallberg på gitarr
17/7 Sommarnattens ljusa klanger– musik av 
  Sibelius, Nielsen, Grieg och Alfvén . Anna  
  Kroeker, violin och Åke Sällström, piano 
24/7 Somriga toner av hopp med Oldebergs 
   i olika åldrar
31/7 Pärlor från operans och operettens värld 
   med hovsångerskan Katarina Karnéus,  
  Mårten Landström, piano, m.fl. 
7/8 Hopp och längtan –Voice of Heart 
  Niclas Dahl, piano och Mathilda Lindström, 
  sång m. fl.   
14/8 Jazzkvintetten Neighbours – unga musiker 
   från Södra Latins gymnasium i Stockholm
21/8 Esther Schwarzrorck och Magnus 
   Peterson – en tvärflöjt, en kontrabas, en  
  gitarr, ett piano och en röst i olika  
  kombinationer 
28/8 Se program på hemsidan
4/9 Radbandet med sångerskan 
  Kajsa Walleng

Sommarkvällar i Sävja
Onsdagar kl. 19. Fika serveras från kl. 18.15.

PROGRAM  
30/6 Ta oss ned på jorden  –en sommarkväll   
 med pop och visor med Melker och Hugo  
7/7 Se program på hemsidan
14/7 Se program på hemsidan
21/7 Ett klassiskt program med Smilla Bjurbo  
  och Efraim Tropp på piano och sång. 
28/7 Esters trio
4/8 Se program på hemsidan
11/8 Älska stunden som är – Sofia och  
  Anders Hedman

Musik i grönskan

-/- ------- 

31/7 Katarina Karnéus

30/6 Melker och Hugo

7/8 Voice of Heart

14/8 Neighbours

10/7 Filip Jers 
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ELISABET ÖQVIST 

Vad betyder sommaren för dig?

Sommaren tror jag många kan uppleva lite pressande 
därför att man känner att man ska hinna med att uppleva 
och göra så mycket som möjligt. Vädret betyder också 
mycket efter en lång period med mörker och kyla.
För mig betyder sommaren en större frihet och ett min-
dre inrutat liv. Det går att vara mer spontan när det gäller 
att åka på utflykter m.m. Att resa och uppleva andra 
platser är något jag uppskattar mycket. Normala år, utan 
pandemi, vill jag gärna passa på att träffa släkt och vän-
ner. Sommaren innebär också att vi flyttar till lantstället 
och att vi  kan vara ute med båten ofta. Båtliv är det mest 
somriga jag kan tänka mig!

Vad får dej att koppla av?

Avkoppling för mig är att vara ute i skogen med hunden, 
min bästa kompis som alltid är glad. Det kan också vara 
att pyssla med mina växter i trädgården, umgås med goda 
vänner, läsa en god bok eller sitta på en klippa och titta ut 
över det öppna havet.

Vilket är ditt bästa smultronställe i Uppsala med 
omnejd?

Det är mitt kära lantställe där jag är så mycket som 
möjligt och där jag kan koppla av. Ett annat, som nog är 
ganska okänt, är Vallbyåsen som ligger efter Rimbovägen, 
inte långt från fornborgen Broborg. Där finns gravfält 
från brons- och järnåldern med c:a 300 gravsättningar. 
På toppen finns stora stenblock, bautastenar, som än idag 
utgör gränsen mellan Östuna och  
Långhundra socken. Vallbyåsen är  
särskilt vacker på våren när backsipporna  
blommar och man har en fin utsikt över  
det omgivande jordbrukslandskapet.

Vad man kan göra om man får tråkigt?

Min bästa medicin om jag får tråkigt är en stunds vistelse 
i naturen eller att ta en cykeltur. Eller kanske åka på en 
liten utflykt för att uppleva något annat. Utflyktsmålet 
behöver inte vara så avlägset. För mig och min man kan 
det innebära en liten tur till Linnés Hammarby tillsam-
mans med hunden, något som vi uppskattar alla tre! 

NIKLAS EKLUND, MÅLARE

Vad betyder sommaren för dig?

Värme, sol och bad med kompisar. Sommaren betyder 
också att kunna vandra i skog och mark och slå upp tältet 
någonstans.

Vad får dej att koppla av?

Jag tycker det är avkopplande att vara hemma och titta på 
en bra serie på TV eller spela dataspel med kompisar.

Vilket är ditt bästa smultronställe i Uppsala med 
omnejd?

Bakom mina föräldrars hus, uppe på en höjd, är det en 
underbar utsikt över åkrarna i Funbo. Dit går jag gärna 
och sitter en stund och njuter.

Vad man kan göra om man får tråkigt?

Jag tycker det är roligt att laga mat och experimentera 
med någon ny, annorlunda maträtt.

LENA LILLHAGER, SJUKSKÖTERSKA

Vad betyder sommaren för dig?

Sommaren betyder mycket barndomsminnen. Jag 
tillbringade alla somrar där mina föräldrar växte upp i 
Värmland. Vi har har kvar deras sommarstuga som vi 
ofta åker till. Där träffar vi släkt och vänner (fast i  min-
dre utsträckning under pandemin förstås). Till sommaren 
hör också att vara ute mycket, bada och fika. 

Vad får dej att koppla av?

I jobbet träffar jag mycket människor så jag behöver stun-
der med lugn och ro. Därför är det avkopplande att vara 
ute i naturen, se blommor och fåglar och plocka bär. Läsa 
böcker gör jag också. Jag är med i en bokcirkel. Då får 
man läsa böcker man kanske inte skulle ha valt själv.

Vilket är ditt bästa smultronställe i Uppsala med 
omnejd?

Under våren har vi varit till Hjälstaviken flera gånger. Det 
är en jättefin plats med vandringsleder, som är full med 
fåglar och blommor. Vi har tagit med matsäck och vand-
rat där tillsammans med min syster och hennes familj.

Vad man kan göra om man får tråkigt?

Eftersom jag jobbar har jag inte haft så tråkigt under det 
här året. Vi har gjort många utflykter till olika natur-
reservat runt Uppsala och upptäckt många fina platser. 
Annars kan man väl ringa en vän, baka någonting, ta en 
cykeltur eller läsa en bra bok.

MONICA WALLIN, DANMARKSBO

Vad betyder sommaren för dig?

Sommaren är först och främst en tid att vara tillsammans– 
att hinna åka och hälsa på släkt och vänner som bor en 
bit bort och att få mer kvalitetstid med mina barn. Det är 
också en tid att få njuta av den vackra naturen i sommar-
skrud.

Vad får dej att koppla av?

Jag tycker mycket om att pyssla i vår trädgård, att se hur 
det växer och tänka ut vad man kan förbättra härnäst. 
Om det blir en regnig dag pysslar jag gärna med mina 
symaskiner, jag tycker om att skapa med händerna. Det 
får min hjärna att koppla av.

Vilket är ditt bästa smultronställe i Uppsala med 
omnejd?

Runt Ekoln, till exempel i Morga hage, är det avkopplan-
de att vara där vattnet möter det gröna. Sedan tycker jag 
mycket om Krisslingeskogen som vi bor mycket nära. Det 
är härligt att kunna ta till vara på små stunder i den nära 
naturen. Det behöver inte alltid vara så långt bort.

Vad man kan göra om man får tråkigt?

Sällskapsspel och pussel engagerar både stora och små 
och går bra att göra både inne och ute. Det är ett perfekt 
sätt att umgås.

VI FRÅGAR FÖRSAMLINGSBOR SVARAR
 

TEMA
Sommar
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Det finns tillfällen i livet då vi behöver få dela våra 
tankar och känslor med någon annan för att få hjälp 
och stöd att hantera det som tynger och oroar. På 
samma sätt är det skönt att kunna få berätta om 
sin förundran, sin tacksamhet och glädje. Det finns  
sällan givna svar, men det kan ändå vara värdefullt 
att få samtala enskilt med någon som lyssnar förut-
sättningslöst. 
 I kyrkan kallas dessa samtal för själavård och 
vi som har den arbetsuppgiften är diakoner och  
präster med utbildning i människovårdande yrken 
och / eller teologi. Vi är troende kristna och samtalen 
kan handla om tro, tvivel och existentiella frågor. 
Men dessa ämnen är inte självskrivna för att du sö-
ker samtal i kyrkan, du bestämmer vad du vill prata 
om, vi utgår från ditt liv och din livssituation. 
 Samtalen är kostnadsfria, vi har tystnadsplikt 
och för inga journaler. Du är välkommen oavsett 
tro, kyrko- och religionstillhörighet. Vi finns här för 
dig och möter dig gärna, en eller flera gånger. 
 Vi vill med denna text slå ett slag för samtalet 
och de möjligheter till sådana möten som finns hos 
oss i Danmark–Funbo församling. Vi vill samtidigt  
också passa på att berätta om det goda arbete som 
görs på andra håll i Uppsala.

Samtalsmottagning för Äldre – Samariter- 
hemmets satsning för att stärka den 
psykiska hälsan hos Uppsalas åldersrika 

I februari 2020 startade Charlotte Engel, teol. dr och 
diakon tillsammans med Ulla Arnell, leg. psykolog 
och leg. psykoterapeut, Samtalsmottagningen för 
äldre på Samariterhemmet Diakoni i Uppsala. Mot-
tagningens syfte är att bryta ensamhet och isolering 
och att främja psykisk hälsa bland äldre personer.  
 Samtalen hålls av leg. psykoterapeuter med  
”ålderskompetens”, d.v.s. de är själva 60 plus och har 
lång yrkes- och livserfarenhet. Den som söker hjälp 
får möjlighet att prata om och bearbeta sina olika 
livsutmaningar. Det kan till exempel röra sig om 

övergången till livet 
som pensionär, svåra 
minnen från barndo-
men, ångest och oro 
inför åldrandet och dö-
den, ensamhet och läng-
tan efter att få sluta sina  
dagar. Samtalen kan också 
handla om nära relationer som inte 
är som man önskar, skammen över att dricka för 
mycket, rädslan för någon person som man är bero-
ende av, att åldras som hbtq-person, upplevelser av 
covid-19 eller annan sjukdom.
 Att bli sedd, hörd och bekräftad av en annan 
medmänniska är viktigt! Som Charlotte Engel på-
pekar ”samtalet oss människor emellan kan ha en obe-
skrivlig kraft. Värdet av att få lätta sitt hjärta, att dela 
sina tankar, att i trygghet få sätta ord på det som tynger 
och som oroar är stort, likaså värdet av att få stöd och 
mod att berätta om det man aldrig trott man skulle våga 
dela med någon annan.”

Du är också välkommen att kontakta någon av  
Danmark-Funbo församlings diakoner eller präster 
för samtal (se kontaktlistan på sidan 2).

SAMTALSSTÖD
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Kalendarium
26 JUNI – 30 AUG

FUNBO KYRKA

Sön 27/6 11 Digital gudstjänst
Sön 4/7  11 Gudstjänst
Sön 11/7  11 Mässa
Sön 25/7  11 Mässa
Sön 1/8  11 Gudstjänst
Sön 8/8  11 Mässa
Sön 15/8  11 Gudstjänst
Sön 22/8  11 Mässa
Sön 29/8 11 Gudstjänst

DANMARKS KYRKA

Lör 26/6 11 Midsommar- 
 gudstjänst i Prästgårds- 
 trädgården
Sön 18/7 16 Friluftsgudstjänst i  
 Prästgårdsträdgården
Sön 29/8 11.15 Gudstjänst

SÄVJA KYRKA

Sön 4/7  18 Mässa
Sön 11/7 18 Gudstjänst
Sön 25/7 18 Gudstjänst
Sön 1/8 18 Mässa
Sön 8/8 18 Gudstjänst
Sön 15/8 18 Mässa
Sön 22/8 18 Gudstjänst
Sön 29/8 9.30 Gudstjänst
Sön 29/8 14-16 Dropin-dop
Sön 29/8 18 Mässa

Samtalets 
förändrande kraft 

SAMARITERHEMMETS SAMTALSSTÖD FÖR ÄLDRE

Samtalen är kostnadsfria och man träffas i regel 
mellan en och tio gånger. Under pågående pan-
demi sker alla terapeutiska samtal per telefon 
eller digitalt. 
Tidsbokning: 073-074 78 23 måndag kl. 9-11 el. 
samtalsmottagning1@samariterhemmet.se. 

Mina Gerges
Diakonpraktikant

Marie Blomkvist Falkenö
Diakon, 018-418 10 33

Drop in-dop
29 AUG KL. 14-16, SÄVJA KYRKA

Vill ni döpa ert/era barn? Eller vill du själv 
bli döpt? Den 29 augusti kl. 14-16 bjuder vi 
in till drop in-dop i Sävja kyrka. Vi står för 
präst, musiker och sångsolist. Efter dopet 
bjuder församlingen på dopkaffe. 

Vid dop av minderåriga barn behövs  
samtycke från båda vårdnadshavarna. 
Dopklänning finns att låna om man vill. 

Dopet är kostnadsfritt och ingen föranmälan 
krävs. Vi följer Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer. 

Kontakt: Sofia Hedman 018-418 10 04, 
sofia.hedman@svenskakyrkan.se

Gudstjänsterna 
är utomhus om 
vädret tillåter

Söndagen den 19 september är det kyrkoval. Läs mer på vår hemsida och svenskakyrkan.se/kyrkoval

KYRKOVAL 2021



Miljömärkt trycksak
3041 0145

SVANENMÄRKET

Följ Danmark-Funbo församling digitalt

svenskakyrkan.se/danmark-funbo

Få tips om aktuella verksamheter, evenemang, 
konserter, digitala gudstjänster och mer.
facebook.com/danmarkfunboforsamling

Följ församlingens vardag i bilder. 
instagram.com/svenskakyrkandanmarkfunbo

Följ Svenska kyrkan i Uppsala 

Registrera dig på för att få veckoprogrammet för 
Svenska kyrkan Uppsala till din e-post varje vecka.
svenskakyrkan.se/uppsala/program

Samhällsinformation till hushållen 
Tidningen Kontakt betraktas som samhällsinformation och distribueras 

till alla hushåll på samma sätt som information från politiska partier, 

landsting/regioner, kommuner och andra religiösa organisationer. Det 

innebär att även du som undanbeder dig reklam får tidningen. Trycket är 

svanenmärkt och gruppförsändelsen är klimatkompenserad.

ODR - Total
Samhällsinformation

MORGA HAGE

Smultronställen
Lilla Djurgården ligger nära Vilan.  
Det är en väl bevarad skogs- och 
jaktmark som erbjuder stigar, rid-
vägar, motionsspår och utegym i 
ett vackert skogsområde. För barn 
finns det speciella upptäckter 
att göra. 

Årike Fyris når man bl.a. vid 
Vindbron. Här finns två fågeltorn 
och promenadvägar längs Fyrisån. 
Kungsängen ligger nära. Där 
blommar tusentals kungsängsliljor 
i början av sommaren.

Linnés Kammare på Vallhovs 
säteri i Jumkil erbjuder konst-
hantverk. Ett galleri och ett kafé 
med uteservering, en loppis, samt 
en ny butik med grekiskt mat- 
hantverk hittar man också där.

I Morga hage nära Fredrikslund 
kan man vandra på stigar längs 
Mälaren. Klippor och ekhagar ger 
möjligheter till picknick och bad. 
Ett naturskönt läge!

Vid Kvarnbo väster om Flogsta 
ligger en kvarn i en djup å-ravin. 
Spännande natur och stigar att 
upptäcka. Sommartid visas även 
utställningar.

Bli medlem i Svenska kyrkan
Ring 018-418 10 00 eller besök svenskakyrkan.se/danmark-funbo/bli-medlem

KVARNBO
Foto: Gustav Dalesjö


