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Demokrati i kyrkan
Vad vill nomineringsgrupperna?
Miljöarbetet fortsätter



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

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

EFS
Mari Thurfjell, 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 

Kyrkoherden har ordet

Hur är det att ha Gud som arbetsgivare? Den frågan har 
jag fått några gånger och den är inte helt lätt att besvara. 

Ofta ställs också frågan med ett litet snett leende… Jag skulle 
förstås kunna replikera att det har vi väl alla. Men det blir nog 
för filosofiskt och kan också uppfattas som mästrande. Som 
präst har jag avgivit vissa löften i min prästvigning,så på så 
sätt har frågeställarna rätt. Det något längre svaret skulle bli 
att, i värdslig mening, är kyrkorådet min arbetsgivare. Det 
är de som är juridiskt ansvariga för alla med en anställning i 
Danmark-Funbo församling.
 Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrko- 
fullmäktige, som väljs i demokratiska val vart fjärde år. Kyrko- 
fullmäktige är det organ som sätter långsiktiga mål för för- 
samlingen och som beslutar om budget. Kyrkorådet är de som 
sedan löpande ska tillse att målen följs och budgeten hålls. 
 Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och alla med-
lemmar över 16 år har rösträtt. Den kan du använda den  
19 september i år. Vad de olika nomineringsgrupper som 
ställer upp i valet har för tankar kring församlingens upp-
drag kan du läsa om i det 
här numret av Kontakt.  
Utnyttja din rösträtt och 
visa vad du tycker är  
viktigt och hur du vill att 
din församling ska satsa 
sina resurser!

Susanne Nordgren 
Kyrkoherde
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Andrum
Hur ser dina rutiner på morgonen ut? Är det  
något du bara inte kan vara utan eller hoppa över? 
Ett speciellt sorts te du måste dricka, en viss typ av  
marmelad på smörgåsen, att få bläddra i tidningen, 
eller vad det nu kan vara. Vissa kör med morgon- 
gymnastik, en stunds yoga eller meditation före  
frukost, eller hunden som ska ut på promenad. 
 Något som jag måste göra varje morgon är att 
öppna luckan för hönsen. I ur och skur, solsken eller 
blötsnö – hönsen ska ut. Ibland tar det emot, det ska 
jag inte sticka under stol med. Om regnet vräker ner 
och vinden viner är det inte så kul, men det är bara att 
pallra sig ut. Ofta hör jag redan när jag närmar mig 
huset att hönsen är vakna och stökar omkring där 
inne. Och varje morgon, så fort jag öppnar luckan, 
rusar de ut. Tuppen tar täten och hönorna följer 
glatt efter. Det är ändå ett trevligt sätt att starta dagen. 
Hönornas iver smittar av sig, och jag går med lätt-
are steg tillbaka in och sätter mig vid frukostbordet. 
Gode Gud, välsigna maten, amen, brukar jag säga innan 
jag tar första tuggan av omeletten. Sekunden efter 
tänker jag att Gud kanske blir irriterad på mig när 
jag ber så slentrianmässigt.
 En gång diskuterade jag med några kollegor på 
vilket sätt det märks att man bor i ett kristet hem. 
Är det något som syns, eller snarare en känsla? Sä-
kert är det både och. Hemma hos mig finns det en 
gammal söndagsskoleplansch i vardagsrummet, i 
bokhyllan finns både Bibeln och psalmboken och i 
fönstret står mitt dopljus. Den som ser sig omkring  

 
 
 
kan nog ana att en kristen person bor här. Men 
hur är det med det där som inte syns? Det ”kristna” 
är ju så mycket mer än att ha en bild på Jesus på  
väggen. Jag hoppas att det märks i mitt sätt att vara, 
hur jag pratar med andra människor, hur jag pratar 
om andra människor. För min egen del handlar det 
mycket om tacksamhet. Tacksamhet att få vakna upp 
varje morgon, tacksamhet över att ännu en gång få 
vara en del av Guds skaparunder. Min korta bords-
bön må vara slentrianmässig, men den kanske ändå 
inte är så tokig. Den blir en påminnelse om att inte ta 
något för givet.
 I vår morgonbön som vi har i Sävja kyrka varje 
onsdag (välkommen dit!) ber vi med orden Tack Gud 
för en ny dag, en dag med nya möjligheter och nya 
möten med människor. Och just så är det ju. Vi vet 
inte vad som väntar oss just idag, vilka möjligheter 
som finns runt hörnet. Med samma iver som tuppen, 
som varje morgon rusar ut ur hönshuset, kan också 
vi rusa in i den nya dagen. Öppna luckan och stig ut! 
Kuckeliku och amen!

Sara Parkman
Diakon
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Kyrkovalet den
19 september
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund 
med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grun-
den innebär ett engagemang för alla människors 
värde och värdighet och för ett aktivt miljö-  
och klimatarbete. Som medlem bidrar du 
till gemenskap, glädje, fördjupning och 
sammanhang för dig själv och  
andra, till exempel genom dop,  
bröllop, andra gudstjänster, 
barn- och ungdomsverksamhet, 
körer och konserter. Du bidrar 
också till att bevara vårt gemen- 
samma kulturarv, i form av 
byggnader och traditioner och 
du är med och stödjer kyrkans 
sociala arbete för människor i  
utsatthet, ensamhet och sorg.

Rösta i kyrkovalet
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och 
genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad  
kyrkan ska göra. I kyrkovalet görs val till tre olika 
nivåer:

Val till kyrkofullmäktige, lokalt
Du väljer till kyrkofullmäktige i den församling 
eller det pastorat där du bor. Kyrkofullmäktige 
bestämmer ramarna för den verksamhet som 
finns nära dig, till exempel vad församlingen ska 
erbjuda för barn, unga och äldre och hur musik- 
livet ska se ut.

Val till stiftsfullmäktige, regional
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfull-
mäktige är stiftets högsta beslutande organ.  
Stiftens främsta uppgift är att stödja församling-
arna i deras verksamhet och förvaltning genom 
expertis inom flera områden. De kan till exempel 
bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, 
när en kyrka i stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande 
organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans 
gemensamma och övergripande frågor, allt från 
hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan till vilka 
psalmer som ska finnas i psalmboken.

Så här röstar du
I vallokal
På valdagen röstar du i den vallokal som står på 
ditt röstkort. Du får hem röstkortet i brevlådan 
några veckor före valet. Det är viktigt att du tar 
med dig din legitimation för att kunna bevisa att du 
är du. 

Förtidsrösta
Förtidsröstning innebär att du röstar någon  
annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen 
startar den 6 september och pågår fram till och
med valdagen. Du måste ha med dig ditt röstkort 
och din legitimation. Information om var du kan 
förtidsrösta och öppettider finns på
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta.

Information från svenskakyrkan.se/kyrkoval

På röstkortet fram-
går vilken vallokal 
du kan rösta i.  
Danmark-Funbo 
församling har två 
vallokaler – Funbo 
församlinsghem 
och församlings- 
expeditionen i 
Sävja kyrka.

KYRKOVAL

RÖSTA



VAD ÄR KYRKOVALET? 
VAD KAN MAN RÖSTA PÅ?

VEM KAN RÖSTA?
HUR RÖSTAR MAN? 

Läs mer på svenskakyrkan.se/kyrkoval
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POSK vill bygga levande och missionerande 
församlingar. Kyrkan ska alltid vara de 
utsattas röst och vara redo att välkomna 
varje människa.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan består av 
människor i olika åldrar, från olika delar av försam-
lingen och med olika politisk grundhållning som alla 
har det gemensamt att de är engagerade i församling-
ens arbete och är beredda att ta ansvar som förtroende- 
valda. Vi vill att Svenska kyrkan ska fungera så att 
vanliga människor tas i anspråk och får möjlighet 
att gå in i olika uppgifter som behövs för att helheten 
ska fungera. Kyrkan är varken en kommun eller ett  
försäkringsbolag, utan en öppen gemenskap som 
sträcker sig utåt, mot en värld som behöver tro, liv, 
fred och försoning.

Svenska kyrkans viktigaste uppgifter för oss
Att bygga levande och missionerande församling-
ar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam  
kallelse för alla som tillhör kyrkan. Församlingen 
och kyrkan är grunden för varje kristens tro och för 
allt som kristna kan göra tillsammans. Kyrkan ska 
alltid vara de utsattas röst och vara redo att välkomna 
varje människa. 

Våra mål för den kommande mandatperioden
• Att fler människor upptäcker vår församling, 

kommer till tro och blir en del av den kristna 
gemenskapen.

• Att arbetet bland barn och ungdomar fortsatt får 
vara en av de prioriterade aktiviteterna.

• Att fler mötesplatser för ”människor mitt i livet” 
skapas.

• Att delaktigheten i församlingens gudstjänster 
ökar.

• Att goda kontakter med förskolor och grund- 
skolor inom församlingen upprätthålls och  
utvecklas.

• Att församlingen är en kunnig och respekterad 
aktör i arbetet för och med ekonomiskt och  
socialt utsatta människor inom vårt område.

Vår viktigaste fråga
Vår kyrka, vår församling, måste fortsätta att genom 
diakoni, gudstjänstliv, ungdomsarbete och mycket 
annat visa att vi har ett berättigande, att vi finns i 
Danmark-Funbo-Sävja för våra medmänniskors 
skull och på så sätt få fler att upptäcka vad kyrkan 
står för i tro och handling.

Varför ska man rösta på oss?
POSK i Danmark Funbo församling är människor 
med olika bakgrund, ålder och livserfarenhet. Vi  
deltar redan idag aktivt i församlingens verksamheter 
som gudstjänstbesökare, förtroendevalda, körsångare 
och gudstjänstledare. I vår grupp finns människor 
som till vardags arbetar med arbetsledning, ekonomi, 
teologi och mycket annat som kommer till använd-
ning i styrningen av vår församling.

Våra kandidater 
1. Ken Forsberg, Nåntuna
2. Inger Tjäder, Marielund
3. Lars Strandell, Sävja
4. Agneta Hellman, Åkerby
5. Leif Sandberg, Bergsbrunna
6. Mikael Meisingseth, Nåntuna
7. Anna Frost, Sävja
8. Birgitta Arenlid, Marielund
9. LarsOlov Eriksson, Vilan
10. Tommy Slapokas, Vilan
11. Monica Pettersson Forsberg, Nåntuna
12. Magdalena Fahlgren, Gunsta
13. Mona Sandberg, Bergsbrunna



Kyrkan ska finnas nära oss i vardagen och 
uppfattas som en tillgång för människor i 
alla åldrar att möta och att samtala med i 
olika livssituationer. 
Centerpartiets värdegrund om människors lika rätt 
och värde överensstämmer med kyrkans. Humanis-
tiska och kristna värden kan både ge livet en djupare 
mening och lätta upp tillvaron. Kyrkans roll och  
engagemang i samhället är mycket betydelsefull.

Svenska kyrkans viktigaste uppgifter för oss
Att sprida evangeliet i ord och handling. Utöver att 
fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni 
och mission ska kyrkan förmedla stöd som ger livet 
mening och ökar livskvaliteten. Kyrkan ska finnas 
nära oss i vardagen och uppfattas som en tillgång för 
människor i alla åldrar att möta och att samtala med 
i olika livssituationer.

Våra mål för den kommande mandatperioden
• Vi vill vidareutveckla vår demokratiska folk-

kyrka genom samverkan med andra, t.ex. skola, 
socialtjänst, förenings- och kulturliv. Samverkan 
ger värden för såväl kyrkliga verksamheter som 
för utvecklingen i vår bygd.

• Kyrkan ska erbjuda samvaro och samtal kring 
livs- och trosfrågor som bidrar till trygghet, livs-
mod och glädje. Kyrkan ska också vara en kraft 
för ökad tolerans och jämställdhet.  Vid kriser ska 
kyrkan ge stöd och förmedla framtidstro. 

• Kyrkan bör delta i arbete för en trygg miljö i  
närområdet, t.ex. aktiviteter som underlättar 
integration och motverkar segregation och  
utanförskap. Kyrkan ska aktivt bidra till social 
omsorg, bl.a. genom det diakonala arbetet.

• Aktiviteter för barn och ungdom samt äldre bör 
ges fortsatt tydlig prioritering liksom musik 
och körverksamhet. Vi vill underhålla det inne-
hållsrika kulturarv som finns i kyrkobyggnader, 
kyrkokonst och  kyrkogårdar. 

• Kyrkan ska vara en stark aktör inom miljö- och 
klimatarbete. Kyrkans internationella engagemang 
ska bidra till försoning, fred och hållbar utveckling. 

Vår viktigaste fråga
• Att uppmuntra fler att engagera sig i kyrkans 

verksamheter. Till det bidrar ett rikt och varierat 
gudstjänstliv och församlingsarbete. Förnyelse 
och djärva grepp. Kyrkan röst i offentliga diskus-
sioner, bl.a. om medmänsklighet, ska vara tydligt.   

• Under den kommande mandatperioden tillkommer 
ny bebyggelse inom församlingens geografiska 
område. Vi vill se till dels att kyrkliga angelägen- 
heter beaktas, dels att vi på ett välbetänkt sätt 
välkomnar nya församlingsbor. 

Varför ska man rösta på oss?
En röst på Centerpartiet bidrar till en positiv utveck-
ling av församlingsverksamheten som kommer att  
utmärkas av såväl lokal tradition från Danmark- 
Funbo som utveckling och förnyelse m.h.t. omvärlds- 
förändringar. Vi vill engagera fler, öka samarbetet 
med andra och beakta församlingsbornas önskemål 
och synpunkter – det tillför värden vid gudstjänster 
och andra aktiviteter. Vi vill uppfattas som en tillits-
full grupp med kyrkans och församlingens bästa som 
mål för vårt engagemang. 

Våra kandidater
1. Kenny Jonsson, Nåntuna
2. Britta Gunsarfs, Söderby
3. Yvonne Bergman, Bärby
4. Berit Danielsson, Vedyxa
5. Anders Tyrberg, Bergsbrunna
6. Stig Bergman, Bärby
7. Bengt Karlsson, Söderby
8. Javad Mirzai, Bergsbrunna

SOMMARMUSIK
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Den kristna idétraditionen med sin etik, 
moral och medmänsklighet har spelat och 
spelar en avgörande roll i vårt lands historia 
och kultur. Traditionen skall värnas, vårdas 
och utvecklas i dialog med andra aktörer i 
civilsamhället och med människor av god vilja.

Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp med 
kristen och allmänborgerlig värdegrund och är inte 
en del av ett politiskt parti. Lokalt vill vi arbeta och 
kämpa för en kyrka där tradition och kulturarv vär-
nas, att kyrkorna är öppna, att gudstjänstlivet främjas, 
skolavslutningar välkomnas och kyrkomusiken får 
ljuda och ta plats. Närvaro i lokalsamhället är viktig 
varför vi bevakar pågående planer på utbyggnad och 
verkar för att det skall finnas tillgång till mötesplatser 
 och lokaler där församlingen är synlig och kan verka. 
Borgerligt alternativ vill inte att kyrkoavgiften höjs.

Svenska kyrkans viktigaste uppgifter
Den kristna idétraditionen med sin etik, moral och 
medmänsklighet har spelat och spelar en avgörande 
roll i vårt lands historia och kultur. Traditionen skall 
värnas, vårdas och utvecklas i dialog med andra ak-
törer i civilsamhället och med människor av god vilja.
 Kärnan i Svenska kyrkan är församlingarnas 
gudstjänstliv. En gemenskap som ger trygghet och 
en hållbar värdegrund att lita till. Kyrkans budskap 
ger verktyg att möta livets utmaningar.

Våra mål för den kommande mandatperioden
Borgerligt alternativ vill kämpa för en kyrka:  

• där församlingen är centrum och byråkrati och 
centralisering motverkas.

• där arbetet med dop och konfirmation prioriteras.
• där du själv friare får välja vilken församling du 

vill tillhöra.
• där volontärer engageras och räknas med.
• där ensamhet och psykisk ohälsa motverkas 

genom diakoni och själavård.

• där tradition och kulturarv värnas, kyrkorna är 
öppna och skolavslutningar välkomnas.

• där kyrkomusiken får ljuda och ta plats.
• där kyrkornas närvaro utomlands genom SKUT 

värnas.
• där god ekonomisk hushållning förenas med 

gediget klimat- och hållbarhetsarbete.
• där ACT:s bistånd kommer dem till del som bäst 

behöver det.

Våra viktigaste frågor
• Att kunna öppna upp kyrkor och fira ordinarie 

gudstjänster igen.
• Att få återstarta volontärarbetet och välkomna 

barn och vuxna till kyrkans verksamheter.
• Att musiken får ta plats.
• Värna ekonomin i församlingen så att vi står 

starka inför framtiden och är beredda om  
utbyggnad i Gunsta och Södra staden tar fart. 

Varför ska man rösta på oss?
Vi har många erfarenheter och kompetenser i vår  
nomineringsgrupp som vi villigt ställer till förfogande 
för kyrkans bästa. 
 Vi vill verka för att församlingens behov sätts 
främst, effektivt användande av kyrkoavgiften,   
mindre byråkrati samt ett gott förvaltarskap av kyr-
kans tillgångar. Vi vill motverka centralisering och 
att tvinga församlingar att slås samman.

Våra kandidater 
1. Hans Edlund 
2. Jan- Eric Bergmark 
3. Anne-Charlotte Bergmark 
4. Christer Lydig
5. Agneta Lydig
6. Gunnar Hedberg
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Kristdemokrater i Svenska kyrkan har en 
ekumenisk orientering, försvarar människo- 
värdet, vill ha en kyrka för hela familjen 
och betonar familjens roll i förmedlingen av 
den kristna tron.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan är inte en parti-
politisk gruppering i kyrkomötet och kyrkovalet. Vi 
är en fristående nomineringsgrupp som bygger vårt 
program, valplattform och handlande på en kristen 
och demokratisk idétradition. Det innebär att vi 
har en ekumenisk orientering, försvarar människo- 
värdet, vill ha en kyrka för hela familjen och betonar  
familjens roll i förmedlingen av den kristna tron.

Svenska kyrkans viktigaste uppgifter
Svenska kyrkans viktigaste uppgift idag är mission 
och undervisning. Kunskaperna i kristen tro minskar 
och antalet medlemmar i Svenska kyrkan har sjunkit 
väldigt mycket sedan millenieskiftet. Sverige håller 
på att bli ett missionsland.

Våra mål för den kommande mandatperioden
Vårt mål är att stödja och bidra till att den kyrkliga 
verksamheten i pastoratet kan utvecklas, så att flera 
människor kan nås med evangeliet och komma i  
kontakt med kyrkan.

Vår viktigaste fråga
Att få se fler människor komma till gudstjänsterna 
och att initiativ kan tas för att nå ut till de personer 
i vårt pastorat som inte varit i kontakt med kyrkan.

Varför ska man rösta på oss?
Därför att vi vill att kyrkan ska vara en kyrka för hela 
familjen och prioritera undervisningen för både dem 
som är döpta och tillhör kyrkan och de som inte är det, 
t.ex. genom barngrupper, konfirmandundervisning, 
Alphagrupper och bibelstudier. Dessutom värnar vi 
både den utom- och inomkyrkliga ekumeniken.

Våra kandidater 
1. Helena Virsén
2. Torbjörn Aronson
3. Hanna Hermansson

Tack Solveig!
 
Ett stort tack till Solveig Oldeberg som varit med i  
församlingens redaktionsteam under många år. Med  
stort engagemang och kunnighet har hon, med sina 
idéer och sitt skrivande, bidragit till vår församlings- 
tidning Kontakts innehåll och utformning. Solveigs 
arbete har uppskattats av både redaktionen och läsare!



Svenska kyrkans miljödiplomering är ett skarpt och 
verkningsfullt verktyg som hjälper församlingen att 
bygga in hållbarhet i alla verksamheter från minsta 
barngrupp till sista bevattningslådan på kyrkogården.  
Församlingen har sedan 2015 arbetat målmedvetet 
för att bli miljödiplomerade och kunde vid ärke-
biskopsvisitationen i februari 2020 stolta ta emot  
erkännandet att vi lyckats nå den första fasen av tre 
möjliga i diplomeringsarbetet. Sedan dess jobbar en 
utsedd arbetsgrupp med att utveckla våra mål och 
att ta fram nya, vilka alla ska sträva mot att göra vår 
värld mer hållbar i både stort och smått.
 Till de stora förändringarna hör att vi har instal-
lerat en värmepump i Funbo församlingshem och 
att vi har energieffektiviserat Sävja kyrka med det 
mesta som har med uppvärmning och ventilation 
att göra. Detta är stora investeringar som på långt 
sikt kommer vara både ekonomiskt och hållbar- 
hetsmässigt fördelaktiga för oss i församlingen.
 Till de lite mindre förändringarna hör att vi till-
sammans i församlingen har enats om vilka daglig- 
varor vi ska köpa in för att verka för hållbarhet,  
tack vare underlag som vår husmor Regina och  
församlingspedagog Atef tagit fram.
 En liten, men för våra törstiga bin, viktig utveck-
ling är de små vattenflottar som sedan en tid ligger i 
våra vattenhoar på kyrkogårdarna. Ett stort tack till  
Anders Månsson som har tillverkat de fina flottarna.

På kyrkogården
Fordonen/maskinerna på bilden ingår i utveck-
lingsarbetet för en hållbar framtid som försam-
lingen bedriver sedan några år. De är alla eldrivna 
och laddas efter arbetsdagens slut så att de klarar av 
nästa dags helt fossilfria arbete. Förutom att bidra 
till en fossilfri miljö är fordonen/maskinerna tysta-
re än sina föregångare, vilket gör att vi kan arbeta 
på kyrkogården med mycket mindre störmoment. 
Transportbussen är det senaste tillskottet i flottan 
och levererades till oss strax före sommaren. Den 
klarar gott och väl vårt dagliga behov av transporter 
med sina ca 15 mils räckvidd.
De redskap och maskiner som har förbrännings- 
motorer kör vi på alkylatbensin (Aspen) vilket  
väsentligt minskar påverkan på miljön. Målet är att 
på sikt fasa ut de förbränningsmotordrivna maski-
nerna och redskapen. Troligen kommer de ersättande 
maskinerna vara eldrivna.
 Sedan några år köper vi endast in ekologiskt och 
helst närodlade blommor till våra skötselgravar,  
vilka vi planterar i bevattningslådor som spar  
mycket vatten och krökta ryggar vid plantering och 
vattning. 

Anders Nilsson
Kyrkogårdsförman/fastighetsansvarig

MILJÖ

10

Vårt arbete att behålla och gå vidare 
med vår miljödiplomering

Våra vaktmästare har varit 
mycket nöjda med de nya 
elfordonen/maskinerna.
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Kalendarium
31 AUG – 24 NOV 

Morgonbön 
 i Sävja kyrka  
varje onsdag  

kl. 9.30

FÖR HELA FAMILJEN

DANMARKS KYRKA

Sön 5/9 11.15 Gudstjänst
Sön 12/9 11.15 Mässa
Sön 19/9 11.15 Gudstjänst
Sön 26/9 16 Gudstjänst
Sön 3/10 11.15 Mässa
Sön 10/10 11.15 Gudstjänst
Sön 17/10 11.15 Mässa
Sön 24/10 11.15 Gudstjänst
Sön 31/10 11.15 Mässa
Fre 5/11 13-18 Öppen kyrka  
 med stilla musik
Lör 6/11 13-18 Öppen kyrka  
 med musik framförd  
 av Simply five
Sön 7/11 11.15 Ljuständnings- 
 gudstjänst
Sön 14/11 16 Poesigudstjänst
Sön 21/11 11.15 Mässa
Sön 28/11 11.15 Gudstjänst

FUNBO KYRKA

Lör 4/9 18 Musik vid  
 helgsmål
Sön 5/9 11 Gudstjänst
Sön 12/9 11 Gudstjänst
Sön 19/9 11 Mässa
Sön 26/9 11 Mässa
Sön 3/10 11 Gudstjänst
Sön 10/10 11 Mässa
Sön 17/10 16 Gudstjänst
Sön 24/10 11 Mässa
Sön 31/10 11 Gudstjänst
Fre 5/11 13-18 Öppen kyrka  
 med stilla musik
Lör 6/11 13-18 Öppen kyrka  
 med stilla musik
Sön 7/11 16 Ljuständnings- 
 gudstjänst
Sön 14/11 11 Mässa
Sön 21/11 11 Gudstjänst
Sön 28/11 11 Mässa

SÄVJA KYRKA

Sön 5/9  9.30 Mässa
 18 Mässa
Sön 12/9 18 Mässa
Sön 19/9 9.30 Gudstjänst
 18 Ungmässa
Sön 26/9 9.30 Gudstjänst  
 med små och stora
 18 Mässa
Sön 3/10 18 Sånggudstjänst
Sön 10/10 9.30 Mässa
 18 Mässa
Sön 17/10 9.30 Gudstjänst
 18 Ungmässa
Sön 24/10 9.30 Gudstjänst  
 med små och stora
 18 Mässa
Sön 31/10  9.30 Mässa
 18 Mässa
Lör 6/11 13-18 Öppen kyrka  
 med stilla musik
 18 Gudstjänst i   
 allhelgonatid
Sön 7/11 9.30 Gudstjänst
Sön 14/11  9.30 Mässa
 18 Mässa
Sön 21/11 9.30 Mässa
 18 Ungmässa
Fre 26/11 10 Vardagsgudstjänst
Sön 28/11 9.30 Gudstjänst  
 med små och stora
 18 Mässa

DANMARKSDAGEN 10 OKT
Vad har Danmarks kyrka för hemligheter 
och skatter och hur känns det att 
gå upp i klocktornet?  

Välkommen att fira Danmarksdagen –  
en rolig och spännande dag för stora 
och små! Dagen inleds med gudstjänst 
med barnkören kl. 11.15. 

• fika till självkostnadspris
• tornbestigning
• tipspromenad och mer

Se mer  
information  
på hemsidan.



Fredag 5/11 Lördag 6/11 Söndag 7/11

SÄVJA 15-18 Öppen kyrka, stilla musik
18 Gudstjänst i allhelgonatid 

9.30 Gudstjänst

DANMARK 13-18 Öppen kyrka
Stilla musik

13-18 Öppen kyrka, musik med Simply five
11.15 Ljuständningsgudstjänst

FUNBO 13-18 Öppen kyrka
Stilla musik

13-18 Öppen kyrka, stilla musik
11 Mässa med öppet altarskåp
16 Ljuständningsgudstjänst

Allhelgonahelgen

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

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

Se mer  
information på 

hemsidan


