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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
Det känns litet ovant, och det är inte så konstigt. Vi har länge 
levt avskilt under pandemin och många har skött arbete och 
studier digitalt hemifrån. Äntligen får vi träffas igen, även 
om vi ännu håller avstånd och försiktigt söker nya sätt att 
hälsa på varandra då vi möts. Om det är något som blivit  
tydligt den senaste tiden är väl hur mycket vi behöver var-
andra, och då inte bara för praktiska göromål. Vi är sociala 
varelser och mår bra av att ses ”på riktigt”. 
 Träffpunkterna i Danmark-Funbo församling är flera, 
några kan du läsa om här i Kontakt. Det finns platser för 
små och stora, för sång, lek och kravlös samvaro, för vila och 
återhämtning, men också för fördjupning och själavårdande 
samtal.  
 Kanske har pandemin fått dig att inse att ensam inte är 
så stark. Ena gången är du den som får ta emot och en annan 
gång kan du dela med dig. I det som sker i församlingen  
behöver vi vara flera som hjälps åt. Vill du bli volontär finns 
det plats för dig!
 I gudstjänstens måltid, nattvarden, uttalar alla tillsam-
mans orden – så är vi, fastän många, en enda kropp. Vi hör 
ihop, vi behöver varandra och församlingen vill finnas med 
dig i alla skeden under livet. 

Väl mött!

Susanne Nordgren 
Kyrkoherde
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Andrum
Du stjärna över Betlehem, o, låt ditt milda ljus 
få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus. 
I varje hjärta armt och mörkt, sänd du en stråle blid,  
en stråle av Guds kärleks ljus i signad juletid.”      

Psalm 116:3–4

När jag var barn sa jag ofta "Jag längtar efter…!" 
"Vad längtar du efter?", frågade min mamma och pappa. 
Det visste jag oftast inte. Jag bara längtade efter.  
 Känner du igen dig? Jag tror att vi människor 
ibland bär en längtan efter. Ibland kan vi nog inte 
sätta ord på vad vi längtar efter. Det är kanske till de 
rum där vi minns att vi kunde andas lätt – Andrum. 
Eller till platser där vi får vara de vi är, där vi känner 
trygghet, ljus och hemkänsla. Jag tänker att vi – både 
små och stora – längtar efter platser att komma 
tillbaka till. Platser där vi kände oss harmoniska och 
där vi trivdes. Kanske är det högtidliga tillfällen eller 
återkommande traditioner som vi ser fram emot?
 Vid högtider som återkommer under våra liv 
blir det extra viktigt att få känna oss hemma. Att få 
möta nära och kära och att få möta traditioner som 
vi tycker om. Julen är så för mig. Sedan jag var barn 
har dagarna i december alltid varit betydelsefulla 
och något jag längtat till. Det handlar om så mycket: 
att åter få sjunga de älskade julpsalmerna; att få tillaga 
och äta den goda maten; att få tänka ut, få ge och ta 
emot julklappar och att få vara tillsammans med 
dem vi älskar. För mig är det också en tid av förbere-
delser, som sångövning och planering. 
 Sedan jag var liten har vår familj ansvarat för jul-
bönen Samling vid krubban, som firas i Funbo kyrka 
klockan 12 på julafton. I år är det 50 år sedan jag var 
med första gången. Det är en samling för alla gene-
rationer. Vi är många som känner igen varandra och 
kommer tillbaka år efter år. Vi som var barn då, är 
nu både mor- och farföräldrar till små förväntans-
fulla barnbarn som samlas kring krubban i koret.
 Jag tror det är värdefullt att hålla traditioner 
vid liv. Oavsett varifrån i världen vi kommer finns 
återkommande seder och traditioner som betyder 
mycket för oss. Jag tänker att de är som viktiga mil-
stolpar i våra liv. De hjälper oss hålla kontakt med 
våra rötter. Dessa traditioner kan vara som en rytm 
för livet och som själens andning. Andrum som ger 

oss tid att stanna upp, reflektera över var vi befinner 
oss och vart vi är på väg. 
 Vi vet att andningen är livsviktig för oss. Det är 
ju det allra första vi gör som nyfödda. När andningen 
känns orolig och orytmisk är det ett tecken på att 
vi inte mår bra. Många av oss söker oss därför till 
olika Andrum, rum att andas i. Rum där vi får möta 
det andliga i vårt liv och hitta djupet inom oss. Det 
kan vara i kyrkor; i rum för meditation, körsång, 
och dans eller i skogen – naturens egen katedral. 
Det kan handla om att få springa av sig, träna eller 
att bara få landa i favoritsoffan och pusta ut. Då livet 
går på i en alltför snabb rytm tror jag att vi behöver 
finna möjligheter att sakta ner, ta ner tempot, andas 
lugnare och hitta tillbaka till det som ger oss lugn, 
glädje och inspiration. Ordet inspiration betyder ju 
”andas in”.  Om du, som jag, ibland längtar efter… är 
det kanske just till ett Andrum. 
 I år längtar jag extra mycket till att vi tillsammans 
åter får sjunga våra efterlängtade julpsalmer i en 
gemensam andning i samma rum. Nu önskar jag dig 
en julhelg med tillfälle till inspiration, till Andrum! 
Kanske ses vi i julbönen i Funbo? Där kan vi lyssna 
till julens budskap om fred och frid till oss 
människor. Och tillsammans kan vi sjunga den 
älskade psalmen: 

Nu tändas tusen juleljus på jorden mörka rund. Och 
tusen, tusen stråla ock på himlens djupblå grund. 
Och över stad och land ikväll går julens glada bud. Att 
född är Herren Jesus Krist, vår frälsare och Gud.”  

Psalm 116:1–2

Maria Oldeberg-Huusko
Lärare i kyrkomusik
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Så ska det låta
Tisdag är körkväll för oss i Sävja kyrkokör. Efter 
en dag på jobbet är det skönt att komma till kören, 
mötas av glada skratt och leenden, träffa vänner och 
”bara vara” i en och en halv timme. Först uppvärmning 
för att få loss muskler, andningen och stämbanden. 
Sedan bär det av. Esther står där framme och för-
söker få oss att förstå hur hon vill att det ska låta. 
Hon har det inte alltid så lätt. Vissa förstår direkt, 
men jag behöver ofta lite mer tid och övning. Ibland 
känns det som att det bara är jag som sjunger fel, 
men det händer också att det låter riktigt vackert. 
Man blundar och hör hur klangerna, rösterna, flyter 
samman och man blir bara så lycklig. Blir det för 
svårt kan man alltid ställa sig bredvid någon van 
korist som varit med länge och hittar till rätt ton. 

När sångerna sitter, och vi sjungit i en gudstjänst, är 
det dags att börja om igen. Det blir nya toner, texter och 
utmaningar, vilket innebär nya härliga tisdagskvällar!
 Vi är 500 000 som sjunger i kyrkornas körer runt 
om i landet. Men vi vill bli fler! 
I Sävja kyrkokör är vi runt 20 
personer. Din röst får också plats! 

Ken Forsberg
Körmedlem i Sävja kyrkokör

Sävja kyrkokör övar tisdagar kl. 19.00. 
Kontakt: Esther Schwarzrock 018-418 10 09

KÖRSÅNG

"Man blundar och hör hur klangerna, 
rösterna, flyter samman och man blir 
bara så lycklig."

Visste du att sjunga får dig att må bättre?
Körsång frisätter må-bra-hormoner som gör 
oss lugnare och gladare. Blodtryck och vilo-
puls tenderar att sjunka och du tränar mag- 
musklerna – samma muskler som du andas med.

Barnkören Happy Voice övar i Sävja kyrka.SJUNG I KÖR



Barnröster fyller rummet
Klockan börjar närma sig fyra på eftermiddagen. 
Nu kommer de indroppande… glada, förväntans-
fulla och sångsugna. En del är trötta efter skoldagen 
och någon är irriterad över en situation som hände 
på sista rasten. Så slår klockan prick och vi går till-
sammans in för att starta körövningen i kyrksalen. 
Barnen letar upp sina platser, vi säger hej till  
varandra och kollar av läget. Sedan tar sången 
vid. Och vilken sång! Ljusa, klara barnröster fyller 
rummet med spänst och energi. Sång efter sång 
sjungs. En helt ny varvas med en välbekant.
 Men, vad händer nu? Koncentrationen tryter, 
det kryper i kroppen och det blir svårt att sitta still 
och hålla ögonkontakt. Vad göra? Är det månne 
dags för färgleken? 
- Vilka har något rött på sig idag? Ni får nu stå upp och 
sjunga Blinka lilla för oss andra! 
(Leken brukar resultera i en djupdykning i garde-
roben på torsdag morgon, till stressade 
föräldrars förtret.) När alla fått sjunga en färg 
minst en gång går vi tillbaka till sången vi sjöng 
senast. I bästa fall sitter nu texten på alla verserna!
 Vid senaste övningen fick barnen svara på frågan 
om varför de sjunger i kören. Den stora gemensamma 
nämnaren var att det är så roligt att sjunga, vilket 
vi är flera som kan skriva under på. 
 I denna, den äldre barnkören, medverkar vi 
oftast vid någon gudstjänst i Danmarks kyrka.  
Barnen, som ofta sjungit i den yngre barnkören i 
Sävja innan, får en möjlighet att se och lära känna 
ett annat gudstjänstrum, samt upptäcka att man 
kan fira gudstjänst på många olika sätt. Det blir 
inte bara en sånglig utveckling, utan en utveckling 
i kyrkan och eget ansvarstagande.
 Nu närmar sig klockan avslutningstid. Vi tar 
ett upprop och bestämmer vem som får tända och 
släcka vårt andaktsljus. Sedan avslutas körövningen 
med Du vet väl om att du är värdefull – med alla 
verser, i rätt tonart och med en 
önskan om att ses nästa vecka 
igen. Med detta rusar barnen 
sedan vidare i livet.

Eva Karlsson 
Organist

Pyssel, lek, prat och fika
På måndagar är det Penseldraget, en grupp för barn 
som går i årskurs två och tre, och på onsdagar är 
det Målarlådan, en grupp för barn i förskoleklass 
och ettan. Under pandemin har intresset ökat så vi 
har numera två grupper av vardera och en kölista.  
 Vi träffas efter skolan och fikar, pratar, leker och 
pysslar tillsammans. 
 Under hösten har vi haft ett övergripande tema 
som handlar om vem Jesus var och vad han gjorde. 
Under våren kommer vi gå vidare och fundera över 
hur Jesus skulle gjort i olika situationer och om det 
spelar någon roll hur vi gör. Vi jobbar hela tiden 
med att vi ska respektera varandra och vi tycker 
det är viktigt att alla blir sedda och lyssnade på. 
Man ska känna sig välkommen i våra grupper,
ha roligt och veta att man är betydelsefull. Vi  
behöver varandra! 
 Det känns kul när Penseldraget eller Målarlådan 
är veckans höjdpunkt för barnen. Ibland känns 
det som att en tornado virvlar genom kyrkan på 
eftermiddagarna. Men även om 
man kan känna sig trött efteråt 
får man så mycket positiv energi 
av barnen!  
 
Charlotta Persson Suorra
Församlingspedagog

KÖRSÅNG – VUXNA

Barnkören Happy Voice övar i Sävja kyrka.
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MEDITATION

Att sitta sig till stillhet
Känner du att världen snurrar lite fort, att intrycken 
är många och att information väller över dig? Då 
kan meditation vara något för dig. 
 Anders Hansen beskriver i sin programserie Din 
hjärna att våra hjärnor fortfarande är anpassade efter 
livet på savannen för tusentals år sedan, med de intryck 
och faror som den tidens tillvaro förde med sig. Den 
värld vi möter idag skiljer sig väsentligt från savan-
nen. Det är en utmaning för våra hjärnor att hantera 
alla intryck vi får in via våra sinnen och vår kropp.
 Syftet med meditation är att ge kropp och hjärna 
återhämtning genom en enkel och väl beprövad 
metod. Redan ökenfädrerna i gamla testamentet 
beskrivs ha mediterat, inte minst för att överleva och 
spara på den energi de hade till buds. 
 När vi mediterar placerar vi kroppen i en ställning 
som kan beskrivas som en avspänd anspänning. Vi 
sitter upprätt med kroppen i lod, gärna på knä på en 
låg pall eller sittandes på en stol med kilkudde och 
utan att luta ryggen mot ryggstödet. Vi håller blicken 
riktad mot en punkt i golvet några meter framför 

oss och vi håller händerna i varandra, gärna med 
tumspetsarna mot varandra på magen. Att låsa blick 
och händer är ett mycket bra sätt att få ner hjärn- 
aktiviteten eftersom ögon och händer kräver stor 
hjärnkraft när vi använder dem. De ljud som före-
kommer i vår omgivning, och i våra huvuden, låter 
vi bara vara. Andningen är central i meditationen. 
Vi hjälper oss själva att djupandas med hjälp av stora 
magmuskeln. Till sist försöker vi få hjärnan att 
komma till ro genom att låta bli att tänka, vilket kan 
kännas närmast omöjligt. Ett sätt är att låta tanken 
passera utan att ta tag i och bearbeta den – likt ett 
moln som passerar på himlen eller ett skepp som 
passerar i horisonten.
 Församlingen har en meditationsgrupp som träffas 
varje måndag och sitter tillsammans i Sävjas kyrksal. 
Vanligtvis sitter vi 20 minuter, går en kort skaka-
loss-runda och sitter 20 minuter till. För att komma 
ner i varv har vi en slags ”inflygning” inför sittningen, 
med lite rörelser och en stilla introduktion för att få 
hjärna och kropp i fas. Efter sittningen är det skönt 
att i tystnad sträcka på kroppen och komma tillbaka 
till nuet.
 När meditationen fungerar gör den samma, eller 
bättre, nytta för oss som vår viktiga djupsömn. Det 
är under den sömnperioden som vi får den bästa 
läkningen av kroppen och återhämtningen för hjärnan. 
 Under sittningen, som liknar djupsömnen fast 
på ett kontrollerat sätt, går kroppen ner i viloläge. 
Pulsen går ner, för en del människor sjunker blod-
trycket och andningen lugnar sig. Kroppen tar in det 
syre den behöver men inte mer. Kroppen går ner i 
sparlåga på ett styrt sätt med 
kropps- och hjärnhållning 
som vi kontrollerar.

Anders Nilsson
Meditationsledare och fastighets-  
och kyrkogårdsansvarig

Om du är nyfiken på meditation är du  
välkommen till Sävja kyrka måndagar  
kl. 17.30. För frågor och information,  
kontakta Anders Nilsson, 018 418 10 21

MEDITERA



Musik för de yngsta
Efter ett konstigt år, utan barnjoller och barnsång, 
har vi äntligen fått öppna dörrarna för alla barn-
familjer. Barnen är vår framtid och en kyrka utan 
barn är bara en halv kyrka. Nu börjar fler och fler 
barn och föräldrar hitta tillbaka till förmiddagarnas 
musiklek i Sävja kyrka och till öppet hus på fredag 
förmiddag i Sävja kyrka och Funbo församlingshem.
 Barnen i höstens yngsta musiklekgrupp var mellan 
två veckor och tre månader när vi startade i september. 
Vi sitter på stolar i en ring. Några av barnen sover, 
några tittar sig lite nyfiket omkring. Man kan fak-
tiskt undra varför man ska gå på musikstund med 
dessa minsta som sover en stor del av tiden. Svaret 
finns hos trumman. När den börjar spela stannar 
barnen upp. Ljudet känner de igen. Mammas hjärt-
slag från fostertiden har de ännu i färskt minne och 
det betyder trygghet. I trumman, musiken, rörelsen 
och dansen återskapar vi denna trygghet.
 Det är spännande att följa barnen under en termin 
 och se hur de utvecklas. Man kan se när de börjar 

känna igen en sång och även de minsta hittar till slut 
rätt rörelse för att få trumman att låta.
 I grupperna för de lite äldre barnen, runt ett år, 
märker man ännu tydligare hur snabbt de känner 
igen en sång. Barnen börjar klappa händerna så fort 
vi sjunger de första tonerna på klappsången. När vi 
spelat maraccas, och sjunger sången om att samla in 
instrumenten, sträcker barnen fram sina instrument 
för att lägga tillbaka dem i lådan.
 Musiken är inte bara igenkänning och träning av 
färdigheter utan också ett språk att kommunicera på 
med våra barn som ännu inte har det talade ordet. 
Musiken är ovärderlig för att förstärka närhet och 
anknytning och tänk så mycket 
glädje vi får genom den!
 Välkommen att delta i någon 
av våra musiklekgrupper!

Annika Ekberg
Kantor och musiklärare i församlingen
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Tjejgruppen
Tjejgruppens 30 deltagare sprider ut sig i olika rum 
för kvällens aktiviteter. Det är onsdag och livfullt i 
Sävja Kulturhus. I programrummet dansas det fritt 
till musiken i högtalarna, i ljusgården flyger pingis- 
bollarna i full fart och några hänger vid biljardbordet. 
I sofforna på fritidsgården fixar många sina naglar. 
"Att det bara är tjejer här och att man kan vara sig själv. 
Man hittar alltid på något roligt och det är ett sätt för 
mig att inte tänka på allt plugg", säger Sofi om Tjej-
gruppen. Jasmin och Doris håller med. De är alla 13 
år och går på Stordammenskolan. 
 Tjejgruppen träffas onsdagar kl. 18-20 i Sävja  
kulturhus. Det är ett samarbete mellan Sävja Fritids-
gård och Svenska kyrkan. Under gruppens samtals-
kvällar pratar man om ämnen som jämställdhet, 
sociala medier, gromning, kärlek och relationer. 

Unga vuxna samtalsgrupp 
Fikat är uppdukat. Ungdomarna rör sig till kaféet i 
Sävja kyrka där det är dags för samtalskväll. Vi små-
pratar och umgås innan vi fördjupar oss i kvällens 
ämne. Som ung vuxen finns mycket som rör sig inom 
en. Drömmar och förhoppningar blandas med stress 
och ovisshet inför framtiden. Hur träffar jag nya 
vänner? Hur upplever jag kärlek i mitt liv? Finns det 
något som bär mig i livet? 
 Markus, 21 år, har varit med i gruppen sedan den 
startades. Han är med för att träffa vänner och prata 
om intressanta ämnen. Ämnena som tas upp tycker 
han ofta vinklas på ett sätt som gör dem intressanta 
eller roliga. "Att höra andra och få dela om min egen resa 
i min tro. Samt att vara en del av en gemenskap", säger 
Essan, 20 år, om varför han gått med.
 Gruppen träffas en gång i månaden och samtalen 
avslutas med en andakt i kyrkan.

Danmarks kyrkliga syförening 
Danmarks kyrkliga syförening låter gammaldags. Vi 
i föreningen har fört en diskussion om ett namnbyte 
skulle vara på plats, men kom fram till att det är ett 
namn som duger bra.  
 Syföreningen kan nästa år fira 110-årsjubileum, 
eller 112 år enligt vissa källor. Den verksamhet vi har 
idag kan jämföras med som den som har varit. Idag 
är vi en mindre skara som träffas onsdagar varannan 

vecka i Kaplansgården. Vi äter soppa med tillbehör 
och dricker naturligtvis kaffe på det. De allra flesta 
gångerna deltar präst Björn Dahlman, vilket vi  
uppskattar mycket. Det blir samtal om ”nytt och  
nattagammalt” och en stunds stillhet kring en  
bibeltext och bön. 
 Men det där med att sy och sticka då? De stora 
försäljningarnas och lotteriernas tidevarv är förbi. I 
stället har ett par medlemmar, Gerd Sjödin och Ingar 
Bruce, sytt en bård i lappteknik till församlingens 

Amar, 12 år, och Stina, 16 år, 
tycker om Tjejgruppen för de 
roliga aktiviteterna och ledarna. 

Essan, 20 år, har nyligen gått med 
i samtalsgruppen Unga vuxna.
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Ungdomsgruppen
I Ungdomsgruppen på söndagskvällar har vi ett 
brett ålderspann. De yngsta är nykonfirmerade och 
de äldsta fyller 22 år. Vi leker lekar, pysslar, spelar 
spel och bakar. Fast det som de flesta tycker är viktigast 
är fikat. Inte för att fikat är fantastiskt gott, utan för 
att vi får sitta ner, umgås och prata om vad som hänt 
under veckan. 
 Gruppen består av en blandning människor som 
antagligen aldrig hade träffats eller talats vid annars. 
Allas liv ser olika ut. Vissa funderar över om dom 
valt rätt i gymnasievalet. Någon som bytt för ett tag 
sedan förklarar hur lätt det var att ordna. En annan 
funderar på att söka ett extrajobb och får tips om en 
arbetsplats där det behövs hjälp. I Ungdomsgruppen 
finns utrymme att dela vad som händer i livet med 
människor som både kan känna igen sig och bidra 
med nya perspektiv. 
 Gruppen innebär också en gemenskap att komma 
tillbaka till. Den självklara kravlösheten är något 
som många behöver. Ibland försvinner deltagare 
när det händer mycket i livet, för att sedan komma 
tillbaka långt senare för att de saknade den känslan. 
”Det är en plats där jag kan träffa mina vänner och bara 
få existera” svarar en av deltagarna på vad som fick 
honom att komma tillbaka. Han förklarar att i alla 
andra sammanhang känns det som att någon kräver 
en motprestation. 
 Alla är välkomna till gruppen och gemenskapen 
utan krav. Det är bara att ta en kopp te och sätta sig i 
soffan. 

UNGA

bårtäcke, på uppdrag av kyrkoherde Susanne Nordgren. 
Det har sedan fortsatt med stolor i lappteknik. 
 Arbetena sys för hand och innan de kommit så 
långt till att sys är det många diskussioner. Hur ska 
färger och mönster på tyglapparna kombineras för 
att få en vacker helhet eller hur ska de kunna omfatta 
kyrkoårets färger för stolorna? För oss som inte sydde 
var det spännande att följa arbetet från ax till kaka.
 För mig är syföreningen inte bara att sy och sticka, 
 utan också en plats där vi kan mötas för samtal och 

en tallrik soppa. Om det ur detta kommer alster 
som kan skänkas/säljas för välgörande ändamål 
är det bara bra. Med glimten i ögat vill jag tillägga 
att ett mål är att Björn Dahlman stickar färdigt sin 
AIK-halsduk! 
 Predikaren skriver: Allt har sin tid och kanske är 
tiden mogen för en ny tid för Danmarks kyrkliga 
syförening. Oavsett var du bor i Danmark-Funbo 
församling är du välkommen!
Erna Strandell, ordförande i syföreningen

Vill du vara med?
Vill du vara med i Tjejgruppen eller  
samtalsgruppen Unga vuxna? Kontakta 
Rebecca Winander 018-418 10 34,  
rebecca.winander@svenskakyrkan.se.

Vill du vara med i Ungdomsgruppen? 
Kontakta Sandra Hiller 018-418 10 17,  
sandra.hiller@svenskakyrkan.se.

Sandra

Rebecca

9
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STJÄRNSPEL I 
FUNBO KYRKA
Trettondagen 6/1 kl. 11
Fika i församlingshemmet.  
Vi dansar ut julen och tomten 
har lovat att komma.

ALLSÅNG MED SÅNGPIRATERNA 

Ako & Grosse 
Lör 29/1 kl. 14 i Sävja kyrka

Sön 30/1 kl. 14 i Funbo församlingshem

Ett myller av liv 
Det är nog inte bara mitt intresse för odling som 
tagit fart under pandemin. Hittills har jag förstått att 
det är ett livslångt lärande och oavsett ambitionsnivå, 
kunskap och förutsättningar är vi utelämnade åt 
något vi inte kan påverka – vädret. 
 Det tilltagande odlingsintresset har inte bara gjort 
att jag lärt mig om växter, utan också om livet. Att 
ha händerna i jorden är en andakt i sig, hörde jag en 
klok person uttrycka. Jag håller med. Jag tycker det 
finns likheter mellan odling och församlingsliv.  
Jorden ska vändas och göras redo, näring ska till-
föras, frön ska sås, tas hand om och så småningom 
skördas. Det är stundtals ett tungt arbete, men till-
fredsställelsen när frukten är skördad är löjligt stor.
 Om nu församlingen är som en odlingslott, så ser 
jag de olika verksamheterna som olika pallkragar. 
Ett myller av liv med verksamheter med en täckning 
”från vaggan till graven”. Precis som vid odling är vi 
utelämnade åt krafter större än oss själva – vädret 
och Gud själv. Från min utsiktspost, här i den ljuvliga 
odlingslott som är Danmark-Funbo församling, ser 
jag många pallkragar. Här är några exempel:

• Ungdomsarbete med söndagarna som ett sorts 
nav – livsnära andakter, Ung mässa och en plats 
där ungdomarna kan växa, knyta nya kontakter 
och få en veckorytm. Det fikas, äts mat, leks lekar, 
spelas spel och samtalas.

•  Konfirmation i vecko- och sommarlägergrupp 
med nyfikna unga människor, som pratar tro och 
liv, och unga ledare som bidrar med allt de bär 
med sig – ett sammanhang med enorm växtkraft.

•  Omsorgsfulla onsdagar i Kaplansgården med 

Danmarks kyrkliga syförening. Hemlagad soppa, 
nybakat bröd och alltid något gott till efterrätt. 
Det planeras och skissas på textilarbeten och  
annat. Det är socialt, trevligt och högt i tak. 

• Bibelsamtalsgrupper online varannan måndag 
kl. 10.30-12.00. Vi träffas och samtalar utifrån en 
bibeltext, vad den vill och kan säga oss här och 
nu. Gruppen är öppen för alla och lockar både 
deltagare från församlingen och långväga ställen. 
Gruppen har blivit en favoritstart på veckan.

• Retreat och stilla dagar – livsviktiga mellanrum i 
den annars fartfyllda vardagen. I stillheten blir 
Guds röst ofta tydligare.

• Andakter på våra äldreboenden och alla körer 
som äntligen kan fylla kyrkan med sång igen! 

•  Jag tänker också på det som inte alltid syns, men 
som är oerhört betydelsefullt. Alla enskilda  
samtal som kan ske på olika sätt: walk and talk,  
telefon, videosamtal och fysiska samtal. En präst 
eller en diakon får slå följe med någon en bit på 
livsvandringen. Själavårdssamtalen utgår från 
den som söker upp oss för samtal.

• Och framförallt tänker jag på alla gudstjänster som 
firas med olika uttryckssätt, i våra tre kyrkorum, 
när klockorna kallar oss samman; de välbesökta 
morgonbönerna på onsdagar och såklart livets 
olika gudstjänster: dop, vigslar och begravningar.

Odlingslotten rymmer såklart 
ännu mer. Fler "pallkragar" kan 
du läsa om i detta nummer av 
Kontakt och på vår hemsida.

Björn Dahlman
Präst

FÖR FAMILJEN
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Kalendarium 25 NOV – 27 MARS

DANMARKS KYRKA
Sön 28/11 11.15 Gudstjänst
Danmarks kyrkokör, Fanny Ek, 
trumpet, Helena Ek orgel/piano
Sön 5/12 11.15 Högmässa
Sön 12/12 16 Luciagudstjänst
Happy Voice
Sön 19/12 11.15 Högmässa
Fre 24/12 11 Julkrubba 
Sångare ur Happy Voice
Fre 24/12 23 Julnattsmässa
Solist Helgi Reynisson, baryton
Lör 25/12 7 Julotta
Danmarks kyrkokör
Fre 31/12 16 Nyårsbön
Lör 1/1 11 Sammanlyst till  
 Domkyrkan 
Tor 6/1 16 I stjärnans ljus
Emilia Feldt, sopran och  
Danmarks kyrkokör
Sön 9/1 11.15 Gudstjänst
Sön 16/1 11.15 Högmässa
Sön 23/1 11.15 Högmässa
Sön 30/1 11.15 Gudstjänst
Sön 6/2 11.15 Högmässa
Sön 13/2 16 Musikgudstjänst  
Radbandet
Sön 20/2 11.15 Högmässa
Sön 27/2 11.15 Högmässa
Välkomnande av nya förtroende-
valda, semlor
Sön 6/3 11.15 Högmässa
Sön 13/3 11.15 Högmässa
Sön 20/3 11.15 Högmässa
Sön 27/3 11.15 Gudstjänst
Kyrkkaffe med våfflor

FUNBO KYRKA
Sön 28/11 11 Gudstjänst
Funbo kyrkokör, Benjamin  
Sällström, trumpet, Magnus 
Peterson, flöjt och bas. Kaffe, 
musikprogram och föredrag i 
församlingshemmet med Socken- 
stugans vänner. Utställning av 
bonader. Brödauktion (bidra 
gärna med bröd) till förmån för 
julinsamlingen till ACT:s  
internationella arbete.
Sön 5/12 11 Gudstjänst
Sön 12/12 11 Mässa
Sön 19/12 16 Musikgudstjänst
Mariamusik och julsånger. Funbo 
kyrkokör m. fl. 
Fre 24/12 12 Julfirande med  
familjen Oldeberg
Lör 25/12 7 Julotta
Funbo kyrkokör
Fre 31/12 17 Nyårsbön med  
familjen Oldeberg
Lör 1/1 11 Sammanlyst till  
 Domkyrkan 
Tor 6/1 11 Stjärnspel.  
Fika i församlingshemmet. Vi 
dansar ut julen och tomten har 
lovat att komma.
Sön 9/1 11 Mässa
Sön 16/1 16 Gudstjänst
Sön 23/1 11 Mässa
Sön 30/1 11 Gudstjänst
Sön 6/2 16 Musikgudstjänst  
 med ljusvandring
Sön 13/2 11 Gudstjänst
Sön 20/2 11 Mässa
Sön 27/2 11 Gudstjänst
Avtackning av p.adj. Emily Axelsson
Sön 6/3 11 Mässa
Sön 13/3 16 Musikgudstjänst
Sön 20/3 11 Gudstjänst
Sön 27/3 11 Mässa
Kyrkkaffe med våfflor

SÄVJA KYRKA
Fre 26/11 10 Vardagsgudstjänst  
Sön 28/11  9.30 Gudstjänst 
med små och stora. Barnkörerna 
Sånghjältarna och Sweet Sound
 11 Gudstjänst
 Sävja kyrkokör 
 18 Mässa
Sön 5/12 9.30 Gudstjänst
 18 Mässa
Sön 12/12 9.30 Mässa
 18 Mässa
Lör 18/12 18 Musik i Sävja kyrka: 
Julens glädjebud. Mellersta Upplands 
kammarorkester och Rediviva kör
Sön 19/12 9.30 Mässa
 18 Ungmässa
Fre 24/12 10 Julkrubba
 11 Julkrubba
 17 Julbön
Sön 26/12 18 Musikgudstjänst
Solist Anders Larsson, baryton
Sön 2/1  9.30 Gudstjänst
Sön 9/1 9.30 Gudstjänst
  18 Mässa
Sön 16/1 9.30 Gudstjänst
 18 Mässa
Sön 23/1 9.30 Gudstjänst
 18 Mässa
Sön 30/1 9.30 Gudstjänst
 18 Mässa
Sön 6/2 18 Mässa
Sön 13/2 9.30 Mässa med 
 stora och små
 18 Mässa
Sön 20/2 9.30 Förbönsmässa
 18 Mässa
Sön 27/2 9.30 Gudstjänst
 18 Ungmässa
Sön 6/3 9.30 Gudstjänst
 18 Mässa
Fre 11/3 10 Vardagsgudstjänst
Sön 13/3 9.30 Förbönsmässa
 18 Mässa
Sön 20/3 9.30 Gudstjänst
 18 Mässa
Sön 27/3 9.30 Gudstjänst  
 med små och stora
 18 Ungmässa

Morgonbön 
 i Sävja kyrka  
varje onsdag  

kl. 9.30



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

Varför firar vi advent och jul?
Vi firar jul för att Jesus föddes. Gud blev människa, 
en bebis – så hjälplös som en människa kan vara. 
Gud kommer till oss för att visa oss att vi kan välja 
att älska. Det är aldrig ett tvång, alltid kärlek, som 
styr Guds omsorg om oss. 
 Advent – som betyder ankomst – är en period när 
vi kan förbereda oss för att ta emot mysteriet, att 
Gud blev människa. Nu för tiden tänder vi advents-
stjärnor, som påminner om stjärnan som lyste över 
Betlehem, där Jesus föddes. I kyrkan läser vi bibel- 
texter som berättar om olika händelser i Jesus liv.
 På julnatten firar vi Jesus födelse, tillsammans 
med dem som var med i de bibliska berättelserna: 
herdarna, änglarna, Maria och Josef.
 I Sverige börjar vi julfirandet redan på julafton. 
Det beror på att helgen börjar klockan sex kvällen 
före helgdagen enligt gammal tideräkning.  
Traditionellt har många församlingar julbön eller 
samling vid julkrubban för barnen på julafton.
 

Natten mellan julafton och juldagen kan du fira mid- 
nattsmässa. Den kallas också för änglarnas mässa. 
Julevangeliet berättar att änglarna sjöng av glädje 
när de lämnade bud till herdarna om Jesu födelse. 
 Tidigt på juldagens morgon firas julotta. Den 
kallas också morgonrodnadens mässa eller herdarnas 
mässa. På juldagen firar vi också gudstjänst.
 Annandag jul handlar bibeltexterna som läses i  
kyrkan om den heliga Stefanos. Han var den första 
martyren, den första kristna som dödades för sin tro.

MUSIK I SÄVJA KYRKA:  
JULENS GLÄDJEBUD
18 december kl. 18

Stråkorkestern Mellersta 
Upplands kammarorkester 
och kören Rediviva


