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kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med någon 
i personalen? All information och 
personal hittar du på våran hemsida.

Järbo församling 
besöksadress Järbovägen 986 
811 71 Järbo 
Församlingsexpedition
telefon 0290-712 23 

Ovansjö församling 
besöksadress Ovansjövägen 232 
812 40 Kungsgården 
telefon 0290-370 15 
öppettider Församlingsexp.
Måndag................ kl. 10.00-12.00
Tisdag................... kl. 13.00-15.00
Onsdag................. kl. 10.00-12.00
Torsdag................. kl. 10.00-12.00
Fredag................... Stängt 

Kyrkogårdsexpeditionen 
besöksadress Ovansjövägen 232 
812 40 Kungsgården 
telefon 0290-375 81 
öppettider Kyrkogårdsexp.
Måndag................ kl. 10.00-12.00
Tisdag................... kl. 13.00-15.00
Onsdag................. kl. 10.00-12.00
Torsdag................. kl. 10.00-12.00
Fredag................... Stängt 

besöksadress Ovansjövägen 232, 812 40 Kungsgården telefon 0290-370 15 e-post ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se
hemsida www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo facebook www.facebook.com/ovansjojarbopastorat/ 
vetekornet är en gruppförsändelse till alla hushåll och ges ut 3 (!) gånger per år. ansvarig utgivare Gustav Allard

Hej och snart - Glad påsk!
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Tiden går så fort...  
När förra Vetekornet kom var det 
vinter, advent stod för dörren och vi 
hade ingen aning om att det skulle 
bli så lite snö. Vi visste inte om något 
coronavirus heller. Nu när vi blickar 
tillbaka vet vi hur det blev och så är 
det med mycket här i livet. Det är 
först i efterhand som det går att 
konstatera, så här blev det eller 
åtminstone så här har det påverkat mig.

Inför påsken, då för nära 2000 år 
sedan när Jesus och hans lärjungar 
gick till Jerusalem hände mycket som 
kom att påverka, inte bara då utan 
genom tid och rum. Jesus som var 
jude hade växt upp med att påsken 
var den viktigaste högtiden då man 
firade befrielsen ur slaveriet i Egypten 
och vägen mot det förlovade landet. 
Påskmåltiden var och är fortfarande 
för den judiska traditionen en 
viktig påminnelse om detta. När Jesus 
samlade sina lärjungar inför det som 
kom att bli hans sista påsk gjorde 
han en ny tolkning av den befrielse 
som man skulle fira minnet av. Han 
gjorde det för att han var den enda 
som visste vad som skulle komma. 
Att han skulle dö men uppstå för hela 
mänsklighetens skull. Befrielsen skulle 
bli en möjlighet för alla inte bara det 
judiska folket och han ville berätta för 
lärjungarna på ett sätt som skulle få 
dem att minnas detta. 

Den tredje bägaren som dricks 
under den judiska påskmåltiden går 
under namnet ”välsignelsens bägare” 
och det mellersta av de tre bröden 
matza som äts är en symbol för 
påsklammet. Lammet som offrades 
då innan uttåget ur Egypten för att 
dödsängeln skulle gå förbi de dörrar 
som hade blod från lammet struket 
på dörrkarmen. Nu sade Jesus till sina 
lärjungar om brödet att ”detta är min 
kropp” och om bägarens vin ”detta är 
mitt blod”.  Jesus blev det påsklamm 
som offrades för att befria oss, förlåta 
oss och öppna vägen till evigheten hos 
Gud efter vår tid här på jorden. Jesus 
sista måltid blev den första nattvarden 
och hans ord och nya tolkning hör 
vi sägas genom instiftelseorden varje 
gång vi firar nattvard. 

Det är stort och svårt att förklara 
det Jesus gjorde men genom alla tider 
har minnet av detta mirakel firats 
särskilt under påskens högtider.  
Här i Ovansjö och Järbo församlingar 
låter vi både ord och ton hjälpa oss att 
komma nära i tanke och hjärta. För 
mig betyder just den kombinationen 
med ord och ton väldigt mycket. Jag 
är så tacksam för att även i år sjunga 
”Jesu sju ord på korset”. I år sjunger jag 
tillsammans med Mia Wängelin till 
Linda Hanssons ackompanjemang på 
långfredagen i Järbo kyrka.

Allt gott och välsignade dagar önskar 
jag er alla!

/Carin Zetterberg,  
kyrkoherde.



Påskens mirakel 
Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus besegrar döden.

Jesus besegrade döden 
Alla dagar från skärtorsdagen fram till annandag påsk kallas 
i folkmun för ”påsken”. Men det är egentligen påskdagen, 
den dag då Jesus uppstod, som inleder veckan påskveckan.
På påskdagen har Jesus vunnit över döden genom att 
uppstå till livet igen. I och med det är ondskan och döden 
besegrade. Att Jesus vinner över döden är centrum i kristen 
tro. På annandag påsk visar sig Jesus för lärjungarna på 
olika sätt. Deras reaktioner är också olika. Några tvivlar på 
att det är verklighet, någon vill se bevis. Men oavsett deras 
reaktioner stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro.

31 mars - passionsberättelsen 
8.30   Morgonmässa, Den 31 mars läses hela  
passionsberättelsen i morgonmässan. Ovansjö kyrka

5 april - palmsöndagen 
Nu börjar stilla veckan
Sista veckan i fastan kallas för stilla veckan, eller 
passionsveckan. Veckan inleds med palmsöndagen som är 
en glädjens dag. Samtidigt visste Jesus vilket lidande som 
låg framför honom. Under denna dag kan vi därför tänka på 
svåra uppgifter som vi ibland måste genomföra. 
11.00   Gudstjänst, Ovansjö kyrka
16.00    Mässa, Järbo kyrka

6, 7 och 8 april - passionsandakter
18.00   Passionsandakter, Läses en text från  
passionsberättelsen, måndag, tisdag och onsdag. Andakt 
med musik, bön och psalmsång, Järbo kyrka

9 april - skärtorsdagen 
Torsdagen före påskhelgen äter Jesus sista måltiden 
tillsammans med sina tolv lärjungar. Denna måltid var 
den första nattvarden. 
18.00   Skärtorsdagsandakt med altarets  
avklädande, Järbo kyrka
19.30   Skärtorsdagsmässa, Kommenterad mässa där 
vi släcker ner kyrkan tills bara ett ljus lyser, Storviks kyrka

10 april - långfredagen 
Långfredagen, en traditionellt sorgsen dag
Påsken handlar ju om Jesu död, och döden är ju 
ingenting vi firar. Därför har långfredagen varit en 
formell och sorgsen dag i svensk tradition. 
11.00  Långfredagsgudstjänst, Ovansjö kyrka
15.00  Långfredagsgudstjänst, ”Jesu sju ord på 
korset” skriven av Jerker Leijon framfört av Carin 
Zetterberg-sång och präst, Mia Wängelin-sång, Linda 
Hansson-piano, Järbo kyrka

11 april - påskafton
23.30   Påsknattsgudstjänst, Drop-in fika från 23.00. 
Midnatt symboliserar Jesu uppståndelse från de döda 
med ropet ”Kristus är uppstånden!”. Påskljuset bärs in. 
Linnéa Westerberg, sång, Järbo kyrka

12 april - påskdagen 
Jesus besegrade döden 
På påskdagen har Jesus vunnit över döden genom att 
uppstå till livet igen. I och med det är ondskan och döden 
besegrade. Att Jesus vinner över döden är centrum i 
kristen tro.
11.00  Påskdagsgudstjänst, Vi tar emot Vävstugans 
alster, ett nytt bårtäcke, nya kalkdukar och nya stolor. 
(Läs hela reportaget på s. 6-7), Ovansjö kyrka

13 april - annandag påsk 
På annandag påsk visar sig Jesus för lärjungarna på olika 
sätt. Deras reaktioner är också olika. Några tvivlar på att 
det är verklighet, någon vill se bevis. Men oavsett deras 
reaktioner stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro. 
Enligt tradition bjuder Uppsala stift in till gudstjänst på 
annandag påsk. 
11.00   Stiftshögmässa, Ärkebiskop Antje Jackelén 
leder högmässan, Uppsala domkyrka 
11.00   Stiftsgudstjänst, Biskop Karin Johannesson 
leder gudstjänsten, Järvsö kyrka

Med reservation för tillägg och ändringar.
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HELA PÅSKDRAMAT 
I ETT PÅSKÄGG

Vad har påsken gemensamt  
med chokladmynt och geléfiskar?  

Jo, i de söta och sura godisbitarna ryms hela  
påskberättelsen från skärtorsdag till påskdagen. 

Delar bröd och dryck
Jesus samlar sina lärjungar till en 
sista fest, påskmåltiden. De äter 
bröd och dricker vin som Jesus ger 
en särskild innebörd. Sedan dess 
firar kyrkan nattvard, som sägs 
skapa gemenskap mellan Jesus  
och de som deltar.

Älska varann!
Jesus inleder måltiden med att tvätta sina 
vänners fötter. Sedan uppmanar han dem: 
”Så som jag har älskat er ska också ni älska 
varandra.” Måltiden inspirerade den tidiga 
kyrkan att ordna knytkalas som kallades 
kärleksmåltider.

Så dör han
Jesus förhörs och döms som  

upprorsman. Han hånas, misshandlas  
och korsfästs sedan på Golgota, som betyder skallen.  

Efter sex timmar dör han. En högt uppsatt man tar  
hand om Jesus kropp och lägger den i en klippgrav.

text Helena Andersson Holmqvist  foto Lina Eriksson/Tidningen Spira 
ARTIKEL ÄR URSPRUNGLIGEN PUBLICERAD I TIDNINGEN SPIRA
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Säljer sin  
vänskap

När Jesus och lärjungarna 
ätit går de till Getsemane, en 

trädgård utanför Jerusalem, där 
Jesus har ångest, svettas 

och ber. Då kommer en 
beväpnad styrka och 

för bort honom. 
Lärjungen Judas har 

förrått honom för 
30 silvermynt.



Bjuder på fisk
Enligt evangelierna möter 
Jesus sina lärjungar igen 
efter att han uppstått. 
Det berättas att han vid 
Genesarets sjö ger råd om 
var de ska få mycket fisk 
och sedan bjuder på bröd 
och glödstekt fisk 
på stranden.

Bumlingen är borta
Efter helgen går flera närstående kvinnor 
till graven tidigt på morgonen för att smörja 
Jesus kropp. I evangelierna berättas att den 
stora stenen är bortrullad och en ängel talar 
om för dem att Jesus uppstått från döden.

Fred, frid och helhet
”Frid över er” hälsar Jesus efter  
uppståndelsen. Shalom betyder 
fred och frid, men också helhet. 
Enligt kristendomen gör Jesus 
död och uppståndelse människans 
relation till Gud, andra människor 
och skapelsen hel igen.

UPPLEV PÅSKEN I KYRKAN WWW.SVENSKAKYRKAN.SE

5



6

För ett par år sedan fick 
vävstugan i Kungsgården en 
förfrågan från Ovansjö  
församling om vi kunde väva 
ett antal textilier till kyrkan. 
Det behövdes kompletteringar, 
bland annat ett bårtäcke, fyra 
kalkdukar och en stola. Några 
av damerna var tveksamma 
men flera av oss blev eld och 
lågor. Klart vi skulle ta det 
hedersamma uppdraget!

Tillförordnad kyrkoherde Lennart 
Lundqvist och Marianne Berglund, 
textilansvarig i kyrkan, gav oss 
ramar, färger och mått. Bårtäcket 
skulle vara ljust och lätt, stolan grön 
och kalkdukarna i de liturgiska 
färgerna rött, grönt, lila och vitt 
men i stort sett fick vi fria händer.

”Det känns så bra 
att vi i en liten bygd 
kan samarbeta, att 

vi har fått en fin 
kontakt och gemen-
skap med kyrkan”

Säger Lena Ström som är 
ordförande i Kungsgårdens vävstuga 
och född och uppväxt i här.

– Vi uppskattar verkligen att vår 
vävstuga fick det här uppdraget. 
Det rörde liksom om och samtidigt 
stärkte det gemenskapen i och med 
att vi fick börja samarbeta istället 
för att som tidigare bara väva var 
och en sitt. Det är hedrande att få 
väva dessa kyrkotextilier. 

Det är stort att vi gör något som 
kommer att finnas i vår kyrka länge.

Marianne Berglund tycker det var 
självklart att vända sig till 
Kungsgårdens vävstuga:

”Vi ska försöka ta 
tillvara kunskap 

som finns lokalt så 
mycket som möjligt. 
Kvinnors hantverk 
är undervärderat. 
Det blir menings-
full sysselsättning 

för vävstugan. 
Det är vår kyrka. 
Vi gör något för 

vår kyrka.” 

Att väva är inte bara att 
sätta sig vid en vävstol. 
Mycket tid krävs till förarbetet, 
uträkning, varpning, solvning och 
skedning. Vi bestämde att vi skulle 
göra bårtäcket i lin och i ett 
klassiskt drällmönster. Under 
senvåren 2018 drog vi på den tunna 
bomullsvarpen, 2 240 trådar, som vi 
köpt färdigvarpad. Många händer 
behövdes för att få varpen jämnt 
pådragen. Vid solvningen, som 
startade i slutet av april, jobbade 
man två och två. Många gick ifrån 
sina vävstolar och hjälpte till. 
Det tog cirka 23 timmar. 

Varpning, skedning och skratt 
bakom kyrkans nya textilier! 

Christina Andersson visar gladeligen det vackra bårtäcket i vävstugan.
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I slutet av maj tog skedningen 
vid och den tog åtta timmar. Iréne 
Björnsson, som vi utnämnt till 
ansvarig för uträkning, varpning, 
solvning och skedning, skedade 
ensam för det tycker hon är bäst.

– Det är kul med förarbetet, säger 
hon. När jag skedade bårtäcket med 
alla dessa tunna trådar gällde det 
verkligen att trä rätt och när kalk-
duksvarpen skulle dras på trasslade 
det sig hemskt.

Aj aj aj! Trassel på varpen!

Sista maj stängde vävstugan för 
sommaren och arbetet avstannade 
men parallellt under våren fortgick 
arbetet med att varpa, skeda, solva 
och väva fyra kalkdukar och en 
stola. Dessutom skulle vi göra sex
corporaledukar, den duk natt-
vardskärlen dukas upp på altaret. 
Anita Palm hade en vit, tunn duk 
som vävstugan fick och Anna-Britt 
Lundberg åtog sig att klippa ut 
lagom stora stycken ur den. Anita 
och Yvonne Jonsson fållade dem 
och Lena Nordkvist broderade alla 
sex. Kalkdukarna varpade Iréne i 
samma tunna varp som bårtäcket, 
drygt 1 000 trådar. Där tog 
förarbetet ”bara” drygt 15 timmar. 
Christina Andersson vävde en grön 
kalkduk och Lena Nordkvist vävde 
de tre övriga och broderar alla fyra, 
plus stolan och bårtäckesremsan.

Handbroderat mönster av  
Lena Nordkvist.

En stola är det långa band som 
präster och diakoner bär över 
axlarna. Stolan vi fick beställning 
på vävde vävstugans grand old 
lady, Kerstin Gustafsson. Hon är en 
genuin Ovansjöbo och har tidigare 
vävt två stolor till kyrkan.

– Jag är så glad att vi fick den här 
uppgiften, säger Kerstin. Det är 
både roligt och hedrande.

”Vi skojade om att 
de såg ut som 
deltagare i  

TV-programmet  
På spåret” 

När vävstugan öppnade i augusti 
samma år startade vävningen av 
bårtäcket. Anita Palm började 
men kände snart att hon behövde 
bistånd i den breda vävstolen. 
Anna-Britt Lundberg blev genast 
en oumbärlig parhäst på bänken. 
Vi skojade om att de såg ut som 
deltagare i TV-programmet På 
spåret. Anna-Britt tyckte det var 
roligt att väva och Anita säger att 
hon känner sig hedrad och glad 
över att få hjälpa till och bidra med 
att väva bårtäcket.

Anna-Britt Lundberg och  
Anita Palm skrattar gott i sin 
”kupé” likt På spåret.

För att göra en lång  
historia kort.  
Bårtäcket var klart till sommaren 
2019. I september gick vi till kapel-
let för att kolla en sista gång. Över-
lämnandet av alla textilier skulle ske 
första advent. Det visade sig att vi 
hade fått fel breddmått. Väldigt fel 
breddmått. Vi insåg att ett till stycke 
måste vävas och eftersom de båda 
styckena måste sys ihop blir det en 
skarv som måste döljas av en remsa. 
Som måste vävas. Och broderas. 
Till påsk får det bli. 

Christina Andersson var den som 
resolut tog på sig att göra den nya 
bårtäckesdelen och det gick snabbt. 
Den blev klar i februari.

– Det är roligt att väva så det gick 
undan. Jag är väl litet nitisk säger 
hon.

Iréne väver bårtäckesremsan och är 
inne på sluttampen. Den ska också 
broderas och det gör jag. En tanke 
som får mig att le inombords är att 
om mina slöjdfröknar från skolan 
hade sett vad jag åstadkommer nu 
hade de inte trott sina ögon.

Det här uppdraget är både 
krävande och roligt samtidigt som 
det på något sätt känns menings-
fullt, alldeles förunderligt och 
obegripligt allvarligt stort.

Ovansjö-Järbo pastorat tar 
emot vävstugans alster i  
samband med gudstjänsten 
12/4 kl. 11.00 ovansjö kyrka

text och foto:  
Lena Nordkvist
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nödbroms

Många härliga skratt i vävstugan! Här jobbar Christina Andersson, 
Lena Ström och Iréne Björnsson med bårtäckesväven.



Dopet 
...kostar ingenting! Det går att låna en av 
våra lokaler för dopfika och låna dopklänning 

...kan vara i en kyrka, i hemmet eller på 
någon annan plats ni önskar

...har ingen åldersgräns, barn, unga och 
vuxna är lika välkomna att döpas 

...ställer inga krav, du behöver inte prestera 
något, tro på rätt sätt eller förstå allting

...är en fest och glädjens dag!
 

Vill du
boka dop 
eller veta mer?  
Hör av dig så hjälper vi dig!  

telefon 0290-370 15  
e-post ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se  
hemsida www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo


