
ÅRGÅNG 10 • NR 3 • 2020

Församlings-NYTT

PÅLSBODA HJORTKVARNSKÖLLERSTA SVENNEVAD BO

Hösten i Sköllersta församling • Terminsstarter barn och ungdom – hösten 2020 • KONFA • Musik i hösttid • Profilen Biskop Johan Dalman 

SKÖLLERSTA

SVENNEVAD PÅLSBODA

HJORTKVARN

BO



Tro, hopp och 
kärlek Församlingsexpedition: 

Folkasbovägen 3, 697 31 Pålsboda 
Tel 0582-414 60
Epost: 
skollersta.forsamling@svenskakyrkan.se 
Hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/skollersta
Besökstid: Tisdag till fredag kl 10-12 
Telefontid: Tisdag till fredag kl 10-12
Kyrkorådets ordförande: Britt-Marie Lindqvist
Kyrkoherde Magnus Segendorff 
0582-888 71
Komminister Benny Larsson 
0582-888 72
Kyrkogårds- och fastighetsföreståndare Per Sverin 
0582-888 88
Vaktmästare Kyrka/kyrkogård 
Sköllersta: Madelene Aronsson 0582-888 84 
Svennevad/Hjortkvarn: Maria Englund 0582-888 83 
Pålsboda: Cecilia Hedlund 0582-888 81 
 Jenny Bo 0582-888 86

INNEHÅLL
Sidan 2
Ledaren
Sidan 3
Hösten i Sköllersta församling
Biskopsvisitation
Sidan 4
Lyckat sommarcafé
Öppna förskolan flyttar ut i höst!
Nu drar barnkören igång
Sidan 5
Terminsstarter barn och ungdom hösten 2020
KONFA
Upptakter för hösten 2020
Konfirmation i Sköllersta kyrka
Döpta
Sidan 6
Musik i hösttid
Landskapsblommor
Antikrundan
Sidan 7
Allhelgonahelgens minnesgudstjänster
Sköllersta församling hösten 2020
Sidan 8
Profilen Biskop Johan Dalman

”Året är 1965. Bakom ett stort skrivbord sitter 
en gråhårig man i mörk kostym och funderar. 

Egentligen skulle man sluta med det här nu, 
man börjar bli gammal, säger han med ett brett 

leende. Istället skulle man börja med något annat. 
Att hugga i med något nytt, att driva upp en rörelse, att 

kläcka nya idéer, det är livets krydda och salt mina herrar. På plats i direk-
törsrummet finns ett par journalister från en lokaltidning. Nästa vecka ska 
mannen med de pigga och vakna ögonen fylla sjuttio år. Han reser sig ur 
stolen, tar några steg och ställer sig och tittar ut genom ett av fönstren. Det 
är september, hösten är på väg”. Så här börjar inledningen till boken om 
Clas Ohlson, grundaren av firman Clas Ohlson. En mycket intressant bok, 
läs den! Titeln är Från fäboden till börsen.

Till och med när C Ohlson skulle fylla sjuttio år så fortsatte han att drömma 
om att starta något nytt. Fast man med fog kan säga att det han dittills 
hade gjort mycket väl kunde räcka för en människas livsgärning, så fort-
satte han ändå att drömma i livet. Jag tror det är nödvändigt och viktigt 
för alla människor att aldrig sluta drömma, både i stort och i smått. Vi kan 
behöva få se fram emot en morgondag som har ett annat innehåll än det 
vi kanske just i nuet står i. Allt för att hålla oss levande till både kropp och 
själ. C Ohlson, 108-åriga Dagny som bloggar och många andra som inte 
låter åldern bli till ett hinder för att leva, kan tjäna som goda förebilder för 
oss andra. Förebilder som hjälper till att kunna se livet på nytt, när livet inte 
alltid blir som man tänkt sig.

Vi har haft en minst sagt annorlunda vår, ett virus kom in i vår värld och 
gjorde livet svårt för oss människor. Allt som vi så långt kunnat göra var inte 
längre möjligt att göra. Vi kunde inte längre resa som vi ville, inte längre 
umgås med nära och kära på det sätt som vi önskade, inte längre kramas 
eller ha närkontakt. Och kanske svårast av allt att ta in, att många nu dött 
under denna pandemiska sjukdom. Sjukvårdspersonal gör idag en heroisk 
insats för att hjälpa de svårast sjuka samtidigt som de inte har kunnat veta 
om de skulle få någon sommarsemester. Dessa hjältar är värda allt beröm 
och kärlek som går att uppbringa, Guds rika välsignelse till dessa tappra 
människor.

Vi är inte igenom detta svåra än och behöver människor som Dagny (108 
år) och många med henne som trots allt ser ljust på framtiden. Människor 
som visar på en väg genom det svåra och banar väg mot en möjligheternas 
framtid. Vi behöver fortsatt att ta hand om varandra och hjälpa varandra 
genom detta. Vi från Sköllersta församling har försökt att anordna mötes-
platser för dem som är 70 plus och i riskgruppen på ett så säkert sätt som 
bara är möjligt, allt för att försöka möjliggöra samvaro och gemenskap.

Så väl mött nu i höst, då vi behöver både inre och yttre värme. Låt oss mö-
tas i våra kyrkor för god samvaro och gemenskap under de former som är 
möjliga utan att sprida smitta vidare. Det kommer att finnas möjligheter att 
komma samman även under höstmörkret. Håll därför utkik efter de sam-
mankomster som det kommer att annonseras om under hösten. Se det 
som en möjlighet för vila och avkoppling från Coronapandemin, för är det 
något vi människor behöver så är det social gemenskap och hopp om en 
ljus framtid.

Guds rika välsignelse till er alla! 
Benny Larsson komminister

 

Församlings-NYTT ges ut av Sköllersta församling och   
utkommer fyra gånger per år.
Redaktionskommitté: Linda Carlsson, Lena Gunnarsson,  
Lars Erik  Holmstrand, Benny Larsson, Magnus Segendorff och 
Per-erik Wiktorp. 
Ansvarig utgivare: Magnus Segendorff
Omslagsbild: Under sommaren har vi fått bilder tagna ovanifrån 
av alla våra fem kyrkor (Adventskyrkan Hjortkvarn, Bo kyrka, 
Pålsboda kyrka, Sköllersta kyrka och Svennevads kyrka). 
Fotograf har varit Johan Andersson.
Tryck: NärkeTryck AB, Hallsberg.
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Foto: Lars Erik Holmstrand
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Avstånd är det nya normala. Det, och att man är hemma vid 
minsta symptom är det viktigaste för att förhindra att smit-
ta sprids. Vi har under våren och sommaren fått  anpassa 
oss till folkhälsomyndighetens direktiv och fortsätter så un-
der hösten. Vi som tjänstgör i församlingen gör hela tiden 
bedömningar utifrån det för att säkerställa att det ska kän-
nas tryggt att komma till kyrkan. Jag kan med gott samvete 
hälsa er välkomna, både till gudstjänst och annan verksam-
het, förutsatt att vi hjälps åt att följa rekommendationerna. 
Nedan kan ni se lite av det som händer och gäller i försam-
lingen under hösten. Håll er uppdaterade via vår hemsida 
och facebooksida. Där uppdaterar vi om nyheter etc.

Gudstjänster och andakter
Våra gudstjänster har under våren- och sommaren fortsatt 
nästan som vanligt. Vi fortsätter så även i höst. Våra kyrkor 
är stora och används sporadiskt, vilket möjliggör att samlas. 
Vi har också prövat oss fram och känner oss trygga i att kun-
na börja fira nattvard vid vissa tillfällen igen. Jag vill också 
särskilt inbjuda till dop och vigsel. Jag förstår att begräns-
ningen för folksamlingar kan vara hinder för den fest man 
hade planerat, men låt det inte hindra er! Gudstjänsten är 
ju den stora festen. Fira kärleken, livets kärlek och Guds kär-
lek till oss. Låt det bli hoppfulla symboler för att livet fortsät-
ter. Bjud in till något större när restriktionerna släpper. När 
det gäller begravning så kan vi också samlas förutsatt att 
vi håller restriktionerna. Det är viktigt att få samlas och ta 
avsked av dem man älskar.

Diakoni
I den kristna tron är omsorgen om den utsatta central. Vårt 
diakonala uppdrag fortsätter som vanligt och behöver du 
eller någon i din omgivning hjälp, praktiskt som själsligt, 
tveka inte att höra av dig till vår expedition eller någon av 
oss präster.

Barn- och ungdom
Som ni kan läsa i tidningen så fortsätter barn- och ungdoms-
verksamheten precis som under våren. Under den tidiga 
hösten är den öppna förskolan tillbaka som under våren 
var tillfälligt stängd. Men samlingarna sker utomhus. Så ute 
är det nya inne! I alla verksamheter försöker vi vara ute så 
långt det går. Vi gör också andra anpassningar, till exempel 
att smörgåsar och annan fika är färdigt och paketerat för att 
undvika trängsel.

Seniorverksamhet
En stor och viktig verksamhet för kyrkan vänder sig till dem 
som är äldre. Sen pandemin kom så har de verksamheter 
som vänder sig till riskgrupper naturligtvis pausats. Vi ser 
ändå ett behov för de grupperna att få träffas. Vi får se 
under hösten om vi utifrån de regler och rekommendatio-
ner som finns ändå kan skapa mötesplatser. Som exempel 
i somras hade vi vårt sommarcafé utomhus med stora av-
stånd och inplastat fika vilket var mycket uppskattat.

Musik
Vi bjuder fortfarande in till musikgudstjänster och konser-
ter utifrån de rekommendationer som finns. Vi försöker att 
använda oss av Svennevads kyrka, vår stora kyrka som ga-
ranterar ett tryggt avstånd. Så tveka inte att komma (i god 
tid, när 50 personer är samlade är det fullt). Under våren 
fick körverksamheten dock tillfälligt läggas ned. Det är trå-
kigt då det är en viktig social gemenskap, men också, en för 
gudstjänsten omistlig del. Vi längtar efter- och hoppas att 
det kan återupptas snart igen.

Fastigheter
Under våren togs beslutet att inte hyra ut våra församlings-
hem p g a. i vissa fall dålig ventilation, men också det svåra 
i att för oss sanitärt garantera en smittfri miljö. Vi vet att 
det betyder mycket i vissa sammanhang att kunna få hyra 
våra församlingshem och hoppas att vi snart kan ta ett nytt 
beslut och åter bjuda in till våra fina lokaler.

Magnus Segendorff 
Kyrkoherde

Hösten i Sköllersta församling

BISKOPSVISITATION
En av biskopens uppgifter är att svara för led-
ning och tillsyn i församlingarna. Vart 12:e år vi-
siterar därför biskopen i Strängnäs stift sina för-
samlingar enligt ett rullande schema. I år, i höst, 
har turen kommit till Sköllersta församling. På 
sista sidan finns en intervju med vår biskop där 
kan du lära känna honom lite mer. Visitationen 
är en festlig tillställning där man förutom att 
samla församlingsbor och anställda till samtal 
och gudstjänst också brukar besöka arbetsplat-
ser inom församlingen. Visitationen avslutas 
med gudstjänst där också biskopen håller sitt 
visitationstal som sammanfattar vad han sett, 
glädjeämnen och utmaningar. Av naturliga skäl 
blir det inte så storslaget som det brukar. Men 
vi gläds åt att det ändå blir av och hälsar biskop 
Johan och hans medarbetare välkomna.

Magnus Segendorff
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Under sommaren bjöd församlingen vid åtta tillfällen 
in till Sommarcafé. Vi träffades utomhus, med stora 
avstånd mellan bord och människor och inplastat 
fika. Tryggheten var i fokus, och med det kom också 
en fin gemenskap. Kantorn Per-erik stod för tipspro-
menad och andra klurigheter. Vi vill fortsätta bjuda 
in till just trygga samlingar och gemenskap trots det 
pandemiska läget.

Magnus Segendorff

Öppna förskolan  
flyttar ut i höst!
Öppna förskolan är en mötesplats för barn 0–6 år i säll-
skap med vuxen. Här får barn och vuxna möjlighet till 
gemenskap, delaktighet, socialt nätverk, stöd, tillit och 
vänskap.

Vi har tidigare träffats i våra församlingshem i Sköller-
sta och i Pålsboda, där vi har lekt, pysslat, fikat och haft 
sångstund tillsammans. I höst kommer öppna förskolan 
att se lite annorlunda ut.

På måndagar kl. 10.00–12.00 träffas vi i vår fina kyrk-
park utanför Pålsboda kyrka. Där har vi en lekstuga och 
en stor sandlåda med sandleksaker. Vi grillar korv till fi-
kat och har sångstund på en filt i gräset. Vi kommer ock-
så att ha lite utepyssel för den som är sugen, och vi kan 
också gå på upptäcktsfärd i Guds fantastiska skapelse!

På torsdagar 10.00–11.30 går vi på barnvagnsprome-
nad i Sköllersta.

Vi träffas utanför Sockenstugan och promenerar däri-
från i lugn takt. Medtag eget fika, så stannar vi på något 
lämpligt ställe efter vägen.

Första träffen för terminen är vecka 37.

Elin Eugensson

Lyckat sommarceféLyckat sommarcefé

Nu drar Barnkören igång igen!
Församlingens barnkör har 

haft paus under det se-
naste året för att jag har 
varit föräldraledig. Men 
nu är jag tillbaka och 
ser fram emot att starta 
upp kören igen!

Jag hoppas att du som 
går i åk 2–5 vill komma och 

sjunga med mig.

Vi ses tisdagar kl. 15.45–16.30 i Pålsboda församlings-
hem.

Varmt välkomna! Hoppas vi ses 

/Sanna Maria, körledare 070-398 88 42
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Genom dopet  upptagna  
i Sköllersta  församling
Namn: Dopdag:

August  15 augusti 
Birgersson Grahn

Sam Teerikoski-Ferm 15 augusti

Eleanor Devine 22 augusti

Vi välkomnar er i Guds familj och tar 
emot er med kärlek och förväntan.

Foto: Linda Carlsson

Foto: Anders Ringshagen

Foto: Lars Erik Holmstrand

Terminsstarter barn och 
 ungdom hösten 2020
7 september Öppen förskola i Kyrkparken

8 september Chilla åk. 3 - 5 
 Regnbågskören åk. 2 - 4

10 september Barnvagnspromenad Sköllersta 
 Kyrkis fk. - åk. 2

16 september PAX åk. 6 - äldre

23 september Konfirmander åk. 8

6 oktober Babymassage

Upptakter för hösten 2020
I skrivandets stund och i dessa rådande omständigheter 
av ovisshet så får vi bida och se när hösten kommer om 
läget har förändrats. Det är vad som gäller för våra grup-
per i församlingen, speciellt kanske för alla äldre i våra 
gemensamma grupper.

Ha en fortsatt skön avslutning på sommaren med  värme, 
regn och svalka emellanåt.

Sköt om Er, tvätta händerna och håll avstånd.

Ur svensk psalm nr 290 vers 5
Mitt i all omsorg för mitt liv, mitt hjärta är hos dig,
och i min vardag glad jag vet att du välsignar mig.

KONFA –  
en upplevelse för livet!
Nu är det dags för er födda 2006 eller tidigare att an-
mäla er till konfirmation. Hela konfatiden med träffar, 
läger, upplevelser och konfirmation är kostnadsfri.

Anmäl gärna så tidigt som möjligt eller senast på infor-
mationsmötet för alla blivande konfirmander och för-
äldrar onsdagen den 23 september kl. 17.00–18.30 i 
Pålsboda församlingshem.

För mer information, frågor och anmälan:
Församlingspedagog Lena Gunnarsson  
Mobil: 070-251 99 82 
Mail: lena.v.gunnarsson@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna till en härlig konfatid hälsar 
Sanna Maria, Benny, Lena och alla våra Unga ledare

Konfirmation i Sköllersta kyrka
Med varmt hjärta tackar vi årets konfirmander för det 
här läsåret vi fått dela tillsammans. Vi har fått för månen 
att lära känna 22 härliga, fina och intresserade ung-
domar.

Årets konfirmation firades i Sköllersta kyrka den 14 juni 
och filmades så att alla anhöriga och vänner kunde dela 
deras stund.

Vi önskar ungdomarna allt gott och Guds rika välsig-
nelse. Stort tack till våra unga ledare under året, Robert, 
Sandra, Filippa, Elina, Ebba, Lollo och Alva.

Lena Gunnarsson, Församlingspedagog
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Foto: Lars Erik Holmstrand

I rådande tider kommer höstens musikprogram i församlingen vara väldigt avskalat. 
Några musikgudstjänster är inbokade under hösten och vi har fått njuta av några 
konserter under sommaren som gått. Håll utkik på affischer, hemsida och Facebook 
för musikgudstjänster som kan bokas in med kort varsel.
I dessa tider behöver vi massor med musik som ger kraft och ro hos oss alla.  
Sköt om Er och ta hand om varandra. 

MUSIK VID MUSIK VID 
 DOMSÖNDAGEN DOMSÖNDAGEN
Söndagen den 22 november, 
 Domsöndagen, kl.16.00 
SVENNEVADS KYRKA
Stillsam musikgudstjänst. På kyrkoårets 
sista dag får vi samlas i kyrkan och genom 
musiken ta till oss budskapet om ljuset och 
mörkret och Kristi återkomst.

MUSIK I ADVENTMUSIK I ADVENT
Söndagen den 29 november  
Första advent kl. 16.00.
ADVENTSKYRKAN HJORTKVARN
Musik i Advent 
Torbjörn Hartman sång och Per-erik 
 Wiktorp piano/orgel.

MUSIK I HÖSTTIDMUSIK I HÖSTTID

På grund av rådande 
omständigheter kan 

våra evenemang 
 komma att ändras, 

flyttas eller ställas in.

Landskapsblommor
Här kommer rätt svar på tävlingen i förrförra Försam-
lings-NYTT ”De fagra blomsterängar” Vilken blomma - 
vilket landskap?

Rätt svar är: nr 1 X, nr 2 1, nr 3 1, nr 4 X, nr 5 2, nr 6 1,  
nr 7 2, nr 8 1, nr 9 1, nr 10 2, nr 11 2, nr 12 2

Bland inkomna svar drogs en vinnare: 
Lillemor Gustafsson, Pålsboda. GRATTIS!

Tack alla ni som var med och tävlade. 
Vi återkommer nedan med nya klurigheter.

Vid pennan: pew.

Antikrundan
”Något att titta på eller bara nå´t vackert” Vad är en/ett?

En/ett 1 X 2

1 Dyscha Skåp Bord Soffa

2 Trymå Gardin Lampa Spegel

3 Reol Bokhylla Säng Garderob

4 Emma Tavla Stol Lampa

5 Taffel Större bord Stort bord Hög stol

6 Paulun Lampa Säng Tavla

7 Kåsös Litet skåp Liten soffa Liten stol

8 Kanapé Bord Stol Soffa

9 Rya Matta Säng Skåp

10 Chiffonjé Byrå Stol Matta

Skicka ditt svar –  
gärna på ett vykort –  
med namn, adress och telefon. 
Vill vi ha ditt svar senast den  
7 oktober 2020.

Adress: 
Sköllersta församling 
Folkasbovägen 3, 697 31 Pålsboda

E-post: 
per-erik.wiktorp@svenskakyrkan.se

6
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SKÖLLERSTA FÖRSAMLING  
HÖSTEN 2020

Med reservation för tillägg och ändringar. 
Se affischer, annonser, facebook, instagram och  predikoturer.
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AUGUSTI
Söndag 30
11.00 Pålsboda kyrka:  

Gudstjänst.

SEPTEMBER
Söndag 6
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst.

Söndag 13
11.00 Sköllersta kyrka:  

Gudstjänst.

Onsdag 16
18.00 Sköllersta kyrka:  

Höststart för veckomässan.

Söndag 20
11.00 Pålsboda kyrka:  

Gudstjänst.

Onsdag 23
18.00 Pålsboda kyrka:  

Veckomässa.

Söndag 27
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst.

Onsdag 30
18.00 Sköllersta kyrka: 

Veckomässa.

OKTOBER 
Söndag 4
11.00 Sköllersta kyrka: Visitations-

stämma med biskop 
 Johan  Dahlman.

Onsdag 7
18.00 Pålsboda kyrka: Veckomässa.

Söndag 11 Tacksägelsedagen
11.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.
16.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst.

Onsdag 14
18.00 Sköllersta kyrka: Veckomässa.

Söndag 18
11.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst.

Onsdag 21
18.00 Pålsboda kyrka: Veckomässa.

Söndag 25
11.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

Gudstjänst.

Onsdag 28
18.00 Sköllersta kyrka: Veckomässa.

Fredag 30
10.00– Kyrkogårdsdag i våra kyrkor (ej 

Bo) och på kyrkogårdarna.

Lördag 31 Alla helgons dag
10.00 Våra kyrkor (ej Bo) är öppna för 

ljuständning och egen andakt.

NOVEMBER
Söndag 1 Alla själars dag
11.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst.

Onsdag 4
18.00 Pålsboda kyrka: Veckomässa.

Söndag 8
11.00 Pålsboda kyrka: Gudstjänst.

Onsdag 11
18.00 Sköllersta kyrka: Veckomässa.

Söndag 15
10.00 Filadelfia Hjortkvarn:  Ekumenisk 

Gudstjänst på den globala 
 söndagen.

Onsdag 18
18.00 Pålsboda kyrka: Veckomässa.

Söndag 22
16.00 Svennevads kyrka: Musik-

gudstjänst.

Onsdag 25
18.00 Sköllersta kyrka: Veckomässa.

Söndag 29 Första advent
10.00 Sköllersta kyrka: Gudstjänst, 

Solist: Torbjörn Hartman.
14.00 Svennevads kyrka: Gudstjänst. 

Solist Torbjörn Hartman.
16.00 Adventskyrkan Hjortkvarn: 

 ”Musik i Advent” Torbjörn 
 Hartman sång och Per-erik 
 Wiktorp, piano/orgel.

16.00

16.00

7

Allhelgonahelgens 
 minnesgudstjänster
I skiftet oktober och november infaller allhelgonahelgen. 
Traditionellt brukar vi bjuda in anhöriga till de medlemmar 
som under året har avlidit och blivit begravda för att tända 
ljus och minnas vid våra särskilda minnesgudstjänster. Med 
de gällande regler som finns angående folksamlingar och 
Covid-19, så blir det svårt att göra som vi brukar då vi ofta 
är många som samlas till just dessa gudstjänster. 

I år delar vi istället upp ljuständningen vid flera tillfällen 
och inbjudan kommer endast skickas till närmast anhörig.

Magnus Segendorff, Kyrkoherde
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Besök oss även på: www.svenskakyrkan.se/skollersta 
eller www.facebook.com/Skollerstaforsamling

Besök oss även på: instagram 
skollerstaforsamling

Faktaruta
Namn Johan Dalman.
Ålder 60 år.
Familj Fru och tre utflugna barn, två söner och en dotter.
Yrke Biskop.
Bor Biskopsgården Strängnäs.
Fritidsintressen Gamla hus och vården av dem.
Favoritprogram Program om husrenovering på TV.
Älsklingspsalm 212 Långt bortom rymder vida.
Läser just nu Förutom omfattande teologisk litteratur 

för arbetet A time to kill av John Grisham, 
han föredrar att läsa böcker skrivna på 
engelska på originalspråket.

 

Biskop Johan i Strängnäs stift i Svenska kyrkan växte upp i 
Göteborg och bedrev akademiska studier till präst i Upp-
sala. Han studerade också vidare till en doktorsgrad som 
följdes av forskningsstudier vid universitetet i Oxford, 
England. Han har varit präst i Enköping, arbetat som se-
kreterare vid Kyrkokansliet i Uppsala och varit förlagschef 
på Verbum AB, med Svenska kyrkan som huvudägare. 
Han har ett stort engagemang för ekumeniska frågor och 
har därför varit sekreterare med ansvar för Svenska kyr-
kans ekumeniska kontakter. Innan han blev biskop var 
han domprost i Strängnäs.

Sin tro har han med sig från sin barndom. Det började 
med mammas och mormors stöd till bönen ”Gud som 
haver barnen kär” på sängkanten. Det fortsatte med lek-
skolan hos de katolska nunnorna och den barnatron har 
utvecklats till hans starka tro i dag. Han visste att han ville 
bli präst redan innan han förstod vad det var.

Som biskop ska Johan leda och utöva tillsyn över kyrkans 
arbete i Strängnäs stift och då främst att i ord och hand-
ling förkunna evangelium. Han ska också inspirera präster, 
diakoner, övriga anställda, förtroendevalda och frivilliga i 
deras arbete samt viga präster och diakoner. Det är också 
hans uppgift att företräda Svenska kyrkan i samhällslivet.

I sin roll som biskop känner Johan Dalman sig som en lag-
ledare med många relationer till alla dem som han träffar 
och med uppgiften att alla i laget ska spela samma spel.

En viktig funktion i biskopens möjlighet att ”leda och 
utöva tillsyn” är biskopsvisitationerna. De har antagligen 
pågått i cirka niohundra år, men med olika års interval-
ler mellan dem. Den modell som för närvarande gäller i 
Strängnäs stift betyder att respektive församling får visi-
tationsbesök av biskopen vart tolfte år.

För Johan i hans roll som biskop är dessa besök bland det 
viktigaste. Det är roligt, det är högtidligt det är rent av 
pirrigt roligt. Det är betydelsefullt att få komma ut till för-
samlingen för att träffa och få kontakt med församlings-
bor, anställda och förtroendevalda. Det är ett tillfälle att 
få känna församlingen och lära sig förstå den bygd där 
församlingen verkar. Vid visitationen skapas det tillfällen 
att på plats få ta del av hur olika verksamheter som t.ex. 
skolor, företag m.m. utvecklas, en kunskap till gagn för 
kyrkans utveckling. Det finns alltid ett engagemang som 
är fint att få uppleva, uppmuntra och föra vidare till hjälp 
för andra.

Under andra halvåret i år kommer Johan att besöka vår 
församling, tillsammans med ett antal av stiftets medar-
betare, för den viktiga visitationen. Johan menar att Co-
ronapandemin inte får stoppa denna biskopsvisitation. En 
del kan kanske bli lite annorlunda än brukligt beroende av 
uppmaningar från folkhälsomyndigheten och andra myn-
digheter.

Text Lars Erik Holmstrand

Johan Dalman är 
vår biskop
I Strängnäs stift, där vår församling är en av många 
församlingar, är Johan Dalman sedan 2015 biskop.
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