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Påskens betydelse
Den kristna fastan handlar om 
att påminnas om Jesu väg som 
följer kärlekens mönster, att ge 
och att ta emot. Läs mer på sid 8-9

Begravning på dina villkor sid 3

Rörigt i kyrkan? sid 10-11

Vad tycker församlings-
borna? sid 16-17

Hitta till fairtradeskåpen sid 21

Nytt år, nytt pastorat
... och ny kyrkoherde på plats 

sid 4-7
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Ansvarig utgivare: Kalle Bengtz
0246-79 89 00

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

I slutet av förra året skedde ett upp-
märksammat upprop, där kvinnor 
inom många branscher berättade om 
sina upplevelser av sexuella trakasse-
rier, övergrepp och maktmissbruk. 
Kvinnor vittnade om det ena över-
greppet värre än det andra. Även inom 
Svenska kyrkan bildades ett upprop, 
där över 1300 kyrkligt anställda kvin-
nor satte ned foten. Kyrkans kvinnor 
visade stort mod och en förståelig 
längtan efter förändring. Nu får det 
vara nog. Övergrepp på – och förtryck 
av kvinnor inom kyrkan har pågått så 
länge kyrkan funnits. Det måste få ett 
slut nu.

Det är viktigt att vi inte stannar i upp-
ropet, utan att detta fortsätter att upp-
märksammas. Tystnaden kring sexuella 
övergrepp måste brytas, och frågan 
komma upp i ljuset. 

Kyrkan har redan innan uppropet haft 
ett systematiskt arbete mot olika typer 
av övergrepp ute i församlingarna. Det 
finns personer på riks – och stiftsnivå 
som arbetar mot sexuella övergrepp.  
I vårt pastorat finns en policy mot  
kränkande särbehandling och mot 
sexuella trakasserier. Arbetet är redan 
igång. Det är viktigt att vi kan känna 
trygghet i kyrkans miljöer. 

Kalle Bengtz
Kyrkoherde

Varde ljus!

Har du själv eller någon närstående blivit utsatt för sexuella övergrepp inom 
Svenska kyrkans miljö, vänd dig till kontaktpersonerna i arbetet mot sexuella 
övergrepp i Västerås stift: 021-178505. Det finns en manlig och en kvinnlig 
kontaktperson: Lennart Pettersson, präst och Lotten Englund, diakon.

#metoo

Vet du någon som inte får sitt Församlingsblad? Kontakta oss. 
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Svenska kyrkan erbjuder 
begravningsgudstjänst för 
alla kyrkomedlemmar, som 
utformas i samråd mellan 
sorgehus och präst. 
Begravningen har fasta moment enligt 
kyrkohandboken, men med möjlighet 
till stor frihet så att begravningen pas-
sar era önskemål.

Kyrkan har mycket stor erfarenhet av 
begravningar och av sorgearbete, och 
begraver den stora majoriteten av av-
lidna i vårt land. En begravning är en 
viktig händelse i livet, och tillsammans 
med er vill vi utforma begravningen så 
att ni blir nöjda.

Ett gott samarbete finns med begrav-
ningsbyråerna, tillsammans gör vi det 
bästa vi kan för att hjälpa er sörjande 
i den livssituation som ni befinner er i.

Svenska kyrkan har ett ansvar att alla 
människor gravsätts på våra kyrkogår-
dar. Detta gäller både medlemmar och 
icke medlemmar. Att ta hand om och 
förvalta våra kyrkogårdar är ett viktigt 
kulturarv.
Läs gärna mer om begravning på 
svenskakyrkan.se/begravning

Kalle Bengtz

Personlig begravning 
som passar er

i Sundborn & i Svärdsjö och Enviken
Vi söker ungdomar som är 16-18 år för  
arbete på pastoratets kyrkogårdar.

För mer information om när det gäller 
och hur du söker, gå in på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Sommarjobb  
på kyrkogårdarna

När det fruktansvärda inträffar. När 
katastrofen är ett faktum. Ge människor 
kraft att bli starkare tillsammans!

SMS:a LIV till 72 905  
och ge 100 kr eller  
swisha till 9001223
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EN DAG FYLLD AV GLÄDJE 
OCH FÖRVÄNTAN
– för nybildat pastorat och ny kyrkoherde

Att fira gudstjänst fyller många syften: att komma samman, 
få tid för gemensam bön och lovsång, tid för reflektion och 
fördjupning, kanske få tröst eller tanka glädje. Tid för och 
med Gud. Gudstjänsten vill också skapa verklighet och för-
tydliga det som är: Nu är du döpt, nu är ni äkta makar, han 
eller hon finns inte längre med oss. 

Många engagerade människor var delaktiga i genomförandet av dagen.
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Söndagen den 14 januari blev det tydligt: 
Nu är Kalle Bengtz vår nye kyrkoherde! 
Med pompa och ståt blev Kalle mottag-
en som kyrkoherde i Svärdsjö, Envikens 
och Sundborns pastorat. Han är den första  
sedan 1600-talet att leda och ansvara för 
hela detta område.

Församlingarna, familj och biskop!
Det var en dag som vibrerade av glädje och 
förväntan! En kall, vacker vinterdag. Många 
hade kommit till Svärdsjö kyrka denna janua-
rieftermiddag. Viktigast var alla församlings-
medlemmar som slöt upp, men där fanns 
också representanter från Västerås stift, 
biskop Mikael Mogren och hans adjunkt, 
kontraktsprost Margareta Carlenius,  
representanter från församlingarna, andra 
församlingar i vår bygd, Svenska kyrkans 
Unga, förtroendevalda och personal. Och 
förstås vänner och familj till Kalle.

Biskop Mikael Mogren gick runt och pratade med församlingsmedlemmarna,  
här i samspråk med Annika Brandt och Inga Murmester från Svärdsjö hembygdsförening.  

I bakgrunden skymtar även biskop emeritus Thomas Söderberg och prästen Bertil Bornhem. 
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Mycket och vacker musik
Musiken är självklart viktig vid ett sånt 
här tillfälle. Och visst blir det lite extra 
pampigt och högtidligt med en bleck-
blåsorkester på plats: Björkboda Blås, 
under ledning Jonas Pehrs, värmde 
upp församlingen innan gudstjäns-
ten och förgyllde även psalmsången.  
Under ackompanjemang av Margareta  
Störling ledde Sofia Pekkari kyrko- 
körerna från alla tre församlingarna, 
som dagen till ära sjöng tillsammans. 
Vilken kraft och vilken glädje i musi-
ken! Som postludium Rejoice in the 
Lord av George Ratbone – Gläd er! 

Barnen får ta plats
Och det fanns som sagt mycket gläd-
je i luften, mycket att glädjas åt. Flest 
leenden blev det nog ändå när Kalle 
under sin predikan ledigt och lugnt 
fiskade upp en av sina tvillingdött-
rar som hängde i prästkjolarna – och 
fortsatte predika som om ingenting 
hade hänt. Vilken otroligt fin sinnebild 
för (att Kalle är) en präst av/i vår tid.  
Barnen får vara med och ta plats, se 
och synas. Vilket är viktigt, efter som 
de är vår framtid. I stort och smått. 
Också kyrkans framtid. 

Historia och blickar framåt
Barn fick också ta plats i Kalles predi-
kan vilken, på ett kongenialt sätt, blick-
ade både bakåt och framåt; så många 
människor, små och stora som, genom 
århundradena mött, hört och berörts 
av berättelsen om Jesus och funnits i 
kyrkans sammahang. I hela världen, så 

Jonas Pehrs med Björkboda blås.

Kalle Bengtz, pastoratets nya kyrkoherde.
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också i vår bygd. Kalle lyfte fram de 
envisa kyrkobyggen som gjort att kyr-
kan geografiskt sett kommit närmare 
människor; år 1572 fanns bara Svärdsjö 
kyrka i det som nu är vårt pastorat, det 
var för många oländigt och långt att 
ta sig dit. Nu reser sig flera kyrktorn 
i det som nu är Svärdsjö, Envikens 
och Sundborns pastorat, vilket både är  
ansvar och möjligheter. 

Kalle rundade av sin förkunnelse med 
att fundera hundra år framåt: År 2118. 
Hur kommer världen se ut, och våra 
församlingar? Kommer människor 
fortfarande till dopet? Tror människor 
på Gud? I en varm men ändå uppma-
nande ton konstaterade Kalle att det 
i varje ny tid är kristnas uppgift att 
sprida berättelsen om Gud och Jesus 
till nya generationer: Nu är det upp 
till oss om kyrkan ska förbli en plats 
där tron på Gud, den goda kärlekens 
kraft vi ofta benämner ”något mer och 
större än oss själva”, ska komma nya 
generationer till del. Genom ord och 
handling. 

En historisk dag som 
avslutades med fest
Efter gudstjänsten inbjöds till fest i 
församlingsgården och det blev fullt 
hus! Många fina tal och lyckönskningar 
till Kalle, mycket värme och, som sagt, 
glädje. Ny kyrkoherde och nytt pasto-
rat, faktiskt en historisk dag. Då är det 
rikt att komma samman, göra rit för 
att skapa verklighet. Nu är det så här: 
Kalle Bengtz är vår nye kyrkoherde!

Jenny Ärnlöv

Svartnäs kyrka håller på att få ett 
snörasskydd monterat på tornet 
för att skydda trappan och entrén 
från fallande is och snö. En ställ-
ning och plåtslagare är på plats. 
Snörasskyddet kommer att integre-
ras med taket i form av en fotränna 
som falsas ihop med den befintliga 
takplåten och kommer därför att 
bli en naturlig del av taket som inte 
ändrar byggnadens karaktär. Arbe-
tena kommer att vara färdiga i mars 
2018. När kyrkan kommer öppnas 
igen är inte klart.

I Enviken har byggnationen av gara-
get till kyrkogårdsförvaltningen star-
tat. Dala Hus i Linghed ska leverera 
ett färdigt garage som kommer att 
ge vaktmästarna välbehövliga ytor 
för reparationer och underhåll av 
maskiner. Det kommer att finnas en 
del maskiner och transporter i an-
slutning till byggarbetsplatsen och vi 
ber om överseende med denna över-
gående olägenhet. Byggarbetena 
kommer att vara färdiga i maj 2018.

Jöran Lindström

Byggnader och underhåll

Vad händer i din församling?
Håll koll på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat
Där finns aktuell information om vad 
som händer, kontaktuppgifter och våra 
verksamheter.

Jonas Pehrs med Björkboda blås.

Kalle Bengtz, pastoratets nya kyrkoherde.
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Följ påskens drama i kyrkan
Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken.                                                                    
Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, 
döden, mot uppståndelse och nytt liv. Den kristna fastan 
handlar om att påminnas om Jesu väg som följer kärlekens 
mönster, att ge och att ta emot. Att kunna ge av sig själv 
och det liv man fått, utan tanke på vinst. Under fastan får 
vi ha påskens drama för ögonen om hur Jesus går genom 
döden till livet före oss.  

Välkommen att dela gemenskapen i våra gudstjänster under påsken, se kalendariet!

PALMSÖNDAGEN
Jesus rider in i Jerusalem, en efter-
längtad befriare. Människorna jublar! 
Men – en mäktig kung, på en åsna?!

DYMMELONSDAG
Påskfriden inleds. Namnet kommer 
av att man denna dag ersatte metall-
kläppen i kyrkklockorna med trä- 
stavar, dymblar, för att ge en så 
dämpad klang som möjligt.

SKÄRTORSDAG
Stämningen är orolig i Jerusa-
lem och Jesus vet att han ska dö. 
Men när han delar en sista måltid 
med sina lärjungar, uppmanar 
han dem – och oss – att fortsätta 

Stilla veckan
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Han gick den svåra vägen.
Han bar sitt eget kors.
Han bad: ”Min Gud, förlåt dem.”
Han led och dog på Golgata.
Han gjorde det för oss, / för alla 

och för oss.              

Sv.ps 442:3

Välkommen att dela gemenskapen i våra gudstjänster under påsken, se kalendariet!

LÅNGFREDAG
Människor är besvikna över att Jesus inte tog makten som de hade trott. 
Och de religiösa makthavarna känner sig hotade av honom. Efter en lång 
natt där Jesus arresterats och förhörts döms han till döden, anklagad för att 
han hädat Guds namn genom att själv säga att han är Gud. Han blir dödad 
genom korsfästelse. När Jesus dör faller mörkret över hela landet.

PÅSKAFTON
Jesu kropp läggs i en grav som 
försluts med ett stort stenblock. 
Vakter posteras utanför för att 
se till att ingen stjäl kroppen.

PÅSKDAGEN
Några kvinnor går till graven där Jesus 
lagts, för att tvätta och smörja hans 
kropp. Deras sorg byts till glädje- en 
ängel möter dem, och berättar att  
Jesus inte längre finns här, men han har 
uppstått till nytt liv! Kvinnorna blir de 
första att föra det glada budskapet ut i 
världen!

ANNANDAG PÅSK
På väg mot staden Emmaus möter ett 
par av lärjungarna Jesus utan att kän-
na igen honom. Först när Jesus bry-
ter brödet vid middagen de delar ser 
de vem han är. Det är sant, han lever 
verkligen!

dela gemenskapen med honom. Det 
är grunden till nattvarden i kyrkan. 
Innan måltiden tvättar Jesus lärjung-
arnas fötter. Att ”skära” betyder 
”rena”- därav namnet skärtorsdag.

Stilla veckan
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Messy Church är en rörelse som föd-
des i ett förortsområde utanför Ports-
mouth, en hamnstad på Englands 
sydkust. Det föddes ur frustrationen 
över att så få barn och familjer deltog i 
söndagens gudstjänst, trots bra ledare, 
lokaler och idéer. Startpunkten var in-
sikten i att man helt enkelt inte nådde 
fram. 
Idag finns Messy Church i över 20 län-
der och fler än 3 000 församlingar job-
bar utifrån denna struktur. 

Lite mindre uppstyrt
Messy betyder rörig – och bara namnet 
kan ju utmana lite. I den traditionella 
gudstjänsten är vi vana med en tydlig 
struktur, alla står eller sitter, sjunger el-
ler ber samtidigt. Allt som ska hända är 
planerat innan och det är liksom bara 
att hänga med.  
Just namnet Messy Church vill peka på 
flera olika saker, för det första att det 
är kyrka det handlar om, ingen pyssel-

klubb eller matträff  utan gudstjänst. 
Man kan komma en gång eller flera; 
man är inte antingen med eller inte, det 
kan vara lite flytande: lite messy. Det 
återspeglar även våra olika vägar till 
Gud, trons väg är inte antingen eller, 
av eller på, utan kan minsann vara rätt 
snårig – ja, rörig. 

Det finns plats för lite röra!
Sedan gudsbilden: Visst finns det ord-
ning och mönster i skapelsen, men 
väldigt få helt symmetriska träd som 
aldrig fäller löv… Skapelsen är full av 
rörighet! I evangelierna får vi också 
möta Jesus som tillsammans med sina 
lärjungar rörde sig i de stökiga utkan-
terna av samhället bland sjuka, kvinnor 
med tvivelaktigt rykte, folk från lågsta-
tuskulturer, barn. Gud är tydligen be-
kväm med livets rörighet!

Välkommen, på dina egna villkor
Till en Messy Church-gudstjänst kom-
mer barnen tillsammans med en eller 

Rörigt i kyrkan?
Såklart behöver vi förhålla oss till att allt färre kommer till 
våra vanliga gudstjänster.  Och ställa oss frågan hur vi bäst 
kan hjälpa människor i olika åldrar att få tid med varandra, 
tid för eftertanke och tid för Gud. Tiderna förändras och 
vi kan antingen förfäras över det – eller, utan att kapa alla 
band till traditionen, låta förändringen bli en möjlighet till 
nytänkande och utveckling. 



11

flera vuxna (haka på du också farfar!)  
och den rymmer fyra moment:  
Välkomnande, pyssel, andakt och 
gemensam måltid. I Messy Church 
är kreativitet och matlagning de främ-
sta verktygen för att få människor att 
komma närmare varandra och Gud. 
Och hos oss måste man tillägga sång 
och musik – Tonfåglarna kommer att 
ges utrymme att sjunga varje gång!
Messy Church i Envikstappning har 
som mål att skapa möten med en tydlig 

Gudsnärvaro präglade av omsorg och 
omtanke, enkelhet och spontanitet.  
Till Messy Church kommer man helt 
på sina egna villkor och utifrån sina 
egna förutsättningar – precis som man 
är, oavsett ålder. När man går hem är 
vår förhoppning att alla ska vara både 
andligt och spisligt lite mättare. Och 
känna att gemenskapen med varandra 
och med Gud har växt en smula. 

Jenny Ärnlöv

Söndagar kl.15-17
18/2 Livet
25/3 Mera liv
22/4 Livat värre
27/5 Kärlek kärlek

Bilderna är från Messy Church i december.
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Mars
Söndag kl 15.00 
MÄSSA
Sundborn, Camilla Nyberg

Söndag kl 18.00 
GUDSTJÄNST
Enviken, Kyrkokören, Kalle Bengtz

Söndag kl 18.00 
MUSIKGUDSTJÄNST
Svärdsjö, Camilla Nyberg

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, Jenny Ärnlöv

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Svärdsjö, Thomas Söderberg

Söndag kl  11.00 
MÄSSA
Sundborn, Camilla Nyberg

Söndag kl 18.00 
MÄSSA
Enviken, Camilla Nyberg

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, Jenny Ärnlöv

Söndag kl  11.00
GUDSTJÄNST
Enviken, Jenny Ärnlöv

Söndag kl  11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Församlingsgården  
Svärdsjö, Kalle Bengtz

 Tredje söndagen 
i fastan

4

8

15

Söndag kl  15.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Lumshedens kapell, Jenny Ärnlöv

Söndag kl  15.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Sundborn, Kyrkokören  
och barnkören, Kalle Bengtz

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, Jenny Ärnlöv

Lördag kl 18.00 
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken 

Söndag kl  11.00
GUDSTJÄNST
Sundborn, Jenny Ärnlöv

Söndag kl  15.00
MESSY CHURCH
Enviken, Tonfåglarna, Jenny Ärnlöv

Söndag kl  18.00
GUDSTJÄNST
Svärdsjö, Anne-Marie Arthursson

Måndag kl 19.00 
PASSIONSANDAKT
Den judiska påskmåltiden. Lyssna, se 
och smaka. Sockenstugan, Enviken

Tisdag kl 19.00
PASSIONSANDAKT
Film i Sockenstugan, Enviken

Onsdag kl 19.00
PASSIONSANDAKT
Missionshuset, Enviken 
Juniper Bay Gospel

24

Palmsöndagen

25

Stilla veckan
26

Kalendarium

22

Midfasto- 
söndagen

11

18
Jungfru Marie 
Bebådelsedag

27

28
18

Jungfru Marie 
Bebådelsedag
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Torsdag kl 18.00 
MÄSSA MED PÅSKVANDRING  
Enviken, Jenny Ärnlöv (ca 1 h)

Torsdag kl 18.00
MÄSSA
Svärdsjö, Kalle Bengtz

Torsdag kl 19.00
MÄSSA
Sundborn, Kyrkokören,  
Camilla Nyberg

Fredag kl 11.00 
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Sundborn, Kajsa Bengtz

Fredag kl 11.00 
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Enviken, Kyrkokören,  
blåsensemble, Jenny Ärnlöv

Fredag kl 15.00 
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Svärdsjö, Kyrkokören, Kalle Bengtz

Skärtorsdagen

29

Söndag kl 11.00 
EKUMENISK MÄSSA 
Svärdsjö, Kalle Bengtz, 
Lars-Olov Råsmark

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Enviken, Kyrkokören, 
Björkboda Blås, Jenny Ärnlöv

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Sundborn, Kyrkokören,  
Camilla Nyberg

April
Påskdagen
1

Annandag påsk

2 Måndag kl 11.00
EKUMENISK GUDSTJÄNST
Envikens missionshus,
gemensam vandring från Sock-
enstugan kl.10.30. Påskkören
Lars-Olov Råsmark, Jenny Ärnlöv

Måndag kl 11.00
MÄSSA
Svärdsjö, Thomas Söderberg

Måndag kl 18.00
MÄSSA
Sundborn, Thomas Söderberg

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, Kalle Bengtz

Söndag kl 11.00
GUDSTJÄNST
Svärdsjö, Kalle Bengtz 

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Sundborn, Camilla Nyberg

Söndag kl 18.00  
MÄSSA
Enviken, Camilla Nyberg

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, Jenny Ärnlöv

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Sundborn, Camilla Nyberg

Söndag kl 11.00
GUDSTJÄNST
Enviken, Anne-Marie Arthursson

forts nästa sida

5

2 i påsktiden

8

12

3 i påsktiden

15

Långfredagen

30
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April
3 i påsktiden

15

19

3

Bönsöndagen
6

Kristi himmelsf.
dag

10

Söndag kl 15.00 
GUDSTJÄNST
Lumshedens kapell,  
Thomas Söderberg

Söndag kl 18.00 
MÄSSA 
Svärdsjö, Camilla Nyberg

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, Jenny Ärnlöv

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Svärdsjö, Kalle Bengtz

Söndag kl 15.00 
MESSY CHURCH
Enviken, Tonfåglarna,  
Jenny Ärnlöv

Söndag kl 18.00 
GUDSTJÄNST
Sundborn, Kalle Bengtz

Lördag kl 18.00 
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Sundborn, Kyrkokören,  
Camilla Nyberg

Söndag kl 15.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Svärdsjö, Joykids, 
Thomas Söderberg

Maj
Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, Jenny Ärnlöv

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Sundborn, Kalle Bengtz

Söndag kl 11.00
GUDSTJÄNST 
Enviken, Lekmannaledd

Söndag kl 18.00
GUDSTJÄNST 
Svärdsjö, Thomas Söderberg

Torsdag kl 08.00 
GÖKOTTA, EKUMENISK  
GUDSTJÄNST PÅ  
SKOGLUNDSGÅRDEN.
Enviken, Björkboda Blås

Torsdag kl 09.00 
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
SVÄRDSJÖ GAMMELGÅRD 
Spelmanslaget, Kalle Bengtz

Torsdag kl 11.00 
GUDSTJÄNST
Sundborn, Kyrkokören
Camilla Nyberg

Lördag kl 11.00 
KONFIRMATIONSMÄSSA
Sundborn

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Svärdsjö, Kalle Bengtz

Söndag kl 18.00 
MÄSSA
Enviken, Bo Zetterlund

Söndag kl 18.00 
MÄSSA
Sundborn, Thomas Söderberg

28

4 i påsktiden

22

5 i påsktiden

29

sönd.före pingst

13

12
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Det händer i våra kyrkor17

Annandag 
pingst

21

1 efter tref.

3

7

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, Jenny Ärnlöv

Lördag kl 16.00 
KONFIRMATIONS-
GUDSTJÄNST, Enviken

Söndag kl 11.00
MÄSSA 
Sundborn, Kyrkokören,  
Camilla Nyberg

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Enviken, Kyrkokören,  
Jenny Ärnlöv

Söndag kl 18.00 
MÄSSA
Svärdsjö, Bo Zetterlund

Måndag kl 18.00 
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Svärdsjö, Bergsmansladan,  
Borgärdesvägen 7A, 
Kalle Bengtz

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, Jenny Ärnlöv

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Svärdsjö, Kyrkokören,  
Kalle Bengtz

Söndag kl 15.00 
MESSY CHURCH 
Enviken, Tonfåglarna,  
Jenny Ärnlöv

Söndag kl 18.00 
MUSIKGUDSTJÄNST 
Sundborn, Kalle Bengtz

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, Jenny Ärnlöv

Pingstdagen
20

24

Heliga  
Trefaldighets 

dag

27

31

Söndag 
Se kommande annonsering

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Enviken

Söndag kl 18.00 
MÄSSA
Sundborn

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken

Söndag kl 11.00 
GUDSTJÄNST
Sundborn

Söndag kl 18.00 
GUDSTJÄNST
Enviken

Söndag kl 18.00 
GUDSTJÄNST
Svärdsjö

2 efter tref

10

14

3 efter tref

17

Juni19

VI reserverar oss för ändringar.
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Inge Johansson, 
Klockarnäs

1
– Jättemycket! Om 

livet i stort och smått. 
Något jag tänker myck-

et på är min hälsa. Jag vill må bra 
för att kunna vara med min familj, 
mina barn och barnbarn. Det är 
ingen självklarhet att få vara frisk – 
varför drabbas andra så hårt, trots 
att de inte är så gamla och har skött 
om sig? 

2
– Svår fråga, jag vet inte riktigt. 
Jag har i alla fall aldrig tänkt gå ur 
kyrkan. Men tänk vad det har för-
ändrats från det man var barn! När 
jag gick fram [konfirmerades] då 
var det en självklarhet att alla skul-
le göra det, nästan som ett tvång. 
Men det var inte speciellt roligt, en 
gammal präst som mässade och be-
stämde, man lärde sig massa psalm-
verser utantill och så. Nu för tiden 
är det lätt att förstå att prästen är en 
vanlig människa vilket öppnar upp 
för samtal och att man lyssnar vad 
han/hon säger. Det är bra att präs-
ten inte längre är en auktoritet som 
man är rädd för, men det är viktigt 
att man ändå lär sig att vara respekt-
full och hövlig mot varandra.

Alva Andersson, Sundborn

1
– Jag skulle vilja frå-
ga hur det är att ha 
en begravning, hur 
det är att stå fram-
för alla människors 
som är ledsna och grå-
ter. Jag var med när min gammel-
mormor begravdes och det var väl-
digt sorgligt.

2
– Kyrkan ska vara en plats för alla 
som tror. Och så för alla som vill 
dela glädje och sorg. När någon gif-
ter sig eller döps eller begravs. Då är 
kyrkan en bra plats. 

Lena Engkvist, 
Sundborn

1
– Det var en svår fråga. Här i Sund-
born lever vi ju ganska skyddat, inga 
svåra problem med social utslagning, 
utanförskap eller rasism, så inget sånt. 
Kanske skulle det var mer av familje-
frågor, hur man har det i sina relationer 

Vi frågar! Vad skulle du vilja prata med en präst om?

Vad tycker du att kyrkan ska vara till för?

1
2intervjuer av Jenny Ärnlöv
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Magdalena Enlöf och Rebecca 
Dicander, Enviken
Vad skulle du vilja prata 
med en präst om?
– R: Om vad som är 
viktigt i livet, om hur 
man ska prioritera för 
att det ska bli bra. Och 
om vad som är livets me-
ning. Hur kan jag vara och 
göra för att världen ska bli bättre? 

– M: Om olösliga dilemman som ex. det 
här med tiggeri. Hur hjälper man på rik-
tigt? Hur hanterar man att man inte kan 
hjälpa alla? Vi lever så skyddat och de 
riktigt stora problemen, den svåra fattig-
domen, är långt ifrån. 

2
– R: För alla! Kyrkan ska finnas till för 
alla som vill och har ett behov. Det är 
kul att det är så mycket fokus på familjer 
här i Enviken. Det är lätt att känna sig 
välkommen och att man är  en del av 
kyrkan här.

– M: Svenska kyrkan är ofta bra för att 
den är inkluderande. Det är viktigt att 
det som händer i kyrkan är relevant och 
i tiden.

Annica Stahre Östberg, Boda, 
Svärdsjö

1
– Om Livet! Allt 
som handlar om li-
vet; vad som är vik-
tigt på riktigt. Känslan 
att man måste vara så bra 
hela tiden skapar mycket stress hos 
många. Måste man vara så bra hela 
tiden och måste man göra så myck-
et? Jag skulle vilja diskutera det här-
med urskiljning och vad ett gott liv 
är. För mig är det lättare att tänka 
att jag skulle samtala med en präst 
än en terapeut.

2
– För mig handlar det om tröst. 
Att det finns en plats där jag kan få 
tröst, känna lugn och ro. Jag känner 
inte att det ställs några krav på mig 
att jag måste tro för att komma till 
kyrkan. Man får komma precis som 
man är och där man är. Det tycker 
jag är bra.

och kanske vid sorg. Då skulle jag kun-
na tänka mig att det skulle vara en hjälp 
att prata med en präst. 

2
– Kyrkan ska vara ett samlingsställe! 

En plats för gemenskap och möten 
med andra människor. En plats dit det 
var roligt och enkelt att komma, en 
plats att trivas på. Kyrkan skulle även 
kunna få vara en plats för mer diskus-
sion och samtal. 
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Syförening Lilla 
lila fjädern
kl 13.30-15.00

Församlingsgården i 
Svärdsjö
1 mars och 15 mars

Lunchträff
kl. 11.30-13.00  
Församlingsgården i Svärdsjö
Tisdag 27 mars, 24 april, 29 maj
60 kr för vuxen, gratis för barn

Konsert med  
Jard Samuelsson 
Onsdagen den 25 april 
kl 18.00 i Svärdsjö kyrka

Fri entré

VALBORGSMÄSSOAFTON 30 april
Församlingsgården i Svärdsjö
kl 17.00

Vårsånger med Svärdsjö och  
Envikens kyrkokörer.
Hembakat fika, Allsång, Melodikryss 

Musikcafé

Fikaträff med
Bygden Bryr Sig
Varannan onsdag är det fika på 
församlingsgården som ordnas av 
Bygden Bryr Sig, som är en grupp 
som engagerar sig för nyanlända i 
bygden. Det är en fin gemenskap 
där vi får lära av varandras kulturer, 
träffas, prata och skratta. 
Fikakvällarna håller på 18–20 och vi 
ses på ojämna veckor fram till 6 juni.
Om du vill vara med och ordna fikat 
är det mycket uppskattat!  
Kontakta gärna Anette Birkeland på 
076-050 18 10

Varmt välkommen!

Vårkonsert
Svärdsjö kyrka 21 april
kl 16.00
Medverkande: Anna-Karin Linder, Anna 
Frost Lönn, Sara Linder, Klara Lönn, 
Madeleine Björk, Helena Björk och 
Walters Börje Edenius

Kollekt till Barncancerfonden.

Församlingsgården i Svärdsjö
kl 18.30  

Tisdag 20 mars – ”Life of Pi”
Tisdag 24 april – ”Hemligheter 
  och lögner” 
Kostnadsfritt

Svenska kyrkan i samarbete med 
Kråkan Kultur och Teater

Filmträff 
med samtal
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Frukost  
i Envikens sockenstuga 
kl 10.00

Lördag 24 mars
Lördag 28 april
Kostnad 20 kr

Messy Church
– ett annat sätt att fira gudstjänst! 
(läs mer på sid. 10-11)

Vi samlas kring ett tema, säger hej, 
pysslar, har en andakt och avslutar 
med att äta middag tillsammans! 
Ingen kostnad, men varje gång samlar 
vi en slant till välgörande ändamål. 

Söndagar kl.15-17
18/2 Livet
25/3 Mera liv
22/4 Livat värre
27/5 Kärlek kärlek

Expeditionen
Expeditionen i det nya pastoratet 
ligger i Svärdsjö.  
Telefon- och besökstider är  
tisdag-torsdag kl.13-15.  
Tel. 0246-79 89 00. 
I Enviken finns enbart möjlighet 
att lämna pengar till fonder 
på torsdagar kl.13-15.

Lördag 24/3 kl.18.00 
Palmlördag: Musik vid helgsmål

Söndag 25/3 kl.15.00 
Palmsöndag: MESSY CHURCH 

Måndag 26/3 kl.19.00
Passionsandakt: Den judiska  
påskmåltiden. Lyssna, se  
och smaka. Sockenstugan

Tisdag 27/3 kl.19.00 
Passionsandakt: Film, Sockenstugan 

Onsdag 28/3 k.19.00 
Passionsandakt: Juniper Bay 
Gospel, Missionshuset

Torsdag 29/3 kl.18.00 
Skärtorsdagsmässa med påsk- 
vandring, start i kyrkan (ca 1 h)

Fredag 30/3 kl.11.00 
Långfredagsgudstjänst,   
kyrkokören

Söndag 1/4 kl.11.00 
Påskdagsmässa, kyrkokören  
och Björkboda Blås

Måndag 2/2 kl.11.00
Annandagsgudstjänst i Missions- 
huset. Gemensam bibelvandring från 
Sockenstugan kl.10.30. Påskkören. 

Påsken i 
Enviken

Syföreningen
träffas tisdagarna 20 mars och 
24 april kl.13.30-15.00. 

Bibelträffar 
i Envikens sockenstuga
kl. 10.30-12.00
Tisdagar 6 och 20 mars, 3 och 17 april, 
2 (onsdag) och 15 maj.
Ingen anmälan, alla välkomna!
Ledare: Jenny Ärnlöv
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SOPPLUNCH  
I FÖRSAMLINGSHEMMET
Sundborn, kl. 12.00 
Torsdagar  8 mars, 5 april
60 kr

Andakt på  
Risholnsgården
klockan 15.00

TORSDAGARNA 
29 mars, 26 april och  24 maj 

Alla välkomna! 

På sommaren besöker många 
människor Sundborns kyrka och vi 
har generösa öppettider. 
Vill du ansvara för att låsa kyrkan 
en vecka under tiden maj-augusti? 
Kontakta prästen Camilla Nyberg.

Vill du hjälpa till 
att låsa kyrkan 
i sommar?

Arbetskretsen
Träffas onsdagar  
udda veckor 
klockan 13.00. 

Församlingshemmet i Sundborn

Samvaro över en kopp kaffe. 
Handarbeta om du vill.

Kyrktaxi 023-600 59 
till alla våra aktiviteter 
i Sundborn.  
Beställ gärna en dag i förväg.
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Ofta när jag har ärende i Församlings-
gården i Borgärdet, Svärdsjö, till ex-
empel i samband med filmkvällarna, 
passar jag på att köpa något i den inne-
hållsrika Fairtradebutiken. Där finns 
sådant jag vill ha – och så stöttar jag 
något som är bra.

Guavasylten är favoriten
Det började så här. I min litteraturcir-
kel träffas vi elva kollegor och disku-
terar böcker som vi turas om att välja. 
I maj 2015 (ja, jag dokumenterar!) var 
det ”Vi behöver nya namn” av NoVio-
let Bulawayo. I den befinner sig flickan 
Darling mellan två världar; den gua-
vadoftande i Zim, ett sönderfallande 
Zimbabwe, och så den i Detrångtmish-
igan (Detroit, Michigan i USA), som 
hon har längtat efter men som inte är 
riktigt så som hon har föreställt sig, när 
hon väl får möjlighet att leva där, hos 
moster. En dag kommer ett paket från 
gängkompisarna i Zim, som innehåller 
guavafrukter. ”Doften vet var den ska 
slå till och det kännas som om hjärtat 
och inälvorna försiktigt bänds upp. Jag 
ruskar på huvudet, gnider guavan mel-
lan händerna, tar ett bett och skrattar.” 
Denna drabbande beskrivning av en 
ögonblicklig längtan till ett eländes-
liv, som ändå innebär tillhörighet, kan 
nog många förstå och i vissa fall känna 
igen sig i. Den fick i alla fall till följd att 

när jag fick se burkar med guavasylt i 
Fairtrade-butiken i Församlingsgården 
bara måste jag smaka. Och den sylten 
är fantastiskt god! Så det har blivit åt-
skilliga syltburkar inköpta till mig själv 
och som pre-
sent till vänner 
i olika samman-
hang. Och så 
allt det gröna: 
grönt thé, gröna 
gelégrodor och 
vackra grönskif-
tande vinglas av 
återvunnet glas.

Varför handla Fairtrade?
Poängen med Fairtrade-märkta pro-
dukter är att odlare och anställda i 
länder med utbredd fattigdom ges 
möjlighet att förbättra sina arbets-  
och levnadsvillkor, så som  rätt till 
anställningsavtal, övertidsersättning 
och föräldraledighet, att få göra sina 
röster hörda och kunna organisera sig 
fackligt. En rad krav i handelskedjan 
måste vara uppfyllda. Kraven bygger 
på internationella Fairtrade-kriterier 
för ekonomisk, social och miljömässig 
hållbar utveckling. Du kan googla på 
”Fairtrade” och läsa mera!

Satu Sundström
ideell representant  

för Svärdsjö församling

Kom till församlingarna och handla rättvist!

”Så det har blivit 
åtskilliga syltburkar 
inköpta till mig själv 
och som present till 
vänner i olika sam-
manhang.

Produkterna finns att köpa både i Svärdsjö Församlingsgård och Envikens Sockenstuga.
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Kyrkliga handlingar i våra församlingar 1 november 2017 - 31 januari 2018

DOP

VIGSEL

SVÄRDSJÖ FÖRSAMLING 
Birgit Dalby, Falun
Inger Eriksson, Bengtsheden
Ingemar Wiklund, Borgärdet
Bosse Elfsson, Boda
Märta Eriksson, Lumsheden
Iris Hansson, Linghed
Margit Westberg, Borgärdet
Eivor Eriksson, Källegården 
Elsa Bergström, Kvarntäkt 
Stig Danmo, Liljansnäs
Karl-Erik Svärdström, Vintjärn
Ulla-Britt Danielsson, Backabro
Greta Jansson, Borgärdet

ENVIKENS FÖRSAMLING
Ragnhild Höglund, Falun
Rune Ernstsson, Björkboda
Anna-Britta Ivarsson, Falun

SUNDBORNS FÖRSAMLING
Anna Ingeborg Eek, Risholnsgården
Elsa Nielsen, Risholnsgården
Ingvor Lindqvist, Sundborn
Sixten Bergsten, Sundborn
Gunnar Fröbom, Baggärdet
Lennart Norgren, Falun

SVÄRDSJÖ FÖRSAMLING  
Filip Rosenqvist, Falun
Alfred Hansols, Kvarntäkt
Greta Anåker Wallén, Boda

ENVIKENS FÖRSAMLING
Maja Björ, Hedgårdarna
Albin Lysén, Yttertänger 

SUNDBORNS FÖRSAMLING
Vilmer Helin, Danholn
Vincent Holmberg, Karlsbyn
William Bobäck, Sundborn
Casper Darvell, Falun

SUNDBORNS FÖRSAMLING
Erik Mannestedt och Matilda Johansson,  
Alingsås

BEGRAVNING

Inbjudan till andakt med gemensam urnnedsättning
Till dig som ska gravsätta urna på Svärdsjö eller Envikens kyrkogårdar.

Onsdagen den 30 maj inbjuder vi till andakt med urnnedsättning  
i Svärdsjö kyrka 14.00 och Envikens kyrka 18.00.

Vid andaktens slut i kyrkan tar anhöriga med sig urnorna till respektive 
gravar och sätter ner dem.
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Präster
Kalle Bengtz, kyrkoherde  kalle.bengtz@svenskakyrkan.se    0246-79 89 06
Jenny Ärnlöv, Enviken jenny.arnlov@svenskakyrkan.se 0246-79 89 25
Camilla Nyberg, Sundborn  camilla.nyberg@svenskakyrkan.se 023-669 63 01
Thomas Söderberg, Svärdsjö – Vikarie  0246-79 89 11

Musiker
Sofia Pekkari, Svärdsjö sofia.pekkari@svenskakyrkan.se 0246-79 89 12
Jonas Pehrs, Enviken jonas.pehrs@svenskakyrkan.se  0246-79 89 24
Margareta Hälleberg Störling, Sundborn  
margareta.storling@svenskakyrkan.se 023-669 63 02

Barn och Ungdom
Maria Emanuelsson, Enviken  maria.emanuelsson@svenskakyrkan.se 0246-79 89 21
Johan Halvarsson, Svärdsjö johan.halvarsson@svenskakyrkan.se 0246-79 89 05
Marie Kempff, Sundborn marie.kempff@svenskakyrkan.se 023-669 63 03
Mia Söderlund, Sundborn mia.soderlund@svenskakyrkan.se 023-669 63 04
Annika Östberg, Svärdsjö annika.ostberg@svenskakyrkan.se 0246-79 89 13

Ekonomi
Karin Norling, kamrer karin.norling@svenskakyrkan.se 0246-79 89 02

Service och kyrkogård
Jöran Lindström, fastighetschef joran.lindstrom@svenskakyrkan.se 0246-79 89 16
Helén Björ, Enviken helen.bjor@svenskakyrkan.se 0246-79 89 23
Nils-Erik Eriksson, Svärdsjö nilserik.eriksson@svenskakyrkan.se 0246-79 89 07
Fred Irvhage, Svärdsjö fred.irvhage@svenskakyrkan.se  0246-79 89 09
Johan Backlund, Enviken  johan.backlund@svenskakyrkan.se  0246-79 89 22
Henrik Murmester, Sundborn henrik.murmester@svenskakyrkan.se 023-669 63 05
Ove Nicklasson, Svärdsjö ove.nicklasson@svenskakyrkan.se 0246-79 89 10

FÖRSAMLINGSEXPEDITION 
Lena Halvars Hedman
Soldatvägen 12, 790 23 Svärdsjö

0246-79 89 00
svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Besökstid tisdag - torsdag 13.00–15.00
Telefontid tisdag - torsdag 13.00–15.00

Kontaktuppgifter till oss

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat
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Verksamheter - varje vecka!

Svärdsjö församling:
Öppnis barn 0-6 år tillsammans med förälder  
måndag 9.00-12.00, onsdag 13.00-16.00 Kontakt: Annika Östberg

Barnkör Joykids onsdagar 13.45-15.00 klass 1-3. Kontakt: Sofia Pekkari

Vox Angelica torsdagar 13.45-15.20 klass 4-6. Kontakt: Sofia Pekkari

Ungdomsgruppen onsdagar 18.00-21.00. För dig som är 13-30 år. Kontakt: Johan Halvarsson

Svärdsjö Kyrkokör  torsdagar kl. 19.00-21.00. Kontakt: Sofia Pekkari

Sundborns församling:
Öppnis barn 0-6 år tillsammans med förälder  
tisdagar och fredagar 9.30-12.00 Kontakt: Mia Söderlund  

Barnkör Kontakt: Margareta Störling
onsdagar 14.15-15.00  för barn i klass 1-3 
torsdagar på Danholnsskolan 14.15-15.00 för barn i klass 1-3

Sundborns kyrkokör onsdagar 19.00. Kontakt: Margareta Störling

Tisdagsklubb tisdagar 14.00-16.00, klass 1-3. Kontakt: Mia Söderlund 
Just nu fullt i tisdagsklubben.

För mer information se hemsidan.

Envikens församling:
Öppnis barn 0-6 år tillsammans med förälder  
tisdagar och torsdagar 9.00-12.00 Kontakt: Maria Emanuelsson

Barnkör Tonfåglarna Kontakt: Maria Emanuelsson 
tisdagar 13.30-15.00  klass 3-6 
onsdagar 15.00-16.00   klass f-2 

Ungdomskör torsdagar jämna veckor 16.30-17.45 Kontakt: Maria Emanuelsson

Envikens kyrkokör torsdagar 19.00-21.00 Kontakt: Jonas Pehrs

Björkboda blås tisdagar 18.30-20.00 Kontakt: Jonas Pehrs

Nästa nummer kommer ut i juni!


