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Vilka är de
... som lägger ner ideell tid för 
att arbeta med styrningen av 
pastoratet och församlingarna? 
Nu har du chans att se dem på 
bild och läsa om deras uppdrag  
på sid 12-15

Familjeträffar i sommar sid 3

Skjuts till kyrkan? sid 4

Musik i sommarkväll sid 6-7

Ny kyrkohandbok sid 18-19

Sommar, friluftsgudstjänster
... och MASSOR AV MUSIK I VÅRA KYRKOR 
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Ansvarig utgivare: Kalle Bengtz
0246-79 89 00

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

I maj fick jag ett sms från ett företag 
som tipsade om att jag borde gå ur 
Svenska kyrkan. ”En kompis tipsar 
att du borde gå ur kyrkan” stod det. 
Kampanjen berättade om hur myck-
et pengar man kan spara på att inte 
vara medlem. Liknande kampanjer 
drivs årligen, både av företag och 
kvällstidningar.
På sätt och vis har de en poäng, det 
kostar pengar att vara med i kyrkan, 
men det står inget om vad du bidrar 
till genom medlemskapet. Nästan 
hela din kyrkoavgift går till ditt lokala 
pastorat, så främst bidrar du till den 
lokala verksamheten. En mindre del 
går också till ditt stift och till kyrkans 
nationella nivå.
Tack vare att du är medlem kan vi ha 
öppen förskola, barngrupper, körer 
för barn och vuxna, konserter, verk-
samhet för äldre, hembesök, insatser 
för utsatta, öppna filmträffar, bibel-

träffar, skolsamverkan, anställd per-
sonal, verksamhet för ungdomar, 
konfirmation, sommaraktivitet för 
barn, välskötta kyrkogårdar, öppna 
kyrkor och mycket mer!
I Svärdsjö, Envikens och Sundborns 
pastorat är nästan 80% av befolk-
ningen medlemmar, vilket gläder mig 
mycket! Inte främst för att kyrko-
avgiften betalas, utan för att det är 
ett tecken på att ni vill vara del av 
kyrkans gemenskap, som i tro och 
tvivel får finnas till för varandra. En 
gemenskap av människor här och 
nu, men som också är en länk av 
generationer tillbaka i tiden, och in 
i framtiden.

Kalle Bengtz
Kyrkoherde

Tack till dig 
som är medlem i kyrkan!

Vet du någon som inte får sitt Församlingsblad? Kontakta oss. 

Midsommar i våra församlingar

Personalförändringar
Under våren har två medarbetare 
slutat hos oss. 
Jöran Lindström, fastighets- och 
kyrkogårdschef, avslutade sin tjänst den  
7 maj för att påbörja ett nytt arbete. 
Fred Irvhage, kyrkvaktmästare, gick i 
pension den 30 april. 
Vi önskar både Jöran och Fred allt gott 
och lycka i det fortsatta!

Sommarexpedition
Under sommarveckorna 30-33 
kommer pastoratets expedition  
i Svärdsjö ha ändrade öppetti-
der. Under dessa veckor kan ni 
komma in med pengar till fonder, 
eller ringa 0246-79 89 00 på 
onsdagar, klockan 13.00-15.00. 

Prostparkens barn
Vi träffas kl 9-11 i Prostparken i Svärdsjö (mitt-
emot Gammelgården), barn 0-10 år med 
medföljande vuxen. Fika finns för 20 kr/familj. 
Vid regn håller vi till i Öppna förskolans loka-
ler på församlingsgården i Svärdsjö. Ingen an-
mälan. Se hemsidan för mer information.
Träffarna är 11/6, 25/6, 9/7, 23/7, 6/8
Malin Persson Bengtz, ledare

23/6 Midsommardagen
11.00 Ekumenisk mässa i folkton. Svärdsjö. 
Svärdsjö spelmanslag, kyrkokören. Kyrkbåt anländer 10.30.
11.00 Gudstjänst. Envikens gamla kyrka. Kyrkokören
11.00 Gudstjänst. Sundborn.  

24/6 Den helige Johannes döparens dag
14.00 Friluftsgudstjänst vid Backa våtmark. 
Samling vid Backa fritid, Danholn. 
15.00 Friluftsgudstjänst vid Nysjöns fäbodar. 
Svärdsjö spelmanslag. 

Medtag 
gärna 

kaffekorg
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Svartnäs kyrka 
öppnar igen!
Efter mycket arbete verkar mögelpro-
blematiken i Svartnäs kyrka vara löst, 
och vi har glädjen att öppna kyrkan igen.  
Det vill vi göra under högtidliga former, 
och öppnar kyrkan med en gudstjänst, 
lördag 21 juli klockan 16.00. Spelmän 
medverkar. Efteråt berättar Ina Alme-
gård om sin tid i Svartnäs.

Gravstenar
Under våren skickade pastoratet ut 
ett brev till gravrättsinnehavare som 
fått anmärkning på gravstenarna vid 
besiktning. Slutdatumet när åtgärd 
ska vara gjord blev tyvärr fel, vilket vi  
beklagar. Nytt datum är 31 oktober. 
Under nästa år kommer en återbesikt-
ning att ske.

Trädgårdscafé  
i prostgården
Vid fyra tillfällen under somma-
ren öppnar vi upp vår trädgård 
för servering av kaffe och hem-
bakt fikabröd. Alla intäkter går till 
Svenska kyrkans internationella 
arbete. Vid regn sitter vi inomhus. 
Vi har öppet klockan 11-16 följande 
dagar i Svärdsjö prostgård:
Onsdag 11 juli
Torsdag 26 juli
Tisdag 7 augusti
Måndag 13 augusti

Varmt välkomna! 
Malin & Kalle Bengtz

Vill du veta mer om Svärdsjö 
kyrka och dess historia?
I sommar kommer det att vara kyrko- 
guidning av kyrkoherde Kalle Bengtz. 
Guidningarna är kostnadsfria och ingen 
anmälan krävs.

Tisdag 17/7 kl.14:00

Tisdag 24/7 kl.14:00

Tisdag 31/7 kl. 14:00

Kyrktaxi  
i Sundborn  
023-600 59 till alla 
våra aktiviteter.  
Beställ gärna en dag i förväg.

Kyrkskjuts  
i Svärdsjö & Enviken
Vill du komma till kyrkan, men 
saknar möjlighet till transport? 
Kontakta Hedmans 0246-101 65 
senast på fredagen innan guds-
tjänsten för att beställa kyrktaxi.

Kollekt Svärdsjö församling   123 055 52 35
Kollekt Envikens församling  123 453 78 58
Kollekt Sundborns församling  123 627 35 10

Öppet i våra 
kyrkor i sommar
Sundborns kyrka 
Vardagar 9.00-20.00 (i aug -18.00)  
Helger 10.00-18.00 

Svärdsjö kyrka 
Vardagar 9.00-16.00  
Helger 10.00-15.00 

Envikens kyrka och Gamla kyrkan
Vardagar 9.00-16.00  
Helger 10.00-15.00 
På lördagar firar vi ofta dop och vigsel-gudstjänster. 

Måndag-fredag kl. 12.00–16.00 
2 juli-27 juli

Församlingshemmet vid Sundborns kyrka

Se porträttsamlingen i Sundborn i sommar

Fondmottagning i Enviken 
varje torsdag kl.13-15 
under sommaren.  
Med undantag för v.29 
(19/7) samt v.32 (9/8).
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2 juli  Pelle Gustafson, fiol, med vänner

9 juli  ”Från klassiskt till filmmusik, jazz och  
egna kompositioner”. Arne Tengstrand,  
piano och Annie Nilsson, flöjt

16 juli  ”Klassiska pärlor i sommarkväll”  
 Maria Nyström Cervin, piano. Hanna Slott Öjenhed, sopran.

23 juli  Daniel Zetterström, sång. Jakob Granath, piano.

30 juli  Dalapolisens spelmän

Musik i sommarkväll 
kl 19.00 3 juli  Säsongarna Nostalgibandet som spelar 

den bästa musiken från förr. Retromusik för alla, 
unga som gamla. 

10 juli  ”Från klassiskt till filmmusik, jazz  
och egna kompositioner”. Arne Tengstrand,  
piano och Annie Nilsson, flöjt

17 juli  ”Folk & Jazz och Bach på Svenska”  
Pelle Gustafson, Stefan Wingefors  
och Hans Kennemark. 

24 juli  Svärdsjö spelmanslag

28 juni  Tängerpojkarna med Karin. Musikanteri 
och spelmanssväng av bästa märke.

5 juli  Juniper Bay Gospel. Vackert  
och svängigt med Envikens Gospelkör.

12 juli  Sommarjazz. Ballader, standards och 
nån psalm och samba med Jonas Pehrs och 
vänner.

19 juli  Klassiskt med Thorell´s.  
Skön musik i sommarskymning.

26 juli  Hela kyrkan svänger.  
Uffe Back med vänner rockar loss.

Sundborns kyrka

Svärdsjö kyrka

Enviken Gamla kyrkan
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Juni
11.00 Söndag 
MÄSSA
Sundborn. Jenny Ärnlöv

15.00 Söndag
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
Kyrkogården i Enviken. 
Anne-Marie Arthursson

18.00  Söndag
GUDSTJÄNST 
Svärdsjö. Anne-Marie Arthursson

15.30 Torsdag
GUDSTJÄNST
Lyssfallet. Jenny Ärnlöv

18.00  Torsdag
MÄSSA
Enviken. Jenny Ärnlöv

11.00 Lördag
EKUMENISK MÄSSA I FOLKTON. 
Svärdsjö. Kyrkokören, Svärdsjö  
spelmanslag. Kyrkbåt anländer  
cirka 10.30. Kalle Bengtz 
och Lars Olov Råsmark

11.00 Lördag
GUDSTJÄNST 
Envikens gamla kyrka.  
Kyrkokören. Jenny Ärnlöv

11.00 Lördag
GUDSTJÄNST
Sundborn. Camilla Nyberg

14.00 Söndag
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
vid Backa våtmark. Samling 
vid Backa fritid, Danholn. 
Camilla Nyberg

Tredje söndagen 
efter trefaldighet

17

21

15.00 Söndag
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
vid Nysjöns fäbodar. Svärdsjö  
spelmanslag. Kalle Bengtz. 

19.00 Torsdag
MUSIK I SOMMARKVÄLL 
Envikens gamla kyrka

11.00 Söndag
MÄSSA
Sundborn. Camilla Nyberg

15.00 Söndag 
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
vid Gårdviks bystuga. 
Camilla Vallhagen och 
Lars Olov Råsmark

16.00 Söndag
SOMMARMUSIK 
i Envikens kyrka. Jenny Ärnlöv 
med familj och vänner.

19.00 Måndag
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Sundborn

19.00 Tisdag
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Svärdsjö

19.00 Torsdag
MUSIK I SOMMARKVÄLL 
Envikens gamla kyrka

11.00 Söndag
MÄSSA
Sundborn. Larserik Eriksson

Juli
Apostladagen

1

1611.00 Söndag 
MÄSSA
Svärdsjö. Camilla Vallhagen

14.00 Söndag
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
vid Karlsby fäbodar. 
Larserik Eriksson

15.00 Söndag
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
vid konstkiosken i Övertänger. 
Camilla Vallhagen

19.00 Måndag
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Sundborn

19.00 Tisdag 
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Svärdsjö

14.00 Torsdag
GUDSTJÄNST
Källegården. Camilla Vallhagen

19.00 Torsdag 
MUSIK I SOMMARKVÄLL 
Envikens gamla kyrka

11.00 Söndag 
MÄSSA
Enviken. Kalle Bengtz

11.00 Söndag
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
på Sundbornsgården. Kajsa Bengtz

15.00 Söndag 
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
vid Poppens i Linghed. Vid dåligt 
väder är vi i Lingheds fd Missions- 
kyrka, Lingv. 152. Kalle Bengtz 
och Lars Olov Råsmark

23

Åttonde 
söndagen efter 

trefaldighet

22

24

21

Kalendarium

Midsommar-
dagen

23

28

24
Den helige 
Johannes 

döparens dag

2

3

19.00 Måndag
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Sundborn

19.00 Tisdag
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Svärdsjö

19.00 Torsdag
MUSIK I SOMMARKVÄLL 
Envikens gamla kyrka

16.00 Lördag
MUSIKGUDSTJÄNST 
med återinvigning av  
Svartnäs kyrka. Spelmän.  
Efter gudstjänsten berättar  
Ina Almegård om sin 
tid i Svartnäs. 

11.00 Söndag
MÄSSA 
Sundborn. Camilla Vallhagen

15.00 Söndag
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
vid Grejsans fäbodar. 
Kalle Bengtz

18.00 Söndag
MÄSSA 
Svärdsjö. Kalle Bengtz

19.00 Måndag
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Sundborn

19.00 Tisdag
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Svärdsjö

19.00 Torsdag
MUSIK I SOMMARKVÄLL 
Envikens gamla kyrka

5

Sjätte 
söndagen efter 

trefaldighet

8

9

Kristi förklarings 
dag

15

Sjätte 
söndagen efter 

trefaldighet

8

10

12

19

17

26

24
Den helige 
Johannes 

döparens dag

OBS! tiden

OBS! tiden
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Juli

Tionde 
söndagen efter 

trefaldighet

5

9

Det händer i våra kyrkor

11.00 Söndag
MÄSSA 
Enviken. Jenny Ärnlöv

15.00 Söndag
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
vid gammelfäbon i Åg.  
Jenny Ärnlöv och Lars 
Olov Råsmark

18.00 Söndag
MÄSSA 
Sundborn. Jenny Ärnlöv

19.00 Måndag
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Sundborn

Augusti
11.00 Söndag
MÄSSA 
Envikens gamla kyrka. 
Jenny Ärnlöv

15.00 Söndag
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
på kyrkogården i Korsån. 
Jenny Ärnlöv

18.00 Söndag
MÄSSA 
Svärdsjö. Jenny Ärnlöv

14.00 Torsdag 
GUDSTJÄNST
Källegården. Kalle Bengtz

Tolfte söndagen 
efter trefal-

dighet

19

11.00 Söndag
MÄSSA 
Sundborn. Kalle Bengtz

15.00 Söndag
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
i Böle. Kalle Bengtz och 
Lars Olov Råsmark

15.30 Torsdag 
GUDSTJÄNST
Lyssfallet. Kalle Bengtz

11.00 Söndag 
MÄSSA 
Svärdsjö. Camilla Vallhagen

15.00 Söndag
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
i Holen, Klockarnäs 221. 
Camilla Vallhagen

18.00 Söndag
MÄSSA 
Sundborn. Camilla Vallhagen

11.00 Söndag
EKUMENISK GUDSTJÄNST 
i Boda missionskyrka. Jenny 
Ärnlöv och Lars Olov Råsmark

11.00 Söndag 
MÄSSA 
Enviken. Camilla Nyberg

18.00 Söndag
GUDSTJÄNST
Sundborn. Camilla Nyberg

Trettonde 
söndagen efter 

trefaldighet

26

16

VI reserverar oss för ändringar.

Nionde 
söndagen efter 

trefaldighet

29
Elfte söndagen 

efter 
trefaldighet

12

Jag går hemma i vårt hus i Visby och 
packar inför flytt. Här i allt det välbe-
kanta som berättar om hur det sett ut 
de senaste nio åren är det svårt att före-
ställa sig hur det kommer att bli. 

Just den där tiden mittemellan, när 
man stängt dörren till livet så som man 
känner det men ännu inte ser hur fram-
tiden ser ut, har sin särskilda kvalitet. 
Jag tänker att vi alla har erfarenhet av 
den på olika sätt, genom mer och min-
dre genomgripande förändringar som 
livet fört med sig. Upplevelsen av den 
kan beskrivas som ett slags tomrum, 
utan igenkännbara hållpunkter. För 
mig, just nu, så är den här tiden förstås 
fylld av mycket förväntan men så är det 
ju inte alltid, ofta är mittemellantiden 
en obekväm plats att vara på, fylld av 
rädslor och vånda. 

Då kan det vara bra att påminna sig att 
i bibelns version av skapelse så skapade  

Familj: En härlig stjärnfamilj som gör mig glad!  
Anders, Viktor, Erik och Olle är den innersta kretsen.

Bakgrund: Uppväxt i Linköping och Stockholm.  
Senaste nio åren har jag jobbat främst som  
sjukhuspräst i Visby.

Intressen: Just nu, hur kropp och själ hänger ihop.

Senaste lästa bok: ”Hälsorevolutionen” av Maria 
Borelius. Som rekommenderar att man går i kyrkan!

Ser på TV: Förutom nyheter mest Netflix; ”Bosch”, 
”Modern Family” och ”Barnmorskorna i East End”.

Annat som gör mig glad: Känslan av 
avspänning efter anspänning, helighet, 
middagssorl med familjen och vackra miljöer. 
Tanken att få bada i insjöar i sommar!

Några ord från Camilla  
- ny präst i Svärdsjö

Från 15 maj är Camilla Vall-
hagen en av fyra präster i 
vårt pastorat. Kyrkoherden 
Kalle har det övergripande 
ansvaret för all verksamhet 
och Camilla har nu särskilt 
ansvar för Svärdsjö för-
samling som församlings-
herde. 

Gud ur tomhet. Det var, skulle man 
kunna säga, tomhetens mysterium som 
möjliggjorde och var källan till skapel-
sens flöde. Eller uttryckt med Tomas 
Tranströmers formuleringskonst:
Och det tomma vänder sitt ansikte till 
oss och viskar
”Jag är inte tom, jag är öppen”.

Med hopp om en härlig sommar 
för oss alla!

30
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Kyrkofullmäktige
Gunnel Wåhlberg, Enviksbyn, ordförande
Anders Ax, Liljansnäs, vice ordförande
Johan Nyling, Rupstjärn, andre vice ordförande

Ordinarie Ledamöter
Kent Andersson, Karlsbyn
Sandra Andersson, Hillersboda
Anne-Mari Arthursson, Övertänger
Anders Bengtsson, Baggärdet
Mona-Lisa Björkman, Klockarnäs
Lars Cedervall, Enviken
Kerstin Granath, Östansjö
Iris Hansson, Karlsbyheden
Theresia Holmstedt Jensen, Linghed
Imke Langelotz, Sundborn
Erik Lindborg, Bengtsheden
Hans Matsols, Enviksbyn
Erik Månsson, Svärdsjö
Barbro Norman, Lövänget
Inga-Lill Persson, Sundborn
Gudrun Sjödin, Enviken
Inger Wahlman, Sundborn
Fanny Wedmark, Linghed
Malin Wellhard, Linghed
Göran Vestlund, Linghed
Ann Christine Wiborgh, Sundborn

På bilden ser du Kyrkorådet
Fr. v. Erik Månsson, Ann Christine Wiborgh, 
Erik Lindborg, Imke Langelotz, Hans Matsols 
(ordf), Anne-Mari Arthursson, Johan Nyling, 
Ingalill Persson, Inger Wahlman

Ej med på bilden: Kerstin Granath,  
Mona-Lisa Björkman, Per Erks

Samtidigt innebär samverkan mellan 
församlingarna möjligheter till rikare 
utbud av verksamheter och också till-
fälle att samverka omkring större pro-
jekt. Vi vill se en kyrka som välkomnar 
alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller 
sexuell läggning.

Kyrkofullmäktige 
Kyrkofullmäktige väljs vid kyrkoval, 
som återkommer vart fjärde år. Senaste  
valet ägde rum i september 2017. Då 
valdes 25 ledamöter från de två nomi-
neringsgrupper, som ställde upp i valet. 
Åtta ledamöter kommer från Arbetar-
partiet Socialdemokraterna och 17 från 
Levande Kyrka Svärdsjö, Envikens 
pastorat.

Svärdsjö, Enviken och Sundborn har 
nu ett gemensamt kyrkofullmäktige. 
Det är pastoratets högsta beslutande 
organ.  Fullmäktige beslutar i principi-
ella ärenden, och frågor som har stor 

vikt för vårt pastorat. De viktigaste  
ärendena är att besluta om budget 
och kyrkoavgift men också godkänna  
de ekonomiska redovisningarna. 
Kyrkofullmäktige ska lägga fram mål 
och riktlinjer för verksamheten.  

Det är kyrkofullmäktige, som utser 
pastoratets styrelse – kyrkorådet, men 
fullmäktige väljer även respektive för-
samlings styrelse – församlingsråden.  
Kyrkofullmäktiges sammanträden är 
offentliga. 

Kyrkorådet
Hos oss finns det ett kyrkoråd, som är 
gemensamt för hela pastoratet. Kyrko- 
rådet består av åtta förtroendevalda 
ledamöter där två ledamöter kommer 
från Arbetarpariet Socialdemokraterna 
och sex stycken från Levande Kyrka. 
Kyrkoherden är självskriven ledamot. 
Det finns fyra ersättare. 

Tre församlingar i ett pastorat

Vad gör våra  
förtroendevalda?
Sedan 1 januari bildar församlingarna i Svärdsjö, Enviken 
och Sundborn ett pastorat. Det innebär att församlingarna 
fortfarande finns kvar och kan behålla traditioner som är 
viktiga lokalt. 

Kyrkofullmäktige är 
pastoratets högsta 
beslutande organ. Här 
beslutas i principiella 
ärenden, och frågor 
som har stor vikt för 
vårt pastorat. 

forts på nästa uppslag

Svärdsjö Enviken Sundborns
pastorat FöRTROENDEVALDA OCH DERAS UPPDRAG
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Kyrkorådets uppgifter kan jämföras med 
styrelsen i ett företag. Kyrkorådet ska 
ha omsorg om församlingslivet och har 
tillsammans med kyrkoherden ansvar  
för att pastoratets grundläggande upp-
gifter utförs och utvecklas. Kyrkorådet 
följer noga alla frågor som inverkar på 
pastoratets ekonomi. Frågor som ska 
behandlas i kyrkofullmäktige bereds av 
kyrkorådet. Stor vikt läggs på budget 
och årsredovisningar.

Det finns ett arbetsutskott knutet till 
kyrkorådet bestående av fyra ledamö-
ter och kyrkoherden. Arbetsutskottet 
förbereder ärendena till kyrkorådet 
och tar fram underlag. Det är viktigt att 
de frågor som behandlas är noggrant 
genomarbetade.

Församlingsråd
Det finns församlingsråd i Svärdsjö, 
Enviken och Svärdsjö. Antalet ordi-
narie ledamöter ska vara minst fyra. I 
höstas gavs förslag på ledamöter vid 
ett medlemsmöte i varje församling. 
Det var sedan kyrkofullmäktige som 
utsåg ledamöterna bland föreslagna 
förtroendevalda och andra försam-
lingsmedlemmar. En präst deltar som 
självskriven ledamot. Svärdsjö har sex 
valda medlemmar, Enviken fyra  (två 
ytterligare finns på förslag), Sundborn 
sju stycken.

Församlingsråden har ansvar för verk-
samheten i sin församling. Gudstjänst-
planering och kollekter är viktiga delar 
i uppdraget. Församlingsråden utser 
kyrkvärdar varav en ledamot som är 

inventarieansvarig. Församlingsråden 
framför sin mening vid frågor som rör 
församlingen i stort till exempel vid 
byggnationer. Församlingsråden gör 
det möjligt att behålla och utveckla 
goda lokala traditioner. 

Barnkonsekvensanalys (BKA)
Vid handläggning av alla frågor, som 
kommer upp ska det göras en barn-
konsekvensanalys enligt barnkonven-
tionen. I pastoratet finns en grupp på 
tre personer, som har ansvar för barn- 
och ungdomsarbetet, en från vardera 
församlingen. Den analysen finns sedan 
med i protokollen när besluten tas.        

Församlingsinstruktion
Varje pastorat ska ha ett måldokument, 
en församlingsinstruktion (FIN). FIN 
beskriver pastoratets och församling-
arnas arbete och vad pastoratet ska 
lägga tonvikt vid.   

Hur pastoratets arbete ska se ut hänger  
ihop med hur samhället runt oss ser 
ut. Vad innebär det att vara kyrka här? 
Barnets perspektiv är viktigt att ha med 
och också att ta hänsyn till behov av 
verksamheter på andra språk. 
Varje pastorat väljer fyra områden att 
beskriva och utveckla. Hos oss blev det 
diakoni, personal, gudstjänst och verk-
samhet för familjer.

Församlingsinstruktionfastställs av 
kyrkofullmäktige efter en granskning  
domkapitlet.

Hans Matsols
hans.matsols@telia.com

Församlingsråd – Svärdsjö
Fr. v. Malin Persson Bengtz, 
Berit Nilsson (ordf), Malin 
Wellhard, Inga Murmester, 
Monika Hebenstreit

Ej med på bild: Hermine von 
Schéele, Anna Fransson, Per 
Erks, Daniel Hedberg, Camilla 
Vallhagen - församlingsherde

Församlingsråd – Sundborn
Fr. v. Annika Wiklund Karlsson,  
Anders Bengtsson, Sven Bengtsson, 
Susanne Ronge, Inger Wahlman, 
Fredrik Linder

Ej med på bilden: Inger Eriksson, 
Camilla Nyberg - församlingsherde

Församlingsråd – Enviken
Fr. v. Gunnel Järlestedt, Jan 
Karlsson, Christina Allerhed, 
Jenny Ärnlöv - församlingsherde,  
Anne-Mari Arthursson.

Ej med på bild: Mona-Lisa 
Björkman, Anita Olars, Agneta 
Frejd, Sopiha Wedmark Wahlberg

Tre församlingar
med varsitt 

församlingsråd

FöRTROENDEVALDA OCH DERAS UPPDRAG
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Alla är välkomna att fira sitt bröllop i 
Svenska kyrkan, men minst en behöver 
vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. 

Avsked när någon nära dör
När en familjemedlem, släkting eller 
vän dör är det viktigt att få ta ett sista 
farväl. I kyrkan gör vi det i en begrav-
ningsgudstjänst då vi överlämnar den 
som dött till Gud. 

”Ha det så bra!” säger vi i vardagen. 
Vila i frid säger vi kanske vid begrav-
ningen. Båda handlar om vår önskan 
om det goda för den vi älskar. Under 
begravningsgudstjänsten får vi tillfälle 
att sörja och visa kärlek och respekt för 
den döda. Man kan tacka för vad perso-
nen gett, eller säga förlåt för saker som 
inte blivit så bra.

Camilla Nyberg

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

OBS! v 30-33 är det sommar-
tider i expeditionen, gäller både 
telefon och besök. 
Onsdagar kl 13.00-15.00 

I många kulturer finns särskilda regler 
för de heliga platserna. Heliga platser 
går ofta i arv inom släkten. Man söker 
sig till samma plats vid livets höjdpunk-
ter och svåra stunder.
Till våra kyrkor kommer många för att 
döpa sina barn, för att få välsignelse 
över sitt äktenskap och för att följa en 
vän till gravens vila.

Svenska kyrkan döper både  
barn och vuxna
Du behöver inte prestera något, tro 
på rätt sätt eller förstå allting. Tvärtom 
– dopet är en gåva som bara är att ta 
emot.

Ett välsignat bröllop
Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har 
samma värde inför lagen, men en kyrklig  
vigsel består av en gudstjänst med 
många symboler. Tillsammans ber man 
Gud att välsigna äktenskapet och finnas  
med i både glädje och sorg.

Det finns platser som är speciella
Kyrkan är en sådan plats där man kanske talar 
lite tystare till varandra, rör sig lite lugnare.
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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
Camilla Vallhagen, Svärdsjö camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se 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
Helén Björ, Enviken helen.bjor@svenskakyrkan.se 0246-79 89 23
Nils-Erik Eriksson, Svärdsjö nilserik.eriksson@svenskakyrkan.se 0246-79 89 07
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

Hans Matsols, Kyrkorådets ordförande     hans.matsols@telia.com 
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En kyrkohandbok är en bok med ord-
ningar för gudstjänster och kyrkliga 
handlingar, dvs. dop, konfirmation, 
vigsel och begravning.  Kyrkohand- 
bokens syfte är dels att skapa likfor-
mighet, så att man som gudstjänstfira-
re ska kunna känna igen och vila i for-
merna, men också att se till att kyrkans 
gudstjänstliv behåller sig vid lära och 
tradition - och samtidigt anpassar sig 
till den tid hon står i. En, minst sagt, 
grannlaga uppgift!

Som en kvalitetsmärkning
Som präst i Svenska kyrkan är man 
skyldig att följa kyrkohandbokens 
formuleringar och man får inte på 
eget initiativ göra förändringar. Stel-
bent kan tyckas, men samtidigt en 
kvalitétsgaranti. Går man i gudstjänst i 
Svenska kyrkans regi är det, oavsett var 
i landet man är, samma ordningar och 
ordalydelser som gäller. Inom ramen 

för ordningen är man såklart fri att sät-
ta en personlig prägel på gudstjänsten 
genom ex. psalmval, vilken av sönda-
gens texter man väljer att fokusera på 
i predikan, vilken nattvardsbön man 
använder mm. 

Du kanske inte märker skillnaden
Vilken skillnad blir det då i praktiken 
med den nya handboken? För ett oträ-
nat öga: Ingen. Det rör sig oftast om 
subtila detaljer som t ex att prästen,  
enligt nya ordningen, nämner dop-
barnets namn tidigare i dopgudstjäns-
ten, att det finns fler nattvardsböner 
med olika teologiska inriktningar att 
välja mellan, att syndabekännelsen är 
formulerad på ett annat sätt eller nya  
melodier på de liturgiska partierna (dvs. 
de sjungna delarna av gudstjänsten). 

Är allt detta arbete bara ”mycket väsen 
för ingenting”? Absolut inte. Förnyelse- 

FAKTA
Beskrivningar av hur olika gudstjänster 
ska gå till finns från kyrkans hela histo-
ria. Den äldsta kyrkohandboken brukar 
sägas vara en anonym skrift som heter 
Didaché från c:a 100 e.Kr. 

Svenska kyrkans handbokshistoria:
Den första handboken utgavs av 
Olavus Petri och antogs 1541. Denna 
byggde huvudsakligen på svensk med-
eltida tradition och Luthers skrifter. 

Nästa handbok utkom år 1693 och 
den kom att gälla över 100 år. 

År 1811 var det dags igen. 
Förnyade revisionskrav ledde fram till 
antagandet av 1894 års kyrkohand-
bok. Denna hade en kort livslängd och 
redan år 1917 antogs en ny som kom 
att ersättas av 1942:an, vilken i sin tur 
ersattes av 1986 års handbok. 

Fram till 1942 års utgåva blev kyrko-
handböckerna ”gillade och stadfästa” 
av den regerande kungen. Från och 
med 1985 antas de av kyrkomötet. 

Har du hört talas om Svenska 
kyrkans nya kyrkohandbok? 

Genom hela historien har en revision av handboken tagit tid 
och kringgärdats av meningsskiljaktigheter både vad gäller 
teologi och estetiska uttryck, så också denna gång. Men 
äntligen är processen i hamn och nu i pingst 2018 togs den 
nya handboken i bruk. 

arbete är viktigt för alla organisatio-
ner. Genom det språk vi använder i 
gudstjänsten signalerar vi massa sa-
ker, inte minst vilken gudsbild och 
människosyn vi har. Till kyrkans 
huvudsakliga uppgift hör att förena 
himmel och jord. Jesus var, enligt vår 
tro, sann Gud och sann människa. 
För oss som står i uppgiften att för-
rätta gudstjänst är det av största vikt 
att ständigt vara vakna och medvet-
na om det vi förmedlar. Ibland sit-
ter det i detaljerna. Det handlar om 
trovärdighet och relevans. 

Jenny Ärnlöv
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SVÄRDSJÖ

Från Falun

Från Falun
RV 50

Från Alfta
RV 50

Danholn

SUNDBORN

Karlsbyheden Karlsby fäbodar

Korsån

Klockarnäs

SVÄRDSJÖ

Från Falun

Från Falun
RV 50

Från Alfta
RV 50

Danholn

SUNDBORN

Karlsbyheden Karlsby fäbodar

Korsån

Klockarnäs

Nästa nummer kommer ut i augusti.

Välkommen till sommarens friluftsgudstjänster

17 juni 
15.00 Kyrkogården i Enviken

24 juni
14.00 Backa våtmark.  

Samling vid Backa fritid, Danholn
15.00 Nysjöns fäbodar 

1 juli
15.00 Gårdviks bystuga

8 juli
14.00 Karlsby fäbodar

15.00 Konstkiosken i Övertänger

15 juli
11.00 Sundbornsgården
15.00 Poppens i Linghed

22 juli
15.00  Grejsans fäbodar

29 juli
15.00 Gammelfäbon i Åg

5 augusti
15.00 Kyrkogården i Korsån

12 augusti
15.00 Böle 

19 augusti
15.00 Holen, Klockarnäs 221

 
Medtag 
gärna 

kaffekorg

OBS! tiden

OBS! tiden


