
1

Församlingsbladet
Svärdsjö 
Enviken 
Sundborn

NR 1 
2019

En lugn påsk med oss
Följ med oss under påsken i våra kyrkor.  
I Enviken provar vi dessutom i år något nytt. 
Du har möjlighet att fira hela helgen med 
boende och flera tillfällen att delta i våra 
gudstjänster.  
Läs mer på sid 9-11 och i kalendariet.

Föräldrakvällar i Enviken sid 3

Ny ingång till Sundborns kyrka  sid 8

Olika sorters gravplatser    sid 16-17

Personalförändringar sid 22

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

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Efter en lång och mörk vinter börjar 
äntligen ljuset återvända till våra trak-
ter. Redan i mitten av december firar 
vi Lucia-högtiden, när helgonet från 
Sicilien kommer med ljusets budskap.

I vår värld är det mycket som tycks 
mörkt och ibland kan det vara värt 
att lyfta blicken och se de ljuspunkter 
som finns runtom oss. Mitt bland krig, 
naturkatastrofer och allt elände, hände 
under förra året följande:

Efter ett långt och utdraget krig mellan 
Eritrea och Etiopien, som pågått i decen-
nier, blev det äntligen fred!

I Thailand satt tolv unga fotbollspojkar 
och deras tränare fast i ett grottsystem, 
som fylldes med vatten. Tack vare storar-
tade räddningsinsatser lyckades alla räddas.

I slutet av förra året skrevs ett avtal på 
mellan flera stora företag för att minska 
plastanvändningen. EU har också beslutat 
att förbjuda engångsartiklar i plast. Ett 
steg framåt för att minska mängden  
plast i haven.

WWF rapporterar att antalet tigrar i 
Nepal har mer än fördubblats på tio års tid.

Enligt FN kommer ozonhålet att vara helt 
återställt över Arktis och norra halvklotet 
2030 och i resten av världen 2060.

I Indien har mödradödligheten minskat 
med 22 procent sedan 2013. I genomsnitt 
överlever 30 fler mödrar varje dag jämfört 
med för fem år sedan.

Antalet självmord har globalt minskat 
med 38% sedan 1994, har tidningen The 
Economist avslöjat. Det innebär fyra miljo-
ner räddade liv, vilket är fyra gånger fler än 
antalet dödade i strid under samma period.

Ungdomars alkoholkonsumtion har mins-
kat sedan år 2000 och är på historiskt låga 
nivåer, enligt organisationen IQ.

Listan kan göras lång på ljuspunkter 
globalt. Vad har varit dina glädjeämnen 
under 2018? Vad ser du fram emot 
under 2019?  

Vi lämnar vårt nya år i Guds hand, och 
ber om att det kommer att innehålla 
ljus för var och en av oss, och att vi 
lär oss att se de ljuspunkter som finns 
i vardagen.

Jag hoppas att ni alla får en ljus och 
härlig vår!

Kalle Bengtz
Kyrkoherde

Ljuset återvänder

Vet du någon som inte får sitt Församlingsblad? Kontakta oss. 
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Föräldra- 
kvällar
Envikens församling bjuder 
även den här terminen in 
till tre kvällar för samtal 
om föräldraskapets glädje 
och utmaningar.

Sockenstugan, Enviken
Torsdagar 19.00–20.30
21 mars, 28 mars och 4 april

Det är både underbart och utma-
nade att vara förälder. Ibland upp-
står situationer då man känner sig 
vilsen och frustrerad; det blev inte 
alls som man hade tänkt sig, man 
förstår inte sitt barn eller sin part-
ner. Hur sätter man sunda gränser? 
Vad ska tillåtas och inte? Hur hittar 
man tillbaks när man gått vilse? Som 
förälder kan det vara fint att komma 

Ett processionskors för barn 
har skänkts till Sundborns 
kyrka av Sven Bengtsson. 
Korset tillverkades för knappt 50 år 
sen på en snickeriverkstad i Etiopien 
där Sven Bengtsson var verksam. 
Korset är tillverkat av ett etiopiskt trä-
slag som heter Baha, släkt med oliv-
träd.

Korsets skaft är av alm och har form-
givits och tillverkats i samarbete med 
Johny Christensen i Blixbo.

Fin gåva till Sundborns församling

samman, för att lyssna på och dela 
glädjen och vanmakten med andra.
Man behöver inte vara med alla 
kvällar, funkar det bara en gång 
är du lika välkommen ändå. 

Jenny Ärnlöv, präst och fyrbarns-
mamma, leder samtalet. Vi bjuder 
på enkelt fika. Ingen föranmälan. 
Vid frågor ring Jenny, 0246-79 89 25.
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Människor menade att han inte kunde  
beskrivas på något annat sätt än att han 
var Guds son. Berättelsen om Gud 
som kommit till jorden med budskapet 
att vi ska älska varandra, till och med 
våra fiender, spred sig vidare från den 
första generationens kristnas ihärdiga 
arbete.

Geografisk spridning
Men det skulle dröja innan kristendo-
men fick större spridning. I många år 
var det en tro som främst fanns i för-
samlingar i medelhavsområdet. Genom 
missionärer skulle kristendomen spri-
das vidare till Afrika, Europa och vidare  
österut i Asien. Så småningom kom 
kristendomen även västerut, genom de 
upptäcksresande.

För många människor är kristendomen 
en tro som har främst med västerlandet 
och dess kultur att göra, men idag finns 
inte längre de flesta kristna i norr och 
väst, utan i syd och öst.

I Afrika och Asien växer kristendomen 
idag starkt, trots de förföljelser som 
finns på olika platser. Organisationen 
Open Doors, som arbetar för förfölj-

Den världsvida kyrkan

Den kristna kyrkans historia börjar för lite mer än tvåtusen 
år sedan, i det heliga landet, med en man som hette Jesus. 
Han skulle påverka världen mer än vad någon gjort tidigare 
– ja till och med vår tideräkning utgår från honom.
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da kristna, har en lista över 50 länder 
där det är svårast att vara kristen idag. 
De fem värsta länderna är 2019 Nord- 
korea, Afghanistan, Syrien, Somalia,  
Libyen och Pakistan.

Kristendomen har inte varit en begrän-
sad rörelse till en plats eller en kultur, 
utan är till sitt väsen utåtriktad och 
missionerande. Det glada och goda 
budskapet om Jesus ska spridas till 
fler människor, som han själv ber oss i  
Missionsbefallningen. ”Gå därför ut 
och gör alla folk till lärjungar, döp 
dem i Faderns, Sonens och den Heliga  
Andes namn, och lär de att hålla alla de 
bud jag har gett er.”

Vi har tre vänstift i världen
Våra församlingar i Svärdsjö, Enviken 
och Sundborn är en del av kyrkan värl-
den över. Vi är en gränsöverskridande 
gemenskap av människor i alla länder, 
som delar samma tro. Tron tar sig olika  
uttryck beroende på vilken tradition 
vi hör till, och beroende på var vi bor, 
men vi hör samman med varandra.

Den världsvida kyrkan tar sig en slags 
form genom de vänstift som Västerås 

stift, som vi tillhör, har: Gloucester stift 
i England, Lebombostiftet i Mocam-
bique och Karagwe i Tanzania. Glou-
cester och Lebombo hör till den ang-
likanska kyrkogemenskapen, medan 
Karagwe är ett lutherskt stift.

Med jämna mellanrum kommer besö-
kare från våra vänstift till oss. I februari 
var en grupp präster och präststudenter  
från Mocambique i Faluområdet, som 
ett exempel.

Vi lär av varandra
Vänstiften kan stötta varandra på olika 
sätt: genom utbyten, genom inspira-
tion, genom bön. Vi kan lära av varan-
dra och se hur kyrkan tar sig uttryck på 
olika platser av världen. Kyrkorna ställs 
inför olika utmaningar beroende på  
lokala förutsättningar, och det är läro-
rikt att se de vägar som kyrkorna väljer.

Kristendomen är en världsvid gemen-
skap, där vi hör ihop med varandra, 
där vi får stötta varandra och lyfta fram 
varandra i bön. ”Så är vi, fastän många, 
en enda kropp, ty alla får vi del av ett 
och samma bröd”.

Kalle Bengtz
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Samma himmel.  
Samma rättigheter.  
Verkligheten ser olika ut.

900 1223
Swisha din gåva till
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Stöd Svenska kyrkans internationella arbete
Var med i kampen för människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof. 
Tack!

”Kyrkan” heter Svenska kyrkans 
app för barn i förskoleåldern.  
I den kan du besöka en kyrka 
för att bland annat spela på 
orgeln, hälla vatten i dopfunten 
och måla ett kyrkfönster.  
Det finns även tre korta filmer.
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Det är en riktigt bra märk-
ning som garanterar att 
produkten är producerad  
under mänskliga förhållan-
den. Fair Trade-märkta 
produkter bidrar till att 
odlare och anställda i fattiga 
länder får förbättrade livs-
situationer, genom skäliga 
löner och goda handelsavtal.
Odlarna får även en premie, som ska 
komma lokalsamhället till nytta, genom 
att investeringar kan ske i exempelvis 
nya skolor eller i hälsovård. Beslutet 
om hur pengarna ska användas tas av 
odlarna.

Fair Trade märkta produkter mot-
verkar dessutom barnarbete och  
diskriminering och innebär en miljö- 
hänsyn i produktionen.

Läs gärna mer på kyrkaforfairtrade.se.  
Därifrån är informationen om Fair 
Trade hämtad.

Att välja Fair Trade är ett enkelt sätt att 
göra världen bättre på! Ett sätt att om-
sätta kristen tro i praktiken, att vi får 
vara Guds händer på jorden!

Svärdsjö och Enviken är Fair Trade- 
diplomerade sedan tidigare, och nu blir 
även Sundborn en del av arbetet för 
Fair Trade. Diplomeringen delas ut av 
Sveriges kristna råd och för att få del 
av denna behöver församlingarna upp-
fylla ett antal kriterier. Bland annat ska 
allt kaffe och te som serveras vara Fair 
Trade-märkt, kunskap ska spridas om 
Fair Trade, församlingarna ska ordna 
utåtriktade aktiviteter och samverka 
med andra aktörer kring Fair Trade.
Sundborns församling blir Fair Trade- 
diplomerade vid mässan den 7 april i Sund-
borns kyrka.

Har du sett 
den här 
märkningen  
i butiken? 
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Ökad tillgänglighet till kyrkan 
i Sundborn har diskuterats 
länge, men nu har det för-
verkligats med en ramp.
Trappan till huvudingången har flyttats 
ut en meter vilket medfört att avsatsen 
utanför dörren kunnat göras större. 
Samtidigt har den höga tröskeln tagits 
ner, så nu är det mera framkomligt för 
rullstol, rollator och barnvagn.

Arbetet är bra utfört av Magnus Eriks-
son DM Mark och konsult i Borlänge. 
Ett rejält stenjobb med bra kunnande 
som även antikvarierna är nöjda med. 
Det är ju alltid känsligt att förändra 
i anslutning till en historisk kyrko-
byggnad. 

Räcket har Carinas smedja, också från 
Borlänge, tillverkat och monterat på 
plats.

Nu kan alla  
ta sig in i kyrkan
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PÅSKEN I ENVIKEN
STILLA PÅSKDAGAR  
PÅ SKOGLUNDSGÅRDEN  
18-22 APRIL
Vi vill att fler ska få ta del av 
vårt digra gudstjänstutbud 
under påskhelgen! 
Därför går vi i år ut med en lite bredare 
inbjudan och ger den som önskar möjlig-
het att fira hela påskhelgen med oss här i 
Envikens församling  med logi på lugna, 
fina Skoglundsgården. 

Utöver våra gudstjänster blir det någon 
gemensam övning varje dag, men mest 
egen rekreationstid för kropp och själ. 
Gemensam frukost, övriga måltider själv-
hushåll. Mer detaljerat program kom-
mer senare, se hemsidan, annonser och 
affischtavlor. Kostnad: 1 000 kr för hela 
vistelsen alt. 300 kr/dygn.

Är du själv intresserad eller vet 
någon som kan vara det? 
Sprid gärna informationen utanför pasto-
ratets gränser. Anmälan senast torsda-
gen den 28 mars. Först till kvarn gäller. 
Minst 8 och max 15 deltagare. 

För mer information  
kontakta Jenny Ärnlöv 0246-79 89 25
jenny.arnlov@svenskakyrkan.se 

Söndag 14/4 kl. 15.00 
Palmsöndags-Messy Church 

Måndag 15/4 kl. 19.00 
Passionsandakt, Sockenstugan

Tisdag 16/4 kl. 19.00 
Passionsandakt, Missionskyrkan

Onsdag 17/4 kl. 19.00 
Passionsandakt

Torsdag 18/4 kl. 18.00 
Skärtorsdagsmässa

Fredag 19/4 kl. 11.00 
Långfredagsgudstjänst, 
Kyrkokören

Söndag 20/4 kl. 11.00 
Påskdagsgudstjänst, 
Björkboda blås, Kyrkokören

Måndag 21/4 kl. 11.00 
Ekumenisk gudstjänst i Envikens 
missionskyrka (gemensam 
Emmaus-vandring kl.10.30 
från sockenstugan)

Mycket blir lite mer ...
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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



12

Mars
Söndag kl 15.00 
GUDSTJÄNST 
Lumsheden

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

Söndag kl 18.00 
GUDSTJÄNST
Sundborn, kyrkokören

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken

Söndag kl 11.00 
MÄSSA 
Svärdsjö

Söndag kl 11.00 
TEMAMÄSSA KRING 
FRÄLSARKRANSEN
Sundborn

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, PRO-kören. 

Söndag kl 11.00 
FAMILJEGUDSTJÄNST 
Svärdsjö, Joykids. Lunch 
i Sockenstugan.

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

Söndag kl 18.00
MÄSSA
Sundborn

Onsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Församlingsgården Svärdsjö

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Svärdsjö. Konfirmandjubileum, 
50 år sedan konfirmation.

Söndag kl 11.00 
GUDSTJÄNST
Sundborn, kyrkokören

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl 18.00 
MUSIK VID HELGSMÅL 
Enviken

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

Söndag kl 18.00 
MUSIKGUDSTJÄNST
Svärdsjö

Kalendarium

20

7

28

Fastlagssöndagen

3

Andra söndagen 
i fastan

17

24
Jungfru Marie 
bebådelsedag

14
30

Första söndagen 
i fastan

10

Andra söndagen 
i fastan

17

21

31
Midfasto- 
söndagen
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Med reservation för tryckfel och ändringar.
Se hemsidan, affischer och annonsering 
i tidningen för senaste information och 
vem som är tjänstgörande präst.

16

Palmsöndagen

14

11

April
Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl 11.00 
TEMAMÄSSA KRING 
FRÄLSARKRANSEN 
Sundborn, Fairtrade certifiering

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00 
GUDSTJÄNST
Sundborn

Söndag kl 15.00 
MESSY CHURCH
Enviken, Tonfåglarna. 

Söndag kl 18.00 
STILLA GUDSTJÄNST
Svärdsjö

Måndag kl. 19.00 
PASSIONSANDAKT 
Enviken Sockenstugan

4 Tisdag kl. 19.00 
PASSIONSANDAKT
Enviken, Missionskyrkan

Onsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Församlingsgården Svärdsjö

Onsdag kl. 19.00 
PASSIONSANDAKT
Enviken

Torsdag kl 18.00 
MÄSSA
Svärdsjö

Torsdag kl 18.00 
MÄSSA
Enviken

Torsdag kl 19.00 
MÄSSA
Sundborn, kyrkokören

Fredag kl 11.00 
GUDSTJÄNST
Enviken, kyrkokören. 

Fredag kl 11.00 
GUDSTJÄNST
Sundborn

Fredag kl 15.00 
GUDSTJÄNST
Svärdsjö, kör. 

Skärtorsdagen
18

Femte sön- 
dagen i fastan

7

Långfredagen
19

17

15
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Maj

9

16

Fjärde söndagen 
i påsktiden

12

Andra söndagen 
i påsktiden  

28

25

Annandag påsk 

22

Med reservation för tryckfel och ändringar.
Se hemsidan, affischer och annonsering 
i tidningen för senaste information och 
vem som är tjänstgörande präst.

Söndag kl 11.00 
MÄSSA, EKUMENISK 
Svärdsjö

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Enviken , kyrkokö-
ren, Björkboda blås. 

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Sundborn, Kyrkokören. 

Måndag kl 11.00 
GUDSTJÄNST, EKUMENISK
Envikens missionskyrka, påskkören.
Vandring startar kl 10.30 
från Sockenstugn.

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl 15.00 
MÄSSA
Lumsheden

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

April
Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00 
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl 16.00 
GUDSTID 
Enviken

Söndag kl 18.00 
GUDSTJÄNST
Sundborn

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Sundborn, Kammarkören 
musikaliska Stockholm

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

Söndag kl 18.00 
MÄSSA
Svärdsjö

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken, kyrkokören.

2

Tredje söndagen 
i påsktiden

5
Påskdagen
21
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Kristi himmels-
färds dag

30

Det händer i våra kyrkor

Från den 15 januari 2019 
har den offentliga toaletten 
i vaktmästeribyggnaden vid 
Svärdsjö kyrkogård stängts 
permanent. Besökare hän- 
visas till de toaletter som  

finns i Svärdsjö Kyrka.

Femte 
söndagen 
i påsktiden

19 Söndag kl 11.00 
FAMILJEGUDSTJÄNST
Svärdsjö, Joy, lunch i 
Sockenstugan.

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl 18.00 
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Sundborn

Söndag kl 15.00 
MESSY CHURCH
Enviken, Tonfåglarna. 

Söndag kl 18.00 
MUSIKGUDSTJÄNST
Svärdsjö

Torsdag kl 08.00 
GÖKOTTA
Skoglundsgården, Enviken, 
blåsare. 

Torsdag kl 09.00 
GÖKOTTA
Svärdsjö Gammelgård, spelmän.

Torsdag kl 11.00 
GUDSTJÄNST
Sundborn

23

25

Bönsöndagen

26 Onsdag 29 maj
kl 16.00 Svärdsjö kyrka
kl 18.00 Envikens kyrka

Vi samlas i kyrkan för en kort cermoni 
som avslutas med att anhöriga 
tar med urnan ut till graven.

Anmäl deltagande på 
0246-79 89 01 senast 23 maj.

Gemensam 
urnnedsättning
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Skriften Om begravning förklarar hur 
begravning fungerar i Sverige, vad  
begravningsavgiften innebär och vad 
som ingår i begravningsavgiften.

En bilaga i mitten har rubriken Mina 
önskemål. Där kan du skriva ner hur du 
vill ha det med din begravning – till stöd 
för dem som ska ordna med det prak-
tiska.

Fråga efter ett exemplar hos din för-
samling eller skriv ut den från pastora-
tets hemsida under begravningsverk-
samhet.

Hur vill du begravas?

De vanligaste begravningsformerna är 
kistbegravning i kistgravplats och 
urnbegravning i urngravplats. Den 
eller de som innehar gravrätten ansva-
rar då själva för skötseln av gravplatsen. 
Man kan också mot betalning uppdra 
åt församlingen att vårda graven. 

Minneslunden är en anonym begrav-
ningsform. De som gravsätts där har 
ingen egen gravplats och ingen grav-
sten eller annan gravvård. I stället 
finns det anvisade platser för placering 
av lösa blommor eller gravljus av en-
gångskaraktär. Här gravsätts askan efter 
kremering utan närvaro av anhöriga. 

Askgravplatser har blivit allt vanli-
gare. Begravningsformen har likheter 
både med minneslund och med urn-
gravplats. På askgravplatsen får man en 
egen gravplats, med plats för två askor, 
och med en bronsplatta där namnet 

graveras in. Skötseln ombesörjs av för-
samlingen, och de anhöriga kan endast 
sätta snittblommor i vas samt tända 
ljus vid graven. 
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Som gravrättsinnehavare i Svärdsjö, Enviken och Sundborns 
pastorat är du/ni välkomna att teckna gravskötselavtal.

Vi erbjuder två varianter av gravskötselavtal:

1-årsavtal Avtalet gäller ett år med automatisk förlängning ett år i taget under 
gravrättstiden. Pastoratet skickar en faktura varje år till dess att avtalet sägs upp.

Avräkningsavtal Avtalet gäller för en minsta tid av fyra år och därefter så 
länge kapitalet räcker beroende på hur stor summa som betalades när avtalet 
tecknades. Lägsta belopp för att teckna ett avräkningsavtal är 10 000 kr.  
Gällande årsavgift dras från avräkningskontot. Ett kontoutdrag på kvarvarande 
saldo skickas varje år till gravrättsinnehavaren.

Gravskötselavgifter år 2019
Blompaket nr 1: 1-2 stora blommor och 3-5 mindre blommor 700 kr 

Blompaket nr 2: 3-4 stora blommor och 6-8 mindre blommor 800 kr

Blompaket nr 3: 5-6 stora blommor och 10-14 mindre blommor  930 kr

Extra tillval   Höst/vinterdekoration: Ljung   55 kr/st 

Följande ingår i ett gravskötselavtal
Vårstädning, omgrävning, vid behov påfyllnad av jord, gödsling, plantering av 
sommarblommor, vattning, ogräsrensning, enklare riktning av gravstenen samt 
borttagande av vissna snittblommor som anhöriga har placerat på graven. 

Komihåg att gravstenen är gravrättsinnehavarens egendom och att dubbning av stenen ska skötas 
och bekostas av gravrättsinnehavaren.

Vi kan hjälpa till 
med gravskötseln

För bokning av gravskötselavtal, kontakta: 
kamrer Karin Norling på tel 0246-79 89 02 eller mail karin.norling@svenskakyrkan.se 
och meddela vilken storlek på blompaketet ni önskar.
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Lunchträff
Församlingsgården i Svärdsjö
tisdagar kl. 11.30-13.00

Datum: 26 mars, 23 april och 28 maj
60 kr för vuxen, gratis för barn

Gemenskap

Lilla lila fjädern,  
Syföreningen  
i Svärdsjö församling
Svärdsjö församlingsgård, 
kl 13.30-15.00
Torsdagar ojämna veckor 
31januari - 11 april
Tag gärna med eget symaterial. 

Familje- 
gudstjänster
i Svärdsjö kyrka
söndag 17 mars kl. 11.00
söndag 19 maj kl. 11.00
efteråt serveras lunch i Sockenstugan.

Vill du vara med och påverka? 
Nu har du möjlighet att vara med och ge oss en bild av hur vi

 fyller församlingen med ännu fler bra mötesplatser.

Filmkväll kl. 18.30 
Svärdsjö församlingsgård
Onsdag 13 mars    ”Tårtgeneralen”

Onsdag  24 april     ”Den Unga Astrid”
Gunnel Frid, Astrid Lindgren-kännare, 
kommer till filmkvällen som gäst.

VÄLKOMMEN PÅ TÄNKARVERKSTAD 
onsdag 20 mars kl.18.00 på Församlingsgården. Vi börjar med mässa.

Föreläsningar?

Existentiell  
hälsa?

Kreativt 
skapande? 

Retreater?
Helig 
dans? 

Vuxen 
konfirmation? 

Projekt kring 
miljöarbete?

Andlig vägledning? 

Stilla stunder 
i kyrkan? 

Mindful-
ness?

Anmälan: Camilla Vallhagen 0246-79 89 11 eller camilla.vallhagen@svenska kyrkan.se
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Messy Church
– ett annat sätt att fira gudstjänst! 

Vi samlas kring ett tema, skapar och 
upplever tillsammans, har en andakt 
och äter en måltid, i Enviken.

Ingen avgift. 
Vi tar upp kollekt i kyrkan för maten.

Söndag 14 april kl. 15.00-17.00

Söndag 26 maj kl. 15.00-17.00

Syföreningen
kl.13.30-15.00

Sockenstugan i Enviken
Öppet för alla som vill ha  
en stunds social samvaro.  
Kaffe och smörgås.
12 mars i Sockenstugan  
9 april Utflykt till Birgittasystrarna  
i Hosjö. 
För mer information ring Jenny, 
tel 0246-79 89 25.

Frukost i Sockenstugan
Lördagarna 30 mars och 25 maj 
klockan 8.30-10.00
kostnad 20 kr

Fyller du 80 år  
under 2019?
Envikens blomsterfond har beslutat 
att, i stället för att uppvakta försam-
lingens kyrkotillhöriga 80-åringar i 
Enviken med en blomma, bjuda in till 
en gemensam fest. Den kommer att 
äga rum efter sommaren – men före 
älgjakten! 
Alla berörda kommer naturligvis att få 
en personlig inbjudan! 

Gudstjänst 
på Lyssfallet
kl. 15.00

Söndag 24 mars
Skärtorsdagsmässa 18 april 
Söndag 12 maj 

Fondmottagning
Torsdagar 10.00–12.00
i Sockenstugan Enviken.

Musik vid helgsmål
i Envikens kyrka
Lördag 30 mars kl 18.00
Lördag 25 maj kl 18.00
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Arbetskretsen
Träffas onsdagar udda veckor 
Sundborns Församlingshem
kl. 13.00

Samvaro över en kopp kaffe. 
Handarbeta om du vill.

Kyrktaxi 023-600 59 
Kostnadsfritt till alla våra 
aktiviteter i Sundborn.
Ring Engkvist taxi och beställ 
gärna en dag i förväg.

Gemenskap

Gåva till någon fond? 
Ring Mia Söderlund 023-669 63 04

SOPPLUNCH  
I FÖRSAMLINGSHEMMET
Sundborn, kl. 12.00, pris 60 kr

Onsdag 6 mars, 3 april och 29 maj

Vill du hjälpa till att låsa kyrkan i sommar?
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 Mia Söderlund på 023-669 63 04

Konsert i Sundborns kyrka
Kammarkören musikaliska, 
Stockholm
Lördag 11 maj kl 18.00
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Det är en tydlig övergripande enhet, 
där församlingsråden kan ta till vara på 
det som lokalt känns mest viktigt att 
lyfta fram i våra församlingar. Det ger 
oss alla möjlighet att ta del av en bred 
verksamhet. Vi vill ju att alla, oavsett  
vilka vi är, ska kunna känna oss väl- 
komna och hemma överallt.

Bred verksamhet
Några exempel känns bra att få nämna.  
I Enviken har Torsdagsmässan, som  
är en enkel kort välkomnande mässa, 
blivit välbesökt. Messy Church för 
barnfamiljerna är också ett nytt väl-
kommet alternativ. I Svärdsjö kan 
man en gång i månaden besöka Ons-
dagsmässan och dela gemenskap med 
Kyrkans Unga och konfirmanderna.  I 
Sundborn finns Temamässa i samband 
med konfirmandundervisningen med 
utgångspunkt från frälsarkransen.

Detta var bara några exempel men det 
finns så mycket mer. Gör gärna ett 
besök på hemsidan eller bläddra här i 
Församlingsbladet 

Våra fastigheter
På fastighetssidan är det full aktivitet  
med att upprätta ett fastighetsregister.  
Det utförs enligt de riktlinjer som 

Svenska kyrkan angivit centralt.  
Registret gör det lättare för oss att hålla  
vår vård- och underhållsplan aktuell 
som grund för ett väl skött underhåll 
av alla våra byggnader. Eftersom vi 
har äldre byggnader, tänker då främst 
på pastoratets fem kyrkor, kan vi söka 
antikvarisk ersättning centralt för vissa  
åtgärder. Är Svenska Kyrkans bygg-
nader registrerade på samma sätt blir 
bidragen mer rättvist fördelade. Vi har 
fått hjälp utifrån att scanna våra kyrkor.

Carl Larsson
Det är 100 år sedan Carl Larsson avled  
och det kommer självklart att upp-
märksammas under året. Om du inte  
har varit i Församlingshemmet i Sund-
born kan du börja där och se den fina 
porträttsamlingen.

Välkommen mars
Så är mars här. Det tycker jag är en fan-
tastisk månad. Ljuset har återvänt och 
dagarna blir längre. Sol- värmen känns 
tydligt, snö- och iskristaller gnistrar. Ta 
vara på de fina dagarna och unna dig 
att njuta.  

Hans Matsols
ordförande kyrkorådet 

Från Kyrkorådet

Nu kan vi fira att det är ett år sedan Svärdsjö, Envikens och 
Sundborns pastorat bildades. Under det första året har den 
nya organisationen byggts upp i den riktning som vi önskade. 
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Under mars avslutar Camilla 
Nyberg, präst i Sundborn, 
och Sofia Pekkari, kantor i 
Svärdsjö, sina tjänster i pas-
toratet för nya utmaningar i 
andra församlingar. 

Camilla avtackades i mässan 17 februari 
och Sofia kommer att avtackas i familje-
gudstjänsten i Svärdsjö 17 mars.

Vi riktar ett stort tack till Camilla och 
Sofia för deras arbete i vårt pastorat 
och önskar dem båda allt gott i fram-
tiden!

Kalle Bengtz, Kyrkoherde

Personalförändringar

Camilla Sofia

Ny bokning från 1 april
Välkommen att boka dop, vigsel och begravning 
i våra kyrkor i Svärdsjö, Enviken och Sundborn 
på 0246-79 89 00 (växel) 8.00-16.00 eller  
svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Övriga ärenden 0246-79 89 01  
(Lena Halvars Hedman)

Urnnedsättning bokas via vaktmästaren på den 
kyrkogård där nedsättningen av urnan ska ske.
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FÖRSAMLINGSEXPEDITION 
Soldatvägen 12, 790 23 Svärdsjö

svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Växel, bokning av dop, vigsel och begravning i kyrkorna  0246-79 89 00
Lena Halvars Hedman - övriga ärenden  0246-79 89 01

Besökstid tisdag - torsdag 13.00–15.00

Kontaktuppgifter till oss

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Präster
Kalle Bengtz, kyrkoherde  kalle.bengtz@svenskakyrkan.se    0246-79 89 06
Jenny Ärnlöv, Enviken jenny.arnlov@svenskakyrkan.se 0246-79 89 25
Präst, Sundborn – vakant     
Camilla Vallhagen, Svärdsjö camilla.vallhagen@svenskakyrkan.se 0246-79 89 11

Musiker
Kantor, Svärdsjö – vakant    
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
Torsten Byström,  torsten.bystrom@svenskakyrkan.se 0246-79 89 16
kyrkogårds och fastighetschef 
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@svenskakyrkan.se
Kyrkorådet

Fondmottagning i Enviken: 
torsdagar kl.10.00-12.00.
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Verksamheter - varje vecka!

Svärdsjö församling:
Öppen förskola barn 0-6 år tillsammans med vuxen 
måndagar och onsdagar kl 9.00-12.00

Barnkör Joykids klass 1-3. Kontakt: Johan Halvarsson

Barngrupp JOY klass 4-6. Torsdagar kl. 14.30–17.30 Kontakt: Johan Halvarsson

Ungdomsgrupp för dig som är 13-30 år onsdagar kl. 18.00–21.00. Kontakt: Johan Halvarsson

Svärdsjö Kyrkokör  torsdagar kl. 19.00-21.00 Kontakt: Walters Börje Edenius  070-666 96 55

Sundborns församling:
Öppen förskola barn 0-6 år tillsammans med vuxen  
tisdagar och fredagar kl. 9.30-12.00 Kontakt: Mia Söderlund  

Barnkör Kontakt: Margareta Hälleberg Störling

Tisdagsklubb/Torsdagsklubb för skolbarn klass 1-6 Kontakt: Mia Söderlund 

Sundborns kyrkokör Kontakt: Margareta Hälleberg Störling

För information, starttid och anmälan, se hemsidan.

Envikens församling:
Öppen förskola barn 0-6 år tillsammans med vuxen  
tisdagar och fredagar kl. 9.00-12.00 Kontakt: Maria Emanuelsson

Barnkör Tonfåglarna Kontakt: Maria Emanuelsson
Tisdagar kl. 13.30–15.00 klass 2 och 3
Onsdagar kl. 15.00–16.00 klass F och 1

Barngrupp JOY klass 4-6. Torsdagar kl. 14.30–17.30 Kontakt Maria Emanuelsson

Envikens kyrkokör torsdagar kl. 19.00-21.00 Kontakt: Jonas Pehrs

Björkboda blås tisdagar kl. 18.30-20.00 Kontakt: Jonas Pehrs

Nästa nummer kommer i slutet av maj!


