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Välkommen julen
Vi går en mörk och samtidigt ljus tid till mötes. 
I kyrkan lyser ljusen och samvaron upp i jule- 
tid. Men julen kan även innebära ensamhet 
och att allt inte blir som man tänkt sig.

Läs mer om advent och jul  
på sid 4-7

Minneslunden i Enviken sid 3

Konfirmation idag sid 9

Kalendarium sid 12-15

Gudstid i Enviken sid 16
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Ansvarig utgivare: Kalle Bengtz
0246-79 89 00

www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat

Nu står vi inför en av de stora hög- 
tiderna under kyrkoåret, advent och 
jul. En tid när många människor söker 
sig till kyrkorna och den särskilda stäm-
ning som finns med alla tända ljus, de 
omtyckta julpsalmerna och berättelsen 
om julens mirakel, Jesusbarnet i krub-
ban. Gud kommer till jorden genom 
det lilla, värnlösa barnet för att berätta 
om sin kärlek till oss och för att sprida 
budskapet om hur vi ska leva i fred och 
försoning med varandra.

Barnen var en av de mest utsatta grup-
perna under Jesu tid och så är det fort-
farande idag. När det blir krig och kon-
flikter är barnen de som far mest illa. 
Särskilt svår är utsattheten för flickor, 
som föds in i förtryck och orättvisor 
på grund av deras kön. Världen över 
har flickor sämre möjligheter till utbild-
ning, sjukvård och försörjning. Dessut-
om lever en del också under hotet att 
utsättas för sexuellt våld eller köns-
stympning.

Från första december till trettondag jul 
har Svenska kyrkans internationella ar-
bete insamlingen ”En flicka är född”, 
där vi får möjlighet att skänka en gåva 

som går till arbetet för flickors rättig-
heter i hela världen. Ingen flicka ska 
utnyttjas eller kränkas på grund av sitt 
kön!

Tillsammans får vi vara Guds händer i 
världen och arbeta för en rättvis värld 
där män och kvinnor i alla åldrar har 
samma möjligheter och där människo-
värdet värnas. Varje individ är skapad 
till Guds avbild och har ett unikt värde, 
oavsett kön.

Under flera av söndagarna kommer 
vi att ta upp kollekt till detta viktiga 
ändamål. Det finns även möjlighet att 
swish:a ett bidrag till 9001223.

Vi får göra det som vi kan för att bud-
skapet om fred på jorden ska få fäste, 
både i vårt närområde och i hela värl-
den! Med de orden önskar jag er alla en 
glad och fridfull adventstid!

Kalle Bengtz
Kyrkoherde

En flicka är född

Vet du någon som inte får sitt Församlingsblad? Kontakta oss. 
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Söndagen den 3 februari klockan 11.00
Sundborns kyrka

”Himmelen inom”
En svensk folkmässa  

av Anders Nyberg
Körsångare från pastoratet

Instrumentalister

Minneslunden på Envikens kyrkogård 
har genomgått en renovering. Ny plan-
tering, springbrunn och ljusbärare, allt 
med Klockarnässjön som fond. Vår 
förhoppning är att minneslunden ska 
vara en vacker, stilla och tröstande plats 
– för alla som behöver en sån plats. 

Vi vill samtidigt vädja till alla att res-
pektera de föreskrifter som gäller för 
minneslunden: Placera era gravljus 
i ljusbäraren, inte i gruset nedanför 

eller någon annanstans. Undantag en-
dast under allhelgonahelgen. Vill man 
lämna blomster är det snittblommor 
som gäller, i de vaser som finns på 
kyrkogården.  Blomkrukor och andra 
minnesförmål kommer att tas bort, då 
det tyvärr fort ser skräpigt ut. Allt för 
att minneslunden ska var en vacker, 
stilla och tröstande plats. 

Jenny Ärnlöv, präst

Minneslunden i Enviken

Stöd Musikhjälpen!

Stöd Musikhjälpen!

Stöd Musikhjälpen!

Stöd Musikhjälpen!

Alla har rätt att funka olika. Din musik räddar liv.

Insamlingen Musikhjälpen är ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen.musikhjälpen.se

13/12 Veckomässa med Lucia- sång Envikens kyrka kl.18.00 16/12 Frukost i Envikens Sockenstuga kl. 8.30
Insamling till Musikhjälpen som i år har temat: Alla har rätt att funka olika. Till förmån för funktions-hindrade barn i fattiga länder. 

#mh2018
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Var kommer begreppet stjärnfamilj ifrån?
Ingrid Engarås såg att det behövdes ett samlingsbegrepp för många 
olika sorters familjekonstellationer. Ett inkluderande begrepp som 
inte värderar olika sorters familjer som bättre eller sämre. 
2009 myntade hon så begreppet stjärnfamiljen och samma år 
kom ordet med på Språkrådets lista över nya ord.

Begreppet handlar om att varje människa kan liknas vid en stjärna, strålande, unik, 
med förmågan att själv välja sina relationer och definiera sin familj. Vikten läggs på 
innehållet i relationen, istället för kön, antal personer eller biologiskt släktskap.
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Hur blir det i år? 
Det är en brännande fråga och den behöver lösas. 
När jag hör andra berätta om jular som samlar samma 
människor, på samma plats, med samma traditioner så 
känner jag att det är ju just så jag skulle vilja ha det. 

Men det är inte så mitt liv ser ut. Som 
del av en stjärnfamilj så är det ett evigt 
pusslande, de val man gör får konse-
kvenser för många och på något sätt 
hör man ihop med människor man 
kanske egentligen inte känner. 
Barnen blir dörren som gör att det står 
öppet mellan de nya familjekonstel-
lationerna. Överhuvudtaget så är den 
där frågan hur man hör ihop central 
också i det mindre sammanhanget. Hur 
hör vi ihop, du och jag, och dina och 
mina barn? I grunden så handlar det ju 
om att välja varandra, att vilja varandra. 
Och att hitta nya sätt att tydliggöra till-
sammanstiden. På något sätt är det dit 
man måste nå, först då bygger man fa-
milj och gemenskap. 

Jag tänker ofta att det krävs verkliga 
levnadskonstnärer bland både barn 
och vuxna för att få den ekvationen att 
gå ihop. Lite överraskande kanske, blir 
krubbans värld vår bundsförvant. Vi 
tänker ofta att den är sinnebilden för 
kärnfamiljen men Josef  är där och hör 
ihop med Maria och Jesus för att han 
gjort ett val. I denna tidiga beskrivning 
av en familj med en bonuspappa så  
lyser stjärnan extra starkt och visar 
Guds närvaro.  I det brokiga, det stö-
kiga, det som blir på ett annat sätt än 
rådande normer, där finns Gud med 
en särskild lyskraft och hjälper oss att  
öppna oss för varandra och kärleken.

Camilla Vallhagen, präst 
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Kyrkoåret börjar första advent
Kyrkan har en egen kalender, som 
kallas för kyrkoåret. Kyrkoåret börjar 
med första advent.    

Adventsstjärnorna påminner om 
Betlehemsstjärnan
Adventsstjärnorna som lyser i många 
fönster påminner om stjärnan som lyste  
ovanför stallet i Betlehem där Jesus 
föddes. Det berättas nämligen, att när 
han föddes tändes en stjärna på himlen.

Ljus lyste upp den mörka vägen
De adventsljusstakar vi har i våra föns-
ter har inte någon koppling till bibeln. 
De kommer i stället av en gammal tra-
dition, då folk tände ljus i fönstren på 
juldagens morgon. Det gjorde man för 
att lysa upp vägen för dem som gick eller  
åkte till julottan, den gudstjänst som 
börjar tidigt, innan solen har gått upp.    

Händelser i Jesus liv
Under de fyra veckorna i advent läser 
vi i kyrkan varje vecka nya bibeltexter, 

som berättar om olika tider och hän-
delser i Jesus liv. 

Första advent  
Jesus kommer med räddning
Bibeltexterna för första advent handlar 
om glädje och fest i Jerusalem. 
Folket hade länge varit förtryckta av 
romarna, som hade makten, men nu 
hade de hört att det väntades en ny 
kung. Äntligen skulle den nya kungen 
komma!
De sjöng ”Hosianna”, som betyder 
”rädda oss”, en hälsningsfras som ofta 
användes på bibelns tid när man mötte 
kungen. I kyrkan sjunger vi fortfaran-
de ”Hosianna”, för att hälsa Jesus väl-
kommen.

Kungen red på en åsna
Folket hade många föreställningar om 
hur den nya kungen skulle vara, men 
i Jesus visas att Gud kommer till oss 
på ett sätt bortom alla våra bilder och 
föreställningar.

Följ med 
genom advents- och jultiden
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Andra advent  
Vad Guds rike är
Den andra söndagen i advent berättar 
bibeltexterna om Guds rike.
”Guds rike” är något helt annat än de 
riken – länder – som finns i vår synliga 
värld. Guds rike har inga gränser eller 
hinder. Det är i stället ett osynligt rike 
som kan finnas inom oss och vår värld.
Medan människor med vapen kan 
försvara åsikter och landgränser, talar 
Guds rike om att kärlek kan och vill 
förändra.

Tredje advent 
Någon visar vägen
Den tredje söndagen i advent berättar 
bibeltexterna om Johannes Döparen. 
Ibland behövs det människor som går 
före och som visar andra vägen. En  
sådan människa var Jesus kusin, Johan-

nes, han som också kallades Johannes 
Döparen.
Johannes brann för att människor skulle  
omvända sig, och leva för Gud. Han 
banade väg för Jesus, och människorna 
fylldes av förväntan.

Fjärde advent 
Maria får uppdraget att bli 
mamma till Guds son
Maria var en ung kvinna som fick be-
sök av ängeln Gabriel. Gabriel sa till 
Maria att hon inte skulle vara rädd och 
berättade för henne att hon skulle föda 
Guds son och ge honom namnet Jesus 
som betyder ”Herren är räddningen”.
Nu börjar ett nytt kapitel för mänsk-
ligheten. Gud blir människa och föds 
som ett litet barn in i vår värld. 
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Julhelgens dagar 

Julafton 24 december
I Sverige börjar vi julfirandet re-
dan på julafton. Det beror på att 
helgen börjar klockan sex kvällen 
före helgdagen enligt gammal ti-
deräkning. I många församlingar 
är det julbön eller samling vid jul-
krubban för barnen på julafton.

Juldagen 25 december
Natten mellan julafton och jul-
dagen kan du fira midnattsmässa 
i många kyrkor. Den kallas ock-
så för änglarnas mässa, eftersom 
julevangeliet berättar att änglarna 
sjöng av glädje när de lämnade 
bud till herdarna om Jesu födelse. 
Tidigt på juldagens morgon firas 
julotta. Den kallas också morgon-
rodnadens mässa eller herdarnas 
mässa.  

Annandag jul 26 december
Annandag jul handlar bibeltexter-
na som läses i kyrkan om den he-
liga Stefanos. Han var den första 
martyren, alltså den första kristna 
som dödades för sin tro. 

Camilla Nyberg, präst

Tänd ljus, ett ljus skall brinna för hoppet på vår jord, 
Den skimrande planeten, den stjärna där vi bor. 
När några trotsar mörkret kan framtiden slå rot. 
Ett ljus är tänt för dagen, som vi ser framemot.   

Tänd ljus, två ljus skall skina, för kärlek och för tro,    
För dem som river muren och lägger ut en bro.     
När fången får sin frihet och flyktingen ett hem, 
Tänd ljus för dem som gråter, och de som tröstar dem.    

Tänd ljus, tre ljus skall flamma för alla som vill slåss 
för det som är rättfärdigt, de söker stöd hos oss.     
Förlora inte modet; trots allt är vi ju ett!   
Tänd ljus och bli en låga för sanning och för rätt. 

Nu strålar alla ljusen och lyser på vårt bord, mot 
timmermannen Jesus, som älskade vår jord  
så mycket att han sökte sig bort från himlens ljus       
och blev ett barn som växer ibland oss: Här är Gud. 

Psalm 856 i Psalmer i 2000-talet
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Under några timmar fick jag tillsam-
mans med ett femtontal ungdomar 
delta i konfirmationsundervisning-
en i församlingsgården i Svärdsjö. 
Prästen Jenny Ärnlöv, församlings- 
pedagogen Johan Halvarsson 
och konfirmationsassistenterna  
Alice och Bente inspirerade oss att 
både tänka och leka medan höst-
mörkret rullade in. 
Hur går konfirmationsundervisningen 
till idag? Min egen konfirmationstid 
för nästan femtio år sedan är i minnet 
en räcka grå månader, som inte lämna-
de något spår. Och nu är jag alltså här, 
på en stol, som en av tjugo i en ring, så 
att vi alla ser varandra. 

Konfirmation anno 2018/2019
Goda vänner berättade om dottern som inte alls var in-
tresserad av konfirmation men funderade ett varv till och 
anmälde sig tillsammans med några kompisar. Upplevelsen 
blev överraskande positiv och när jag hörde om det väcktes 
nyfikenheten. 

Men innan dess har vi fikat; smörgås 
och något att dricka allt eftersom vi har 
kommit till församlingsgården, mitt i 
Borgärdet. Och jag funderar om igen 
över vad man skulle kunna göra för att 
få den – och Hedenborg – att verkligen 
kännas som en del av centrum: en trap-
pa på området mot Borgärdesvägen, 
en lekpark eller tillsammansodling? 

Fika, Dagens fråga, Fruktsallad 
och glada skratt
Medan vi fikar berättar Johan att ung-
domarna redan har varit iväg på ett 
läger en helg för några veckor sedan 
på Skoglundsgården i Enviken och 
känner varandra också från skolan, 
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så stämningen är trygg. Två grupper 
är igång, en som träffas på onsdagar 
och en som träffas på helger en gång i 
månaden. Veckogruppen kommunice-
rar via Snapchat, vilket fungerar väldigt 
bra, men under själva träffarna är det 
skärmfritt.

Nu sitter vi alltså i ringen och Jenny 
ställer Dagens fråga som denna gång 
är att var och en i ringen ska nämna 
en film eller tv-serie som vi uppskat-
tar. Reglerna är att vi inte får skratta åt 
någon, bara med, inte avbryta och att 
vi får passa. Ungdomarna bollar med 
titlar, okända för mig, som är tom i hu-
vudet, men när det blir min tur säger 
jag Smultonstället av Ingmar Bergman 
från 1957. På något vis passar den här; 
historien om en gammal man, som fär-
das från Stockholm till Lund och sam-
tidigt genom sitt eget liv.

Sedan blir det lek: Fruktsallad! Kon-
firmationsassistenterna förklarar hur 
leken går till, alla förstår, men inte jag.  

Vi springer runt, det gäller att hitta en 
tom stol, och alla skrattar, jag också, 
för det är så himla roligt!

Diskussion om film, mera lek, 
regler och bud
Veckogruppen tittar på en hel del film 
tillsammans och pratar om innehållet. 
Just nu följer de en serie som heter 
The Bible, som visar de bibliska be-
rättelserna. Senast såg gruppen ett av-
snitt om Abraham och hans historia i 
Gamla Testamentet och nu diskuterar 
deltagarna vad som hände och vad det 
betyder. Johan ställer frågor och Jenny 
kopplar till vår egen nutidshistoria: an-
dra världskriget, judeförföljelser både 
före och efter, staten Israels tillblivelse 
och efterföljande konflikter. 

Nu är det dags för lek igen men jag 
som fortfarande är svettig efter den 
förra drar mig tillbaka en stund. Men 
stojet och de smittande skratten hörs.
Sedan är det tid för grupparbete. Med-
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an jag bläddrar i en bibel som är väl-
digt olik dem jag tidigare har sett, med 
frågor och bilder, en sådan jag önskar 
att jag hade haft under konfirmations-
tiden, diskuterar ungdomarna i grupp. 
I grupperna ska deltagarna prioritera 
fem lagar eller regler som bidrar till att 
ett land, en stat, fungerar. Under redo-
visningen refererar Jenny och Johan till 
Tio Guds bud och ställer frågor om vad 
som egentligen är viktigt i relationen 
mellan Gud och människa och mellan 
människor. Vi funderar och många av 
oss fortsätter nog att göra det.

Mässa och avstämning
Träffen avslutas denna gång med en 
mässa, en kort nattvardsgudstjänst. Så 
är det varannan vecka. Stora salen du-
kas snabbt om och blir ett kyrkorum 
med rader av stolar och tända ljus. Till 
mässan är alla församlingsbor välkom-
na och i kväll ansluter några till den-
na stilla stund, som blir ett fint avslut 

på detta möte mellan Gud, kyrka och 
ungdomar, så unga och med hela livet 
framför sig. Alla vill tända ett ljus i den 
stora ljusstaken av smide och tänka på 
någon kär person, så kön är lång. 

Jenny, Johan, Alice och Bente diskute-
rar efteråt hur träffen har fungerat. De 
är glada över ungdomarnas engage-
mang och förmåga att reflektera. Själv 
uppskattar jag att de bibliska berättel-
serna och Tio Guds bud kopplas till 
det liv vi lever idag, både här i Sverige 
och globalt, utan att relationen till den 
kristna tron tappas bort. 

Jag säger ”Hej då och tack för att jag 
fick delta!” och far hemåt med en glad 
och hoppfull känsla.

Satu Sundström, 
Ideell representant  

för Svärdsjö församling 
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December
Lördag kl 15.00 
ANDAKT på Stakgården,  
Lumsheden

Söndag kl 11.00 
ADVENTSGUDSTJÄNST
Svärdsjö, Kyrkokören.  

Söndag kl 11.00 
ADVENTSGUDSTJÄNST 
Enviken, Tonfåglarna, Kyrko- 
kören, Björkboda blås, kaffe.

Söndag kl 11.00 
ADVENTSGUDSTJÄNST 
Sundborn, Barnkören, Kyrkokören. 
Mottagande av processionskors 
för barn. Arbetskretsens försälj-
ning på kyrkbacken. Glögg.

Onsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Församlingsgården, Svärdsjö

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00 
TEMAMÄSSA 
kring frälsarkransen. 
Sundborn, konfirmander. 

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Enviken 

Söndag kl 18.00
MÄSSA
Svärdsjö

1
Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
med Luciasång. Enviken 
Insamlingskväll till förmån  
för Musikhjälpen. 

Torsdag kl 18.30 
LUCIAKONSERT 
Svärdsjö

Söndag kl 08.30 
MESSY CHURCH 
Enviken, Tonfåglarna

Söndag kl 16.00 
GUDSTJÄNST MED LUCIA
Sundborn, barnkör

Söndag kl 18.00 
MUSIKGUDSTJÄNST 
”Sjung in julen!”, Svärdsjö

Onsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Församlingsgården, Svärdsjö

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Torsdag kl 19.00 
JULKONSERT MED 
SOUNDBORNS
Sundborn
Pelle Gustafson, Staffan  
Lindfors, Maria Ähdel  
och Elisabeth Stjernberg
Fri entré, kollekt.

Söndag kl 11.00
MÄSSA 
Sundborn 

Kalendarium

23
Fjärde söndagen 

i advent

13

5 19

Första söndagen  
i advent

2

Andra söndagen 
i advent

9

16
Tredje söndagen 

i advent

6 20
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Juldagen

25

Måndag kl 10.00 
GUDSTJÄNST KRING 
KRUBBAN 
Svärdsjö, barnkör  

Måndag kl 11.00 
GUDSTJÄNST PÅ LYSSFALLET 
Enviken, Kyrkokören

Måndag kl 11.00 
GUDSTJÄNST KRING 
KRUBBAN
Sundborn 

Måndag kl 11.15 
GUDSTJÄNST PÅ  
KÄLLEGÅRDEN 
Svärdsjö

Måndag kl 23.00 
JULNATTSMÄSSA 
Svärdsjö, Kyrkokören 

Tisdag kl 06.00 
JULOTTA
Enviken, Kyrkokören 

Tisdag kl 06.00 
JULOTTA
Sundborn, Kyrkokören 

Onsdag kl 15.00 
MUSIKGUDSTJÄNST
Sundborn, Folkmusikduon ”Anda” 

Söndag kl 11.00
MÄSSA 
Enviken

Julafton

24

Annandag jul

26

Söndagen 
efter jul

30

Nyårsafton

31

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

Måndag kl 16.00 
NYÅRSBÖN
Svärdsjö 
Stråkkvartett med Pelle 
Gustafsson, Elisabeth Stjern-
berg, Ann och Leif Elving.

Måndag kl 16.00 
NYÅRSBÖN 
i ord och ton, Enviken. 
Walters Börje Edenius och 
Ann-Marie Arthursson

En söndag i oktober var alla kyrkoher-
defamiljer som bott i prostgården i 
Svärdsjö inbjudna till gudstjänst. 

Återträff kyrkoherdefamiljer

foto Sören Jonsson

Lena Nordin och Annika Holmén, döttrar till 
Manne Eriksson (kyrkoherde 1946-1960),  
Örjan Hamrin, son till Arthur Hamrin (1960-
1972) var med. Kyrkoherdarna Grund Bengt 
Andersson (1972-1985), Thomas Söderberg 
(1985-2000), Mats Cedergren (2000-2009),  
Gerhard Paping (2011-2017) samt Kalle  
Bengtz – alla med familjer.
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Januari
Måndag kl 18.00 
EKUMENISK GUDSTJÄNST
Sundborn. Bygdens kyrkor 
inleder året tillsammans.

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken 

Söndag  kl 11.00 
GUDSTJÄNST 
Sundborn

Söndag kl 15.00 
GUDSTJÄNST
Enviken, Tonfåglarna, julgrans- 
plundring i Sockenstugan. 

Söndag kl 15.00 
GUDSTJÄNST
Lumsheden

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken

Söndag kl 11.00 
MÄSSA 
Svärdsjö

Söndag kl 11.00 
TEMAMÄSSA 
kring frälsarkransen. 
Sundborn, konfirmander  

Söndag kl 15.00 
GUDSTJÄNST 
Gamla skolan i Lamborn

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

2 efter  
Trettondedagen

20

24

26

2 efter  
Trettondedagen

27

31

10

1 efter  
Trettondedagen

13

Trettondedag  
jul   

6

3

Nyårsdagen

1

17

Söndag kl 11.00 
GUDSTJÄNST 
Svärdsjö, barnkör.  
Bibelutdelning till de som 
fyller 7 år under året. 

Söndag kl 11.00 
MÄSSA 
Sundborn

Söndag kl 16.00 
PREMIÄR: GUDSTID
Enviken (se sid. 16)

Onsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Församlingsgården, Svärdsjö

Torsdag kl. 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Lördag kl 18.00 
MUSIK VID HELGSMÅL 
Enviken

Söndag kl 11.00 
MÄSSA 
Svärdsjö

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

Söndag kl 18.00 
MÄSSA 
i kapellet på Sundbornsgården. 
Kvällsfika vid brasan.

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA 
Enviken

23
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Det händer i våra kyrkor

14

4 efter  
Trettondedagen

10

Septuagesima
17

7

Februari
Söndag kl 11.00 
TEMAMÄSSA 
Sundborn, ”Himmelen inom” 
av Anders Nyberg
Körsångare från pastoratet. 

Söndag kl 15.00 
GUDSTJÄNST
Lumsheden

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

Torsdag kl 18.00
VECKOMÄSSA
Enviken, Kyrkokören, kyrkkaffe

Söndag kl 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl 11.00
TEMAMÄSSA 
kring frälsarkransen. 
Sundborn, konfirmander  

Söndag kl 16.00 
GUDSTID
Enviken

Torsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken

Söndag kl 11.00 
GUDSTJÄNST
Svärdsjö, barnkör

Söndag kl 11.00 
MÄSSA 
Sundborn

Kyndelsmässo-
dagen

3

21

23

Sexagesima
24

Söndag kl 15.00 
MESSY CHURCH 
Enviken, Tonfåglarna

Onsdag kl 18.00 
VECKOMÄSSA
Församlingsgården, Svärdsjö

Torsdag kl. 18.00 
VECKOMÄSSA
Enviken  
Juniper Bay Gospel, Pelle Säf

Lördag kl. 18.00 
MUSIK VID HELGSMÅL
Enviken

Söndag kl. 11.00
MÄSSA
Svärdsjö

Söndag kl. 16.00 
GUDSTID
Enviken

Söndag kl. 18.00 
MÄSSA i kapellet på 
Sundbornsgården. 
Kvällsfika vid brasan.

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

20
Septuagesima
17
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Både tid och stillhet är bristvaror i vår 
tid. Båda är nödvändiga ingredienser 
för mänsklig växt och fördjupning. 

söndagar kl 16-17.15
I Envikens församling har vi, utifrån 
detta, beslutat att ta nya grepp kring 
söndagens gudstjänstliv. Istället för 
att varva gudstjänster och mässor och 
växla mellan kl.11 och kl.18 kommer vi 
från 2019, med start söndagen den 
20 jan, att mötas kl.16–17.15 varje 
söndag till ett enklare, avskalat möte. 
Vi kommer enligt en nyframtagen ord-
ning, att sjunga någon psalm, läsa da-
gens texter och, om man vill, dela kring 
dem, vi ber och har en stunds gemen-
sam tystnad. I all enkelhet, i respekt 
och sanning. Ibland leds samlingen 
av en präst, ibland av en lekman. Våra 
kyrkvärdar finns alltid på plats för att 
välkomna och lotsa. 

Gudstid 
– ett nytt sätt att fira gudstjänst i Enviken!
Såklart behöver vi förhålla oss till att allt färre kommer till 
våra vanliga gudstjänster. Och ställa oss frågan hur vi bäst 
använder våra resurser för att möjliggöra för människor att 
möta Gud, som ju är kyrkans yttersta ärende. Tiderna för-
ändras och vi kan antingen förfäras över det – eller, utan att 
kapa alla band till traditionen, låta förändringen bli en möjlig-
het till nytänkande och utveckling. 

Vi har valt att kalla dessa samlingar för 
Gudstid. Tid för Gud. Vi tror att det 
finns ett stort behov av - och en stor 
vinst – att mer och mer medvetet leva 
inför Guds ansikte. Gud som är kärlek 
och som ser på var och en av oss med 
kärleksfulla och förlåtande ögon. Tänk 
om vi mer och mer kunde se så på oss 
själva och varandra!

Som komplement till Gudstid firar vi 
i Enviken veckomässa varje torsdag 
kl.18. Det är en kortare nattvardsguds-
tjänst som i dagsläge utgör den ”stadi-
gaste” gudstjänsten. Vi bygger vidare 
på den genom att väva in mer musik i 
denna samt även, vid vissa tillfällen, ha 
större kyrkkaffen efteråt. På söndagar-
na finns också möjlighet att fira tradi-
tionella gudstjänster i pastoratets andra 
kyrkor, i Svärdsjö och Sundborn.  
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Ålder: 58 år

Familj: Hustru Agneta, två utflugna 
barn, ett barnbarn och en hemma-
boende hund (flat coated retriver)

Bor: Österbyn (men har bott i 
Borlänge, Stockholm, Sundborn, 
Majgårdarna/Sågmyra & Lofsdalen)

Jobbade senast med: Projekt-
ledare för ett stort EU-finansierat 
besöksnäringsprojekt i Lofsdalen 
med ansvar för utveckling av bland 
annat spår och leder för cykel, 
vandring och skidåkning. 

Gör på fritiden:  
Har ett stort 
naturintresse. 
Skidåkning, golf, 
jakt och fiske är 
andra aktiviteter 
som ligger oss 
varmt om hjärtat.

Torsten Byström
ny fastighets- och kyrkogårdschef

Ny på jobbet

Vid större, mer traditionstyngda sön-
dagar såsom första advent, jul, påsk, 
Kristi himmelfärd, pingst, midsommar, 
allhelgona, domsöndag blir det förstås 
vanliga gudstjänster (se kalendariet 
och annan annonsering). Sista lörda-
gen varje månad har vi även Musik vid 
helgsmål och några gånger per termin 
Messy Church. 

Gudstid kommer pågå under två års tid 
på försök, därefter sker en utvärdering. 

Vi känner stor entusiasm och en stilla, 
nyfiken glädje inför denna förändring. 

Mer Gudstid åt folket! 

Jenny Ärnlöv, präst

Begravningsombud
Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan 
använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden 
bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Länsstyrelsens begravningsombud
Anna Hägglund, Stilvägen 2, 791 44 FALUN • Tel. 070-511 43 86 • anna.hagglund@falun.se
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Tillsammans!
Tisdagar ojämna veckor 
kl.18.00-20.00 är det fika  
på församlingsgården i 
Svärdsjö.
Fikakvällarna ordnas av Bygden Bryr 
Sig, 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.
Om du vill vara med och ordna fika 
så är det mycket uppskattat!
Kontakta Anette Birkeland  
på 076-0501810

SV
ÄR

D
SJ

Ö

Lunchträff
Församlingsgården i Svärdsjö
tisdagar kl. 11.30-13.00

Datum: 4 dec, 29 jan och 26 feb.
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. 

Kyrktaxi 0246-79 88 80
kostnadsfritt till alla våra  
aktiviteter i Svärdsjö och Enviken
Ring Hedmans och beställ  
senast fredag om du vill  
gå på aktivitet under helgen.

Filmkväll
Tisdag kl 18.30
12 februari 
Den lilla sparven
Stefan Cassel, Högskolan Dalarna  
kommer som gäst.

Fri entré

Svenska kyrkan och Kråkan  
Kultur&Teater i samarbete.

Konfirmation sommaren 2018 i Svärdsjö 
kyrka. Johan Halvarsson pedagog, Liam 
Bladström och Camilla Vallhagen präst.
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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.

Ingen kostnad, men varje gång samlar 
vi en slant till välgörande ändamål.

Söndag 16 december kl. 8.30-10.30

Söndag 17 februari kl. 15.00-17.00

Söndag 14 april kl. 15.00-17.00

Söndag 26 maj kl. 15.00-17.00

Syföreningen
kl.13.30-15.00

Öppet för alla som vill 
ha en stunds social sam-
varo. Kaffe och smörgås.

Tisdagar
22 jan, 19 feb, 12 mars, 9 aprilFyller du 80 år  

under 2019?
Envikens blomsterfond har beslutat 
att, i stället för att uppvakta försam-
lingens 80-åringar 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! 

Mot källan  
– gemensam fördjupningsdag
I samarbete med Missionskyrkan och 
Betania ordnar vi en församlingsdag 
i sockenstugan lördagen den 
26 januari kl.15.00. 
Vi äter en enkel måltid tillsammans 
innan vi avslutar i kyrkan med att fira 

Musik vid helgsmål kl.18.00

Frukost i Sockenstugan
Lördagarna 26 jan, 23 feb, 30 mars 
och 25 maj 
klockan 8.30-10.00
kostnad 20 kr.

Gudstjänst på Lyssfallet
Söndagar kl. 15.00

27 januari och 24 februari
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SOPPLUNCH  
I FÖRSAMLINGSHEMMET
Sundborn, kl. 12.00, pris 60 kr

12 december och 30 januariArbetskretsen
Träffas onsdagar udda veckor 
Församlingshemmet i Sundborn
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.

Advents- 
gudstjänst
SUNDBORNS KYRKA
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT 

2 december kl. 11.00 
Kyrkokören och barnkören under led-
ning av Margareta Störling. Mottagande 
processionskors för barn. Arbetskret-
sens försäljning på kyrkbacken. Glögg.

Camilla Nyberg, präst 
Kalle Bengtz, präst

Gemenskap

Välkommen att fira 
mässa i kapellet på 
Sundbornsgården 
klockan 18.00 
27 januari och 24 februari. 

Efteråt samlas vi till kvälls-
fika kring brasan.

Traditionella julvisor  
och medeltida ballader
Musikgudstjänst
ANNANDAG JUL 26/12 KL. 15.00
SUNDBORNS KYRKA
Traditionella julvisor och medel-
tida ballader med Mattias 
Ristholm och Anders Peev.

Sundborns kyrka 
20 december kl. 19.00

Julkonsert  
med Soundborns
Pelle Gustafson, Staffan Lindfors, 
Maria Ähdel och Elisabeth Stjernberg

Fri entré, kollekt
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Det har varit en härlig höst med 
brittsommar och fantastiska höstfär-
ger. Som alltid när det är höst  ska vi 
se framåt, ha en uppdaterad verksam-
hetsplan och lägga förslag till budget. 
Arbetet började förstås redan i våras 
med att våra anställda sett över be-
hoven och framfört dem.  Nu under 
hösten har Arbetsutskottet tagit vid 
tillsammans med vår kamrer Karin 
Norling. Budgetförslaget går sedan till 
Kyrkorådet för granskning och fast-
ställs därefter i Kyrkofullmäktige den 
14 november. Budgetförslaget som 
läggs fram är i balans.

Byggnaderna kräver sitt
När det gäller fastigheter kommer ta-
ken på Sundborns kyrka och på kapel-
let i Enviken att tjärstrykas. Fönster-
reparationen i Sockenstugan, Enviken 
slutförs. Taket på Församlingsgården 
i Svärdsjö ska målas om. Textilierna i 
Svartnäs kyrka ska ”doftsaneras” efter 
fuktskadan i kyrkan. På församlingsgår-
den i Sundborn kommer det att göras 
en del puts- och murlagningar. 

Begravningsverksamheten är en egen 
del i budgeten. Det kommer att an-
läggas askgravplatser i Svartnäs och 

Lumsheden. Det blir även nya ask-
gravplaster i Svärdsjö och i Enviken 
utökas antalet på det område som nu 
är i bruk.

Inom Församlingsråden är det full 
verksamhet med planering av en rikt 
varierad verksamhet så att alla oavsett 
vem vi är ska kunna känna sig väl-
kommen och hämta inspiration.

I våras nämndes Församlingsinstruk-
tionen och uppdraget med att ta fram 
ett dokument som beskriver pastora-
tets arbete och vad vi vill sätta fokus 
på. Hur vår verksamhet ska planeras 
beror på  hur det samhälle vi lever i ser 
ut. Vi vill ge särskild uppmärksamhet 
åt gudstjänst, anställda, diakoni och 
verksamhet för familjer. Förtroende-
valda, kyrkoherde och anställda har 
nu arbetat vidare och har ett förslag, 
som ska passera Kyrkorådet och se-
dan Kyrkofullmäktige. Sedan Kyrko-
fullmäktige antagit instruktionen ska 
den slutgiltigt godkännas av Stiftet, 
närmare bestämt Domkapitlet

Önskar Er alla en vacker & ljus adventstid.  

Hans Matsols
ordförande kyrkorådet 

Från Kyrkorådet

Året började med en mycket snörik vinter. Sedan blev det extrem 
hetta. De många bränderna och skadorna har verkligen manat till 
eftertanke. Det känns viktigt att vi ser över vår beredskap så att vi 
om det händer något kan bistå på bästa möjliga sätt. Vi vill vara en 
mötesplats där vi kan erbjuda stöd på många olika sätt. 
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EN FLICKA 
ÄR FÖDD

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck  
och orättvisor. Det kan vi inte  
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, 
kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas 
– bara för att de är flickor. Ge en gåva 
och ta ställning för varje människas 
lika värde och makt över sitt eget liv.

Marika Wetterskog

Ny kyrkvärd i Sundborns 
församling
Kyrkvärden är värd att uppmärksam-
mas.. Att vara värd är att ha en särskild 
blick för vad som händer i kyrkorum-
met. Det är att hälsa välkommen i dör-
ren, att förbereda nattvardsfirandet och 
att ha ansvar för kyrkans inventarier. 
Det är att se till att prästen klär sig rätt, 
samla in och redovisa församlingens 
kollekt. Att vara kyrkvärd är inte något 
söndagsuppdrag! Det är att vara kyr-
kans representant på byn, på arbets-
platsen och bland vänner, en ambas-
sadör som förväntas företräda kyrkans 
tro och liv.  

Camilla Nyberg, präst

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.
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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

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
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@telia.com
Kyrkorådet

Expeditionen stängd  
23-24 januari  

pga personaldagar

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: Sofia Pekkari

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: Sofia Pekkari

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 februari!


