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Hurra, Hurra nu är det  kalas!
Fram med cymbal och harpa för nu ska vi fira ettåringen 
Kyrksurret. Tiden går fort och nog har jag hört att läslusten 
funnits där för att läsa historiska glimtar om våra kyrkor, sett 
lusten när barnen letar efter kluriga rutor och andra som nyfi-
ket ser  vad som hänt och händer framöver i vår församling. 
Framför oss ligger en härlig tid med förhoppningsvis många 
lata dagar  i solen och samvaro med vänner och familj. Fira 
högtider som på ”kyrkiska”  kallas hänryckningens tid och 
varför inte passa på att våga prova på något nytt här i livet. 
Livet är fullt av möjligheter och jag kom att tänka på allt som 
hänt  sedan tidigt 1900–tal. Över hundra år sedan, då det 
endast bodde 5 miljoner människor i vårt avlånga land mot 
dagens ca 10 miljoner. Då bodde de flesta på landsbygden 
och idag tvärtom. Lätt att förstå vilka som bor i städerna eller 
hur!  Det blev en avfolkning från vackra byar och orter i vårt 
vackra land.
Världen vidgades och flyget blev reguljärt redan 1924 och 
vi har en flygplats som alldeles snart står klar i fjällvärlden.  
Fast telefon blev mobil i var och varannans ficka både på gott 
och ont men visste ni att lilla Sverige var det mest telefontäta 
landet näst efter USA vid andra världskrigets slut. Ja, livet är 
fullt av möjligheter så varför inte introducera 9-årig grund-
skola och snart stod dörren öppen för det som var för eliten 
tidigare - ja, gymnasium och universitet. Bilar började rulla 
mer på våra vägar och svenska folket blev rörligt och började 
besöka Mallorca. 

Så fram med cymbal och harpa vi har så mycket att fira. 
Då kommer min lilla fråga, hur är det ställt med människan? 
All denna utveckling hängde människan med utan att förlora 
sig själv? Ser vi på människan främst som en individ - mer 
eller mindre ensam och sökande efter gemenskap? Kanske 
det, men det finns något annat som var och en var oss äger. 
Jag tänker på ett rum, stängt för alla utom dig själv, en ensam-
hetens nödvändiga oas som är grunden för gemenskap och en 
friskare, fredligare värld. Så beroende vi är av varandra alla 
hopa. Livet är fullt av möjligheter där vi tillsammans formu-
lerar oss kring hur livets bästa skall förstås i den situation vi 
befinner oss. Så fram med cymbal och harpa och passa på att 
våga prova på något nytt här i livet, i sommar.

O, vad världen nu är skön, klädd i sommardräkten.
Känn i skog, på äng, på sjön milda, friska fläkten,
ljuva dofter, fågelsång. Mänska, höj ock du din sång?
Psalm 751

Välkommen till kyrksurret och surra med på ett 
sommaräventyr,
önskar
Birgitta Arneving, Kyrkoherde

En sida av
Birgitta

Transtrands kyrka   Rörbäcksnäs kyrka   Norra Löten   Lima kyrka   Tandådalens fjällkyrka   Sörsjöns kapell   Sälens fjällkyrka
www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

lite av varje
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hänt
sen senast

Att som ung fundera över vem man är och vill vara, vad som 
är viktigt nu och i framtiden, kärlek, relationer, död, ondska, 
Gud, ja, livet överhuvudtaget, är helt normalt. 
Varje år väljer ca 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svens-
ka kyrkan, konfirmationstiden är en möjlighet att få prata 
och fundera över livets stora och små frågor tillsammans 
med andra ungdomar och vuxna. 

I Lima Transtrands församling har vi varje år två konfirma-
tionsgrupper. Ett treveckors sommarläger tillsammans med 
Malungs Orienteringsklubb och en grupp som träffas under 
hösten, varje vecka, med två kortare läger och konfirmation 
vid trettonhelgen. Nu på vårkanten bjuder vi in till infor-
mationsträff för höstens konfirmander. Planeringen börjar 
ta form och vi har redan bokat en helg i en vildmarksby för 
vårt första läger. Det andra lägret blir vid andra advent och 
då drar vi i väg till någon av våra större städer. 

Efter konfirmationen ses vi på en återträff, det kan se lite
olika ut. Sist var vi i Mora på Fighting the Darkness. Ett 
stort evenemang med 500 ungdomar. Vi var på Mässa, såg 
en kul teaterföreställning, bowlade, käkade tacos, dansade 
och framför allt träffades.

Lima-Transtrands församling

Kärlek Döden

Livet

Resa

Musik
Prata
Lyssna Tro

Våga
Lek

Självinsikt
Vänner

Längta
Se

Ett tu tre så var tre händelserika månader passe-
rade. Kalas har vi hunnit med för 50-åringen fira-
des rejält. Snittar och bubbel, körsång  och hurra i  
radion för Sälens fjällkyrka. Petra Backner, närmaste 
granne (Högfjällshotellet och Gammelgården) med 
fjällkyrkan kom med blommor och vacker ljusstake till 
50-åringen som församlingen tackar allra ödmjukast för.

Gudstjänster och mässor har firats, hej, hå i våra kyr-
kor. För vem kunde inte rocka loss när barnkören sina 
låtar drog på, innan Da Capo på en mysteriemässa 
bjöd.  Musiklivet i vår församling flödar av ljuva toner 
och fjället fylldes med glada tillrop både vid musikkväl-
lar samt gudstjänster. 

Spännvidden  på Måndagsträffarna omfamnade före-
drag kring smide, botanik, hundspann och fiol för att 
inte tala om att vi flög högt när tandvård och flygplats 
kom på tal. Påskteater för de som ville se församling-
ens personal som skådespelare och så avrundades 
träffarna för terminen med Encaustic painting, som-
marmusik, sill och potatis.  

Som tradition firade vi också en härlig Valborg med fin 
konsert, brasa och välkomnande av våren med sång.
Nu stundar en härlig sommar med fina fäbod- och  
friluftsgudstjänster runt om i vår församling. 
Kom och njut av natur sång och musik.

Titta nu  in på vår hemsida eller titta  i kalendern som 
du håller i handen.

Viktiga datum för Höstens konfirmationsgrupp
• Informationsträff: 21/5 kl. 19.00 Transtrands kyrka
• Upptaktsträff: 25/8 11.00 i Lima kyrka
• Första lägret: 13-15/9 i vildmarksby
• Andra lägret: runt andra advent i större stad
• Konfirmation: Trettonhelgen

Hur många av varje sort 
kan du se?

FACIT



Öppna förskolan vänder sig till  
barnen som inte är inskrivna i  
förskola och deras föräldrar eller 
annan vuxen som följer med barnet, 
det kan också vara ett komplement 
till förskola och pedagogisk omsorg.  

Öppna förskolans uppgift 
är att erbjuda barn en god 
pedagogisk gruppverk-
samhet i nära samarbete 
med de vuxna besökarna. 
Tanken med den öppna för-
skolan är att den ska vara 
rolig och stimulerande för barnen 
och ta tillvara deras nyfikenhet och 
lust att lära. Samtidigt får de vuxna 
besökarna möjlighet till kontakt och 

gemenskap. I församlingens Öppna 
förskola försöker vi tillgodose detta 
genom att erbjuda såväl lek som 
sångstund samt tid för att sitta ner 
och samtala över en kopp kaffe. 

Det finns leksaker för de minsta 
barnen samt en del pysselmaterial 
för de som är lite större.  Sångstun-

den är anpassad för de som deltar, 
dvs lite olika beroende på hur gamla 
barnen är.  
Under våra mer intensiva vinter-
veckor har vi Öppna förskolan i 

Tandådalen, då kan de större 
barnen vara med och baka 
fjällkyrkobullar emedan de 
mindre leker.
I sommar flyttar vi ut verk-
samheten och kallar den 
Sommar-Lek. Vi träffas då i 
Tandådalens fjällkyrka mel-

lan kl. 10 och 12. Då är vi ute i natu-
ren och tittar på saker, kanske byg-
ger något av det vi hittar eller får ett 
spännande uppdrag att utföra.
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Barbro Samuelsson
KyRKoFULLMäKTIGES oRDFöRANDE

porträttet

Hej
Barbro Samuelsson heter jag och är 
nog känd av de flesta här dalgången. 
Bor i en mycket liten by på 
västra sidan mellan Torgås 
och Transtrand, det måste bli 

Bolheden. Där bor jag tillsammans 
med min man som driver Bolhedens 
största snickeri.
Har varit dalgången trogen i hela 
mitt verksamma liv förutom 1 år 
som jag jobbade i Malung och 
Jofa, direkt efter handelssko-
lan som då fanns i Malung. Det 
här är längesen ska ni veta. 

Därefter arbetade jag på Tran-
strands Elverk i sju år med att skriva 
ut elräkningar bl a.
En dag dyker det upp två poliser 
på kontoret och undrade om jag 
inte skulle börja jobba hos polisen i 
Transtrand, så blev det och där blev 
jag kvar i 17 år.  
En dag ringer föreståndaren för 
Transtrandslägret i Transtrand, hon 
skulle gå i pension och undrade om 
inte jag skulle överta föreståndar-
sysslan, ja varför inte, det blev 19 år 
där. 

Konstigt nog har jag inte jobbat  
något på fjället, som de flesta gör 
här i dalgången. Jo förresten, jag 
jobbade på Sälsätern fjällgård i ett 
par vintersäsonger innan pensione-
ringen inte att förglömma.
För övrigt trivs jag bäst att vara 
med min familj och mina tre barn-
barn. är också intresserad av 
all slags handarbete, väver en 
hel del är med i två vävstugor, 
stickning är bara ett måste. Sit-
ter med i Transtrands hembygds- 
förenings styrelse. Trivs att vara 
bland människor, det ger en styrka. 
 
Göran olsson kom hem en dag och 
undrade om jag skulle ta över efter 
honom i kyrkorådet, tänkte på saken 
men det lät kanske spännande, det 
har varit 13 år av många och ibland 
svåra beslut men en fantastisk fin 
gemenskap som gett mig så mycket.

FÖRSKOLAN

öppen förskola varje vecka
Karin Algotsson  EXPEDITIoN/ADMINISTRATIoN

Roger Pernling  PRäST

Jag är uppväxt och bor i Lima.
Började jobba i Lima Transtrands församling sommaren 2007 som säsongsanställd på 
kyrkogården. Våren 2008 blev jag husmor och sedan har det fortsatt, jag har bland annat 
jobbat med kyrkans öppna förskola, i kyrkstugan i Tandådalen och sen några år tillbaka 
jobbar jag på expeditionen med administration. Många möten med mäniskor i glädje och 
sorg. På fritiden trivs jag bäst i naturen med nära och kära.

Född i Göteborg, uppvuxen i Kungshamn. Boendes i Mora. 
Så skulle man kunna sammanfatta mig med några korta meningar, men det ger ju ingen 
bild av mig. Föddes i Göteborg för snart 47 år sen. När jag var 14 år gammal blev mam-
ma klar med lärarhögskolan och hon sökte och fick jobb i Bohuslän, närmare bestämt i 
Tossene skola så flyttlasset gick till Kungshamn. 1995 började jag läsa på Johannelunds 
Teologiska Högskola med tanken att bli präst, 5 år senare blev jag klar och prästvigdes 
i Göteborgs domkyrka den 11 juni 2000. Då gick flytten tillbaka till Kungshamn där jag 
fick min första tjänst. Via Munkedal hamnade jag i Mora 2003 där jag jobbade som präst 
till 2008 för att då ta en paus och köra buss. Sensommaren 2017 hörde biskop Mikael av 
sig och tyckte att det var dags att ”sluta leka och börja jobba”, jag skulle höra av mig till 
kyrkoherde Birgitta Arneving i Lima-Transtrands församling och så gjorde jag och det 
har jag inte ångrat. På det personliga planet så bor jag kvar i Mora, har mina två döttrar 
hemma hos mig varannan vecka. Dömer lite innebandy och lite fotboll när jag hinner.

kyrksurret juni - augusti 2019    5

ur personalen

lite av varje

Louise Perottosdotter VAKTMäSTARE
Jag bor och är uppväxt i Lima socken. Jag har gått i grundskolan i Lima. På gymna-
siet gick jag i Älvdalen på Fordon-Transportprogrammet. Sommarjobbade 2015 i Lima-
Transtrands Församling som vaktmästare, efter studenten 2016 började jag som sommar-
jobbare igen och efter sommaren fick jag fastanställning i församlingen som vaktmästare 
och är fortfarande kvar. Att jobba i församlingen är varierande, från att skotta snö till att 
jobba på vigslar. På fritiden åker jag längdskidor, jagar och fiskar.

stämningsfull
kyrkokonsert
i Lima Kyrka
med aktörer och musiker från Skinnarspelet:

Hanna Hedlund, Jakob Stadell,
Stefan Nykvist & 
Hans Backenroths orkester
Torsdag 20/6 kl.19:30
Insläpp från kl. 18:00
Förköp: 215:- (inkl. serviceavg) 
Vid entrén: 240:-  Onumrerade platser

För mer info: skinnarspelet.com  •  Biljetter: ticketmaster.se



SÄLENS 
FJäLLKyRKA

glimtar
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”På fritiden går svensken i kyrkan. 
Åtminstone i Sälen. På fritiden, i fri-
tidssamhället, finns tiden! Tiden för 
sig själv, tiden för varandra och  
tiden för att vårda både kropp och själ”. 
Så skriver förre biskopen i Västerås 
stift, Claes-Bertil Ytterberg, angående 
Sälens Fjällkyrka. Den fyller en stor 
funktion för den alltmer expanderande 
fritidsbefolkningen som besöker fjäll-
världen såväl sommar- som vintertid, 
men fungerar även som en naturlig  
mötesplats för den bofasta befolkningen 
som kan avnjuta bl a en stor variation av 
musikaftnar och andakter.

kyrkan
Sälens Fjällkyrka ligger (än så länge) 
precis vid trädgränsen, 710 m över ha-
vet, på det vindpinade Köarskärsfjällets 
flacka sydsluttning och är därmed Sve-
riges högst belägna kyrka. Förr i tiden, 
när endast fäbodar utgjorde mänskligt 
avtryck slingrade sig här en klövjestig 
mellan Sälens by mot Norge. När Hög-
fjällshotellet uppfördes 1936 anlades en 
bilväg som senare drogs vidare genom 
Tandådalen mot Rörbäcksnäs. Detta 
banade väg för en fjällturism utan mot-
stycke i landet.
Idén på en kyrka i området väcktes  
redan på 1950-talet och grundstenen  
lades i juni 1968. Man valde, bl a, av 
traditionella skäl, att bygga den i 
liggande timmer. Byggnaden har 
ett högrest, valmat tak och 
ett vapenhus i sydväst 

med ett utskjutande tak uppburet av kno-
tiga stockar. Huvudportens lås kommer 
från det gamla 1600-talskapellet i Tran-
strand. Förebilderna till kyrkan kom från 
en nedbrunnen 1600-talskyrka i Aspe-
boda, från Hosjö kyrka samt Amsbergs  
kapell. Inspirationen till de stickbågiga 
fönstren med blyinfattat glas har häm-
tats från Evertbergs kapell. Kyrkan, vars 
yttermått är 10x16 meter, rymmer 150 
personer. Man vidtog rejäla förstärk-
ningsåtgärder vid bygget för att kyrkan 
skulle stå pall vid de mest hårda av stor-
mar. 

Kyrkan invigdes i mars 1969 av  
biskop Sven Silén, vilket innebär att  
Sälens fjällkyrka i år fyller 50! 
Under åren har det byggts till en  
sakristia samt kontor, kök och säll-
skapssrum med öppen spis.

Väster om kyrkan står den öppna klock-
stapeln med sin klocka gjuten 1969 i 
Sigtuna.
Inskriptionen på klockan lyder:
”Låt min klang dig mana,
 Gud att dyrka
Uppå fjäll i skog, i hem, i kyrka”
Det finns även en vacker minneslund 
strax bakom kyrkan.

interiört
Det brutna innertaket och läktarens golv, 
är gjort av brädorna från ett stall som 
tillhört Transtrands prästgård. Det fristå-
ende altaret utgörs av en över ett ton tung 
sandstenshäll från Mångsbodarna. Detta 
vilar på ett knuttimrat underrede. Predik- 
stolen är gjord av en väldig granstam, 
vilken vuxit i Tandådalen. 
Även dopfunten är urkarvad ur ett träd  
- en knotig sälg. På denna tronar ett dop-
fat av silver. Bänkarna är lokalt tillver-
kade av 300-åriga furor från Idre. Sex 
ljuskronor av smide samt tolv väggfasta 
ljusbärare, symboliserande de tolv apost-
larna, utgör den fasta belysningen. Ljus-
bäraren som symboliserar två händer som 
möts är även den ett lokalt arbete.
Sälens fjällkyrka är en mycket uppskat-
tad kyrka som fyller den plats den var 
ämnad för - en kyrka som utvecklas och
    växer i takt med människor och behov.
                        En glad 50-åring som ser 
                            tiden an med tillförsikt.

”På fritiden går
svensken i kyrkan.

Åtminstone i Sälen.” 
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kalendarium

Juni 
Söndag 2 juni 
11.00  Gudstjänst i Lima kyrka.
15.00  Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka.
Tisdag 4 juni
14.00 Andakt, Bompabackens äldreboende.
Onsdag 5 juni
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.
Torsdag 6 juni
11.00 Nationaldagsfirande på Västagårdens  
 hembygdsgård tillsammans med Lima  
 hembygdsförening.  
 Glädjekören medverkar.
Lördag 8 juni
11.00 Konfirmation i Rörbäcksnäs kyrka.
Söndag 9 juni
11.00 Drive-in-mässa i Transtrands kyrka.
15.00 Gudstjänst i Sörsjöns kapell.
Tisdag 11 juni
14.00 Andakt, Skålmogården äldreboende.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
Söndag 16 juni
11.00 Gudstjänst i Lima kyrka.
15.00 Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka.
Tisdag 18 juni
14.00 Andakt, Bompabacken äldreboende.
Onsdag 19 juni
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.
Torsdag 20 juni
19.30 Skinnarspelskonsert i Lima kyrka. 
 Musiker och aktörer från Skinnarspelet.
 Insläpp från kl 18.00. Se annons på s. 5
Fredag 21 juni Midsommarafton
14.00 Friluftsgudstjänst,  
 Rörbäcksnäs hembygdsgård.
Söndag 23 juni
14.00 Friluftsgudstjänst, Sjöändan, Lima.
Tisdag 25 juni
14.00 Andakt, Skålmogårdens äldreboende.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
Söndag 30 juni
14.00 Friluftsgudstjänst ,
 Bompabackens äldreboende.

Juli
Onsdag 3 juli
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.
Söndag 7 juli
14.00 Friluftsgudstjänst,
 Skålmogårdens äldreboende.
Tisdag 9 juli
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka .
Söndag 14 juli
14.00 Friluftsgudstjänst, östfjället. 
 Samling vid Sälens fjällkyrka kl 14 och  
 därefter vandring mot vindskyddet/öst 
 fjället. Vägen upp dit är asfalterad ca 
 3 km. Medtag matsäck.
Tisdag 16 juli
14.00 Andakt, Bompabackens äldreboende .
19.00 Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka. 
 Emilia Gudmunds med vänner
 hyllar och tolkar Björn Afzelius.
Onsdag 17 juli
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.
Söndag 21 juli
14.00 Friluftsgudstjänst, Kinnvallsjösätra, Lima.

Tisdag 23 juli
14.00 Andakt, Skålmogården äldreboende.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
Onsdag 24 juli
18.30 Limadagskonsert, Lima kyrka.
19.00 Musikkväll, Sälens fjällkyrka. Peter Burell,
 Zara Helje och Sara Persson. Folkmusik.
Fredag 26 juli
17.00 Rörbäcksnäsdagskonsert
 i Rörbäcksnäs kyrka med Peter Burell
 och Zara Helje.
Söndag 28 juli
14.00 Friluftsgudstjänst, Lövåssätern, Sörsjön.
Tisdag 30 juli
14.00 Andakt, Bompabackens äldreboende.
19.00 Musikkväll, Tandådalens fjällkyrka. 
 Sofie och John, Folkmusik från Skottland,
 fiol, gitarr och sång.
Onsdag 31 juli
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.

Augusti
Söndag 4 augusti
14.00 Frilufsgudstjänst, Mosätra fäbod, Lima.
Tisdag 6 augusti
14.00 Andakt, Skålmogården äldreboende.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
Onsdag 7 augusti
19.00 Musikkväll, Sälens fjällkyrka. Fjälldraget,
 välljudande dragspel i stämmor.
Söndag 11 augusti
11.00 Friluftsgudstjänst, Stormkvarn tillsam- 
 mans med Lima hembygdsförening, 
 ö ofors, Lima.
Tisdag 13 augusti
14.00 Andakt, Bompabackens äldreboende.
19.00 Musikkväll, Tandådalens fjällkyrka.  
 Quicker, Egenskriven Country/Rock.
Onsdag 14 augusti
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.
Söndagen 18 augusti
14.00 Friluftsgudstjänst, Lötens kyrkogård. 
 Församlingen bjuder på kyrkkaffe.
Tisdag 20 augusti
14.00 Andakt, Skålmogårdens äldreboende.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
Onsdag 21 augusti
19.00 Musikkväll, Sälens fjällkyrka. 
 BetelTrion ”En konsert om Hopp” 
 Sång, piano och fiol.
Söndag 25 augusti
11.00 Upptaktsgudstjänst,
  - Tema Frälsarkransen i Lima kyrka.
15.00 Gudstjänst -Tema Frälsarkransen
 i Rörbäcksnäs kyrka.
Tisdag 27 augusti
14.00 Andakt, Bompabackens äldreboende.
19.00 Musikkväll, Tandådalens fjällkyrka. 
 Igelström Family ”Spelar och sjunger  
 Fredagshits på en Tisdag.
Onsdag 28 augusti
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.

Sommarcafé Bagarstugan, 
Lima prästgård
Tisdagar mellan v 27 och v 33
13.00 - 16.00
Museet är öppet samma tider. 

Fjällkyrkans Café Tandådalen
Alla dagar 10.00 - 16.00

Sommar-Lek
Tandådalens fjällkyrka. 
Onsdagar 10.00 - 12.00. 
tillsammans med barnen utforskar vi naturen 
och leker och skapar med det vi finner.

Fjällvandringar
Onsdagar 13.00. Vi utgår från tandådalens 
fjällkyrka för en lättare vandring, ca 2 timmar. 
Medtag något att äta och dricka - och sköna skor.

Torsdagar 10.00. Vi utgår från sälens fjällkyrka 
för en längre vandring upp på kalfjället, ca 5-6 
timmar. Medtag mat och dryck för en dag - och 
vandringsskor.

Fäbod- och Frilufts-
gudstjänster
Fredag 21 juni Midsommarafton
14.00 Friluftsgudstjänst,  
 Rörbäcksnäs hembygdsgård.
Söndag 23 juni
14.00 Friluftsgudstjänst Sjöändan, Lima.
Söndag 30 juni
14.00 Friluftsgudstjänst, 
 Bompabackens äldreboende.
Söndag 7 juli
14.00 Friluftsgudstjänst, 
 Skålmogårdens äldreboende.
Söndag 14 juli
14.00 Friluftsgudstjänst östfjället. 
 Samling vid Sälens fjällkyrka kl 14 och  
 därefter vandring mot vindskyddet/öst 
 fjället. Vägen upp dit är asfalterad ca 
 3 km. Medtag matsäck.
Söndag 21 juli
14.00 Friluftsgudstjänst, Kinnvallsjösätra, Lima.
Söndag 28 juli
14.00 Friluftsgudstjänst, Lövåssätern, Sörsjön.
Söndag 4 augusti
14.00 Frilufsgudstjänst, Mosätra fäbod, Lima.
Söndag 11 augusti
11.00 Friluftsgudstjänst, Stormkvarn
 tillsammans med Lima hembygds-
 förening, ö ofors, Lima.
Söndagen 18 augusti
14.00 Friluftsgudstjänst, Lötens fjällkyrka. 
 Församlingen bjuder på kyrkkaffe.

Transtrands kyrka är stängd
mellan 17/6  och 31/10.

Öppnar igen till Allhelgonahelgen 1/11
Det som är inbokat fram till 16/7 kommer att ske, 
dock kommer det se ut som en byggarbetsplats.

Kyrktornet och kyrktaket ska lagas och renoveras.



LIMA - TRANSTRANDS
FÖRSAMLING

post skriptum

adresser och telefonnummer

Besöksadress: Prästgården 1, 780 64 Lima  •  Telefon: 0280-593 100  •  E-post: lima-transtrand@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen  •  öppet för besök eller telefon måndag - fredag 10 - 16

Församlingsexpedition

Assistent Ebba Karlsson  •  0280-593 101  •  ebba.karlsson@svenskakyrkan.se
Assistent Karin Algotsson  •  0280-593 105  •  karin.algotsson@svenskakyrkan.se

Expedition/Administration

Kyrkoherde Birgitta Arneving  •  0280-593 110  •  birgitta.arneving@svenskakyrkan.se
Komminister Roger Pernling  •  0280-593 125  •  roger.pernling@svenskakyrkan.se

Präster

Musiker Emil Sjölin  •  0280 - 593 115  •  emil.sjolin@svenskakyrkan.se
Musiker Peter Burell  •  0280-593 123  •  peter.burell@svenskakyrkan.se
Kantor Helena Spets  •  0280-593 124 •  helena.spets@svenskakyrkan.se

Musiker

Församlingspedagog Anna Hultén Gustafsson  •  0280-593 116  •  anna.hulten@svenskakyrkan.se

Undervisning

Husmor Anna Stockhaus  •  0280-593 106  •  anna.stockhaus@svenskakyrkan.se
Husmor Åse Åkesdotter Jonasson  •  0280-593 107  •  ase.larsson@svenskakyrkan.se
Husmor Johanna Hebert  •  0280-593 114  •  johanna.hebert@svenskakyrkan.se 
Husmor/Assistent Emma Östensson •  0280-593 112  •  emma.ostensson@svenskakyrkan.se

Assistent/Husmor

Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare Anders Bjurström  •  0280-593 117  •  anders.bjurstrom@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare Mårten Gunnarsson  •  0280-593 104  •  marten.gunnarsson@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare Louise Perottosdotter  •  0280-593 109  •  louise.perottosdotter@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare samt Husmor Åsa Olsson  •  0280-593 103  •  asa.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare Katarina Tors  •  0280-593 119  •  katarina.tors@svenskakyrkan.se
Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare Lars  Igelström  •  0280-593 118  •  lars.igelström@svenskakyrkan.se

Kyrko- och Kyrkogårdsvaktmästare

Städare Helen Pettersson  •  0280-593 113  •  helen.s.pettersson@svenskakyrkan.se

Lokalvårdare

Kom ihåg att alla är välkomna att vara med på olika hörn i vår församling. Vill du vara kyrkvärd, volontär, göra punktinsatser etc - bara att höra av sig!

Nästa nummer av Kyrksurret utkommer i september 2019.

Njut
av sommaren!


