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Energi och fokus, nej jag orkar varken fokusera eller 
uppbringa någon energi. Visst kan man känna så när 
vädret inte är som det brukar. När en del av världens 
makthavare bär skygglappar för klimatförändringar, 
när kunskapen och innebörden av ordet solidaritet tap-
pades bort och många vet mer om mig än vad jag vet 
om mig själv. Det är en konstig känsla men kan det 
vara AI som finns med i spelet eller är det fritt speku-
lerande hur en människa är,  när hon tar till sig falska  
nyheter eller inte orkar ta reda på fakta när ett ocivili-
serat tillstånd börjar bli en vana. Är det inte så att det 
alltid finns två sidor av myntet? De här orden hade jag 
lika gärna kunnat skriva i andra som tredje person för 
det gäller nog oss alla att tänka till på vem man är och 
hur man är mot den man möter. Det gäller dig och mig 
för visst har vi som människor ett intresse för själva 
livet som visar sig i vårt sätt att umgås med varandra, 
i vår ömsesidiga omsorg och omtanke av vad slag den 
än må vara - med andra ord, alla människors lika värde. 

Själv kan jag filosofera kring skiljelinjen mellan 
kultur och brutalitet, aldrig är en geografisk gräns 
mellan landskap, länder eller människa, utan en mora-
lisk gräns i varje enskild människas inre. Så kyrkan för 
mig (min tro) ger mig energi och fokus eftersom det är 
en livsviktig  gemenskap och en samlingsplats i  livets 
alla skeden. Påsken som är kristenhetens största helg 
speglar detta och påskens skeende visar att du aldrig är 
ensam och det finns en energi och ett fokus i skeendet. 
Livets skeende. Så energi till att visa att livet är nu, 
vi hör ihop - alla är lika värda. Fokus på inkluderande  
gemenskaper för det finns alltid en möjlighet att börja 
på nytt, att vända ont till gott att gottgöra och gå vidare.
Våren är på väg och framför oss ligger nya möjligheter.
Du hör alla böner som mänskorna beder 
och lyssnar med kärlek till stor och små.
Och fast vi på jorden är många miljoner
Har du alltid tid med var särskild ändå.
Psalm 714

Omslagets citat: Astrid Lindgren

frilufts
gudstjänst
i Storfjällsgraven
4 mars kl 13.00

Se hemsidan för mer information!

En sida av
Birgitta

Lördag 9 maj 10.00-14.00
Fyll bilen med grejer och kom.

Perfekt tillfälle att bli av med
gamla saker och att fynda nya!

Välkomna!

 

baklucke
LOPPIS

på kyrkbacken
i Lima

Det som du inte får sålt och inte vill släpa hem kan vi ta hand om och lämna till Återbruk.
Ring om du har frågor: 0280-0280-593 100

I det gråmulna vädret fick vi tända 
adventsstjärnor och ljusstakar. Bar-
nen fick blicka in i en annan tidsålder 
när anställda spelade upp ”den första  
julen”. Nog fick barn och vuxna kläm  
på varför vi människor firar jul och var-

för många är lediga. Sång och musik 
flödade i kyrkor och kapell och Lucia 
kom besök i Transtrand som brukligt. 
Överraskningen var två härliga  jul- 
konserter i Lima kyrka. Församlingens 
eminenta körer och Emilia Gudmunds 
med  vänners musikaliska underhåll-
ning. Julen var fantastisk i våra kyrkor. 
Människor som fyllde kyrkorna till mer 
än bredden på fjället och sjöng så att  
taket nästan lyfte.  Tandådalens  fjäll-
kyrka bjöd naturligtvis på härliga 
bakverk och överraskningar varje 
dag. Härliga konfirmander for till  
Stockholm, där sovplatsen blev Lång-
holmen. Rundvandringen med guide på 
fängelset de fick, därefter ett lappkast 
och de landade på Cosmonova för att 
uti rymden skåda ner på vår grönblå 
vackra planet. Då en liten ljusglimt kom 
för hur vi ska ta hand om varandra och 
vår miljö. Konfirmation på trettonde- 
dagsafton och nog kom de vise männen 

på besök även till konfirmander, ja med 
gåvor alltså.
Vi ringde in ett nytt år som vi ska  
förvalta där det förhoppningsvis finns 
ögonblick som ger kraft och värme i 
livets alla skeden och där vi människor 
kan finna gemenskap med varandra.  
Gemenskap i ordets rätta bemärkelse 
infinner sig alltid när ungdomskvällar 
med ”morskan” äger rum i Tandådalens 
fjällkyrka, Stöten och Kläppen.
Nu januari och februari det blev och 
vanliga vardagar som fylldes med 
värmande soppa, kyrkfrukost med  
Roger, gudstjänster, körövningar och 
på Insidan i Lima kyrka intressanta  
föreläsningar  det bjöds.  Musikkvällar  
klingade   i våra fjällkyrkor och skott-
dagen blev alldeles speciell innan mars 
månad trädde in med ljusare dagar.  
Välkommen till en fullspäckad vår i vår 
församling och titta nyfiket in på vår 
hemsida eller expedition i Lima. 
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MÅNDAGSTRÄFFEN
Insidan, Lima kyrka
kl 13.00 - 15.00
MARS 
2 Anna Thorsell – Amatörteater; 
drömmen som blev sann.
9 Malin Halvarsson, konsument-
vägledare, budget- och skuldrådgivare.
16 Ulrika Karlsson berättar om den 
alternativa maten. Proteinrika 
mjölmaskar till mat och foder.
23 Marit Lundevall, rektor, 
Ungärde skola.
30 Soppa och musik.

APRIL 
6 Påskspel.
20 Maria Pettersson. Odla i pallkrage.
27 Soppa och musik.

MAJ 
4 Torsten Samuelsson kommer 
och läser dikter för oss.
11 Maria Hedberg, biståndshand-
läggare. Information om hemtjänsten, 
larm med mera.
18 Picknick vid Lima bagarstuga.
25 Sill & potatis. Musik. 
Glädjekören medverkar.

Stickcafé
Stickcaféet flyttar in på Insidan 
denna termin på prov, vi hoppas
att du trivs där.
Titta i kalendariet för tider.

Sopplunch
Tandådalens fjällkyrka 
Måndagar & onsdagar
kl. 11.30-14.00
(Från 8 april enbart onsdagar)
Öppet ALLA dagar 10.00 - 16.00

Beatleskonsert
Församlingens musiker 
tolkar Beatles
Lördag 7 mars kl. 19.30 
Lima kyrka
Insamling till Fastekampanjen

Valborgskonsert
med brasa
Församlingens körer & musiker
Torsdag 30 april kl. 19.00
Lima kyrka

Vårkonsert
med Da Capo-kören
Lördag 9 maj kl. 19.00
Transtrands kyrka

Hur många trianglar ser du?

Hur många plankor ser du?

Vilken linje är längst?
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Gösta Jonas Gustafsson
bildmakare & kyrkvärd

porträttet

Vår församling erbjuder en stor  
kör- och musikverksamhet för alla  
åldrar. Där finns en glädje att använda 
varje människas unika röst. Att sjunga 
är bra för både kropp och själ och 
tillsammans med andra så är glädjen 
dubbelt så stor och energin flödar när  
rösterna har fått klinga när det är dags 
att  fara hemåt.

Vetenskap 
Lite vetenskap finns också att plocka 
fram; körsång får bl.a. hjärta och lungor 
att arbeta och diafragman masserar  
tarmarna och musik sägs frigöra ”må 

bra-hormonet”- dopamin och ”lugn och 
ro-hormonet” - oxytocin. 
Alla våra körer sjunger ibland i försam-
lingens gudstjänster och konserter, så 
varför inte börja i någon av körerna och 
känna glädjen som det ger?

Musik överallt
Musikverksamhet är ju inte bara  
körer utan en härlig samvaro med små  
bäbisar och deras föräldrar. Rörelser, 
ramsor och  ljud från maracasägg samt 
sång blandas ibland med barnbakning 
under sportlovsveckor. Unisont sjunger 
vi ”Gud som haver” förstås. Musiken 

är också inbakad i våra övriga verk- 
samheter som Måndagsträffen, konserter 
och musikkvällar. Av årets alla måna-
der så flödar musiken extra mycket i  
december och maj. Då ljuder musik i 
alla dess former ut i vår fina nejd och i 
våra vackra kyrkobyggnader. 
Musiken en vitaliserande kraft,  
så kom och var med. 

Gå gärna in och titta på vår hemsida 
och se våra tider och verksamheter för 
barn och vuxna.
www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

MUSIKVERKSAMHETEN
                - så mycket mer än körer

Det är jag som gör Kyrksurret!
Hur kan det komma sig - att en skaraborgs-
bonne sitter i Lima och gör församling-
ens bulletin? I grund och botten är det väl 
morsans fel - jag är nämligen på mödernet 
sprungen ur Malungs myrar och en gam-
mal skinnarsläkt, därav mitt gårdsnamn 
Gösta. Å andra sidan hade jag väl lika gärna 
kunnat sitta på en klippa på Tjörn på väst-
kusten och torka långa eller nå´t då farsan 
är från de trakterna. Jo, jag anammade fak-
tiskt västkusten och Göteborg ett bra tag. 
Efter utexaminerandet från universitetet tog 
en intressant tid vid, med en sanslös varia-
tion av möten med människor, händelser och  
arbetsuppgifter.
Till saken hör att jag alltid ritat och skapat. 
Lustiga figurer och galna elefanter ritades 
till mina skolkompisar, annonser, skyltar, 
kataloger har illustrerats som en bisyssla, en 
hobby - där belöningen bestod i att få se sina 
alster i tryck. Lika mycket som jag inspirera-
des av alla serier jag läste som barn (framför 
allt Tintin, Asterix, Lucky Luke) nagelfor 
jag Zorns akvareller för att lära mig hur vat-

ten avbildas. Såsom litteratur- och kultur-
vetare hamnade jag på ett bokförlag där jag 
raskt åtog mig fotograferande och illustre-
rande utöver lektörssysslor. Vi gav ut Ingrid  
Segerstedt Wibergs böcker vilket ledde till 
att jag började arbeta för henne som resear-
cher och lektör. Hon såg mina tecknarför-
mågor och uppmuntrade mig att slå slag i 
saken och jobba som illustratör, grafisk de-
signer eller så. Sagt och gjort - med ett antal 
enstaka kurser inom grafisk design i bagaget, 
gick jag nu en utbildning i digital dito och 
gav mig i kast med frilansande inom reklam,  
vilket i förlängningen ledde till att jag till-
sammans med ett par kollegor startade en 
större reklambyrå. Ett klassiskt high-life-
leverne à la reklambranschen följde med  
intressanta konton, VIP och kändisar. Men 
det var inte riktigt tillfyllest - så jag följde 
mitt hjärta ånyo, och gick vidare till att skapa i 
egen regi - med fristående samarbetspartners. 
Det visade sig att jag trivdes bättre i lugnare  
vatten där jag kan ge det jag jobbar med den 
tid det förtjänar. Var kan då de lugna vattnen 
finnas? Här kommer morsan in:
Sedan tidernas begynnelse, åtminstone 
min begynnelse, har jag tillbringat som-
marlov, påskar, och sportlov i vår urgamla 
fäbod. Många jular firades med hela släkten 
hos mormor och morfar i Mobyn. Det var 
där tillhörigheten och släktbanden fanns. 
Så trodde jag! Min äkta hälft och jag har 
”alltid” sagt att ”någon gång ska vi bo i 

Lima med omnejd - det är ju så vackert”.  
Kanske dra oss tillbaka på ålderns höst, 
men hux flux fann vi Huset, slog till på stå-
ende fot, packade prylar och barn och drog 
från Storstaden till Lima. Väl här har det  
visat sig att inte bara mina skinnberedande 
förfäder vandrat genom den mörka Lim- 
skogen utan även andra, men i kanhända mer 
familjeberedande syften; jag har släkt här! 
Min mamma har barndomsvänner här! Min 
morfar hade en filial till sin skinnfabrik här!  
Plötsligt hade man en förankring även i 
Lima med omnejd. Det var ju inte så dumt. 
Och väl här har församlingen visat sig vara 
den bästa grund för att lära känna bygden. 
Att få förtroendet att från scratch kreera en 
församlingstidning var en stor ära. På köpet 
får jag en ständig uppdatering om vad som 
händer och sker. Och mitt hedersamma upp-
drag som kyrkvärd får mig att komma ut från 
skaparverkstaden och träffa lite folk på riktigt 
då och då. Visserligen sprids mina alster 
över stora delar av världen i och med kunder 
som Viking Line, Finn Air, Scandic Hotels, 
TUI, men jag träffar ju sällan slutkunderna.
Det var nog inte helt fel, morsan, att jag blev 
så präglad på Malung att jag hamnade här till 
slut, men det hade aldrig skett om inte min 
saltstänkta västkustfru hade blivit alldeles  
betagen av Dalarnas djupa skogar, myrar och 
fjäll när hon första gången kom hit.

                                           Ajöken!

Följande skall ändras enligt följande:             
14 April kl 19.00     Andakt i Tandådalen. 

15   Andakt i Sälens fjällkyrka skall tas bort!

21   Andakt i Tandådalens fjällkyrka skall tas bort!

22     Andakt i Sälens fjällkyrka.

28     Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
 29    Andakt i Sälens fjällkyrka skall tas bort!

5 Maj  Andakt i Tandådalens fjällkyrka skall tas bort!

6   Andakt i Sälens fjällkyrka

12   Andakt i Tandådalens fjällkyrka

13    Andakt i Sälens fjällkyrka skall tas bort!

19  Andakt i Tandådalens fjällkyrka skall tas bort!

20   Andakt i Sälens fjällkyrka

26   Andakt i Tandådalens fjällkyrka 

27   Andakt i Sälens fjällkyrka skall tas bort!

 Söndag 5 April  18.00  Gudstjänst i Lima kyrka. Glädjekören medverkar. 

Långfredagsgudstjänst 18.00 i Tandådalens fjällkyrka. Sofia och Carl medverkar. (Inte Sofie)

Anna-Karin Dismats  ASSISTEnT

Anna Stockhaus  HUSMOR
Jag är född och uppväxt i Nora ” Bergslagens pärla”, därifrån gick flytten i slutet på 
1980-talet till Sälen då jag lockades av chansen att förena skidåkning med arbete. 
Hela mitt arbetsverksamma liv har jag arbetat inom turistnäringen, allt från skiduthyrning, 
servering och städ till kallskänksjobb och bagarjobb. Jag bor med min sambo och div djur 
i världsmetropolen Berga by i Transtrand, samt har förärats en fantastisk bonusdotter som 
är bosatt i Lerum. Hon besöker oss dock så ofta hon kan. Min fritid spenderar jag gärna 
i skog och mark med vår hund, eller kör ett skivstångspass för Friskis & Svettis där jag  
deltar som värd till passledaren. Dessutom sjunger jag för full hals i församlingens  
eminenta kör ”Da Capo-kören”, som leds av en av våra fantastiska musiker.
Jobbet som husmor i Tandådalens fjällkyrka upplever jag harmoniskt, kreativt och  
utvecklande. Dessutom stortrivs jag med mina superhärliga kollegor, jag tycker vi är ett 
otroligt bra gäng allihop som jobbar inom församlingen.
Så jag ser med glädje fram emot en vintersäsong här på fjället.

Jag är född och uppvuxen i Sälen och bor på vår släktgård med sambo, katt, bin och höns.
Största delen av mitt arbetsliv har jag arbetat inom hotell och turism. På Sälens Högfjälls-
hotell arbetade jag i 25 år med några avbrott när jag bodde i Stockholm. Har därefter arbe-
tat som testare av bokningssystem, mäklarassistent och med bokning/stugägare i Stöten. 
Jag började arbeta inom församlingen i juni 2019. Stortrivs här i församlingen där jag 
mestadels arbetar i Lima på församlingsexpeditionen med bokning av bröllop, begrav-
ningar och dop samt gravfrågor. Ibland  hittar ni mig på caféet  i Tandådalens fjällkyrka.
Mina intressen är djur, natur, ridning, film, böcker och musik. Åker gärna på turer med vår 
husbil och älskar att umgås med vänner och familj över en god middag
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Vi välkomnar nya sångare!

• Barnkörerna, 
  Sälen, torsdagar.

S Å N G A R N A

�����

Rek Alt
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Rek Alt

�����

Rek Alt

För mer information se hemsidan och för kontakt se sista sidan i Kyrksurret.

• Ungdomskören, 
  Lima, onsdagar.

• Glädjekören, 
  Lima, tisdagar.

• DaCapokören, 
  Sälens fjällkyrka/
  Transtrands kyrka,
  onsdagar.
 

• 11-kaffesångarna, 
  Transtrands kyrka, 
  tisdagar udda veckor
  på 11-kaffet.

Begravning. Låt dina anhöriga få veta om du lämnar 
Svenska kyrkan eftersom det bara är de som är medlemmar 
som har rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker 
i en kyrkobyggnad.
Vigsel. För att få gifta sig i kyrkan ska en av makarna vara 
medlem.
Dop. Till ung som gammal skrev Astrid Lindgren;

”Vi simmade i ån innan vi kunde simma, trots att mamma 
hade sagt att vi inte fick ´gå ut längre än till naveln´”. Bar-
nen i hennes omgivning hade säkerligen fått lite vatten på 
huvudet, så att leka och simma i ån med mammas uppsikt 
gick alldeles utmärkt. Så lite vatten på huvudet kan aldrig 
vara fel och jag tänker naturligtvis på dopet. Dopet är ett sätt 
att säga välkommen till livet! Så att döpa sig kan ske i vilken 
ålder som helst och tänka att få tillhöra en större gemenskap.

begravning • vigsel • dop        bra att veta
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Dop eller namngivning
Många tror att dopet är en namn- 
givningsceremoni. Men dopet är mer 
än så. Dopet fogar in oss i en tradition, 
en familj, en släkt, men dopet fogar 
också in oss i ett större sammanhang. 
Dopet är grunden för medlemskap i  
Svenska kyrkan. Vid dopet säger prästen  
barnets/dopkandidatens namn högt så 
att hela församlingen hör det. Namnet 
och namnen är betydelsefulla. De som 
lyssnar hör kanske att namnet/namnen 
finns i släkten. 
Guds namn, barnets/dopkandidatens 
namn nämns samtidigt och det visar på 
deras samhörighet.

Dopfest 19 april
I april månad har naturen börjat vakna 
lite sakteliga. Då vill vi välkomna dig 
till en festgudstjänst för att fira att du 
döpts under år 2019.
Det blir storkalas eftersom barnkören 
sjunger för full hals, alla sex-åringar 
i vår församling får en superfin Bibel. 
Naturligtvis vankas det kyrkkorv och 
tårta och vem vet om det är fullt med 
ballonger den 19 april  kl 11-12 i Lima 
kyrka.

Inför dopet
Börja med att kontakta oss för att boka 
tid. Tänk, du är aldrig för gammal för 
att döpas.

Samtal inför dopet
Vid dopsamtalet lär prästen känna  
familjen och den som ska döpas. Vid 
samtalet får familjen, dopkandidaten 
möjlighet att fråga om och att lyssna 
till alla de tankar som finns kring tro, 
tvivel, dop, ansvar och livsmening. I 
samråd med präst och musiker kan man 
utforma dopgudstjänsten personligt 
med olika symbolhandlingar, dikter och 
sånger. Dopet kan ske både i kyrkan, 
i hemmet eller ute i vår vackra natur.  
Dopet kan också ske i enskildhet med 
de närmaste om man vill. Den önskan 
kan finnas när man är tonåring eller 
vuxen.

Dopklänning
Dopklänningen är oftast vit och det är 
renhetens färg. Att den är alldeles för 
lång för barnet är en symbol för att  

dopet är något att växa i. Att barnet har 
mycket att lära om Gud och om sin tro.
Dopklänningen kan också vara en släkt-
klenod där många barn genom genera-
tioner burit den vid sitt dop. Är du vuxen 
eller större än en bäbis så har du på dig 
det som du tycker om. Lima-Trans-
trands församling har dopklänningar att 
låna ut.

Fadder
Välj fadder, om ni vill ha detta. Idag 
kallas gudföräldrar för fadder. Fad-
der skall enligt Svenska kyrkans ord-
ning vara döpta själva. Att vara fadder 
innebär att man ska stödja barnet i den 
kristna tron och att finnas till för barnet 
under uppväxten.

Vattnets betydelse
Dopet sker genom att den som döps får 
vatten öst över hjässan men är det som-
mar går det bra att döpas i älven eller 
sjön. Vattnet är livsviktigt för männis-
kan och det är en symbol för livet och 
för att växa.

Mottagning
Hos oss kan du låna eller hyra lokal. 
Mer information får du när du bokar 
dopet.

Dags att boka dop?
Kontakta oss på 
Tel. 0280-59 31 00
mån-fred kl 10:00-16:00
E-post:
lima-transtrand@svenskakyrkan.se

Dopet
När ett barn föds börjar ett nytt kapitel 
i föräldrarnas liv. Det rymmer sann 
glädje och kärlek, men också oro och 
undran över framtiden. Dopets djupaste 
löfte är att vi aldrig är ensamma.
Som småbarnsförälder, ja för den  
delen förälder, så vet vi att vardags-
pusslet fortsätter att bestå av många 
pusselbitar som ska hanteras och passa 
ihop så gott det går. Vi vill att våra  
relationer ska fungerar. Vi vill känna att 
vi finns i goda sammanhang, i gemen-
skaper som också kan bära när livet 
inte blir som vi tänkt oss. Vi vill kunna 
känna tillit till oss själva, till andra och 
till livet självt. Vi vill ge och få kärlek, 
omsorg och bekräftelse.
Genom hela livet förblir vi människor 
som behöver andra och som behöver 
varandra. Gud som en gång gav oss  
livet, vet att det är så och i dopet vill Gud 
påminna oss om att vi aldrig någonsin är 
riktigt ensamma. Dopet bekräftar att vi 
är skapade till Guds avbilder och dopet 
är symbolen för att vi är Guds skapelse 
och därmed lika mycket värda. Var och 
en av oss har en alldeles egen relation 
till Gud (även om man är ett  litet barn) 
och dopet synliggör denna relation och 
det är ett löfte som är knutet till dopet: 
vi förblir för alltid inneslutna i Gud och 
vi är lika mycket värda.
Så dopet fogar in oss i en tradition, en 
familj, en släkt men dopet fogar också 
in oss i ett större sammanhang. Vi är 
lika mycket värda och Gud vill ge oss 
den tillit som gör det möjligt att orka 
leva och det hopp som kan bära genom 
tillkortakommande, sorg och död.

Tron befriar oss inte från något som  
livet rymmer, men den vill stärka 
vår tillit till att allt som händer oss är  
omslutet av Gud. När våra liv tar slut blir 
vi mötta av en kärlek som saknar slut. 
Någon som följt oss genom livet väntar 
på oss vid den yttersta porten/grinden. 
Det är dopets djupaste löfte till oss. 

Jesus gjorde och sa; 

”Han tog dem i famnen, lade händerna 
på dem och välsignade dem. ´Och jag 
är med er alla dagar till tidens slut.´”

Njut
av vintern!
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kalendarium
Mars 
Söndag 1 
11.00 Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka.
15.00 Mässa i Sälens fjällkyrka.
Måndag 2 
13.00 Måndagsträffen. Insidan Lima kyrka. 
 Anna Thorsell – Amatörteater; drömmen
 som blev sann.
Tisdag 3 
09.30 Kyrkans Öppna förskola. Lima kyrka
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt, Skålmogårdens äldreboende, Lima 
 Glädjekören medverkar.
19.00 Andakt, Tandådalens fjällkyrka.
Onsdag 4 
09.00 Kyrkfrukost Lima bagarstuga.   
  
13.00 Friluftsgudstjänst i Storfjällgraven
19.00 Musikkväll i Sälens fjällkyrka,
 Transtrands spelmanslag medverkar.
Torsdag 5                        
10.00 Kyrkans Öppna förskola med barnbakning,
 Tandådalens fjällkyrka. 
 0280-593120 Endast föranmälan
11.00 Sångsstund för barn.Tandådalens fjällkyrka
17.30 Stickcafé, Insidan, Lima kyrka
Lördag 7 
19.30 Konsert Lima kyrka. 
 Församlingens musiker tolkar Beatles
Söndag 8 
14.00 Mässa i Rörbäcksnäs kyrka                   
 
18.00 Gudstjänst i Lima kyrka
Måndag 9 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima  kyrka. 
 Malin Halvarsson, konsumentvägledare,
 budget och skuldrådgivare.  
Tisdag 10 
09.30 Kyrkans Öppna förskola. Sälens fjällkyrka.
14.00 Andakt Bompabackens äldreboende,
 Transtrand.  11-kaffesångarna medverkar.
19.00 Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka. 
 Emil och Helena med vänner.
Onsdag 11 
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka. 
 Da Capo-kören medverkar
Söndag 15 
11.00 Mässa i Tandådalens fjällkyrka.
15.00 Gudstjänst i Sälens fjällkyrka. 
 Ungdomskören medverkar
Måndag 16 
13.00 Måndagsträffen, Insidan, Lima kyrka. 
 Ulrika Karlsson berättar om proteinrika
 mjölmaskar till foder och mat
Tisdag 17 
09.30 Kyrkans öppna förskola i Lima kyrka
11.00 11-kaffe Transtrands kyrka
14.00 Andakt Skålmogårdens äldreboende, Lima. 
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
Onsdag 18 
09.00 Kyrkfrukost Rörbäcksnäs kyrka
19.00 Musikkväll  i Sälens fjällkyrka. 
 Da Capo-kören bjuder på konsert
Torsdag 19 
17.30 Stickcafé Insidan Lima kyrka

Söndag 22 
14.00 Gudstjänst  i Rörbäcksnäs kyrka.
18.00 Mässa i Lima kyrka.    
Måndag 23 
13.00 Måndagsträffen, Insidan Lima kyrka. 
 Marit Lundevall, rektor, Ungärde skola
Tisdag 24 
09.30 Kyrkans Öppna förskola i Sälens fjällkyrka.
11.00 11-kaffe med Allsång, Transtrands kyrka.
14.00 Andakt, Bompabackens äldreboende,
 Transtrand
19.00 Musikkväll  i Tandådalens fjällkyrka.
 Jonna & Patrik – blandade sånger från
 hjärtat   
Onsdag 25   
19.00 Andakt, Sälens fjällkyrka m. Da Capo-kören
Lördag 28 
20.30 Earth hour. Andakt, Sälens fjällkyrka.
Söndag 29 
11.00 Gudstjänst i Transtrands kyrka. 
15.00 Mässa i Sälens fjällkyrka

Måndag 30 
13.00 Måndagsträffen, Insidan Lima kyrka. 
 Soppa och musik med Glädjekören
Tisdag 31 
09.30 Kyrkans Öppna förskola i Lima kyrka
11.00 11-kaffe, Transtrands kyrka
14.00 Andakt, Skålmogårdens äldreboende, Lima
19.00 Andakt, Tandådalens fjällkyrka
April  
Onsdag 1 
09.00 Kyrkfrukost, 
 Kyrkstugan Tandådalen 
19.00 Musikkväll i Sälens fjällkyrka 
 med Emil och Amanda.  
Torsdag 2 
17.30 Stickcafé, Insidan i Lima kyrka.
Söndag 5 
14.00 Mässa i Rörbäcksnäs kyrka.
18.00 Gudstjänst  i Lima kyrka med Glädjekören.
Måndag 6 
13.00 Måndagsträffen, Insidan Lima kyrka. 
 Påskspel
Tisdag 7 
09.30 Kyrkans Öppna förskola i Sälens fjällkyrka
11.00 11-kaffet med allsång, Transtrands kyrka
14.00 Andakt, Bompabackens äldreboende,
 Transtrand
Onsdag 8                        
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka. 
 Da Capo-kören medverkar
Torsdag 9                        
18.00 Skärtorsdagsmässa i Tandådalens fjällkyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa i Transtrands kyrka.
 Da Capo-kören medverkar
20.00 Skärtorsdagsmässa i Sälens fjällkyrka
Fredag 10 
15.00 Långfredagsgudstjänst i Lima kyrka.
18.00 Långfredagsgudstjänst i Tandådalens
 fjällkyrka. Sofia och Carl medverkar
20.00 Långfredagsgudstjänst i Sälens fjällkyrka
Lördag 11 
23.30 Midnattsmässa i Tandådalens fjällkyrka
Söndag 12 
11.00 Påskdagasgudstjänst i Transtrands kyrka
 Da Capo-kören medverkar.
19.00 Påskdagsgudstjänst i Sälens fjällkyrka
Måndag 13                      
11.00 Gudstjänst Annandag påsk i 
   Tandådalens Fjällkyrka.
15.00 Gudstjänst Annandag påsk i
 Rörbäcksnäs kyrka
18.00 Gudstjänst Annandag påsk i 
Sörsjöns kapell
Tisdag 14 
11.00 11-kaffet Transtrands kyrka
14.00 Andakt, Skålmogårdens äldreboende, Lima
 Glädjekören medverkar
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka
Onsdag15 
09.00 Kyrkfrukost i Lima Bagarstuga.
Torsdag 16 
17.30 Stickcafé, Insidan, Lima kyrka.
Söndag 19 
11.00 Gudstjänst i Lima kyrka. Utdelning av biblar
 till årets 6-åringar samt Dopfest. 
 Barnkören medverkar.
14.00 Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka 
Måndag 20 
13.00 Måndagsträffen, Insidan, Lima kyrka.          
 Maria Pettersson; Odla i pallkrage
Tisdag 21 
09.30 Kyrkans Öppna förskola i Sälens fjällkyrka.
11.00 11-kaffet med Allsång  i Transtrand kyrka.
14.00 Andakt, Bompabackens äldreboende, 
Onsdag 22
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.
Söndag 26 
11.00 Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka.
15.00 Mässa i Sälens fjällkyrka.
Måndag 27 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.  
 Soppa och musik
Tisdag 28 
09.30 Kyrkans Öppna förskola i Lima kyrka
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka 
14.00 Andakt, Skålmogårdens äldreboende,  
 Lima. Glädjekören medverkar.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka 

Onsdag 29 
09.00 Kyrkfrukost i Rörbäcksnäs kyrka
Torsdag 30   
19.00 Valborgskonsert med brasa med 
 Församlingens körer & musiker, Lima kyrka
Maj  
Söndag 3 
14.00 Mässa i Rörbäcksnäskyrka.   
18.00 Gudstjänst i Lima kyrka.   
Måndag 4 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. 
 Torsten Samuelsson   
Tisdag 5 
09.30 Kyrkans Öppna förskola i Sälens fjällkyrka
14.00 Andakt med 11-kaffesångarna, 
 Bompabackens äldreboende, 
 Transtrand 
Onsdag 6
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.
Lördag 9 
19.00 Vårkonsert i Transtrands kyrka,
 med Dacapokören
Söndag 10
15.00 Gudstjänst i Sälens fjällkyrka.
Måndag 11 
13.00 Måndagsträffen, Insidan, Lima kyrka.  
 Maria Hedberg, biståndshandläggare 
Tisdag 12
09.30 Kyrkans Öppna förskola i Lima kyrka
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka 
14.00 Andakt, Skålmogårdens äldreboende,  
 Lima. Glädjekören medverkar
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka
Onsdag 13
09.00  Kyrkfrukost, Kyrkstugan i Tandådalen
Torsdag 14
17.30 Stickcafé i Insidan, Lima kyrka
Söndag 17
14.00 Mässa i Rörbäcksnäs kyrka
18.00 Gudstjänst i Lima kyrka. 
 Liten musikal med ungdomskören
Måndag 18
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. 
 Picknick vid bagarstugan Lima
Tisdag 19
09.30 Öppna förskolan i Sälens fjällkyrka
11.00 11-kaffe med Allsång i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt, Bompabackens äldreboende,  
 Transtrand
Onsdag 20
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka. 
Torsdag 21 
08.00 Gökotta i Rörbäcksnäs Hembygdsgård.  
Söndag 24 
08.00 Gökotta, Stormkvarn.
15.00 Gudstjänst i Sälens fjällkyrka.
Måndag 25 
13.00 Måndagsträffen, Insidan, Lima kyrka.  
 Sill och potatis Glädjekören medverkar.
Tisdag 26
14.00 Andakt, Skålmogårdens äldreboende.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka.  
Onsdag 27 
09.00 Kyrkfrukost, Lima bagarstuga 
Torsdag 28 
17.30 Stickcafé, Insidan Lima  
Söndag 31 
14.00 Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka.
18.00 Mässa i Lima kyrka.

16 mars Tandådalens fjällkyrka
17 mars Stöten
18 mars Kläppen
13 april Tandådalens fjällkyrka

ungdOMskVällar 
med morskan               Kl.18.00

Kyrkfrukost kl. 9.00
Lima, Bagarstugan

4 mars, 15 april, 27 maj
Rörbäcksnäs kyrka

18 mars, 29 april
Tandådalens kyrkstuga

1 april, 13 maj

Dopfunten i Sälens fjällkyrka



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 Karin Algotsson  •  0280-593 105  •  karin.algotsson@svenskakyrkan.se
Assistent Anna-Karin Dismats •  0280-593 121  •  anna-karin.dismats@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
Kantor Helena Spets  •  0280-593 124 •  helena.spets@svenskakyrkan.se

Musiker

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

Undervisning

Assistent/Husmor Malin Svedin  •  0280-593 120  •  malin.svedin@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor Anna Stockhaus  •  0280-593 120  •  anna.stockhaus@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor Åse Åkesdotter Jonasson  •  0280-593 120  •  ase.larsson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor Anna Karin Jonasson  •  0280-593 120  • anna-karin.jonasson@svenskakyrkan.se 
Assistent/Husmor Emma Östensson •  0280-593 120  •  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 juni 2020.

Begravningsombud
Ingegerd Lindfors

 

Njut
av våren!


