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Ute i naturen ser det ut som vanligt och jag har pre-
cis tagit en promenad i kvällssolen.  Gumman tö har 
varit framme och fixat fram tussilago i dikeskanterna, 
musöron på björkarna och vitsippor som blommar. 
Kanske du påtar i jorden, sår frön till sallad eller för-
gror busk-krasse medan hönorna sprätter och kacklar 
runt benen. Det är vår och vi väntar på sommaren men  
dagarna är så annorlunda. Det är en annorlunda tid och 
den drabbar oss alla över hela världen och orden social 
distans har flugit upp på arenan. För mig klingar de 
orden otäckt i öronen och i själen gör de ont. Orden 
skall användas med varsamhet. Idag har de orden en 
helt annan innebörd än uteslutning och avskiljande  av 
människor. Idag går det nästan att säga att det betyder 
omsorg och kärlek till sin nästa. Att vi med andra ord 
ska vara rädda om varandra för att inte sprida ett viru-
lent osynlig virus. Visst innebär det en slags ensamhet, 
men står också för omsorg om den andre.
För nu  drar de flesta människor sitt strå till stacken 
för att trösta, bygga upp och vara rädda om varandra. 
Så gör vi idag och jag hoppas att det är i trons och  
kärlekens rustning som vi gör detta för oss och  
världens människor.  
Ni vet ju att jag läser Bibeln och orden i första  
Thessalonikerbrevet är så träffande just idag; Vi skall 

iföra oss trons och kärlekens rustning och ha hoppet 
som en hjälm.
Ja, vi kan behöva en rustning som håller ut i det 
långa loppet, en rustning som skyddar oss mot miss- 
tröstan, modlöshet och övergivenhetskänsla när vi  
sitter i karantän. Vi behöver en rustning av kärlek och 
en hjälm av hopp för att trösta och värna om varandra.  
Vi har en hel lång sommar framför oss som innebär 
drömmar av ledighet, vila och gemenskap men troli-
gen på ett helt annat sätt än vad vi förutsatt oss.  Det 
är en annorlunda tid och den drabbar oss alla men till-
sammans kan vi skapa nya möjligheter kring livets 
bästa för att bäst förstå den situation vi befinner oss i. 
Så på vilket sätt kan jag hjälpa dig med mitt lyssnande 
och handlande? Kanske  en promenad med fågelsång i 
skyn för att förstå att stunden är nu.
Hör hur fågelsången stiger 
upp mot himlens höjd. 
Se hur regnet fuktar marken, 
föder blomsterfröjd.
Känn hur allting andas och doftar,
Himlen är vid
Och på jorden får vi åter
se en blomningstid.
Psalm 943

En sida av
Birgitta

Vart är vi på väg? 
Ja nog känns det som en ökenvand-
ring som pågår där vi inte vet så 
mycket om det som ligger framför 
oss. Det mesta som vi hade föresatt 
oss har vi ställt om eller ställt in 

liksom många andra i vår omnjed. 
Våren som vi hade sett fram mot 
med intressanta föreläsare på in-
sidan har vi fått flyttat fram. Dock 
lös Anna Thorsell och Jaan Ell-
ström med intressanta ämnen som 
vi fick njuta innan coronaviruset  
började sitt intåg i världen. Att få 
lyssna på toner, ljuv musik och alla 
våra körers skönsång gick vi också 
miste om. Visst fanns det dagar 
som vi njöt av en Beatleskonsert, 
leka skådespelare för våra skolbarn,  
vara med om första drop-invigseln i 
Transtrands kyrka med vackra kan-
delabrar, tårta och skål för brudparen. 
 

När vi nu vandrar genom  
öknen får vi allt liva upp  
dagen med ett nypåfunnet nätsurr  
där små filmsnuttar från oss  
personal och andra kreativa in-
divider kan få oss att skratta och 
förundras över livets alla små  
under. Så vem vann den fina Påsk-
tårtan från Tandådalens kreatörer 
i bakverkens konstsalong och hur 
många sköna handgjorda sittdynor 
kommer Rörbäcksnäs kyrka att få?  
Kanske någon från stickcafét fixar 
en varm sådan!
Eftersom de flesta följer folkhälso-
myndigheternas uppmaningar så 
är det inte lika mycket folk i rörelse 
(tack och lov, just nu) så har perso-
nalen i församlingen krattat kyrko-
gårdar, plockat spik och utlyst en 
solrostävling.
Vill du vara med?
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lite av varje

hänt
sen senast

Som en ljusglimt i tillvaron utmanar
vi Dig att delta i vår tävling;

Vem får högsta Solrosen?
Hämta fröer och instruktioner

hos oss i Lima Prästgård. 
Vi finns på plats vardagar 8-16,

vill/kan Du inte komma hit hör
bara av dig så skickar vi till Dig.

Pris kommer utdelas till
Högsta Solrosen!

Lycka till!

Lima-Transtrands församlings

S  lrostävling
Minnesgåva
Med en minnesgåva hedrar du 
minnet av en närstående som gått 
bort. En kondoleans lämnas vid 
begravningen eller skickas till de 
anhöriga som en hälsning och ett 
bevis på att du lämnat en gåva till 
någon av våra fonder.
I Lima-Transtrands församling 
förmedlar vi gåvor till Lima 
Blomsterfond samt Lima försam-
lingshus.
Lämnade gåvor till Lima bloms-
terfond går till prydande av Lima 
kyrka och kyrkogård. Gåvor till 
Lima församlingshus går till pry-
dande av Lima församlingshem/
Insidan.
Vill man lämna en minnesgåva 
kontaktar man församlings- 
expeditionen per 
telefon 0280-59 31 00 
så hjälper vi till med detta eller 
skicka ett mail till
lima-transtrand
@svenskakyrkan.se.

1. Jag går runt både trädgård och tun, 
    ändå står jag stilla.

2. Jag är svart när jag är ny, röd när jag 
    används och grå när jag slängs.

3. Gissar du mig har du gissat fel:
    gissar du fel har du i alla fall gissat rätt.

GÅTOR Svar på s. 5
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Marléne & Debbie
ica toppen

porträttet

Googlar man på ordet syster så är en 
utav de första rubrikerna som kommer 
upp ’En syster är mer än en vän, hon är 
halva ditt hjärta’ och det är verkligen så 
vi känner. 
Våra föräldrar flyttade upp hit till fjället 
i mitten på 80-talet när Debbie var baby 
och Marléne var 8 år, att växa upp med 
skidbackar runt knuten med säsongs-
växlingar har gjort att vi uppskattar 
naturen, tystnaden och tryggheten som 
Sälen ger oss och våra barn, men med en 

längtan och nyfikenhet på att upptäcka 
världen och vad den har att erbjuda. Att 
efter resor och utflykter få komma hem 
till Sälen är en fantastisk känsla som vi i 
vår tur vill förmedla till våra gäster som 
kommer hit och firar semester.
Efter att ha växt upp på V:a Färdkällan 
mitt emellan Högfjällshotellet och Östra 
Tandådalen valde vi båda att bosätta 
oss i Sälens by när vi efter några år på  
andra orter valde att  stadga oss i Sälen 
på riktigt. 
Idag har vi båda familjer, Marléne två 
barn på 18 år och 13 år, Debbie, man och 
två barn på 8 år och 6 år.
För tre år sedan fick vi frågan av pappa 
om vi ville ta över och driva hans livs-
verk, Ica Toppen, då gick en dröm i 
uppfyllelse för oss, att få jobba med mat 

som är livets bästa och dessutom få göra 
det med sin bästa vän och syster, vi sa ja  
direkt utan att tveka. Vi har ju så gott som 
jobbat i butiken i hela vårt liv och kände 
att vi kunde branschen ganska bra och  
efter ha gått en utbildning på Ica skolan 
och blivit intervjuade av Ica så var vi  
färdiga att ta över.  Det är hårt jobb, 
många utmaningar men det bästa vi har 
gjort i våra liv är vi överrens om. Att 
pappa jobbar kvar och ger oss stöttning 
och råd är också en stor hjälp för oss. 
Det är en spännande tid att verka i  
Sälen året om just nu, det ligger i tiden att  
semestra på hemmaplan och vara  
aktiv på sin semester, det märkte vi  
redan förra sommaren och vi hoppas att 
den trenden håller i sig och att fler upp-
täcker vårt vackra fjäll alla årstider.

I Lima, i slänten söder om prästgården, 
finns en väl bevarad hemlighet. 
En gång i tiden var det en vacker trädgård, den 
hemliga trädgården. En trappa ner med olika etage 
och en liten damm. Det är vad man kan se spår 
av idag bland allt ogräs och vildvuxna växter.  
De senaste åren har tankar börjat snurra om vad 
man kan göra där för att ta till vara den. 
Nu har dagen kommit då en idé vuxit fram.  
Det är en trädgård som tillhör församlingen så 
varför inte låta er vara med och återskapa den. 
Inget är rätt eller fel. Har du en perenn/buske  
eller något annat som skulle passa in, kanske 
vara med och rensa. Kunskap om hur man åter-
ställer/gör en ny trappa. Har du kanske kort på 
hur den en gång har sett ut. Dela gärna med dig 
av dina minnen eller kunskap. För nu ska den 
hemliga trädgården äntligen få bli en del av 
Lima igen och låta den blomstra som aldrig förr.

Den hemliga
trädgården

Emma Östensson  HUSMoR

Victoria Backlund  KyRKoRåDET
2007 flyttade jag och min man Johan hem till Sälen. Vi hade då fått erbjudande om att få 
vara med och starta upp Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Flyttlasset gick från Örebro, 
där vi hade bott sedan 2003. Jag hade studerat på universitetet och fått ut en dubbel-
examen dels i företagsekonomi och dels i rättsvetenskap. 

Jag, min man och våra två barn har nu bott här i Sälen sedan dess. Från början är jag 
uppvuxen i Dala-Järna och har spenderat stora delar av min barndom på familjens åkeri, 
Jonssons Åkeri AB. Företaget hade funnits i familjens ägo sedan 1930-talet och startades 
från början av min farfar och drevs sedan vidare av min pappa Lennart fram till för några 
år sedan. Tyvärr var lastbilar inte min stora dröm, fastän min pappa gärna ville hoppas på 
det, istället började jag min yrkeskarriär i Malung på gymnasieskolans ekonomprogram. 
Jag fortsatte sedan till Stockholm och jobbade som receptionist och som säljare på Åhléns 
kosmetikavdelning. Med tiden ville jag komma vidare och jag sökte in på universitetet, 
det var det tuffaste jag gjort men även det absolut bästa. Under dessa studieår så  
förändrades mycket av min världsbild och jag växte otroligt mycket som människa.

Idag jobbar jag som redovisningskonsult på en byrå här i Sälen och trivs mycket bra med 
det. 2017 blev jag tillfrågad att vara med på listan till kyrkofullmäktige och jag är idag 
ledamot där samt i kyrkorådet. Samhället brottas idag med många viktiga frågor och som 
berör flertalet människor, jag tänker bl a på ensamhet, psykisk ohälsa, allehanda sjuk-
domar, vårt digitala samhälles verkningar, flyktingströmmar m.m. 
Kyrkan fyller här en mycket viktig funktion och är en stöttepelare i dessa tider. Kyrkan 
fångar upp och tar vid där samhällets armar inte räcker till och framförallt här i vår turist-
ort finns kyrkan högst närvarande bland de unga människor som är på väg ut i vuxenlivet 
men som ibland behöver en trygghet, en varm hand och lite stöttning när mötet med 
vuxenlivet blir överväldigande. Jag är stolt och mycket tacksam över att få vara delaktig 
i arbetet med att få en hållbar kyrka och att få vara med och utveckla dess verksamhet.

För 18 år sedan började min resa inom Svenska kyrkan. Då i Malungs församling som 
konfirmand, och idag är jag verksam som husmor, här i Lima-Transtrands församling.  
Under dessa år i kyrkans värld har jag hunnit möta och leda flertalet ungdomsgrupper, 
följt hundratals konfirmander och serverat tusentals fjällkyrkobullar. Förutom att jag job-
bat till och från i olika församlingar och en hel del på Stiftsgården i Rättvik, så har jag 
under åren byggt hus och bildat familj med min man, rest en del både i Sverige och utom-
lands, samt gått lite olika utbildningar. 

2007 tog jag studenten från Hotell- och restaurangskolan, 2009 mottog jag mitt 
Gesällbrev inom bagar- och konditoryrket, och 2014 läste jag till florist. Jag är 
en kreativ person som trivs som bäst då jag får arbeta med händerna och låta  
fantasin vara fri, detta får jag då utlopp för bland mina uppgifter som husmor. I sommar 
går jag in i mitt nionde år i församlingen, och jag ser fram emot många fler!
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I höst välkomnar vi dig som är född 
2005 och 2006 att vara med om en 
tid att lära känna dig själv och dina 
vänner på ett nytt sätt. 

Mer information om höstens  
konfirmationsundervisning kom-
mer inom kort att läggas ut på hem-
sidan. Välkomna!

Svar på Gåtor. 1. Staket  2. Kol  3. Fel

Lima-Transtrands församling

Kärlek Döden

Livet

Resa

Musik
Prata
Lyssna Tro

Våga
Lek

Självinsikt
Vänner

Längta
Se



Två helgedomar föregick den nu-
varande varav den första tidigast 
nämns i skrift 1595 och där beskrivs 
rätt och slätt som en ”bondstuga”. 
År 1670 uppfördes ett större  
kapell, senare om- och tillbyggt flera 
gånger. Vid en syneförrättning 1811 
konstaterades att kapellet var så för-
fallet att församlingen enades om 
att uppföra en ersättare, omedelbart 
nordväst om den befintliga byggna-
den. Det diskuterades även om den 
skulle byggas i Berga eller Lång-
strand. 
En långdragen process vidtog som 
tärde på de inblandades nerver.  
Efter en stormig stämma 1823  
utgick ”Herr Kyrkoherden (Lars 
Restadius i Lima) i vredesmod ifrån 
Socknestufvan samt sade sig aldrig 
mera där inkomma”. Å andra sidan 
konstaterades samma år jämkande 
att ”så uppröras våra känslor till en 
brinnande åtrå att uppnå den dag, 
då vi utan fara, kunne inom dessa 
myrar få tillbedja hela Verldenes 
välgörande Gud!”
Och det slets; sten bröts i sluttning-
en vid Vålåsen, kalk kördes i långa  
karavaner på vinterföret från Rätt-
vik - ”sex hästar för varje rote”. 
Järnet kom från Ludvika. Det sträva-
des på till dess man skulle slå tegel. 
Man hade räknat med att använda 
lera man påträffat vid Resjövallen 
vilket inte fungerade. Allt höll på 
att avstanna när någon kom på att 

hugga tegelstensliknande stycken av 
de tunna sandstenshällar som fanns 
ovanför Hemfjällets rasbranter. Än 
i denna dag kan de sandstensbrott 
anas på fjället varifrån bygdens folk, 
gammal som ung, bar ner det, över 
myrar, moras och steniga backar, i 
enkla mesar.
Slitet lönade sig. 
Den nya kyrkan, i nyklassicistisk
stil, invigdes 1830, dock ingalunda 
färdigställd. Invändigt omålad, ut-
vändigt oputsad. Kyrkans torn och 
lanternin restes straxt innan men var 
helt färdigställt först fem år senare. 
Men man hade en fungerande kyrka.
Transtrand var fram till 1867 under-
ställd moderkyrkan i Lima. Därefter 
bildades en egen församling, vars 
yta motsvarar hela Öland. Försam-
lingarna slogs åter ihop 2006.

interiört
Inredning och interiörer har ändrats, 
liksom i de flesta kyrkor och kapell, 
regelbundet. Vissa inventarier från 
tidigare kapell finns kvar. Det år 
1670 uppförda träkapellet fick 1760 
en gammal predikstol från Norbärke 
kyrka. Av denna klenod från 1671 
återstår ett par evangelistbilder samt 
fyra konsoller med änglahuvuden.
En gammal 1600-tals dopfunt är  
deponerad på Statens historia mu-
seum.Två 1700-tals ljuskronor lyser 
fortfarande upp rummet.

Kyrkans ursprungliga fasta inred-
ning tillkom successivt under 1830-
och 40-talen. Av denna kvarstår  
altaruppsatsen och bänkinredning-
ens fasader, fast med ändrad färgsätt-
ning. En radikal ombyggnad skedde 
1926, efter handlingar av arkitek-
terna Magnus Dahlander och Elis 
Werner. Då byggdes ett helt nytt kor, 
inom en för ändamålet murad absid 
som fick hjälmvalv med kassett- 
indelning. Den hisnande kreatio-
nen kan ses på omslaget av denna  
tidning.
Transtrands kyrka hade från början 
ingen orgel. Med bidrag från skogs-
medelsfonden kunde man 1877  
installera den orgel som var i bruk 
ända till 1960 då den ersattes av den 
nuvarande. 
Mer och mindre omfattande renove-
ringar och ombyggnationer har vid-
tagits genom åren, den senaste allde-
les nyligen då tornet har belagts med 
ny koppar.
Kyrkans klockor (1815 samt 1744) 
bär på inskriptionerna:
kom transtrand foster mor. i lef
wel mig at höra och då du en gång
dödt alt för dig redo göra.

hör mitt liud och nalkas gud
du som uti transtrand skrider:
här är nu mitt tredje bud:
skynda dig se tiden lider
blif ej borta pryd din själ
och till helgedomen ila
där skall iag till ro och wila
sidst dig kalla! slå farwäl.

glimtar
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”Vad skogsbygdens folk bär inom sig, vet man ej 
alltid. Dess blyghet hindrar det från att tala därom. 
Men något av vad som rör sig därinne kan stun-
dom komma till synes ändå. Se på det hundraåriga 
tunga och trygga templet därborta på älvstranden! 
Vita lysa väggarna mot dalsluttningens grönska, 
stadigt pekar tornet med stjärnan uppåt. Där har 
befolkningens innersta längtan tagit form”.*

TRANSTRANDS KYRKA

*E.S. Lundh ”Julbok för Västerås stift” (1932)
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kalendarium

Juni  
Onsdag 3 
19.00    Andakt i Sälens fjällkyrka 
Söndag 7                       
11.00    Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka
Tisdag 9                      
19.00    Andakt i Tandådalens fjällkyrka
Söndag 14                     
11.00    Gudstjänst Lima kyrka
Onsdag 17                      
19.00    Andakt Sälens fjällkyrka
Fredag 19                      
14.00    Midsommarafton. Friluftsgudstjänst,  
    Rörbäcksnäs Hembygdsgård 
Söndag 21                     
14.00    Friluftsgudstjänst Sjöändan
Tisdag 23                      
19.00    Andakt Tandådalens fjällkyrka
Söndag 28                   
14.00    Friluftsgudstjänst, Smågan                                                                            
Tisdag 30 
13.00-16.00  Sommarcafé i Lima Bagarstuga

Juli 
Onsdag 1 
10.00-12.00  Sommarlek för barn utomhus 
    i Tandådalen 
13.00-15.00  Kortare vandring utgår från Tandådalen
19.00    Andakt i Sälens fjällkyrka.  
Torsdag 2 
10.00-16.00  Vandring utgår från Sälens fjällkyrka 
Söndag 5 
14.00    Friluftsgudstjänst  Kyrkbacken Lima 
Tisdag 7 
13.00-16.00  Sommarcafé  i Lima Bagarstuga
19.00    Andakt i Tandådalens fjällkyrka.

Onsdag 8 
10.00-12.00  Sommarlek för barn utomhus 
    i Tandådalen
13.00-15.00  Kortare vandring utgår från
    Tandådalen
Torsdag 9 
10.00-16.00  Vandring utgår från Sälens fjällkyrka
Söndag 12 
14.00    Friluftsgudstjänst i Morans Fäbod Sälen
Tisdag 14 
13.00-16.00  Sommarcafé  i Lima Bagarstuga
Onsdag 15 
10.00-12.00  Sommarlek för barn utomhus 
    i Tandådalen
13.00-15.00  Kortare vandring utgår från 
     Tandådalen
19.00    Andakt  i Sälens fjällkyrka.
Torsdag 16 
10.00-16.00  Vandring utgår från Sälens fjällkyrka
Söndag 19                     
14.00    Friluftsgudstjänst i Bårberget Lima
Tisdag 21 
13.00-16.00  Sommarcafé  i Lima Bagarstuga
19.00    Andakt i Tandådalens  fjällkyrka
Onsdag 22 
10.00-12.00  Sommarlek för barn utomhus 
    i Tandådalen
13.00-15.00  Kortare vandring utgår från 
    Tandådalen
Torsdag 23 
10.00-16.00  Vandring utgår från Sälens fjällkyrka
Söndag 26 
14.00    Friluftsgudstjänst Lindvallens fäbod
Tisdag 28 
13.00-16.00  Sommarcafé i Lima Bagarstuga
19.00    Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka
Onsdag 29 
10.00-12.00  Sommarlek för barn utomhus 
    i Tandådalen
10.00-16.00  Kortare vandring utgår från  
    Tandådalen
19.00    Andakt i Sälens fjällkyrka
Torsdag 30 
10.00-16.00  Vandring utgår från Sälens fjällkyrka

Augusti  
Söndag 2 
14.00    Friluftsgudstjänst i Mosätra
Tisdag 4 
13.00-16.00  Sommarcafé  i Lima Bagarstuga
19.00    Andakt i Tandådalens fjällkyrka. 

Onsdag 5 
10.00-12.00  Sommarlek för barn utomhus 
    i Tandådalen
13.00-15.00  Kortare vandring utgår från
    Tandådalen
19.00    Musikkväll i Sälens fjällkyrka
Torsdag 6 
10.00-16.00  Vandring utgår från Sälens fjällkyrka
Söndag 9 
11.00    Friluftsgudstjänst Stormkvarn 
    Östra ofors
Tisdag 11 
13.00-16.00  Sommarcafé  i Lima Bagarstuga
19.00    Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka
Onsdag 12 
10.00-12.00  Sommarlek för barn utomhus 
    i Tandådalen
13.00-15.00  Kortare vandring utgår från 
                     Tandådalen
19.00    Andakt i Sälens fjällkyrka. 
Torsdag 13 
10.00-16.00  Vandring utgår från Sälens fjällkyrka
Söndag 16 
14.00    Friluftsgudstjänst i Lötens Kyrkogård
Tisdag 18 
19.00    Andakt i Tandådalens fjällkyrka
Onsdag 19 
13.00-15.00  Kortare vandring utgår från 
                     Tandådalen
19.00    Musikkväll  i Sälens fjällkyrka
Torsdag 20 
10.00-16.00  Vandring utgår från Sälens fjällkyrka
Söndag 23 
11.00    Gudstjänst  i Lima kyrka
15.00     Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka
Tisdag 25 
19.00    Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka
Onsdag 26 
13.00-15.00  Kortare vandring utgår från 
     Tandådalen
19.00    Andakt i Sälens fjällkyrka
Torsdag 27 
10.00-16.00  Vandring utgår från Sälens fjällkyrka
Söndag 30 
11.00    Gudstjänst i Transtrands kyrka
15.00    Gudstjänst i Sälens fjällkyrka
 
 

På grund av rådande omständigheter kan kalendariet 
komma att ändras med kort varsel.

I Coronatider så har allt förändrats när det
gäller våra kyrkliga handlingar. Kyrkliga
handlingar är dop, vigsel och begravningar.

dop
kan alltid ske inomhus eller utomhus och under sommartid 
kan det vara fint att få döpa sitt barn eller sig själv på ett 
fint ställe som man har kär i bygden, kanske en fäbod som 
man gillar.
vigsel
Ibland blir det inte som vi tänkt oss. En kyrklig vigsel blev 
en borgerlig vigsel på grund av Coronapandemin och fes-
ten blev inställd. Då kan det finnas en möjlighet att ha en 
välsignelse över sitt äktenskap i någon av våra fina kyrkor 

eller varför inte vid någon fin fäbod. Höj blicken och allt 
kan bli möjligt och festen kan bli av med alla era vänner, 
nära och kära.
begravning
Som människa behöver vi få säga tack och ta farväl av den
som stått en nära under livet men som nu lämnat jordelivet.
Arbetskamrater, vänner, nära och kära saknar och sörjer den 
som avlidit. I dessa coronatider så har kanske avskedet ute-
blivit, men det behöver inte vara så. Vi kan arrangera en min-
nesstund. Har man valt urna så går det att ha en akt med urna  
(begravning) inom ett år.

Våra förrättningar

Välkommen att ringa 
församlings-
expeditionen och fråga 
om ni undrar över 
något.
Telefon 0280-59 31 00

Tandådalens fjällkyrka
Café i Tandådalens fjällkyrka
Dagligen kl 10.00-16.00

Nyhet! 
Glassförsäljning 
(Kulglass)
Sopplunch varje onsdag kl 11.30-14.00



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
Pedagog

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 september 2020.

Begravningsombud
Ingegerd Lindfors
 

Foto: D
aniel Fekete /HIA/ACT Alliance/Ikon

svenskakyrkan.se/act

HUR STANNAR MAN 
HEMMA UTAN NÅGOT HEM

VI LEVER ALLA
UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans med partner världen över ger 
Act Svenska kyrkan människor i utsatta 

situationer tillgång till hygienartiklar, skydds- 
utrustning, matpaket och information om 

hur spridningen av coronaviruset kan minskas.
Tillsammans gör vi skillnad. 

Njut
av sommaren!


