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Nygräddade saffransvåfflor med björnbärssylt eller 
saffranspannkaka med svartvinbär- eller salmbärs-
sylt då vet man att både Lucia och Julen väntar runt  
hörnet. Men vänta ett tag. Är våfflor inte förknippade 
med Jungfru Maria och Maria bebådelsedag, ja våren? 
Det kan nog stämma men är det inte så att vi äter  både 
våfflor och pannkaka året om. In i fäboden och grädda 
en våffla, så mysigt och på Gotland blev pannkakan 
exklusiv festdessert. 
Allt handlar om den dyrbaraste av alla kryddor, näm-
ligen saffran som sprider sin ljuvliga doft och ofta 
förknippas med lussebullar och jul.  Dofter  kan  
beröra våra sinnen och gör att vi minns händelser ur 
vårt liv. Saffran var mormors kök i adventstid men 
också förväntan att få lussa för mormor och morfar en 
tidig Lucia morgon. Kallt, mörkt och bistert ute men 
ljusen lyste upp vägen och barnsången spred förund-
ran och gemenskap. Gamla och barn passar för varandra 
och nog önskar jag att profeten Sakarjas framtidsbild 

En sida av
Birgittafår finnas kvar där vi människor når varandra över 

generationsgränserna. Få se barnens förväntansfulla 
blickar och ljusglimten i de äldres ögon.  Vi öppnar 
dörren för varandra och förstår att långt där inne i vårt 
inre så finns längtan efter frid och fred för oss själva 
men också över hela vår värld. För visst är det så att  
ljuset alltid är starkare än mörkret hur liten ljusstrålen 
än är så är den starkare än mörkret. Jag önskar i dessa 
tider att stjärnan blid ska lysa så att de hårda klimat 
som växer fram både i Sverige och världen ska få en 
annan vändning. Vi kan ta chansen när vi välkomnar 
det  Nya Året, visa gästfrihet, för det har hänt att de 
som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om 
det.  Snön ligger vit och när februarisolen ger sig till 
känna, då kommer ljusets dag - kyndelsmässodagen 
för att strax se till att i Vasaloppet vi heja på varandra 
för visst hörde du räddningstimman för världen slår 
och nu begynner vårt jubelår.
Välkommen hit mitt i vintrig tid
med hopp och glädje och fred och frid.
Lucia , du strålande brud. 
Lucia, med hälsning från Gud
Psalm 859

Julkonsert – Emilia med vänner

Lima kyrka 
4 december kl 19.00

Inträde: 100 kronor samt valfri kollekt till Operation Smile

Vilka 2 julklappar är lika?

Omslagets citat: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret” 2 Kor.4:6
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transtrands 
kyrka
Nu har det vackra taket kommit på plats 
och ställningarna plockats ned. Så fint 
allt blev tack vare att du är medlem i 
Lima-Transtrands församling.
Hur ska vi klara oss utan er medlemmar? 
Inte alls vill jag påstå trots att vi får KAE 
(kyrkoantikvarisk) ersättning. Arbetet 
blev lite fördröjt som ni såg men det  

Tandådalens kyrka
med KyrkCafé
Har du/ni inte besökt  vår fantastiska 
fjällkyrka i Tandådalen så passa på. Här 
finns fjällkyrkobullen som slår det mesta 
i bullväg och smaksensation. Kaffebor-
det är dukat med olika läckerheter så 
det är bara att välja. Lite mer hungrig 
så finns även smaskiga smörgåsar.

För närvarande serveras soppa på  
onsdagar med nybakat bröd  mellan  
11:30-14:00. Efter nyår så blir det 
soppa två dagar  i veckan, måndag 
och onsdag, 10 januari till 13 april.

Tänk att få njuta av allt gott där försam-
lingens fantastiska medarbetare visar 
sin yrkesskicklighet. Titta in på vår  
hemsida, facebook eller slå en signal 
till expeditionen.

Barn i årskurs F-9 är välkomna att 
deltaga vid Lucia i Transtrands kyrka.

 Församlingen tillsammans med 
Sälens Byalag bjuder in till övning i 

Transtrands kyrka.
20/11, 27/11, 11/12  kl 17.30-18.30 

7/12 kl 10-12
Varmt välkomna!

Luciafirande
13 december kl. 18.30

Transtrands kyrka

Har det varit en förtrollad höst? Jag vet 
inte riktigt men den gick magiskt fort 
och vad var det som hände egentligen 
för helt plötsligt var det normaltid. 
Tid efter solen, soltid med andra ord. 
Skönt att kunna rätta sig efter hederlig 
soltid som förr i tiden, om förr i tiden 
är 1879 fram till 1979. 100 fjuttiga år. 
Vad är det om man jämför med jordens 
tillkomst. Hur som helst så fyllde vi 
våra tre månader fullt med aktiviteter. 
Bakluckeloppis i oktober på gårds-
plan  framför ladan i Lima, samtidigt 
som många körmedlemmar lärde sig 
röstvård i Lima kyrka. Vilken härlig 
dag. Under våren ska vi se till att det 

blir en repris på bakluckeloppisen, så 
håll utkik. Firat födelsedagsbarn i övre 
åldrarna i våra kyrkor och i Sörsjöns 
kooperativa med hurra, sång och fan-
tastisk mat som Anna från Sörsjön och 
våra duktiga medarbetare ordnade till i 
Tandådalen. Vilka tjejer och musiker. 
Barn (kanske förälder) och ungdomar 
har dessutom runt våra ben sprungit 
när läger kommit på tal. Fattigskogens 
vildmarksby och härliga övernattningar 
i våra kyrkor. Spänning på högsta nivå 
för det kan dessutom spöka. Strax innan 
allhelgona tid firade vi en Taizé-mässa 
i Sälens fjällkyrka. En meditativ form 
av mässa (gudstjänst med nattvard) och 
nästan ordlös förutom sången.  Taizé är 
en plats i östra Frankrike med få invå-
nare där lugnet råder och Taizé-mässan 
är inspirerad av andaktslivet vid kom-
muniteten i Taizé. Har du aldrig varit 
på en sådan mässa så kom gärna nästa 
gång. Konserter i fjällkyrkorna och 

en underbar konsert i Lima kyrka när 
Emilia Gudmunds med vänner tolkade 
och hyllade Björn Afzelius. Texternas 
budskap är tydliga - tänk på din med-
människa och vad är ett liv utan gemen-
skap. Countrymusiken speglade också 
människans existentiella nödtorft,  lust 
och munterhet. Allt detta blandades  
under hösten med fina stunder på  
Insidan i Lima, äldreboenden, öppna 
förskolan och körverksamhet i våra fina 
kyrkor både i gudstjänst och sorgeakt, 
bröllop och dopförrättningar. 
Tänk så mycket vi kan samlas  kring 
i gemenskapens alla samtal samtidigt 
som soppan smakar gott och kaffet med 
dopp sprider sin doft. Visst det finns 
så mycket mer att berätta men du är 
så Välkommen till en fullspäckad jul 
och nyårs helg med en lika fullmatad 
vintersäsong i vår församling och titta 
gärna in på vår hemsida, facebooksida 
eller expedition i Lima

lite av varje

hänt
sen senast

drop-in vigsel
Skottår och skottdag

- alla tiders, för då kan du och din 
partner gifta er strax innan ni i 

Gustav Vasas spår ger er ut på färd 
(om ni nu vill det).

Det ni behöver är en hindersprövning 
som ni tar med er till Transtrands kyrka 
den 29/2 2020 mellan 13:00 och 18:00.

Efteråt så blir det smörgåstårta och 
bubbel, bröllopstårta och kaffe.Gå in 

och läs mer på vår hemsida
eller slå en signal till expeditionen.

berodde på att snickarna och takläggarna 
fann murket trä. Nu är allt i sin ordning 
och vi kan få njuta av klockornas klang  
och samvaron igen i Transtrands kyrka. 
Alldeles lagom när Lucia kommer med 
ljus i håret och sångerna sprider värme 
och betagenhet.

Om du är intresserad av att
konfirmera dig under våren så är du

välkommen att höra av dig till 
Lima-Transtrands församling.

Öppen förskola,
Barnbakning & Sångstund

Torsdagar 10.00-12.00
Tandådalens fjällkyrka

6, 13, 20, 27 februari, 5 mars.
Föranmälan; Barnbakning

0280-593120

Lima-Transtrands församling

Kärlek Döden

Livet

Resa

Musik
Prata
Lyssna Tro

Våga
Lek

Självinsikt
Vänner

Längta
Se
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Henny, Johan och Charlie
gammelgården

porträttet

Säkerhet kring GRAVSTENAR
SÄKRING AV GRAVSTENAR
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att åtgärda gravstens-
säkringar på Lima-Transtrands kyrkogårdar. Detta arbete kommer 
att fortsätta under våren 2020.
BAKGRUND
Det åligger kyrkogårdsförvaltningen att vart femte år besikta samt-
liga gravstenar (utom de som är lägre 30 cm) på kyrkogårdarna, för 
att säkerställa att dessa är stabilt förankrade och inte utgör någon 
risk för besökare och personal.
Det är Centrala Gravvårdskommittén som utformat det regelverk 
som gäller för hur säkerhetskontrollen ska utföras.
DELAT ANSVAR
Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat:
Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljön och säker-
heten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och dess gravsten. 
Det är alltså gravrättsinnehavarens skyldighet att åtgärda stenar som 
inte klarar säkerhetskraven. De stenar som inte godkänns kommer 
att läggas ner eller säkras med stöttor och band.

FÖLJANDE KRITERIER SKA UPPFYLLAS
Gravstenarna ska stå stabilt och inte riskera att välta.
En gravsten ska klara av 35 kg dragkraft utan att välta
Stenar som är högre än 30 cm ska vara förankrade vid sockeln med 
minst två rostfria dubbar.
En gravsten får inte luta så att dess tyngdpunkt ligger utanför  
stenens vridpunkt. Beroende på stenens höjd innebär detta en  
lutning på mellan 3 och 16 grader.
VAD HÄNDER SEDAN?
Gravrättsinnehavare med gravstenar som inte klarar säkerhetskon-
trollen kommer att kontaktas via brev. I detta brev uppmanas inne-
havaren att åtgärda stenen så fort som möjligt men inom ett år. En 
svarsblankett bifogas där innehavaren ska fylla i hur och av  vem  
gravstenen ska åtgärdas. Svaret ska skickas tillbaka till kyrkogårds-
förvaltningen (Lima-Transtrands församling) inom en månad. Om 
inte stenen åtgärdats inom ett år, skickas ett påminnelsebrev ut till 
innehavaren. Om stenen trots påminnelse, ändå inte åtgärdats inom 
sex månader, riskerar gravrättsinnehavaren att förlora gravrätten. 
Frågor och information: kontakta Lima-Transtrands församling.

Hej!
Vi är Henny, Johan och Charlie! Vi bor 
i Sälen by och jobbar som platschef 
samt köksmästare på Gammelgården. 
Tillsammans driver vi Gammelgården  
under vår VD Thommy Backner. Henny 
är uppväxt här i Sälen och åkte alpint 
som barn i Sälens IF. Jag älskar att resa 
och se världen och att upptäcka nya  
saker att ta med hem till Sälen. Jag har 
nästan jobbat på alla ställen här på fjäl-
let. Jag älskar när det händer saker och 
att jobba i ett högt tempo. Att ha mycket 
att göra och stå i på jobbet är det som 
driver mig till att göra det bästa för 
våra gäster och ge dom en personlig 
och hjärtlig service. Därför fastnade jag 
snabbt i restaurangbranschen, jag bör-
jade som servitris på Gammelgården 
och jobbade mig snabbt upp till den 

position jag är på idag. Johan kommer  
ursprungligen från Gävle och kom till 
Sälen 2010 för första gången för att 
jobba som kock på Lyktan i Hund- 
fjället. Efter det så blev Sälen som ett  
andra hem som jag alltid längtade till-
baka till när man var iväg på andra  
säsongsorter och jobbade. Jag kom till 
Gammelgården som kock och jobbade 
mig upp till köksmästare efter två år. 
Det är en utmanande position med högt 
tempo, mycket logistik och härlig mat-
lagning. Jag älskar att vara nära naturen 
och kunna njuta av vad den har att ge 
oss här i Sälen under alla olika årstider. 
Vi brukar alltid plocka granskott, svamp 
och bär och det som är i säsong för både 
restaurangen och för eget bruk. Nu är 
det snart jul vilket för Gammelgården 
innebär en massa julbord. Våra vägar 
möttes redan 2013 när vi båda jobbade 
på Rådhuset på Sälfjällstorget, men det 
tog nästan fem år innan vi två fann var-
andra även på sidan om jobbet. Sen tog 
det inte så lång tid förrän även Charlie 
kom in i våra liv! Han fyllde precis ett 
år och döptes i Sälens fjällkyrka. Han är 
ett riktigt energiknippe med en stark vilja 

och man måste ständigt vara vaksam på 
vad han hittar på för bus. Han kommer 
snart ta sina första steg och då kommer vi 
ha fullt upp. Att bli föräldrar till Charlie 
är det bästa som hänt oss. Det kommer 
bli väldigt kul att få se han växa upp här 
i Sälen. Johan kommer vara föräldra-
ledig i vinter och ta vara på tiden med 
Charlie och utforska Sälen med nya ögon 
och kanske lära han åka lite snowboard 
och bygga massa snökojor, bada, åka 
hundsläde och kanske lite pulka bakom 
mamma och pappa i längdspåren. Det är 
en av alla fördelarna med Sälen, det finns 
så stort utbud av olika aktiviteter för alla 
åldrar och vi kommer njuta av varje grej! 
Snart är vintersäsongen igång på riktigt 
och vi får upp massor av personal och 
turister till vårt fjäll, det ser vi verkligen 
fram emot. Vi längtar även till jul och 
nyår med allt vad det innebär, massa god 
mat och glögg och presenter. Det kom-
mer bli den första julafton som vi firar 
tillsammans och vi skall ta hand om  
varandra och våra familjer. 
Det önskar vi även att ni gör. 
Varma hälsningar,
Henny, Johan & Charlie

Anna-Karin Jonasson  HUSMOR

Malin Svedin  HUSMOR
Jag är född och uppvuxen i Hudiksvall. Valde efter grundskolan att gå hotell- och restau-
rangprogrammet på gymnasiet. Efter studenten började jag att jobba utomlands med min 
stora hobby hästar! 3 år senare flyttade jag hem igen och inte långt efter det träffade jag 
min sambo som kommer från Sälen. Strax därefter gick flytten hit. Mitt största intresse 
är djur och natur och idag tillbringar jag gärna mina lediga dagar i skogen eller på fjäl-
let med min hund. Tidigare har jag jobbat i restaurang och som kock på Bompabackens  
äldreboende. Denna höst började jag som husmor i Lima-Transtrands församling. Jag  
håller mestadels till i Tandådalens fjällkyrka och trivs väldigt bra med mitt nya jobb.  Baka 
och träffa alla olika människor, inte minst mina trevliga kollegor!

Jag är född och delvis uppvuxen i Värmland men 1989 flyttade jag med min familj upp 
till Sälen. Efter skolan och några år inom turistnäringen beslutade jag mig för att utbilda 
mig till undersköterska och började sedan arbeta på ortens ålderdomshem. Mitt intresse 
för matlagning gjorde dock att jag efter några år klev in i köket istället och arbetade sedan 
som kock i nästan 15 år. Arbetet som husmor gav mig sedan chansen att få prova något 
nytt och det kändes som ett naturligt och självklart steg att ta då jag redan var engagerad i 
kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Mitt arbete innebär att jag dagligen får chansen att möta 
olika människor i våra kyrkor vilket ger både energi, glädje samt möjlighet att ta del av an-
dra människors erfarenheter och upplevelser. Att jag sedan får dela detta med ett så driftigt 
och glatt arbetslag är fantastiskt. För övrigt är jag sedan många år tillbaka bosatt i Trans-
trand där jag lever tillsammans med min man och våra tre underbara barn och hund. Bäst 
trivs jag när jag får samla nära och kära runt middagsbordet och bara umgås i all enkelhet.
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ur personalen

lite av varje

Genom din kyrkoavgift bidrar du 
till verksamheter och bevarande 
av kulturhistoriska byggnader 
som betyder mycket för männis-
kor i olika åldrar och livssituatio-
ner. Vi vill passa på att lite kort 
berätta om vad du bidrar till.

Lokalt församlingsarbete
Genom din avgift har du bidragit till 
ett betydelsefullt arbete i Lima–Tran-
strand. Alla församlingar är beroende 
av medlemmarnas avgifter. Det är dit 
den allra största delen av kyrkoavgiften 
har gått för att bekosta verksamheten i 
församlingen.

Det här gör vi i Lima-Transtrand 
församling under ett år:

Firar gudstjänster i våra kyrkor och 
friluftsgudstjänster på våra fäbodar. 
Andakter på våra äldreboenden,                                                                           

Vasaloppsvesper i Lima och Tran-
strand. Diakoni; Måndagsträffen, 
Gubbfrukost, 11-Kaffe, Sorgegrupper, 
Fjällvandringar, Caféverksamhet i 
Tandådalen, Födelsedagskalas för alla 
över 80 år, Körverksamhet; för barn 
och vuxna, Barnverksamhet; Kyrkans 
öppna förskola, Barnens brevklubb, 
Barnbakning med sångstund, Som-
marlek, Konfirmander; Församlings-
bor och orienteringskonfirmander 
tillsammans med OK Skogsmårdarna, 
Konserter; Konsert i alla våra kyrkor, 
Musikkvällar i fjällkyrkorna, Bagar-
stugan; Möjlighet att låna bagarstugan 
i Lima. Gratis HLR-utbildning.

Kyrkan på riksplan
Några verksamheter som församling-
arna har gemensamt är exempelvis:
Sjukhuskyrkorna, familjerådgivning, 
jourhavande präster, härbärgen och  
öppen verksamhet för ensamma och 

hemlösa. Det är tack vare medlemmar-
nas stöd som kyrkan kan finnas till för 
alla inblandade vid olyckor och kriser. 
En stor del av kyrkoavgiften går till  
underhåll av kyrkobyggnader som är 
kulturhistoriskt värdefulla.

Internationellt arbete
I samarbete med andra kyrkor och  
biståndsorganisationer ger vi stöd till 
snabba katastrofinsatser, långsiktigt  
utvecklingsarbete och opinionsbild-
ning. Arbetet finansieras även genom 
särskilda insamlingskampanjer och  
enskilda gåvor.

Öppenhet och debatt
Alla är välkomna att vara med i Svenska 
kyrkan. Här finns olika sätt att tolka 
och utöva sin kristna tro och vi vill upp-
muntra till kritiskt tänkande och debatt.
Tack!

TACK FÖR ATT DU ÄR MEDLEM!
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Kyrkans ansvar i begravningssam-
manhang går långt tillbaka i tiden, 
ca 1000 år. Alla som är folkbokför-
da i Sverige och betalar kommunal 
inkomstskatt betalar begravnings-
avgift. Begravningsavgiften ska 
täcka de enligt lag nödvändigaste 
kostnaderna i samband med grav-
sättning av en avliden och den är 
lika över hela landet.
Lima-Transtrands församling kan  
erbjuda följande gravsättningsformer: 
Kistgravar, urngravar, minneslund 
och askgravplats.
Begravningslagen anger att begravning 
ska ske senast en månad efter dödsfallet. 
Gravsättning skall ske senast ett år efter 
dödsfallet. 
Tacksägelse, med bön och ljuständning 
sker i begravningskyrkas huvudguds-
tjänst närmsta söndag efter begravning 
eller i annan lämplig huvudgudstjänst 
efter anhörigas önskemål.

Rutiner vid jordbegravning
Vanligen sker en begravningsceremoni 
i kyrkan/kapellet varefter kistan bärs 
ut från kyrkan/kapellet och ställs på 
en katafalk och rullas därefter till en 
förberedd grav för sänkning. Avsked 
tas vanligen vid graven då man också 
har möjlighet att lägga ner en blomma. 
För att få kistgrav krävs att det finns en 
gravrättsinnehavare.
Dessa rutiner och etiska riktlinjer an-
vänds av Lima-Transtrands kyrkogårds-
förvaltning.
•För att inte riskera ras behöver  
graven stämpas. Det innebär att man  
sätter skivor på långsidorna. 
• Graven kläs invändigt med grön matta.
• Kistan sänks alltid med tygremmar av 
bärare ombytta till sedvanlig sorgeklädsel.
• Vi återfyller alltid graven direkt efter 
begravningen och detta sker helt öppet 
mot allmänheten. Anhöriga får, om de 
så önskar, givetvis vara med då vi åter-
fyller graven.
• Återfyllningen sker försiktigt med jord 
som först får rinna ner längs sidorna.
• En traktorskopa används för att fylla 
graven helt. Vi fyller också upp gra-
ven med extra jord/sand som får bilda 
en ”kulle”, detta kompenserar för den 
sjunkning som alltid inträffar. Vid  
behov sker påfyllning av mera jord. Då 
sjunkningen har upphört sås gräs på  

ytan. Efter en tid sjunker alla kistor
ihop. Tiden beror på kistans material 
och på jordens beskaffenhet. Från dagar 
till månader och ända upp till 20 år.

Urngrav
Urnsättning föregås ofta av en vanlig 
begravningsceremoni med kista var-
efter kremering sker. Tiden mellan  
ceremonin och kremeringen kan ta upp 
till tre veckor. När en urna gravsätts i Li-
ma-Transtrands församlings kyrkogår-
dar träffas de anhöriga, kyrkvaktmäs-
tare och ibland även en präst i kyrkan/
kapellet och hämtar urnan eller också 
möts man vid graven. Anhörig kan välja 
att ha klockringning och att själv bära 
urnan och sänka den. När urnan är sänkt 
och de anhöriga har gått fyller kyrko-
gårdspersonalen igen graven. 

Askgravplats 
Askgravplats med förbetald skötsel i 25
år och gravvård i form av namn på av-
sedd gravsten. Att välja en askgravplats 
innebär ett alternativ både till enskild 
gravplats och till minneslund.
Gravplatsen upplåts i 25 år och det finns 
möjlighet till förlängning och förnyelse. 
Upplåtelse av gravplats för upp till 2 
askor. Namnet graveras in i gravstenen, 

som har plats för två namn. Anhöriga 
får gärna vara med gravsättningen. 
Namninskription med den avlidnes 
namn graveras på gravsten som omfat-
tas av avtalet. Gravrättsinnehavare och 
besökare får bidra till smyckning med 
enbart snittblommor, krans och gravljus 
intill sin gravsten. I skötselavtalet ingår 
skötsel av det omgärdade gravplatsom-
rådet.  Ett upplåtelseavtal för den for-
men kostar 11.000  kr  för 25 år. Vid 
ytterligare gravsättning (aska två) på 
askgravplatsen tas en ny avgift ut för 
inskription på gravanordning/sten. 

Minneslundar 
Minneslunden erbjuder de efterlevande 
en plats att besöka för att hedra och 
minnas sina avlidna, utan krav på sköt-
sel och tillsyn. Den sköts och vårdas 
utan kostnader för de som har anhöriga 
gravsatta där. Minneslund är en plats 
med helt anonym gravsättning inom 
området och därmed finns ingen egen 
gravplats att besöka. Ingen får vetskap 
om var askan jordats, utan gravsättningen 
sker helt utan närvaro av anhöriga. 
Efter gravsättningen utfärdas minnes-
blad av kyrkogårdsavdelningen.  Det 
finns inga namnbrickor i minnes- 
lundarna med de gravsattas namn. 
Minneslunden har en gemensam 
central smyckningsplats och endast 
där får smyckning ske. Snittblom-
mor och ljus är tillåtna, således inte  
krukor, kransar, marschaller och dylikt. 

Ett val att tänka över
Synen på anonymiteten, minneslun-
dens grundidé, varierar från person till 
person. Vissa tilltalas av tanken medan 
andra kan känna tvekan över att inte ha 
en enskild gravplats att besöka.  Det är 
viktigt att man tänker igenom hur man 
ser på detta innan man väljer gravskicket 
minneslund.  

Minnesgudstjänst
Vid Alla Helgons dag firas gudstjänst 
till minne av dem som under det gångna 
året avlidit. Ett ljus är tänt för var och 
en av de avlidna, vars namn blir upp-
läst. Detta gäller alla som tillhört för-
samlingen och alla som det har varit 
begravningsgudstjänst för i försam-
lingen. Inbjudan till minnesgudstjänst 
sker skriftligen till den som anges som 
närmast anhörig på begravningsbyråns 
anmälningsblankett.

BEGRAVNING

Begravningsombud för de folkbokförda som inte tillhör Svenska kyrkan. 
Information på www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen
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kalendariumjulhelgen 2019
Julafton 24 december
11.00     Julkrubba Lima kyrka
11.00     Julkrubba Tandådalens fjällkyrka
13.00     Julkrubba Sälens fjällkyrka
21.00     Midnattsmässa Rörbäcksnäs kyrka
23.00     Midnattsmässa Transtrands kyrka
23.30     Midnattsmässa Tandådalens fjällkyrka

Juldagen 25 december
06.00     Julotta Lima kyrka
06.00     Julotta Sälens fjällkyrka
08.00     Julotta Tandådalens fjällkyrka
09.00     Julotta Sörsjöns kapell

Annandag jul 26 december
11.00     Dans kring granen Tandådalens fjällkyrka
19.00     Julens psalmer och sånger
              Sälens fjällkyrka

December 
Söndag 1 
11.00 Adventsgudstjänst och invigning av kyrkan
 efter renovering med stora och små i 
 Transtrands kyrka, Barnkören medverkar
11.00 Adventsgudstjänst i Lima kyrka, 
 Glädjekören medverkar.
15.00 Adventsgudstjänst i Sörsjöns kapell.
15.00 Adventsgudstjänst i Tandådalens fjällkyrka,
 DaCapokören medverkar.
18.00 Adventsgudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka.
Måndag 2 
13.00 Måndagsträffen, Insidan Lima kyrka. 
 Utbildning i hjärt- och lungräddning. 
Tisdag 3 
9.30-11.30  Öppen förskola, Sälens fjällkyrka 
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka med allsång.
14.00 Andakt Bompabackens äldreboende,
 Transtrand. 
Onsdag 4 
19.00 Julkonsert med Emilia Gudmunds med 
 vänner i Lima kyrka Inträde 100kr
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.  
Söndag 8 
11.00 Gudstjänst i Transtrands kyrka, 
 11-kaffesångarna medverkar.
Måndag 9 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. 
 Lars Göran Nilsson
 – Fattigskogens Vildmarksby i Avradsberg.
Tisdag 10 
9.30-11.30  Öppen förskola, Lima kyrka. Julavslutning
11.00 11-kaffe i Transtands kyrka.
14.00 Andakt Skålmogårdens äldreboende, Lima 
 Glädjekören medverkar.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka. 
Onsdag 11  
9.00 Gubbfrukost i bagarstugan Lima. 
Fredag13 
18.30 Lucia i Transtrands kyrka.
Söndag 15 
11.00 Gudtjänst i Lima kyrka.
15.00 Mässa i Rörbäcknäs kyrka. 
Måndag 16 
13.00 Måndagsträffen Insidan Lima kyrka. 
 Julspel och gröt.
Tisdag 17 
14.00 Andakt Bompabackens äldreboende,
 Transtrand. 11-kaffesångarna medverkar.
19.00 Julkonsert Lima kyrka 
 med församlingens körer.
Onsdag 18 
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka. 
Söndag 22 
11.00 Mässa i Transtrands kyrka.
15.00 Gudstjänst i Sälens fjällkyrka. 
 DaCapo kören medverkar.
Tisdag 24 
11.00 Julkrubba i Tandådalens fjällkyrka.
11.00 Julkrubba i Lima kyrka.
13.00 Julkrubba i Sälens fjällkyrka.
21.00 Midnattsmässa i Rörbäcksnäs kyrka.
23.00 Midnattsmässa i Transtrands kyrka.
23.30 Midnattsmässa i Tandådalens fjällkyrka. 
Onsdag 25   
6.00 Julotta i Lima kyrka.

6.00 Julotta i Sälen fjällkyrka.
8.00 Julotta i Tandådalens fjällkyrka. 
9.00 Julotta i Sörsjön.
Torsdag 26 
11.00 Dans kring granen Tandådalens fjällkyrka.
19.00 Julens psalmer och sånger
 Sälens fjällkyrka.
Söndag 29 
11.00 Mässa i Lima kyrka
15.00 Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka
Tisdag 31 
16.00 Nyårsbön Tandådalens fjällkyrka.
19.00 Nyårsbön i Sälens fjällkyrka

Januari 2020
Onsdag 1 
15.00 Gudstjänst i Lima kyrka. 
 Glädjekören medverkar.
Söndag 5 
11.00 Konfirmationsgudstjänst i Lima kyrka.
Måndag 6 
15.00 Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka.
Tisdag 7 
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka
Söndag 12 
15.00 Mässa i Rörbäcksnäs kyrka
18.00 Gudstjänst i Lima kyrka
Tisdag 14 
14.00 Andakt Bompabackens äldreboende,
 Transtrand
Onsdag 15 
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.
Söndag 19 
11.00 Mässa i Tandådalens fjällkyrka.
15.00 Gudstjänst i Sälens fjällkyrka.
Måndag 20 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. 
 Vi får besök av biblioteket.
Tisdag 21 
9.30-11.30  Öppen förskola, Lima kyrka 
11.00 11-kaffe i Transtrand kyrka.
14.00 Andakt Skålmogårdens äldreboende, Lima
 Glädjekören medverkar
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
Söndag 26 
15.00 Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka.
18.00 Mässa i Lima kyrka.
Måndag 27 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.  
 Soppa och önskepsalmer
Tisdag 28 
9.30-11.30  Öppen förskola, Sälens fjällkyrka 
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka med allsång.
14.00 Andakt Bompabackens äldreboende,  
 Transtrand. 
Onsdag 29 
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.

Februari  
Söndag 2 
11.00 Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka.  
15.00 Mässa i Sälens fjällkyrka.   
 Ungdomskören medverkar.
Måndag 3 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.  
 Henrik Liliedahl berättar om   
 Honungsframställning och att ha bigård
Tisdag 4 
9.30-11.30  Öppen förskola, Lima kyrka 
11.00 11-kaffe i Transtrand kyrka.
14.00 Andakt Skålmogårdens äldreboende, Lima  
 Glädjekören medverkar.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
Onsdag 5 
19.00 Muskikkväll i Sälens fjällkyrka.    
 Församlingens musiker Helena Spets.
Söndag 9 
15.00 Mässa i Rörbäcksnäs kyrka.
18.00 Gudstjänst i Lima kyrka.
Måndag 10 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.  
 Gunn – Marie Tranberg berättar om sin bok.
Tisdag 11 
9.30-11.30  Öppen förskola, Sälens fjällkyrka 
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka med allsång.
14.00 Andakt Bompabackens äldreboende,  
 Transtrand.

19.00 Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka.  
 Församlingens musiker Emil Sjölin
Onsdag 12 
19.00  Andakt i Sälens fjällkyrka. 
Söndag 16 
11.00 Mässa i Tandådalens fjällkyrka
15.00 Gudstjänst i Sälens fjällkyrka.
Måndag 17 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka. 
 Hans Holmström, Sälens bed & breakfast.
Tisdag 18 
9.30-11.30  Öppen förskola, Lima kyrka 
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt Skålmogårdens äldreboende, Lima  
 Glädjekören medverkar.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka. 
Onsdag 19 
19.00 Musikkväll i Sälens fjällkyrka.   
 Folkmuskik med John och Sofie.
Söndag 23 
15.00 Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka.
18.00 Mässa i Lima kyrka.
Måndag 24 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.  
 Soppa och Musikquiz med Emil.
Tisdag 25 
9.30-11.30  Öppen förskola, Sälens fjällkyrka 
14.00 Andakt Bompabackens äldreboende,  
 Transtrand
19.00 Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka. 
 Med fjälldraget.
Onsdag 26 
19.00 Askonsdagsmässa  i Sälens fjällkyrka.
Lördag 29 
13.00–18.00  Drop-In vigsel i Transtrands kyrka.
19.00 Vasaloppsvesper i Transtrands kyrka.
19.00 Vasaloppsvesper i Lima kyrka.

Mars
Söndag 1 
11.00 Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka.
15.00 Mässa i Sälens fjällkyrka.

     
 
 

3 januari Tandådalens fjällkyrka
20 januari Tandådalens fjällkyrka
21 januari Stöten
22 januari Kläppen
10 februari Tandådalens fjällkyrka
16 mars Tandådalens fjällkyrk
17 mars Stöten
18 mars Kläppen
13 april Tandådalens fjällkyrka

ungdoMskvÄllar 
med morskan               

Kyrkfrukost kl.09.00
Lima, Bagarstugan

22 januari,  4 mars, 15 april, 27 maj
Rörbäcksnäs kyrka

5 februari,18 mars, 29 april
Tandådalens kyrkstuga
19 februari, 1 april, 13 maj

Kl.18.00



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

Undervisning

Assistent/Husmor Malin Svedin  •  0280-593 114  •  malin.svedin@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor Anna Stockhaus  •  0280-593 106  •  anna.stockhaus@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor Åse Åkesdotter Jonasson  •  0280-593 107  •  ase.larsson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor Anna Karin Jonasson  •  0280-593 111  • anna-karin.jonasson@svenskakyrkan.se 
Assistent/Husmor 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 mars 2020.

Njut
av vintern!


