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Livet består av mörker och ljus och tittar jag ut över 
världen och dess härskare så är det lätt att modet  
sjunker. Ordväxlingar mellan maktstrukturer som 
kallar sig anförare kan leda till det värsta för jordens 
existens och just nu i detta ögonblick kämpar många 
växt- och djurarter för sin överlevnad eftersom jorden 
har ”feber”.  Vi själva då?
Nog finns det stunder då vi brottas med existentiella 
frågor där det finns stråk av vanmakt, förtvivlan,  
vrede och ångest men det finns också tider av så mycket 
skratt,  glädje, varm tacksamhet och tillit till livet. För 
tänk, det finns modiga människor som säger hej, som 
lyssnar, delar livserfarenheter och vågar vara sig själva.  
Se framåt , handla nu, det gäller oss, vår framtid  och 
sa och så gjorde Greta Thunberg skillnad på miljö-
konferensen i Katowice men också för oss som lever 
här i vår del av världen. 
Tacksamt fick jag förmånen att med konfirmander  
besöka utställningen Witnesses där nittiosju av dem 
som överlevde förintelsen bar fram sina vittnesmål. 
Något som aldrig får falla i glömska och jag tror att 
hela utställningen förmedlade; att ondskan alltid är 
planerad men kärleken spontan.
Framför oss ligger Påsken som är kristenhetens  
största helg vilken också speglar mörker till  ljus. Jesus 

mötte fröjd och munterhet, livsbejakande samtal men  
också svek, hån, den tysta massan och till sist döden. Så  
vänder allt, för då var det många hundratals som mötte 
honom efter uppståndelsen liksom idag. Ja, det är en 
sanning som griper in i människors liv än idag. Livs-
mod, livsbejakande och livsförståelsen, det finns där 
i leendet du möter, i tystnaden, när du vågar vara dig 
själv och i hej;et som kommer över dina läppar. 
Våren är på väg

Leva i världen, omvänd till verklighet, 
vänd mot Guds framtid, följd av trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.

Psalm 90

Birgitta Arneving, Kyrkoherde
 

En sida av
Birgitta

lite av varje
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Sälens fjällkyrka

I år fyller Sälens fjällkyrka 50 år!
Det firar vi på plats onsdagen den 27 mars kl 19.00 
med lite snittar och bubbel!
Intill Högfjällshotellet ligger Sälens fjällkyrka, Sveriges 
högst belägna kyrka på 710 meter över havet. Kyrkan  
ritades av prästen och arkitekten Lars Ridderstedt, och  
invigdes 30 mars 1969 av biskop Sven Silén. Den har  
under många år varit en av Västerdalarnas mest populära  
bröllopskyrkor. Här firas naturligtvis gudstjänster året om 
med höjdpunkter som jul och påsk och även populära  
musikkvällar under delar av året. Kyrkan är öppen året om.

Lördagen den 30 mars kl 20.30 släcker vi ner  
Lima kyrka samt Sälens fjällkyrka under en timme 
för att uppmärksamma klimatfrågan. 
Kom, tänd ett ljus och sitt ner i stillhet och bara vara.

Mer info wwf.se/earthhour 

earth hour 
30 mars

Hur många plankor ser du?
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Vilken av de gröna

mittenprickarna är störst?

Är linjerna parallella eller sneda?

Så fort december passerade. Underbara möten, härliga 
gudstjänster där våra mötesplatser var fyllda till bräd-
den. Vips så kom de vise forskarna på besök och strax 
var konfirmationen över.
Kung vinter kom också med snön och kyla, så skidor 
kan åkas på längden och tvären.
Tolv konfirmander satt sina bomärken på pränt på 
en mässhake och stola. Där Gudrun Larsson Tysk 
och Barbro Samuelsson visade dem olika stygn.  
Det är stort. 
Lika stort var det att se hur Jaan Ellström hjälpte dem 
att måla Limahästar som de fick ta med sig hem som 
minne av konfirmationstiden. En del av ungdomarna 
längtar nog efter en återträff i Mora där ljuvliga möten 
och upplevelser tar fart.
Musikens toner har flödat i våra kyrkor av våra  
eminenta musiker vilket fortsätter hela vårterminen
Liksom bulldoften av våra smaskiga fjällbullar. 
Så kom vi då till körerna som förgyller vardag som 
helg och visst var det några som på gospelhelg till 
Stockholm drog. Andra förgyllde Malungs församling 
med sin långa repertoar. 
Det finns små öar i vår församling där möten uppstår, 
ibland i barnens fantasi där vuxna får gå på öppen för-
skola och umgås,  gubbfrukosten där damerna får göra 
något annat. Kanske samlas man i Transtrands kyrka 
för att fika och förbereda roliga uppdrag eller njuter 
av intressanta föreläsare i Lima kyrka på Insidan. Ett 
är säkert för ungdomarna de trivs när församlingens 
personal och ”Morskan” arbetar i lag och bjuder dem 
på livets existentiella samtal och mat.
Har du sett vilka roliga söndagar som ligger framför dig?
Sagogudstjänster, Rock- och bygudstjänster och 
varför inte en härlig Mysteriemässa.
Titta in på vår hemsida eller i kalendern som du håller i 
handen. www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen
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Magnus Wieselqvist
KyRKoRåDETS nyA oRDFöRAnDE

porträttet

45 år, född och upp-
vuxen i Sälen. Pappa 
och medmänniska som 
gillar att utvecklas.
Det började på Högfjällshotellet där 
min pappa var köksmästare och 
träffade min mamma.
Född och uppväxt på Sälens  
Högfjällshotell blev det naturligt 
att min framtid skulle handla om  
besöksnäring. Visst har jag varit 
utomlands och arbetat men har  
alltid haft en längtan hem till Sälen. 
Uppfödd i en familj med restaurang 
i blodet och en släkt med tradition i 
restauranglivet utbildade jag mig till 
kock och blev senare köksmästare. 

Ja, jag har också varit köksmästare 
på Sälens Högfjällshotell. Det var en 
speciell känsla att axla den rollen 
som min far en gång hade haft. Jag 
har haft förmånen att få arbeta med 
flera olika uppdrag där uppbyggnad 
och utveckling av verksamheter  
varit en av de saker som drivit mig. 
Min passion för mat och dryck har 
alltid stått i fokus. Jag gillar inte att 
tumma på kvalitet och vill att det 
skall genomsyra det jag gör. 
Idag är jag gift, lever med min fru 
Kicki och mina 4 barn i Sälen. Jag 
gillar tryggheten mina barn kän-
ner där fritiden finns alldeles utan-
för dörren. Intresset för idrott och 
skidåkning har alltid varit stort och 
vi är alla engagerade i någon form i  
Sälens IF. Just genom skidåkningen 
fick jag möjlighet att se mig om i 
världen då jag tävlade i telemark  
under några år. 
Mina rötter finns på västkusten dit 
jag gärna åker ett par gånger om 
året. Min far Hasse Larsson som 

under många år levde och verkade 
i Sälen har numera flyttat hem till  
Bovallstrand så det finns alltid en 
anledning att återvända dit. 
Idag har jag förmånen att tillsammans 
med en kompis driva restaurang-
verksamheten i Kläppen i egen regi. 
Kläppen ligger i linje med vad vi tror 
skapar en trivsam vecka för rekrea-
tion där den familjära stämningen är 
i fokus. I vårt bolag Kläppen Restau-
ranger har vi idag ca. 70 anställda i 
alla åldrar. Driften av restaurangerna 
är än så länge endast vintertid men 
det krävs arbete och planering året 
runt. Speciellt rekrytering upptar en 
stor del av tiden. Sen vill jag alltid att 
det finns tid över till familjen.  Mat 
och dryck är mina stora intressen 
och jag är även utbildad sommelier. 
Mina förtroendeuppdrag är idag  
förutom kyrkan, Sälens IF där jag 
sitter i huvudstyrelsen.  

Magnus Wieselqvist

svenska kyrkans internationella arbete blir 
Act Svenska kyrkan
Svenska kyrkans internationella arbete har en mer än hundra-
årig tradition. Redan 1874 bildades Svenska Kyrkans Mission, 
SKM. SKM fokuserade på sitt universella uppdrag, att sprida 
evangeliet, den internationella missionen stod i centrum. Ar-
betet utgick från ett holistiskt perspektiv som till exempel visade 
sig i metodiken att bygga sjukhus, skolor, kyrkor på många 
håll -hela livet, det andliga och det världsliga, involverades.

1947, under efterkrigstiden, bildades Svenska kyrkans hjälp- 
och biståndsorganisation Lutherhjälpen. Lutherhjälpen hade 
utvecklingsarbete, humanitärt katastrofarbete och påverkans-
arbete som sitt främsta uppdrag. Den internationella diakonin 
stod i centrum för arbetet.

år 2008 slås den internationella missonen och diakonin sam-
man och bildar den organisation vi har idag, Svenska Kyrkans 
Internationella arbete. Idag är verksamheten fullt integrerad i 
Svenska Kyrkan.

I maj 2019 byter vi namn till Act Svenska kyrkan. Verksam-
heten förblir densamma. Vi kommer att fortsätta försvara 
människors rättigheter och värdighet runt om i världen. Som 
en av Sveriges största insamlingsorganisationer gör vi stor 
skillnad för människor och tillsammans med systerkyrkor och 
partnerorganisationer är det samma goda arbete som ska  

utföras: stöd till teologisk utbildning, humanitärt katastrofarbete,  
långsiktigt diakonalt biståndsarbete och påverkansarbete.
Act är det engelska uttrycket för agera och visar på att vi är 
en handlingskraftig organisation – som kyrka kan vi inte tiga 
när människor förvägras sina rättigheter och kränks. Det nya 
namnet visar också på att vi är en del av Svenska kyrkan – en 
välkänd organisation med stort förtroendekapital. namnet ger 
också associationer till Act alliansen – i vilken vi är en aktiv 
medlem. 
Act alliansen är:

• En av världens största biståndsallianser med 150 kyrkor och 
trosbaserade biståndsorganisationer över hela världen. 

• Act står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor 
tillsammans i handling. 

• Genom Act kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu 
effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsam-
mans ha en starkare påverkansröst globalt.

Vi vill rikta ett stort tack till alla i församlingen
för de gåvor som skänkts under året!

Tillsammans har vi samlat in 30 186 kronor till
Svenska kyrkans Internationella arbete.

Åse Åkesdotter Jonasson  HUSMoR

Katarina Tors  VAKTMäSTARE

Johanna Hebert  HUSMoR

Jag föddes i Lima. Grundskola i Sälen, Transtrand samt Lima, sedan gymnasiet i Ma-
lung specialinriktat på barnavård. Jobbat på olika näringsställen på fjället och nere i 
byn. 1995 började jag jobba i Lima-Transtrands församling i Tandådalens fjällkyrka 
som husmor. Baka bullar varje dag. I kyrkans regi har jag utbildat mig vidare. Ett år i 
Sigtuna för att kunna ha samtal till vardags samt olika krisutbildningar i både Sverige 
och Norge. Under tiden hade jag ett privat liv också, det blev man och  tre barn, fem 
barnbarn. Är också trädgårdsintresserad och har tävlat i Öppen Trädgård i Dalarna. Har 
tävlat i skidor när jag var ung. Fiske är också ett av mina intressen samt inredning av 
hus. Trivs med att jobba i kyrkan; alla dagar är olika.

Jag är uppväxt och bor i Lima med man och våra två döttrar. 
Har jobbat inom vården, främst inom hemtjänsten, men sen 1 år tillbaka jobbar jag i 
Lima Transtrands församling och då främst i Tandådalens fjällkyrka. Jag trivs jättebra 
med jobbet, baka bullar och träffa fullt med olika härliga människor som kommer in och 
fikar. På fritiden gillar jag att jaga och vara i skogen med hundarna.

Jag kommer från Bispgården i östra Jämtland och flyttade till Sälen 2006 då jag träffade 
kärleken. Bor i Högstrand med min man och vår son. Är utbildad inom hotell och restau-
rang vilket är det som jag har jobbat inom större delen. Har jobbat två sommarsäsonger 
som vaktmästare på kyrkogården i Sörsjön tidigare, vilket är ett jobb som jag trivts med. 
Så när jag började fundera på vad jag ville göra härnäst så letade jag mig tillbaka och 
jobbar nu åter som kyrkovaktmästare sen juni 2018 i hela församlingen. Det är ett kul, 
kreativt och varierande jobb, både inne som ute. Har väldigt ofta en bok eller en doku-
mentär i hörlurarna när jag är ute på mina promenader. Min nya hobby är att dricka kaffe 
i grillstugan ute på gården.
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ur personalen

Varje vintersäsong kommer Mors-
kan upp till fjället och har Ung-
domsmottagning i Lindvallen. Fyra  
kvällar har de också Ungdomskvällar/
personalkvällar tillsammans med 
oss i Lima Transtrands församling. 
Då träffas vi i Tandådalens fjäll-
kyrka och äter tillsammans med 
alla ungdomar/säsongspersonal på  

skidanläggningarna. 
Årets första var 21/1, då kom  
läkemedelsföretaget Bayer och  
pratade om preventivmedel, över 130 
ungdomar kom och lyssnade och åt  
Italiensk buffé. På måndag 11/2 
hade vi kondomskola och drog-
snack, mat blev det också (eftersom 
detta skrivs i dag 5/1 när jag sitter 
och förbereder drogsnacket, vet jag 
inte än hur många ungdomar som 
kommer). Visste du förresten att det 
finns de som menar att den ”perfekta” 

fyllan finns och att den uppnås vid 
0.55 promille. Efter det kan man 
inte få en ”bättre” fylla, bara bli  
fullare, det har att göra med Dopa-
min och GABA, hur mycket alkohol 
man kan dricka för det är individu-
ellt och påverkas av vikt, längd, fett-
fördelning, hur snabbt man dricker 
etc. Eller att alkoholen känns fullt 
efter mellan 45-90 minuter, det  
betyder att om man dricker tills man 
känner sig ”lagom” salongsberusad 
så dricker man ofta för mycket.

Ungdomskvällar med Morskan

lite av varje
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Kyrkans tillkomst har sin bakgrund i de 
gudstjänster som firades vid påsktid  
utomhus på Caravan Club. Påsken 1968 
tog Limaprästen Halfdan Rönneseth  
initiativet till att uppföra en kyrka. 

År 1983 hade 150.000 kr samlats 
in. Den nye Limaprästen Birger  
Lidström fortsatte byggplanerna och 
tog kontakt med Börje Holgersson 
i Tandådalen. Tillsammans byggde 
man kyrkan. 

kyrkobyggnad
Föreningen Tandådalens fjällkyrka 
bildades och insamlade medel.  
Arkitekt var Roland Hedenström, 
Täby i samarbete med arkitekt Bo 
Grefberg, Stockholm. Han hade  
tidigare både byggt Sälens fjällkyrka 
och Gammelsäterns fjällkyrka.

Kyrkan är inspirerad av lapp- 
kåtans form, och mäter 12 x 12 me-
ter i grundplanet. Det även tolv me-
ter höga kyrkorummet har en säll-
sam prägel av rymd och lyftning. 
Timret till kyrkan är hämtat från 200 
furor från Lima Besparingsskog. 
Kyrkan är orienterad i de fyra väder-
strecken och rymmer 150 personer. 
Altaret som står i det östra hörnet är  
tillverkat och skänkt av Pell Olle 
Eriksson. Julen 1984 hölls den  
första julottan i den då halvfärdiga  
kyrkan. 1 september 1985 invigdes 
kyrkan av biskop Arne Palmquist.

En utbyggnad 1992 förändrade 
Tandådalens fjällkyrka till ett kyrk-
ligt allaktivitetshus. Utbyggnaden 
möjliggjordes genom att Svenska 
kyrkan i Västerås stift beslöt att 

satsa på Fjällkyr-
koverksamheten.
Här finns ett kyrk-
torg med en mag-
nifik öppen spis i 
Älvdalssten som 
sträcker sig ända 
upp i taket. I an-
slutning finns det 
stora köket där 
bullarna bakas 
och kyrkstugan, 
som har nästan 
samma rymd som 
kyrkan. I kyrkans 
souterrängvåning 
finns personalens   
kontorsutrymmen.

Kyrkan har ägts av en Fjällkyrko-
förening och verksamheten finan-
sierades av en insamlingsstiftelse 
i samverkan med Västerås stift i 
Svenska kyrkan. Lima-Transtrands 
församling övertog driften av Sälens 
fjällkyrka i januari 2012. År 2012 
överläts de båda fjällkyrkorna till 
Västerås stift.

inventarier
Över altaret hänger ett snidat ring-
kors målat i regnbågens färger med 
en gloria kring en förgylld sol, 
som försetts med kristna symboler.  
Korset är gjort av konstnär Bengt 
Lidström, Umeå.
Altarljusstakarna är skurna i trä med 

spiralvridna skaft, och är en gåva 
från Tandådalens Fjällhotell år 1985. 
Mats Fällman, Furudalsbruk, har 
smidit den vackra ljusbäraren som 
är i form av två fjällbjörkar, ritad 
av formgivare Thomas Hellström, 
Bleckogården, Rättvik.
Ljusbäraren används dagligen och 
alltid i gudstjänsterna.
Den öppna klockstapeln strax öster 
om kyrkan har en pyramidformad 
takhuv. Den 300 kg tunga klockan 
är gjuten av Bergholtz klockgjuteri i 
Sigtuna och har inskriptionen: 

”Din klang må tona över dal och 

fjäll, och till Guds ära budskap bära. 

Om Kristus som vill allt försona, och 

bringa frid och fred till jorden ned.”
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kalendarium

Mars
2 
19.00 Vasaloppsvesper i Lima kyrka,   
DaCapokören medverkar.
19.00 Vasaloppsvesper i Transtrands kyrka,   
Transtrands spelmanslag medverkar.
3 
11.00 orgelgudstjänst i Transtrands kyrka.
15.00 Gudstjänst i Sörsjöns kapell.
4 
13.00 Måndagsträffen, Insidan Lima kyrka.   
Mattias Helje – om livet som smed och spelman.
5 
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka. 
14.00 Andakt Skålmogården 
19.00 Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka med  
Fjälldraget – välljudande dragspel i stämmor. 
6 
9.00 Gubbfrukost i Bagarstugan vid Lima prästgård.  
Kom och ät frukost tillsammans med oss!
19.00 Askonsdagsmässa i Sälens fjällkyrka. 
9 
13.00 Musikunderhållning, 
brödförsäljning  i Tandådalens fjällkyrka, 
till förmån för Fastekampanjen.
10
11.00 Rockmässa med stora och små i Lima kyrka.  
Barnkören medverkar.
15.00 Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka. 
11
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.   
Urban Gunnarsson, Botanik - vad gömmer sig bakom 
detta ord.
12 
11.00 11-kaffe Transtrands kyrka med allsång.
14.00 Andakt Bompabacken
19.00 Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka.  
Emil och Amanda sjunger och spelar det mesta.
13 
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka. 
17 
11.00 Mysteriemässa i Transtrands kyrka.   
DaCapokören medverkar.
15.00 Gudstjänst i Sälens fjällkyrka. 
18 
13.00 Måndagsträffen, Insidan Lima kyrka.          
Jan Larsson – Fiolernas värld som bildar tonernas 
värld.
17.30 Ungdomskväll med morskan
i Tandådalens fjällkyrka.
19
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt Skålmogården.

19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka. 
20 
09.00 Gubbfrukost i Bagarstugan vid Lima prästgård. 
Kom och ät frukost tillsammans med oss!
19.00 Musikkväll i Sälens fjällkyrka 
med DaCapokören.
24 
11.00 Gudstjänst med folkmusik i Lima kyrka.,  
Glädjekören och Zara Helje medverkar.
15.00 Gudstjänst i Rörbäcknäs kyrka. 
25 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.   
Soppa och musikunderhållning.
26 
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka med allsång.
14.00 Andakt Bompabacken.
19.00 Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka.    
Zara Helje  med vänner, folkmusik när den 
är som bäst.
27 
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka. 
Sälens fjällkyrkas 50-års uppmärksammas.
30
20.30 Earth Hour. Lima kyrka och Sälens fjällkyrka 
släcks ner. Kom, tänd ett ljus, sitt ner och bara vara. 
31
11.00 Gudstjänst i Transtrands kyrka.    
Kyrkoåret i ton och färg. 
11-kaffesångarna medverkar.
15.00 Mässa i Sörsjöns kapell.                   

April
1 
13.00 Måndagsträffen, Insidan Lima kyrka.   
Tandläkaren Maja från Kullaklinken.
2 
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka. 
14.00 Andakt Skålmogården
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
3
09.00 Gubbfrukost i Bagarstugan vid Lima prästgård.  
Kom och ät frukost tillsammans med oss!
19.00 Musikkväll i Sälens fjällkyrka.                 
Transtrands spelmanslag.
7 
11.00 Mässa i Lima kyrka, 
Glädjekören medverkar.
15.00 Mässa i Rörbäcksnäs kyrka.
8 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.    
Peter Karlsson, Peak Points – Historiken med turism 
och hundspann.
9 
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka med allsång.
14.00 Andakt Bompabacken
19.00 Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka,   
församlingsmusiker tolkar Beatles
10 
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.
14 
11.00 Gudstjänst med små och stora. 
Transtrands kyrka. Kyrkans symboler, barnkören  
medverkar och bibelutdelning till alla 6-åringar i 
församlingen 
15.00 Gudstjänst i Sälens fjällkyrka.
15 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.   
Påskspel – kom och upplev påsken i kyrkorummet.
16 
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka. 
14.00 Andakt Skålmogården
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka. 
17  
09.00 Gubbfrukost i Transtrands kyrka.             
Kom och ät frukost tillsammans med oss! 
19.00 Musikkväll i Sälens fjällkyrka 
med Mary  Read svensk folkmusik i elektronisk  
tappning med dragspel, sång och synthesizers.
18 
18.00 Skärtorsdagsmässa i Tandådalens fjällkyrka.
19.00 Skärtorsdagsmässa i Transtrands kyrka.
20.00 Skärtorsdagsmässa i Sälens fjällkyrka.
19 
15.00 Långfredagsgudstjänst i Lima kyrka.
18.00 Långfredagsgudstjänst 
i Tandådalens fjällkyrka.
20.00 Långfredagsgudstjänst i Sälens fjällkyrka. 

20 
23.00 Påsknattsmässa i Tandådalens fjällkyrka. 
21
11.00 Påskdagsgudstjänst i Lima kyrka.   
Glädjekören medverkar.
19.00 Påskdagsgudstjänst i Sälens fjällkyrka.  
DaCapokören medverkar.
22 
11.00 Gudstjänst på Annandag påsk 
i Tandådalens fjällkyrka.
15.00 Gudstjänst på Annandag påsk 
i Rörbäcksnäs kyrka.
17.30 Ungdomskväll med morskan 
i Tandådalens fjällkyrka. 
18.00 Gudstjänst på Annandag påsk 
i Sörsjöns kapell.
23 
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka med allsång.
14.00 Andakt Bompabacken
24 
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka
28 
11.00 Sagogudstjänst med stora och små 
i Transtrands kyrka. Scouterna medverkar.
15.00 Mässa i Sörsjöns kapell.
29 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.   
Soppa och musikunderhållning Malungs   
dragspelklubb.
30 
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka.
14.00 Andakt Skålmogården 
Glädjekören medverkar.
19.00 Valborgskonsert med 
församlingens körer. Lima kyrka. 
Efter konserten tänder vi brasan och grillar korv.

Maj   
5 
11.00 Mässa i Lima kyrka med dopkalas.
15.00 Mässa i Rörbäcksnäs kyrka.
6 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.   
Anders Bjernulf kommer och berättar om   
Scandinavian Mountains Airport.
7 
11.00 11-Kaffe i Transtrands kyrka med allsång.
14.00 Andakt Bompabacken
8 
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka.
12 
11.00 Gudstjänst i Transtrands kyrka,   
11-kaffe sångarna medverkar.
15.00 Gudstjänst i Sälens fjällkyrka
13 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.    
Jaan Ellström demonstrerar End caustic painting, 
kom och pröva.
14 
11.00 11-kaffe i Transtrands kyrka,  
terminsavslutning.
14.00 Andakt Skålmogården
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka.
15 
09.00 Gubbfrukost i Tandådalens fjällkyrka.    
Kom och ät frukost tillsammans med oss!
19
11.00 Bymässa i Lima kyrka. 
Glädjekören medverkar
15.00 Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka
20 
13.00 Måndagsträffen Insidan, Lima kyrka.   
Sommaravslutning med sommarmusik, sill   
och potatis. Glädjekören och 11-kaffesångarna 
medverkar.
21 
14.00 Andakt Bompabacken
22 
19.00 Andakt i Sälens fjällkyrka
26 
11.00 Mässa i Transtrands kyrka
15.00 Gudstjänst i Sörsjöns kapell 
28 
14.00 Andakt Skålmogården. 
Glädjekören medverkar.
19.00 Andakt i Tandådalens fjällkyrka
30  
08.00 Gökotta Rörbäcksnäs hembygdsgård.

18 april Skärtorsdag 
18.00 skärtorsdagsmässa i tandådalens fjällkyrka.
19.00 skärtorsdagsmässa i transtrands kyrka.
20.00 skärtorsdagsmässa i sälens fjällkyrka.

19 april Långfredag 
15.00 Långfredagsgudstjänst i Lima kyrka.
18.00 Långfredagsgudstjänst 
i tandådalens fjällkyrka.
20.00 Långfredagsgudstjänst i sälens fjällkyrka. 

20 april Påskafton 
23.00 Påsknattsmässa i tandådalens fjällkyrka. 

21 april Påskdagen
11.00 Påskdagsgudstjänst 
i Lima kyrka. Glädjekören medverkar.
19.00 Påskdagsgudstjänst i sälens fjällkyrka. 
DaCapokören medverkar.

22 april Annandag påsk 
11.00 Gudstjänst på annandag påsk 
i tandådalens fjällkyrka.
15.00 Gudstjänst på annandag påsk 
i rörbäcksnäs kyrka.
17.30 ungdomskväll med morskan 
i tandådalens fjällkyrka. 
18.00 Gudstjänst på annandag påsk 
i sörsjöns kapell.

Bild 1. Tandådalens fjällkyrka 
Bild 2. Altartavlan Tandådalens 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 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

Assistent/Husmor Helena Rosén  •  0280-593 108  •  helena.rosen@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor Marie Gunnarsson  •  0280-593 106  •  marie.gunnarsson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor Åse Åkesdotter Jonasson  •  0280-593 107  •  ase.larsson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor Johanna Hebert  •  0280-593 114  •  johanna.hebert@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 juni 2019.

Njut
av våren!


