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SEPTEMBER2 
11.00  Gudstjänst i Transtrands kyrka

15.00  Gudstjänst Sörsjöns kapell
3 

14.00  Andakt på Skålmogården.
4 

14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola i 

Lima kyrka19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka

5 
19.00  Musikkväll i Sälens fjällkyrka, Roger 

Pernling och Emil Sjölin6 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka7 
10.00 Fjällvandring utgår från Sälens 

fjällkyrka9 
11.00  Mässa i Transtrands kyrka

15.00  Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka

11 
19.00  Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka, 

Smeja - irländsk folkmusik.
12 

19.00  Musikandakt, Sälens fjällkyrka

13 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka12.00  Födelsdagskalas för alla församlings-

bor över 80 år i Lima16 
11.00  Mässa i Lima kyrka

15.00  Gudstjänst i Sörsjöns kapell
17 

13.00  Måndagsträffen, Insidan Lima 

kyrka – Säsongsupptakt med glödstekt 

sill och musik.14.00 Andakt på Skålmogården.
18 

14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola i 

Lima kyrka19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka

19
12.00  Födelsdagskalas för alla församlings-

bor över 80 år i Rörbäcksnäs
19.00  Musikkväll i Sälens fjällkyrka med 

Transtrands spelmanslag
20 

10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka12.00  Födelsdagskalas för alla församlings-

bor över 80 år i Transtrand
23 

11.00  Gudstjänst i Lima kyrka
15.00  Mässa i Rörbäcksnäs kyrka.

25 
14.00  Andakt på Bompabacken.

14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola i 

Lima kyrka26 
19.00  Musikandakt, Sälens fjällkyrka

27
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka19.00  Musikkväll i Sälens fjällkyrka med 

musikanter från Country-SM
29 

11.00  Musik från Country-SM med betrak-

telser i Sälens fjällkyrka30 
11.00  Gudstjänst i Transtrands kyrka

15.00  Gudtjänst i Sörsjöns kapellOKTOBER	
 1 

14.00  Andakt på Skålmogården.
2

14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola i 

Lima kyrka.19.00  Musikandakt i Tandådalens fjällkyrka

3 
12.00  Födelsdagskalas för alla församlings-

bor över 80 år i Sörsjön4 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka7 
11.00  Mässa i Lima kyrka

15.00  Gudstjänst i Rörbäcknäs kyrka

9 
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola  i 

Lima kyrka14.00  Andakt på Bompabacken
10 

19.00  Musikandakt i Sälens fjällkyrka

11 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka14 
11.00  Mässa i Transtrands kyrka

15.00  Gudstjänst i Sörsjöns kapell
15 

14.00  Andakt på Skålmogården.
16 

14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola  i 

Lima kyrka19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka

18 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka21
11.00  Gudstjänst i Lima kyrka

15.00  Gudtjänst i Rörbäcksnäs kyrka

23 
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola  i Lima 

kyrka 
 14.00  Andakt på Bompabackens äld-

reboende24 
19.00   Musikandakt, Sälens fjällkyrka

25 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka

28 
11.00 Gudstjänst i Transtrand kyrka

15.00  Mässa i Sörsjön kapell
29 

14.00  Andakt på Skålmogården.
30 

14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola i 

Lima kyrka19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka
NOVEMBER  1

10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka3 
15.00  Minnesgudstjänst i Sälens fjällkyrka

18.00  Minnesgudstjänst i Transtrands kyrka

18.00  Minnesgudstjänst i Lima kyrka

4 
15.00  Minnesgudstjänst i Sörsjöns kapell

18.00  Minnesgudstjänst i Rörbäcksnäs

6 
14.00  Andakt på Bompabacken

14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola i 

Lima kyrka7 
19.00  Musikandakt, Sälens fjällkyrka

8 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka11 
11.00  Gudstjänst i Transtrands kyrka

15.00  Gudstjänst i Sörsjöns kapell
12 

14.00  Andakt på Skålmogården
13 

14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola i 

Lima kyrka19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka

15 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka18 
11.00  Gudstjänst i Lima kyrka

15.00  Mässa i Rörbäcksnäs kyrka
20 

14.00  Andakt på Bompabacken
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola i 

Lima kyrka21 
19.00  Musikandakt i  Sälens fjällkyrka.

22 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka25 
11.00  Gudtjänst i Transtrands kyrka

15.00  Mässa i Sörsjöns kapell. 
26 

14.00  Andakt på Skålmogården.
27 

14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola i 

Lima kyrka19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka

29 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola i 

Sälens fjällkyrka.

Hela	hösten• Måndagar kl.13.00 Måndagsträffen, 

  Insidan, Lima kyrka• Tisdagar; 11-kaffe   i Transtrands kyrka.• Torsdagar kl.14.30; Barnkör 
  i Olnispa bystuga
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Hösten är på väg med vackra färger, höstvatten och 
hög, klar luft men jag tänker på något helt annat.  
Tikkun Olam. Tikkun Olam  är ett begrepp som  
surrar i mitt huvud, speciellt efter vintern, denna vår 
och sommar. Nu kanske du undrar vad det betyder? 
Tikkun Olam betyder att laga världen, reparera värl-
den. För mig och säkert många andra har vädrets 
krumbukter  nog blivit en påminnelse av människans 
framfart och hur hon använt sina talanger eller inte. 
Nu behöver vi, du och jag lägga på ett kol för att laga 
världen. Ta fram vårt förnuft och en stor portion av 
eftertänksamhet för att snabbt handla så att något blir 
gjort för att rädda vår vackra skapelse till kommande 
generationer av djur och människor.  Att laga världen 
i det lilla samhanget handlar om vår närmiljö och att 
skapa ett gott relationellt klimat.
      
För visst har vi hört att det är roligt och meningsfullt 
att få hjälpa till, av de människor som är mitt uppe i att 
laga världen - Tikkun Olam. För tänk vilken skillnad 
vi kan göra för varandra, vi  människor.
Vi är människor som lär av varandra, tjänar varan-
dra och tillsammans förstår vi att laga världen lo-
kalt, påverkar världen och människor globalt. Så tack 
för Stormkvarn, Tandövarden, Lövåssätern, Fiskön 

och alla andra underbara platser i Sverige och vår 
värld. Tack för alla människor som vill världen och  
mänskligheten väl. Ja, det vill Tikkun Olam - laga 
världen. Jag tror att vi alla vill laga världen, för nog 
kan vi stänga av bilen när man går in i affären och sluta  
dumpa skrotbilar  i vår vackra natur. 

Du skapade och log. Såg att det var gott. Himlen 
som fick jorden som fick vattnet blått.  Vi hjälp åt att  
trösta, hela, vårda jordens gåvor och människor  
- Tikkun Olam.

Birgitta Arneving
Kyrkoherde

En sida av
Birgitta

lite av varje

KyRKSURRET SEPTEMBER-nOvEMBER 2018    3

Transtrands Prästgård

Prästgården är fortfarande under reparation efter  
vattenskadan i våras. Men om du har lust så kan du 
titta på den yttre fasaden på drängstugan under hösten. 
Den har blivit riktigt fin. 
En stor del av medlemspengarna går till underhåll till 
byggnaderna och kyrkor.
Aktiviteter som 11-kaffet fortsätter i vår fina kyrka 
som vanligt.

Det har varit mycket musik i våra fjällkyrkor  
under sommaren. välbesökt och härlig stämning. 
Limadagen fyllde Lima kyrka med människor för att 
njuta blandad kompott av musik av ”återvändarna” 
naturligtvis var våra eminenta musiker Emil och  
Peter med på ett hörn och vår kära vaktmästare  
roddade med ljud och stolar. Så hamnade vi lite i vila 
framför bagarstugan i Lima för att språka och umgås 
i lek och tävling innan kaffet och saften slank ned  
tillsammans med fikabröd och en kall glass.  
Fjället; cafét bjöd naturligtvis på en paus där kaffe 
och bullar alltid ingår. värmen känner alla till och 
gjorde att några vandringar  hoppades över. 
vidare vet vi att vår del av Dalarna drabbades av  
elden. Tack för alla människor som kom samman för 
att bekämpa lågorna. vi kan inte göra något ensam 
utan bara tillsammans.

SOMMAREN
som PASSERATDen 25 maj 2018 infördes en ny förordning för  

dataskydd (GDPR), som innebär större rättig- 
heter för dig att bestämma över hur vi hanterar dina  
personuppgifter. Den 25 maj blir förordningen, som  
kallas GDPR  svensk lag. Eftersom Svenska kyrkan är  
Sveriges största medlemsorganisation med miljon-
tals personuppgifter, pågår just nu en stor anpass-
ning till arbetssätt och rutiner. vi har alltid hanterat  
personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt 
sätt, vilket vi självklart kommer att fortsätta att göra.

Frågor? Ring 0280- 59 31 00

GDPR - vad är det?

Svar: Nyckel C

Den som vågade sig ut till  Fäbodgudstjänster i Guds 
vackra natur fick höra Guds ord som blandades med 
opera, folkmusik, dragspel ,basfiol och flöjt. 
Gott både för öra och själ.

Fäbodgudtjänster
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Maria Sjöö inflyttad
porträttet

Det mesta vi möter i vårt liv, och som 

på ett eller annat sätt berör eller en-

gagerar oss, är sådant som den del av 

oss som vi kallar själen har bestämt sig 

för att få leva ut eller prova på redan 

långt innan vi föddes. I alla fall är det 

så som min personliga tro är. Redan 

som tonåring vet jag att jag sa till mig 

själv att det enda som är riktigt viktigt 

för mig är att jag inte tänker dö bitter. 

Jag kommer inte ihåg exakt vad det 

var som fick mig att tänka så, kanske 

stötte jag på en äldre människa som 

jag upplevde som bitter och att det 

mötet fick mig att inse för att så vill 

inte jag känna för mitt liv när jag blir 

gammal. Jag vet bara att jag där och 

då bestämde mig för att jag skulle våga 

prova på allt det där som kommer till 

mig i livet. Om det bara väckte någon 

form av nyfikenhet, glöd eller livslust 

inom mig och så länge som det inte 

skadade någon annan människa så 

skulle jag göra det. Sagt och gjort! Sen 

har väl även jag tvekat eller ”fegat ur” 

många gånger när Livet har kallat på 

mig, men för varje gång jag uppmärk-

sammat min rädsla för det nya har jag 

vässat modet för att ta mig lite längre 

ut ur min bekvämlighetszon vid nästa 

tillfälle. Jag är övertygad om att det var 

det där beslutet som tonåring i förra 

seklet, att inte dö bitter eller ångra det 

jag inte vågat prova, som fick mig och 

min familj att våga ta steget och bryta 

upp från det invanda och välkända liv 

som vi hade i Sandviken och i stället 

slå ner våra bopålar här i Torgås, Lima. 

nog tvekade vi, men önskan, eller  

snarare sagt själens kall, var så stark 

så det gick bara inte att fega ur den 

här gången. Ett helt år har vi bott här 

nu och steg för steg bygger vi upp 

ett liv som vi tror på. Ett liv där vi kan 

få ge till andra människor. Ett sätt att 

låta själen leva ut det som hon sökte 

långt innan var och en av oss föddes, 

och där vi samtidigt kan få bidra till ett 

gladare och kärleksfullare samhälle. 

Maria Sjöö

Konfirmation
Underbara veckor, ömsom sol ömsom regn var 
det när orienteringskonfirmanderna vistades på  
Solbacken i Tandådalen. Orientering, övernattning vid  
Myrflodammen blandades med vandringar i troslära 
och djupa livsfrågor. 
På ett snyggt led, ja i procession, gick konfirmanderna 
in i kyrkan som var fylld till bristningsgränsen. På ett 
självklart sätt samlade konfirmanderna/ungdomarna 
vänner och släkt runt om sig och det går inte att ta  
miste på deras stora hjärtan för andra människor. ni 
ungdomar är vår framtid och vår glädje, glöm inte det.

// Vi som fick förmånen att vara tillsammans med ER  
under några sommarveckor.

Lima-Transtrands församling

Kärlek Döden

Livet

Resa

Musik
Prata
Lyssna Tro

Våga
Lek

Självinsikt
Vänner

Längta
Se

LIMA - TRANSTRANDS
FÖRSAMLING

Nu kan du passa på att vara med 
som konfirmand till hösten  och 
med en avslutning strax efter nyår. 
Kom och var med för du vet 
inte vad du missar för dramatik  
under några månader när mörkret 
är djupt.

Ju
ni
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lite av varje

Helen Pettersson
lokalvårdare

Anna Hultén
församlingspedagog

Ebba Karlsson
assistent

Kommer från Göteborg. Jag är  
utbildad Specialistsjuksköterska i 
psykiatri vid vårdhögskolan i Stock-
holm och Göteborgs universitet samt 
pedagog vid Göteborgs universitet. 
Har mestadels arbetat inom barn- och 
ungdomspsykiatrisk verksamhet samt 
med barn och ungdomar med miss-
bruk. I församlingen jobbar jag till 
stor del med barn- och ungdomsverk-
samhet, så som öppen förskola, barn-
kör, brevklubb, konfirmander, ung-
domskvällar, men har också hand om 
det internationella arbetet, vår hem-
sida och Facebook. Det jag verkligen 
tycker om med att arbeta i kyrkan är 
att möta människor, små och stora, 
i livets alla skeden, att jobba med  
positiva och kreativa människor. 
Det är mycket spännande med de 
utvecklingsmöjligheter som finns i  
församlingen. Mitt stora intresse har 
alltid varit och är just mötet med an-
dra människor, jag älskar våra olik-
heter. I kyrkan är det så underbart att 
alla alltid får vara som de är.  Gillar att 
vara ute i naturen och fotografera 
tillsammans med familj och vänner.

Sommaren har varit extrem. 
Under denna torka har vattningen varit besvärlig för 
att hålla våra kyrkogårdar i bästa skick. nya blommor 
har planterats flera gånger för att solen ville något  
annat. Att arbete i extrem värme - liksom hård kyla - 

är inte så bra. vi har aldrig i vårt land behövt sätta en 
gräns för att arbeta i  höga temperaturer men i som-
mar var den gränsen nådd. våra fantastiska kyrko-
gårdsarbetare har stretat på, på bästa sätt.
Ja, tänk så det kan vara….

kyrkogårdarna

Jag är född och uppvuxen i Grycks-
bo, men med utbredda rötter i den 
här dalgången. 
Jag är utbildad lärare i svenska och 
engelska, men det var inte riktigt 
min grej så jag har jobbat på Ica i 
Malung i 15 år innan jag halkade in 
på den här banan.
Jag städar och fixar i hela försam-
lingen, från Lima till Sörsjön, och 
jag stormtrivs! Det är ett fritt jobb, 
jag träffar mycket människor och 
får massor med uppskattande ord.
Min lediga tid används till läsning, 
handarbete och att göra ingenting; 
det är viktigt att bara hämta andan 
också!

Jag kommer från Söderbärke men 
är uppvuxen i Smedjebacken  och är 
utbildad administratör, gått ekono-
misklinje gymnasiet i Ludvika. 
1991 började jag jobba i Norrbär-
ke församling  som administratör 
på expeditionen blev kvar där till 
2015, kom till Lima Transtrands för-
samling  juni 2015 efter att ha sett  
annonsen i Malungsbladet.
När vi gjorde en rundtur i försam-
lingen för att jag skulle veta vilka 
kyrkor som fanns, så slog det mig 
vilken underbar natur vi har runt om 
i församlingen, berg och djupa dalar.
Jag älskar mitt arbete och ingen dag 
är lik den andra. Jag gillar att hjäl-
pa till med allt inom församlingen 
för glädjen är stor när jag ser andra 
glada. Jag ångrar inte att jag sökte 
denna tjänst och räknar med att vara 
kvar till pensionen.
Förutom mitt arbete så är mina  
fritidsintressen, att gå i skogen,  
plocka bär,  plocka svamp och gå ut  
med vår hund.  Mina barnbarn ligger 
naturligtvis mig varmt om hjärtat.

Ur personalen
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År 2005 byggdes kyrkan om då 
den bakre delen gjordes om till ett  
”församlingshem” som idag kallas 
Insidan. Insidan rymmer sittplatser 
för ca 70 personer och tanken från 
början var att skapa en möjlighet att 
servera dop- och begravnings- 
kaffe och liknande. Idag, när  
Insidan varit i bruk i ganska 
många år, vet vi att satsningen 
var helt rätt då bydgen fick en 
mötesplats för en rad ändamål 
såsom sammanträden, utbild-
ningar och andra sammankomster.
Över nuvarande Insidan byggdes 
en läktare, och de kyrkbänkar 
som togs bort i den bakre delen 
sattes upp på det lätt sluttande 
golvet på läktaren. Detta medför 
att det fortfarande finns samma 
antal sittplatser i kyrkan som  
tidigare. Läktaren inreddes  
också med ett par bekvämare 
möbler där man kan sitta för sig själv 
i lugn och ro, eller samtala. 

DÅ
Socknens första kyrka var byggd 
av trä, i närheten av Torgås. När ny 
kyrka uppfördes skall enligt traditio-
nen den raserade träkyrkans timmer 
återanvänts till en klockstapel.
Kyrkporten från den ursprungliga 

träkyrkan finns bevarad samt dörr-
handtaget. Dörrhandtaget bär tydliga 
spår från vikingatid, den är troligen 
från 1200-talet, möjligen är den en 
tillvaratagen rest från förkristen tid.
Den första stenkyrkan uppfördes 
på den nuvarande kyrkans plats,  
troligen under 1440-talet. Kyrkan 

bestod då av ett rektangulärt lång-
hus med rakslutet korparti och möj-
ligen en samtida sakristia i norr.  
Omkring 1500 välvdes kyrko-
rummet. Möjligen tillbyggdes då 
även vapenhus. Enligt uppgift skall  
kyrkorummet varit smyckat med 
kalkmålningar. 
En större sakristia uppfördes 1739. 
Vid en ombyggnad under åren 

1763–1764 förlängdes långhuset i 
öster och erhöll ett tresidigt avslutat  
korparti. Kyrkan brann 1852,  
varefter den återstående murstom-
men revs och ny kyrka uppfördes.

KYRKOBYGGNADEN
Kyrkan är byggd av sten och 
uppfördes 1853–56 efter  
ritningar av Albert Törnqvist 
och under ledning av bygg-
mästare P. G. S. Melander. Till 
sin planform är kyrkan helt  
intakt. Den består av ett 
rektangulärt långhus med 
ett smalare, tresidigt av- 
slutat kor i öster. Mitt på lång- 
husets norra sida finns en  
sakristia och i väster finns ett 
torn. Kyrkan har vitputsad fasad 
och förkroppade hörn med små-
torn. Tornet har urtavlor och kop-
parlanternin med gavelfrontoner 
och låg spira. Fönsteröppningar-

na är stora och rundbågiga. Kyrkan är  
restaurerad år 1920 och 1973.

ORGELN
Orgeln byggdes 1878 av P. P. 
Larsson Björling och byggdes om 
1951 av Åkerman & Lund då den  
omintonerades och stämantalet  
utökades.

glimtar
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Lima kyrka är den kyrka som ligger längst söderut i församlingen. 
Den invigdes 1856, och ritades av Albert Törnqvist.
  

ORGELn LIMA KyRKA
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SEPTEMBER
2 
11.00  Gudstjänst i Transtrands kyrka
15.00  Gudstjänst Sörsjöns kapell
3 
14.00  Andakt på Skålmogården.
4 
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka
19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka
5 
19.00  Musikkväll i Sälens fjällkyrka, Roger 
Pernling och Emil Sjölin
6 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka
7 
10.00 Fjällvandring utgår från 
Sälens fjällkyrka
9 
11.00  Mässa i Transtrands kyrka
15.00  Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka
11 
19.00  Musikkväll i Tandådalens fjällkyrka, 
Smeja - irländsk folkmusik.
12 
19.00  Musikandakt, Sälens fjällkyrka
13 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka
12.00  Födelsdagskalas för alla församlings-
bor över 80 år i Lima
16 
11.00  Upptaktsgudstjänst i Lima kyrka
15.00  Gudstjänst i Sörsjöns kapell
17 
13.00  Måndagsträffen, Insidan Lima kyrka 
– Säsongsupptakt med glödstekt sill och 
musik.
14.00 Andakt på Skålmogården.
18 
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka
19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka
19
12.00  Födelsdagskalas för alla församlings-
bor över 80 år i Rörbäcksnäs
19.00  Musikkväll i Sälens fjällkyrka med 
Transtrands spelmanslag
20 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka
12.00  Födelsdagskalas för alla församlings-
bor över 80 år i Transtrand
23 
11.00  Gudstjänst i Lima kyrka
15.00  Mässa i Rörbäcksnäs kyrka.

25 
14.00  Andakt på Bompabacken.
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka
26 
19.00  Musikandakt, Sälens fjällkyrka
27
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka
19.00  Musikkväll i Sälens fjällkyrka med 
musikanter från Country-SM
29 
11.00  Musik från Country-SM med 
betraktelser i Sälens fjällkyrka
30 
11.00  Gudstjänst i Transtrands kyrka
15.00  Gudtjänst i Sörsjöns kapell

OKTOBER	  
1 
14.00  Andakt på Skålmogården.
2
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka.
19.00  Musikandakt i Tandådalens fjällkyrka
3 
12.00  Födelsdagskalas för alla församlings-
bor över 80 år i Sörsjön
4 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka
7 
11.00  Mässa i Lima kyrka
15.00  Gudstjänst i Rörbäcknäs kyrka
9 
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka
14.00  Andakt på Bompabacken
10 
19.00  Musikandakt i Sälens fjällkyrka
11 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka
14 
11.00  Mässa i Transtrands kyrka
15.00  Gudstjänst i Sörsjöns kapell
15 
14.00  Andakt på Skålmogården.
16 
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka
19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka
18 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka
21
11.00  Gudstjänst i Lima kyrka
15.00  Gudtjänst i Rörbäcksnäs kyrka
23 
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka  
14.00  Andakt på Bompabackens äldrebo-
ende
24 
19.00   Musikandakt, Sälens fjällkyrka
25 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka

28 
11.00 Gudstjänst i Transtrand kyrka
15.00  Mässa i Sörsjön kapell
29 
14.00  Andakt på Skålmogården.
30 
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka
19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka

NOVEMBER  
1
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka
3 
15.00  Minnesgudstjänst i Sälens fjällkyrka
18.00  Minnesgudstjänst i Transtrands kyrka
18.00  Minnesgudstjänst i Lima kyrka
4 
15.00  Minnesgudstjänst i Sörsjöns kapell
18.00  Minnesgudstjänst i Rörbäcksnäs
6 
14.00  Andakt på Bompabacken
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka
7 
19.00  Musikandakt, Sälens fjällkyrka
8 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka
11 
11.00  Gudstjänst i Transtrands kyrka
15.00  Gudstjänst i Sörsjöns kapell
12 
14.00  Andakt på Skålmogården
13 
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka
19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka
15 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka
18 
11.00  Gudstjänst i Lima kyrka
15.00  Mässa i Rörbäcksnäs kyrka
20 
14.00  Andakt på Bompabacken
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka
21 
19.00  Musikandakt i  Sälens fjällkyrka.
22 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka
25 
11.00  Gudtjänst i Transtrands kyrka
15.00  Mässa i Sörsjöns kapell. 
26 
14.00  Andakt på Skålmogården.
27 
14.00-16.00  Kyrkans öppna förskola,
Lima kyrka
19.00  Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka
29 
10.00-12.00  Kyrkans öppna förskola,
Sälens fjällkyrka.

Hela	hösten
• Måndagar kl.13.00 Måndagsträffen, 
  Insidan, Lima kyrka
• Tisdagar; 11-kaffe 
  i Transtrands kyrka.
• Torsdagar kl.14.30; Barnkör 
  i Olnispa bystuga



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  •  TJÄNSTLEDIG t o m 180930  •  helena.spets@svenskakyrkan.se

Musiker

Församlingspedagog Anna Hultén-Gustavsson  •  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 Larsson  •  0280-593 107  •  ase.larsson@svenskakyrkan.se
Assistent/Husmor Johanna Hebert  •  johanna.hebert@svenskakyrkan.se 
Assistent/Husmor Emma Olsson • BARNLEDIG

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  •  katarina.tors@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 december.

Njut av hösten!


