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I mitt arbetsrum brinner ett ljus bredvid en ikon.  En 
bild,  ibland kallar jag det ett fönster mot världen, him-
len.  Det har brunnit där var kväll när mörkret blivit 
näst intill ogenomträngligt men det ljuset har milt lyst 
upp mitt arbetsrum. Nu är det december och i fönstren 
som jag passerar när jag tar min löparrunda lyser det 
adventsstjärnor och adventsljusstakar. 
Förr hade man stearin eller talgljus och i lugn och ro 
tittade man på sitt ljus som man tände och troligtvis 
så kände de inte till bråttomkulturen som råder idag. 
Ljusen, adventsstjärnorna som vi tänder vill påminna 
oss om att vi väntar på någon och så har vi gjort drygt 
1000 år i Sverige och ännu längre i världen. 
Det sägs att det var forskare från österlandet som sett 
en stjärna alldeles förunderligt klar och ljus på himlen. 
De lyfte blicken som ingav dem  nya perspektiv på 
historien, nuet och ett hopp på en ljus framtid för en 
sådan stjärna betydde att en kung skulle födas. 
Ja, vi vet att det var Jesus som föddes under  erbarmli-
ga förhållanden och snart  var hans lilla familj på flykt 
under miserabla förhållanden. Tänk, världen har inte 
förändras eller rättare sagt världen har förändrats men 
hur är det med människan i vilken tidsålder lever vi ? 
Lever vi i en historielöshet eller i den egna förträfflig-
heten?

De österländska forskarna  såg att barn och stjärnor 
föds i mörkret. De blev drabbade av barnet och fick 
modet att se långt, i tid  och rum. De vågade odla hopp, 
en tro på framtiden och mod att vi hittar gemenskap 
över de gränser som tid, rum och  språk sätter. Ikonen i 
mitt arbetsrum kungör att vi människor är  lika mycket 
värda och det är fint att få dela livets berättelser med 
varandra. 

Du stjärna över Betlehem, o låt ditt milda ljus 
få lysa in med hopp och frid
 i varje hem och hus. 
I varje hjärta armt och mörkt 
sänd du en stråle blid, 
en stråle av Guds kärleks ljus 
i signad juletid. 
Psalm 116

Birgitta Arneving, Kyrkoherde
 

En sida av
Birgitta

lite av varje
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Sommaren dröjde sig kvar ett bra tag medan mörkret 
smög sig på kvällarna.
Visst fanns det bär och svamp och med rätt öga så 
fann man dem, lite bråttom trodde många men Kung 
Rimfrost lät sig hållas på nordligare breddgrader. Visst  
älgen  smög omkring både här och där, lite skraj kanske.
Gubbfrukosten har blivit ett skönt ställe att umgås på 
och naturligtvis så fortsätter det under nästa termin. 
Körerna och gudstjänster blomstrar och vill du klara 
strupen så välkommen liten som stor. I våra fina kyr-
kor  har liten smaskat på majskrokar och roat sig med 
klapp och klang där nästa sekund även stor en kaffetår 
inmundiga. Ja det har hänt så mycket i våra kyrkor 
där trevliga måndagsträffar har bjudit på intressanta 
och roliga föredrag, blandat med, trollkarl, soppa och 
11-kaffe. Bussen tog med sig förtroendevalda , kyrk-
värdar och personal på en rundtur till alla våra fina 
kyrkor och kyrkogårdar medans kyrkoherden pladd-
rade på om det fantastiska som vår församling och 
bygd bjuder på. Konfirmander ska ta sig en tripp till 
Stockholm för att vandra på plattan, kulturhus , åka 
tunnelbana och träffa andra konfirmander.
Ja, det var ett litet axplock av det som passerat under 
höstmånaderna.

HÖSTEN
som PASSERAT

Begravningsskick

Hur många kuber
har draken staplat?

Svar: 19 st

Lima-Transtrands församling kan erbjuda  
följande gravsättningsformer: kistgravar, urngravar, 
minneslund och askgravplats.
Kistgrav Vanligen sker en begravningscermoni i 
kyrkan/kapellet varefter kistan bärs ut till en förberedd 
grav för sänkning. Avsked tas vanligen vid graven.
Urngrav Urnsättning föregås ofta av en vanlig be-
gravningscermoni med kista vartefter kremering sker. 
När en urna gravsätts träffar de anhöriga kyrkvaktmäs-
tare och ibland även en präst utanför kyrkan/kapellet. 
Man hämtar urnan, går gemensamt till graven.
Askgravplats Askgravplats med förbetald skötsel 
i 25 år och gravvård i form av namn på avsedd gravsten. 
Att välja en askgravplats innebär ett alternativ både till 
enskild gravplats och till minneslund.
Minneslund Minneslunden erbjuder de efterle-
vande en plats att besöka för att hedra och minnas sina 
avlidna, utan krav på skötsel och tillsyn. Gravsättning i 
minneslunden sker anonymt.
Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen/begravning

Konfirmanderna har tillsammans med Gudrun Larsson 
Tysk och Barbro Samuelsson sytt en ny mässhake 
och stola till församlingen. Alla är välkomna till Lima  
kyrka den 16/12 för att vara med när den invigs 
klockan 11:00. Konfirmanderna har sytt bomärken som  
visar att här har vi också satt vårt ”bomärke”. Kyrkans  
bomärke. Jaan Ellström har introducerat våra konfirman-
der till att måla Limahästen och förstå dess ursprung. 
Tänk vilket fint minne våra ungdomar kan bära med sig  
genom livet. mässhake, stola och Limahästen.

I slutet av oktober 2018 fick Lima-Transtrands för-
samling nya ordförande i kyrkoråd och kyrkofullmäk-
tige. Ordförande i kyrkorådet är Magnus Larsson- 
Wieselqvist. Ordförande i kyrkofullmäktige är Barbro 
Samuelsson. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna och ser 
fram mot många fina träffar med styrning och ledning i  
framåtandans vision.

nya ordförande

invigning 16 december
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Zara Helje musiker riksspelman

porträttet

Jag heter Zara och jag är bra;
På att spela fiol
På att sjunga
På att komma med idéer
På att ta reda på saker
På att lära mig nytt
På att baka bröd
På att sy
På att undervisa
På att prata med människor
På att lyssna
På att skjuta upp saker
På att säga ja…
Ofta säger jag glatt ja, utan att först 
tänka efter om jag verkligen vill eller 
kan.
Nu har jag ställt till det för mig genom 
att glatt lova att skriva ett litet kåseri.
Jag känner mig livrädd, obekväm, 
gråtfärdig, frustrerad och ganska arg 
på mig själv. Hela mitt väsen stångar 
och vrider sig för att på något sätt 

slå sig lös och komma undan, min 
hjärna hittar på alla möjliga och 
omöjliga ursäkter för att slippa skriva. 
Samtidigt vill jag ju skriva, vet att jag  
faktiskt kan det, stavar till och med utan  
problem…
men vad har jag att berätta, något ur 
mitt liv- vad tycker andra är intressant 
att läsa om? 
Om jag skall vara ärlig är det just detta 
som är pudelns kärna, att jag lovat 
skriva en text om mig själv, om något 
kul och intressant ur mitt liv. Plötsligt 
är jag liten igen, liten och rädd, rädd 
för vad andra skall säga och vad som 
händer sedan. Rädd för att bli utsatt 
och utelämnad, ensam, utfryst och 
förnedrad. Rädd för att folk ska viska 
bakom min rygg, kasta hånfulla blickar 
eller skrika hemska saker åt mig, säga 
hemska saker om mig.
Det var vad jag upplevde varje dag i 
skolan under låg- och mellanstadiet, 
det började redan andra dagen i första 
klass. Jag längtade efter att börja skolan, 
ville så gärna lära mig allt och hade 
förberett mig noga genom att lära mig 
alla små och stora bokstäver, läsa, skri-
va och räkna så jag var verkligen redo!
minns första dagen i skolan, jag är med 

min nya klass i klassrummet, fröken 
står längst framme vid svarta tavlan 
hon pratar och jag sitter och tittar på 
alfabetet som är uppsatt på väggen, 
jag känner glädjen strömma genom 
kroppen när jag ser att jag kan allihop.
Nästa minne är från rasten, jag känner 
ingen och vet inte vem jag skall vara 
med, jag har på mig en grön blommig 
klänning som jag älskar för att pappa 
köpt den till mig i England, håret är 
flätat i två flätor som hänger ner på  
ryggen, jag längtar efter att få en vän.
Efter det vet jag inte vad som hän-
de men ingen ville vara min vän,  
pojkarna skrattade åt mig och flickorna  
viskade bakom min rygg på lektio-
nerna, på rasterna var jag ensam och  
utsatt, skolan blev ett helvete. Jag 
 kunde inte förstå varför, men jag lärde 
mig snabbt att det var något fel på 
mig.
många år har gått sedan dess och jag 
har klarat mig bra, men i vissa situatio-
ner kommer den tillbaka, rädslan för 
att vara fel. Jag är vuxen nu och kan 
säga till mig själv och andra;
Jag är bra.

Zara Helje

Dofterna sprider sig av ljusens lyster och örat hör ljuvlig musik och stämningen lägger sig som  
bomull kring själen. Njut eller bara ta det lugnt så finns allt detta för dig under december månad. 
Första advent står våra praktfulla kyrkor öppna för att förbereda oss på julens budskap. 

I Lima, Transtrand, Sörsjön, Tandådalen och  Rörbäcksnäs kan vi få sjunga välkända adventspsalmer 
och lyssna till fina sånger.  Strax efter kommer Lucia med ljus i håret och lyser upp Transtrands kyrka 
med bygdens barn och ungdomar och Julkonserten i Lima kyrka bjuder på traditionella julsånger 
med många medverkande.  Luta dig tillbaka och njut av tonens svängningar. musikens julatmosfär 
klingar under hela december månad i våra gudstjänster och en bit in i januari då de vise männen  
kommer på besök då även konfirmation sker. Innan trettondag jul så har vi  vandrat ända fram till 
dagen då Eva har namnsdag, självaste Julafton. 

Julkrubba, där liten som stor sjunger och får lyssna till vad som hände den första julen. Om detta 
kan du finna i Lima, Tandådalen och Sälens kyrkor. Efter samvaro över rykande grytor och julens 
specialiteter och Karl-Bertils Julafton så möts vi i natten antingen i Transtrands, Tandådalens eller 
Rörbäcksnäs kyrka för att vänta in den heliga natten. Ja,  juldagsmorgon bjuder på fin stämning och 
kanske trötta ögon för att redan på annandag jul dansa kring granen i Tandådalen. 

Titta nu noga i vårt kalendarium så ser du tider och platser för Julens månad ända in i
   Trettonhelgen och kommande månader.

Julens månad LIMA-TRANSTRANDS
FÖRSAMLING

Julkonsert
i Lima kyrka. 

Traditionella julsånger
med pepparkakor och glögg.  

Lördagen den 15/12 kl 18.00

Medverkande
Barnkören
Zara Helje

Igelström Family 
Glädjekören 

DaCapo-kören 

Välkomna!
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lite av varje

Helena Rosén
husmor

Lars Igelström
vaktmästare

Anders Bjurström
vaktmästare

Jag härstammar från Svärdsjö, som 
ligger utanför Falun.
Där började jag att arbeta inom 
Svenska Kyrkan, som församlings-
hemsvärdinna och kyrkogårds- 
arbetare. Sedan valde jag att  
flytta till Transtrand och började att  
arbeta på Fjällkyrkan i Tandådalen 
som husmor.
Idag arbetar jag i Lima-Transtrands 
Församling, och den största delen 
av tiden är jag i köket i Tandådalens 
Fjällkyrka, men hjälper också till 
vid kaffeserveringar och minnes-
stunder i hela församlingen.
Vi börjar varje morgon med att baka 
Fjällkyrkobullarna, sedan möter 
gästerna den fantastiska doften av 
nybakat som sprider sig över fjället.
Jag trivs bra mitt arbete, där jag  
möter så många glada, nöjda och 
tacksamma gäster varje dag.
Gästboken fylls varje dag med lov-
ord över att kyrkan finns och är  
öppen varje dag året runt.

Jag är född i Askersund och kom till   
Yttermalung som 6-åring och varit 
bosatt där fram till 2003. Därefter 
flytt till Heden i Lima.
Jag började jobba som skogs- 
arbetare i 10 år, sen blev det måleri-
yrke i 28 år och nu har jag varit här i  
kyrkan i snart 2 år.
Jag ansvarar för planering och sam-
ordning av verksamheten inom  
kyrkogårds- och begravningsverk-
samheten.
Dessutom skötsel, drift och under-
håll av församlingens fastigheter.
Jag fungerar även som arbetsledare 
för kyrkogårdsarbetare och säsongs-
anställda.

Ur personalen

Börje Holgersson
En trotjänare, Börje Holgersson, med så många uppdrag i Lima-Transtrands  
församling har nu beslutat sig för att ägna sig åt lite snickeri och ta en dag i taget  
med sin hustru som sällskap. Tänk så mycket vi har att tacka för när vi sitter och 
njuter av trevlig samvaro i Lima Kyrka på insidan, eller café Tandådalen som bara är 

ett litet axplock av det som Börje ligger bakom med sitt kreativa tänkande. Vi alla som varit med på alla upptåg 
och resor i församlingen tackar dig ödmjukast för allt du gjort. Tack Börje!

Är född i Örebro, men uppvuxen i 
Stockholm. Utbildade mig till mät-
ningsingenjör, arbetade med detta un-
der flera år innan jag, min fru Kicki 
och två av våra tre barn flyttade till 
Fiskarheden. Min far var en av tre 
grundare till Kläppen och han frågade 
om vi ville flytta från Stockholm och 
arbeta på Kläppen. Valet var väldigt 
lätt med två små barn som nu skulle 
få växa upp på ”landet”. Familjen 
växte med ett barn till. Efter sex år på 
Kläppen startade min fru en restau-
rang som vi drev tillsammans i nio år. 
Sen blev det åtta år i Stockholm där 
jag arbetade som fastighetsinspektör. 
Längtan tillbaka hit upp blev sen för 
stort så vi återvände för 12 år sedan.
Familjen är viktig och betyder mycket.
Musiken är ett stort intresse, liksom 
att meka med bilar. Åker skidor på 
vintern och cyklar på sommaren.
Började arbeta som kyrkvaktmästare 
i september och trivs med de olika 
uppgifterna som det innebär. Ingen 
dag är den andra lik.



NORRA  
LÖTENS
BEGRAVNINGSPLATS

DÅ 
Rolf Karlsson, född i Södra Löten, 
vet att berätta att skolan var nedlagd 
där redan på 1930-talet. Barnen från 
Södra och Norra Löten fick då åka 
skolbil till Rörbäcksnäs för 7-årig 
skola.
I Södra Löten fanns  då, på 1940- 
talet, 10 bebodda gårdar, ca 25 per-
soner. Kor och hästar hölls i 5 av 
dessa gårdar. Tidigare hade det  
funnits två matvaruaffärer men de var  
redan nedlagda. Däremot fanns det en  
affär som sålde radio, motorcyklar 
och mopeder! 
Södra Löten ligger i södra ändan 
av Södra Lötsjön.
Cirka 8 kilometer söder om Södra 
Löten ligger sjön Grycken där det 
fanns fyra boställen med cirka 
tolv bosatta personer. Fyra kilome-
ter norr ut från Södra Löten ligger  
Norra Löten i norra ändan av Södra 
Lötsjön. Där fanns sex boställen 
med cirka 20 bosatta personer. fyra 
av gårdarna höll djur. Där fanns ock-
så en matvaruaffär och bensinmack. 

BEGRAVNINGS-
PLATSEN
I Norra Löten, i Finnmarkens norra 
del, finns begravningsplatsen. Om-
rådet inköptes 1877, iordningställ-
des 1884-1886 och invigdes 1887. 

Redan 1910 ville man flyttabegrav-
ningsplatsen på grund av markens 
fuktighet men då detta mötte mot-
stånd valde man istället att utvidga 
den åt norr. 
Klockstapeln, av enkel klockbocks-
typ byggdes 1955 efter förslag av 
arkitekten Tore Virke av Mattis Erik 
Olsson och Hans Hilmer Johansson, 
båda från Sörnäs i Lima. Klock- 
stapeln har en klocka,

gjuten av Bergholtz klockgjuteri i 
Sigtuna. Klockstapeln har renoverats 
två gånger, 1957 och 1995. 
118 personer ligger begravda på  
denna skogskyrkogård. 

Den plats där Lötens första nybyg-
gare slog sig ner ligger några hundra 
meter väster om begravningsplat-
sen. Grålarsgubben kallades han och 

året var 1758. Enligt vissa källor ut-
vecklades hans gård till en storgård 
som allt eftersom styckats upp och  
försvunnit. 
I närheten 
av Grålars 
g u b b e n s 
boställe står 
Lötens Fol-
kets Hus 
vars inred-
ning till stor 
del byggts 
av Rolf 
Kar lssons 
morfarsfar 
(död 1941), som var snickare i om-
rådet. Bland inredningen märks 
hans så kallade ”Ollo-stolar”.

NU 
Idag håller Finnmarkerna på att  
avfolkas. Runt Grycken finns inga 
bofasta. I Södra Löten endast en och 
i Norra Löten fem bofasta.
Kor från en gård i Norra Löten kan 
ses på sommarbete längs Väster- 
dalälven i Lima.

glimtar
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Vi söker alltid information och 
historier om vår bygd. Är det så 
att du har något som bör berät-
tas och inte glömmas bort; hör 
gärna av dig till oss.

Stort tack till Rolf Kalsson som bidragit till
denna mycket intressanta historieteckning. 

KyRKSURRET DEcEmBER 2018 - FEBRUARI 2019   7

kalendarium

DECEMBER 
2
11.00 Adventsgudstjänst Lima kyrka, 
Glädjekören medverkar
11.00 Adventsgudstjänst Transtrands kyrka, 
Barnkören medverkar
15.00 Adventsgudstjänst, Tandådalens  fjällkyrka, 
Dacapokören medverkar
15.00 Adventsgudstjänst Sörsjön, 
Solister medverkar
18.00 Adventsgudstjänst Rörbäcksnäs, 
Dacapokören medverkar
3
13:00 måndagsträffen, Julpyssel, Insidan, Lima kyrka
4 
11:00 11-kaffe Allsång, Transtrands kyrka
14:00 Andakt på Bompabacken, Transtrand 
14:00 Öppna förskolan, Lima kyrka 
15:00 Föreläsning om sömn med 
Vårdcentralen Sälen, Tandådalens fjällkyrka
5
19:00 Andakt, Sälens fjällkyrka. 
Dacapokören medverkar
6
10:00 Öppna förskolan, Sälens fjällkyrka.
9
11:00 Gudstjänst, Transtrands kyrka.
15:00 Gudstjänst, Sörsjöns kapell.
10
13:00 måndagsträffen, glögg, kaffe, skinkmacka.
11
11:00 11-kaffe, terminsavslutning börjar igen v. 3, 
Transtrands kyrka
14:00 Andakt, Skålmogården, Lima 
14:00 Öppna förskolan, terminsavslutning börjar 
igen v. 3-19, Lima kyrka
19.00 Andakt Tandådalens fjällkyrka
13
10.00 Öppna förskolan, Sälens fjällkyrka
18:30 Lucia, Transtrands kyrka
15
18:00 Julkonsert, Lima kyrka. SE ANNONS SID.4 
med julens traditionella sånger.
16
11:00 mässa, Lima kyrka.
15:00 mässa, Rörbäcksnäs kyrka.
18
14:00 Andakt på Bompabacken, Transtrand
19:00 musikandakt, Tandådalens fjällkyrka.
19
19:00 musikandakt, Sälens fjällkyrka.

23 
11:00 Gudstjänst, Transtrands kyrka.
24
11:00 Julkrubba, Lima kyrka
11:00 Julkrubba, Tandådalens fjällkyrka
13:00 Julkrubba, Sälens fjällkyrka. 
21:00 midnattsmässa, Transtrands kyrka
23:00 midnattsmässa, Tandådalens fjällkyrka
23:00 midnattsmässa, Rörbäcksnäs kyrka.
25
06:00 Julotta, Sälen fjällkyrka.
06:00 Julotta, Lima kyrka.
08:00 Julotta, Tandådalen
09:00 Julotta, Sörsjöns kapell
26
11:00 Dans kring granen, 
Kyrkstugan, Tandådalens fjällkyrka 
19:00 Julens psalmer och sånger, Sälens fjällkyrka
30
11:00 Gudstjänst, Lima kyrka
15:00 Gudstjänst, Rörbäcksnäs kyrka
31
16:00 Nyårsbön, Tandådalens fjällkyrka
19:00 Nyårsbön, Sälens fjällkyrka

JANUARI 2019
1
15:00 Nyårsdagsgudstjänst, Lima kyrka,
Glädjekören medverkar
2
19:00 Andakt, Sälens fjällkyrka. 
Dacapokören medverkar
6
11.00 Konfirmationsmässa, Lima kyrka
8  
19:00 Andakt, Tandådalens fjällkyrka.
13
11:00 Önskepsalmgudstjänst, Lima kyrka
15:00 Önskepsalmmässa, Rörbäcksnäs kyrka
14
08.00 Gudstjänst Folk och försvar, Sälens fjällkyrka
15
11:00 11-kaffe, Transtrands kyrka
14:00 Öppna förskolan, Lima kyrka
16
13.30 Ny KÖR för dig i åk 4 t o m åk 7, Lima kyrka
19:00 Andakt, Sälens fjällkyrka. 
Dacapokören medverkar
17
10:00 Öppna förskolan, Sälens fjällkyrka
20
11:00 Gudstjänst med liturgiska färger,
Transtrands kyrka
15:00 Gudstjänst med liturgiska färger, 
Sälens fjällkyrka
21
13:00 måndagsträffen, Insidan, Lima kyrka
17:30 Ungdomskväll med morskan, 
Tandådalens fjällkyrka
22 
11:00 11-kaffe, Transtrands kyrka
14:00 Andakt, Skålmogården, Lima
14:00 Öppna förskolan, Lima kyrka 
19:00 Andakt, Tandådalens fjällkyrka
24
10:00 Öppna förskolan, Sälens fjällkyrka
27
11:00 mässa  Psalmer 2000-talet, Lima kyrka,
Glädjekören medverkar
15:00 Gudtjänst psalmer 2000-talet, 
Rörbäcksnäs kyrka
28
13:00 måndagsträffen med soppa, 
Insidan, Lima kyrka
29
11:00 11-kaffe, Transtrands kyrka

14:00 Andakt, Bompabacken, Transtrand
14:00 Öppna förskolan, Insidan, Lima kyrka
19:00 musikkväll, Tandådalens fjällkyrka
30
19:00 Andakt, Sälens fjällkyrka, 
Dacapokören medverkar
31
10:00 Öppna förskolan, Sälens fjällkyrka

FEBRUARI 2019
3  
11:00 Sagomässa för stora och små, 
Transtrands kyrka
15:00 Sagogudstjänst för stora och små, 
Sörsjöns kapell
4
13:00 måndagsträffen, Insidan, Lima kyrka 
5
11:00 11-kaffe, Transtrands kyrka
14:00 Andakt, Skålmogården, Lima 
14:00 Öppna förskolan, Lima kyrka
19:00 Andakt, Tandådalens fjällkyrka
6
09:00 Gubbfrukost,
Bagarstugan, Lima prästgård 
19:00 musikkväll, Sälens fjällkyrka
7
10:00 Öppna förskolan med barnbak och 
sångstund, Tandådalens fjällkyrka
10 
11:00 Gudstjänst, Lima kyrka
15:00 Gudstjänst, Rörbäcksnäs kyrka
11
13:00 måndagsträffen, Insidan,Lima kyrka 
17:30 Ungdomskväll med morskan, 
Tandådalens fjällkyrka
12 
11:00 11-kaffe, Transtrands kyrka
14:00 Öppna förskolan, Insidan, Lima kyrka
14:00 Andakt, Bompabacken, Transtrand
19:00 musikkväll,Tandådalens fjällkyrka
13
19:00 Andakt, Sälens fjällkyrka, 
Dacapokören medverkar
14
10:00 Öppna förskolan med barnbakning och
sångstund, Tandådalens fjällkyrka
17
11.00 Bygudstjänst, Transtrands kyrka
15.00 Bymässa, Sälens fjällkyrka
18
13:00 måndagsträffen, Insidan, Lima kyrka
19 
14:00 Andakt, Skålmogården,Lima
14:00 Öppna förskolan, Lima kyrka
19:00 Andakt, Tandådalens fjällkyrka
20
09:00 Gubbfrukost, Transtrands kyrka
19:00 musikkväll, Sälens fjällkyrka
21
10:00 Öppna förskolan med barnbakning och
sångstund, Tandådalens fjällkyrka
24
11.00 Taizémässa, Lima kyrka
15:00 Taizemässa, Rörbäcksnäs kyrka
25
13:00 måndagsträffen, Soppa, Insidan, Lima kyrka
26
Öppna förskolan, Lima INSTÄLLT
14:00 Andakt, Bompabacken,Transtrand
19:00 musikkväll, Tandådalens fjällkyrka
27
19:00 Andakt, Sälens fjällkyrka, 
Dacapokören medverkar
28
10:00 Öppna förskolan med barnbakning och
sångstund, Tandådalens fjällkyrka

Julens tider
julafton
11:00 Julkrubba, Lima kyrka
11:00 Julkrubba, Tandådalens fjällkyrka
13:00 Julkrubba, Sälens fjällkyrka
21:00 midnattsmässa, Transtrands kyrka
23:00 midnattsmässa, 
Tandådalens fjällkyrka
23:00 midnattsmässa, Rörbäcksnäs kyrka

juldagen
06:00 Julotta, Sälen fjällkyrka
06:00 Julotta, Lima kyrka
08:00 Julotta, Tandådalen
09:00 Julotta, Sörsjöns kapell

annandag jul
11:00 Dans kring granen, Kyrkstugan, 
Tandådalens fjällkyrka 
19:00 Julens psalmer och sånger, 
Sälens fjällkyrka



LIMA - TRANSTRANDS
FÖRSAMLING

post skriptum

adresser och telefonnummer

Besöksadress: Prästgården 1, 780 64 Lima  •  Telefon: 0280-593 100  •  E-post: lima-transtrand@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen  •  Öppet för besök eller telefon måndag - fredag 10 - 16

Församlingsexpedition

Assistent 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-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  •  0280-593 114  •  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 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 2019.

Njut
av vintern!


