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Så var det äntligen dags för Kyrksurret?
Vad i hela friden är det, tänker du. Efter många tu-
rer hit och dit så ska du få ta del av allt som händer i 
vår församling på ett alldeles speciellt sätt i vårt nät-
baserade samhälle. För du har väl Facebook och söker 
information på Google som alla andra, där vi som för-
samling också finns. Nu kommer vi med Kyrksurret i 
ålderdomlig form där barn kan rusa efter en tidning för 
att klura ut roliga spel eller rebusar. I ungdomens värld 
surrar något extra och som vuxen lockas du in i his-
toria kring våra fantastiska byggnader och vår bygd. 
Kanske kan det bli något spännande om skidbackar, 
jakt, hjortronställen eller älvens fantastiska resa  
genom vår del av Dalarna. Vem vet , kanske är det du 
som syns i tidningen nästa gång eftersom du vet något 
alldeles speciellt om  exempelvis Högstrands område 
eller Orrens leverne.

I skrivande stund så lyser solen stark och klar, syrenerna 
och liljekonvaljer doftar och visst är det skönt men 
ändå så kommer oron över vädrets upp och nedvända 
beteende. Hur tar vi hand om vår vackra skapelse, hur 
mår älvens vatten och hur mår vi människor som far 
hit och dit i hetsens tidevarv, är några frågor som upp-
står. Min ständiga önskan och bön är att vi tillsammans 

vårdar vår vackra natur, ger våra barn en möjlighet att 
andas frisk luft och dricka rent vatten. Finna en stund 
att sitta ned  och varför inte i kyrkans vackra miljö 
och lyssna till berättelser om varför vi firar alla våra 
fantastiska högtider och formar våra riter kring livets 
alla skeden. Tänk om vi kunde göra allt detta tillsam-
mans, se en väg framåt.  Dela livet en stund på det 
mest förunderliga sätt som kan betyda så mycket i en 
människas liv samtidigt känna tidens vingslag efter-
som kyrkans kulturarv är hela Sveriges kulturarv. 
Där i stunden kompas vi av ackorden till ”En vänlig 
grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar”

Välkommen till Kyrksurret 
och surra med på ett sommaräventyr.

Glad sommar önskar
Birgitta Arneving
Kyrkoherde

En sida av
Birgitta

I nästa nummer kommer vi ha
en frågespalt om det som berör oss. 

Fråga på: lima-transtrand@svenskakyrkan.se

lite av varje
1. Barnet i röda ballongen  2. Solens mun 
3. Gröna ballongen 4. Blå fjäril  5. En säck
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Bagarstugans Sommarcafé
under sommaren har du möjlighet att ta en fika 
i trädgården utanför Lima Prästgård. I den lilla  
Bagarstugan kan man köpa kaffe, te, saft och bulle 
och glass. Och vill man titta in i kyrkan eller det lilla  
museet går det också bra.
I Bagarstugans Sommarcafé har internationella 
gruppen fixat femkamp i bollsporter till förmån för  
Sommarkampajnen ”när fotbollen blir livsviktig”, 
även en poängpromenad för de som vill.
Musik/allsång varannan onsdag, ojämn vecka.
Kom hit och var med, du också!

Kyrkomuseum
I en lada utanför Lima prästgård har vi samlat lite 
blandade bruksföremål och kyrkhistoria till ett mini-
museum. Allt från våra lador och förråd!

Öppettider Bagarstugans Café och Museum:
Vecka 26: måndag och onsdag 13 - 16
Vecka 27 - 33: onsdag och torsdag 13 - 16
Musik/allsång varannan onsdag, ojämn vecka.

efterlyses!
Dina berättelser/minnen från andra världskriget.

För att dela i museet.

www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

Transtrands Prästgård
stängd

På grund av renovering är Transtrands 
prästgård stängd tills vidare. Ett läckage 
vid ett takfönster har inneburit omfattan-
de skador i väggar och tak. Den verksamhet 
som går att bedriva i kyrkan flyttas dit. 
Övrig  verksamhet bedrivs så länge i andra 
lokaler runt om i församlingen.
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Börje Holgersson
kyrkorådets ordförande

porträttet

DET INTERNATIONELLA ARBETET

Svenska kyrkans internationella arbete har mer än hundra- 
årig erfarenhet av utvecklingsfrågor. Vi är en del av  
världens största gemenskap – den världsvida kyrkan och 
vi finns nästan överallt. Svenska kyrkan stödjer över 
300 projekt varje år -  projekt där människorna som  

stödet riktar sig till själva ska vara med och påverka och  
förändra sina liv.
Svenska kyrkan svarar på de behov som lokala kyrkor 
och organisationer själva ser på plats.
I ACT-alliansen, Action by Churches Together,  
ingår kyrkor över hela världen som tillsammans arbetar 
både långsiktigt med utvecklingssamarbete och kort-
siktigt med katastrofhjälp. Genom detta och flera andra  
nätverk finns vi naturligt i världens alla hörn och har lokal- 
kännedom. Det är en stor styrka.
Till skillnad från många andra samlar Svenska kyrkan 
inte in kläder och andra varor för att skicka till olika  
platser. Vi vill stödja och uppmuntra den lokala  
produktionen, som ger arbete och inkomst till många 
människor. Arbetet har låga kostnader. Kostnaderna för 
insamling och administration är tillsammans 17 procent. 
Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI, tillåter sådana 
kostnader upp till 25 procent.

Kamel Missed från byn Ezbeth Butros i Egypten fick ett mikrolån och bör-
jade sälja gödning och utsäde. Kamel kan nu försörja sin familj och har 
skapat fler jobbtillfällen i byn.

Börje Holgersson

Att få sitta på stranden och nju-
ta av den kanske varmaste maj i  
historien är helt fantastiskt. Om-
given av hundraåriga furor som 
lämnar ifrån sig ett moln av pol-
len ut över sjön och småfåglar som  
letar bostad och sjunger kärleks-
fullt för sin partner påminner om 
denna sköna skapelse som jorden 

ändå är. En svag vind drar över 
sjön och skapar små vågor som i 
olika riktningar reflekterar ljuset 
från solen, en del glittrar andra är 
som mjuka kuddar, och i skuggan 
syns de knappast. Det finns inte två  
vågor som är lika, precis som med 
oss människor. något som är lika 
för oss alla är den oändligt stora 

kärlek som vi fått och som kommer 
till uttryck på olika sätt. Man älskar 
människor, djur, saker och före-
teelser. Är det riktig kärlek så får 
man en varaktig och god relation. 
Ju äldre man blir desto fler minnen 
får man. Jag minns det underbara 
bemötande min familj fick som 
turister i början av 1960-talet  och 
som sedan slutade med flytt till  
Sälen. Exempelvis när en ortsbo  
avslöjade det finaste hjortron-
stället han visste. Vi tog oss dit och 
fann den gula myren. Som inflyttad 
har jag alltid bemötts på ett respekt-
fullt och ödmjukt sätt av er ortsbor. 
Jag tror att sådan inställning parat 
med den överdådiga naturen har 
skapat vår fantastiska och växande 
besöksnäring.

Börje Holgersson, 
Kyrkorådets ordförande
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lite av varje

Emil Sjölin
musiker

Peter Burell
musiker

Helena Spets
kantor

Jag kommer från Västerås ursprung-
ligen men bor i Örebro.
Jag är utbildad pianopedagog/musik- 
lärare på Örebro Musikhögskola.
Spelar piano/orgel och dragspel 
men även en del gitarr när andan 
faller på.
Det som jag tycker är extra roligt 
med kantorsarbetet är att jag får 
möta folk i olika sammanhang inom 
kyrkan. Det kan vara vid förrätt-
ningar, gudstjänster, konfirmand-
arbete men även musikstunder. Jag 
leder även Da capo-kören. Det är 
fantastisk roligt att få spela musik 
som yrke där musiken har en stor 
plats, både i glädjen och sorgen.
Jag kommer att vikariera för Helena 
fram till 31 september.

Med denna information vänder vi oss till dig som grav-
rättsinnehavare till en eller flera gravar i Lima-Tran-
strands församling.
Från och med 1 april 2018 gäller, att ni som behöver få 
hjälp med gräsklippning m.m. av grav, behöver ingå 
ett grundskötselavtal eller ett gravskötselavtal med 
kyrkogårdsförvaltningen.

Bakgrund till förändringen
Huvudmannen för begravningsverksamheten, i detta 

fall Lima-Transtrands församling, ansvarar för att sköta 
begravningsplatsen som helhet och se till att den hålls 
i ordnat och värdigt skick. Detta arbete finansieras av 
begravningsavgiften, som alla som är skrivna i Sverige 
är med och betalar. Denna begravningsavgift får inte 
användas till skötsel av enskilda gravar, ex. vis för gräs-
klippning och gräsputs.
Gå gärna in och läs mer på vår hemsida under Tro & Liv 
eller hör av dig så kan vi talas vid om du undrar något.  
www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

kyrkogårdarna  - information

Jag kommer från Vartofta som är en 
liten by utanför Falköping - flyttade 
till Transtrand 2013 på grund av 
kärleken.
3 år Musikgymnasium i Skara med 
rock och pop som inriktning, sedan 
3 år jazzutbildning på Bollnäs folk-
högskola och Fridhems folkhög-
skola i Svalöv.
Mitt huvudinstrument är kontrabas, 
men spelar även piano, gitarr, orgel 
och trummor. 
Bland det härligaste med jobbet är 
att möta glada människor och krav-
löst sjunga tillsammans. 
Förutom att spela på alla guds-
tjänster så leder vi barn och vuxen- 
körer, har musik med konfirman-
der, sångstunder med både bäbisar 
och pensionärer, bokar musik till  
musikkvällar och sköter om alla 
våra instrument.

Jag kommer från Karlstad och är 
utbildad musiklärare (Ingesunds 
musikhögskola) och kyrkomusiker 
(Geijerskolan)
Jag älskar att jobba med sång och 
musik i kyrkan och trivs verkligen 
bra i den här församlingen!
Jag spelar – förutom kyrkorgel - piano, 
tvärflöjt och en del gitarr.
Allt kommer till användning i guds-
tjänster, på vigslar, dop, begravningar 
och inte minst i de härliga barn- och 
körverksamheterna..
Jag gillar att församlingen har verk-
samhet i så många olika kyrkor och 
med så bred inriktning. 
Jag hoppas och tror att vi kommer 
bli allt fler som träffas i det unika 
sammanhang som kyrkan är och  
firar gudstjänster, sjunger och samta-
lar, delar glädje och sorg i ett forum 
där alla får vara precis som de är. 



Sörsjöns Kapell

HISTORIK
Sörsjöns kapell uppfördes 1954 efter 
arkitekten Sven A. Söderholms rit-
ningar, och blev bygdens första per-
manenta kapell. Begravningsplat-
sen är äldre, och har brukats sedan 
1867. Orten fick 1877 rätten att hålla 
gudstjänst Till en början brukades 
bygdens skola som gemensam böne-
lokal. En första byggplan togs fram 
för ett kapell i Sörsjön så tidigt som 
1874, men något bygge kom inte till 
skott förrän 1954.

UTFORMNING
Exteriört är byggnaden ett ovanligt 
renodlat resultat av de modernistiska 
strömningarna inom arkitekturen. 
Norr- och sydfasaderna är av kryss-
hamrad betong med marmorkross i, 
och ytorna bryts av en uppåtsträvan-
de fönstergrupp på norrsidan och en 
hög och djup entrésmyg, invändigt 
helt klädd med mosaik. Kortsidorna 
är klädda med små svarta eternitplattor.
    Arkitektoniskt har byggnaden 
mycket gemensamt med brutalism – 
en arkitekturstil som hyllade ärlighet 
i konstruktion och funktion så som 
skönheten i råa material, i synnerhet 
betong. Byggnaden är ett mycket ti-
digt exempel på brutalism, både ur 
ett nationellt och ur ett internatio-
nellt perspektiv. Själva begreppet 

brutalism fick till exempel sitt ge-
nombrott 1954, alltså samma år som 
kapellet uppfördes.
    Interiören är lika renodlat moder-
nistisk som exteriören, men upplevs 
som något mer sakral och inte lika 
radikal. Vitkalkade väggar ger rum-
met en stor rymd, som ramas in av 
den mörkt laserade panelen i taket. 

Att långsidorna utgör byggnadens 
gavlar kan ge en upplevelse av rum-
met som vänt åt ”fel håll”, sett till 
traditionellt kyrkobyggande. Golvet 
är belagt med mosaik som bidrar till 
en kyrklig stämning, något som för-
höjs ytterligare av ljusinsläppet från 
de tre färgade glasfönstren bakom 
altaret – komponerade av konstnä-

ren Folke Heybroek. Altaret är utfört 
i polerad kalksten, och övrig inred-
ning, inklusive dopfunten, har snick-
rats i ljus ek.

KULTURHISTORISK 
VÄRDEFULL
Sörsjöns kapell har ett mycket högt
kulturhistoriskt värde.
Eftersom det är en dygt fyra mil lång 
resväg till kyrkan i Transtrand är det 
lätt att förstå att kapellet som orten 
fick 1954 var efterlängtat. 
    Sörsjöns kapells arkitektur var mo-
dern och djärv för sin tid och plats. 
Att det uppfördes i en såpass liten 
ort som Sörsjön är ett gott exempel 
på 1950-talets stora framtidstro och 
kamp om att förvandla det avlägsna 
Sverige till världens modernaste 
land. 
    Arkitekturen håller en hög klass 
och lyckas få byggnaden att vara 
både kompakt, funktionell och ha ett 
intimt kyrkorum. Utsmyckningarna 
är få och välplacerade. All formgiv-
ning är välgenomtänkt och elegant, 
vilket tillsammans med ljusföringen 
och materialens skönhetsverkan ger 
byggnaden ett mycket högt arkitek-
toniskt värde. Detta värde förstärks 
av den höga kvalitet som hela bygg-
naden håller.

glimtar
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Sammandrag av: Kulturhistorisk inventering SÖRSJÖNS KAPELL
utförd 2017 av Dalarnas museum på uppdrag av Västerås stift.

Sörsjöns kapell är ett mycket tidigt exempel 
på brutalism, både ur ett nationellt och ur 
ett internationellt perspektiv – en arkitek-
turstil som hyllade ärlighet i konstruktion 
och funktion; former som ger bildmäs-
siga minnesavtryck; samt skönheten i råa  
material, i synnerhet betong. 
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Hela sommaren

17 11:00 - 12:00 Gudstjänst, Lima kyrka
17 14:00 - 15:00 Öppen kör, Rörbäcksnäs kyrka
17 15:00 - 16:00 Mässa, Rörbäcksnäs kyrka    
18 11:00 - 12:30 Måndagskören övar, Lima kyrka
19 14:00 - 15:00 Andakt, Bompabacken 
20 19:00 - 20:00 Musikandakt, Sälens fjällkyrka
22 14:00 - 15:00 Friluftsgudstjänst, Rörbäcksnäs hembygdsgård. 
24 14:00 - 15:00 Friluftsgudstjänst, Sjöändan
25 14:00 - 15:00 Andakt, Skålmogården
26 19:00 - 20:00 Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka
27 19:00 - 20:00 Musikkväll med Totte and the Southern Ramblers, Sälens fjällkyrka

  1 14:00 - 15:00 Friluftsgudstjänst, Bompabacken
  3 14:00 - 15:00 Andakt, Bompabacken
  3 19:00 - 20:00 Musikkväll John & Sofie, Tandådalens fjällkyrka
  4 19:00 - 20:00 Musikandakt, Sälens fjällkyrka
  8 14:00 - 15:00 Friluftsgudstjänst, Skålmogården
  9 14:00 - 15:00 Andakt, Skålmogården
10  09:00 - 16:00 Kurbitsmålnings för barn, Lima kyrka Arr. Malung - Sälens kommun,
   Sommarlovsprogram. Sommarcafét i Bagarstugan är öppet 
10 19:00 - 20:00 Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka
11 19:00 - 20:00 Musikkväll Peter Burell & Emilia Gudmunds, Sälens fjällkyrka
15 14:00 - 15:00 Friluftsgudstjänst, Kinnvallsjösätra, Lima
17 14:00 - 15:00 Andakt, Bompabacken 
17 19:00 - 20:00 Musikkväll Emil Sjölin, Tandådalens fjällkyrka
18 19:00 - 20:00 Musikandakt, Sälens fjällkyrka
22 14:00 - 15:00 Friluftsgudstjänst, Östfjället
23 14:00 - 15:00 Andakt, Skålmogården
24 19:00 - 20:00 Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka
25 19:00 - 20:00 Musikkväll Jonna & Patrik, Sälens fjällkyrka
25 18:30   Limadagen, konsert i Lima kyrka
27 18:30   Rörbäcksnäsdagen, konsert i Rörbäcksnäs kyrka
29 14:00 - 15:00 Friluftsgudstjänst, Lövåssätern, Sörsjön
31 14:00 - 15:00 Andakt, Bompabacken 
31 19:00 - 20:00 Musikkväll Källankvartetten, Tandådalens fjällkyrka

  1 19:00 - 20:00 Musikandakt, Sälens fjällkyrka
  4 09:00 - 10:00 Morgonandakt, Sälens fjällkyrka
  5 11:00 - 12:00 Friluftsgudstjänst, Stormkvarnen, Lima
  6 14:00 - 15:00 Andakt, Skålmogården
  7 19:00 - 20:00 Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka
  8 19:00 - 20:00 Musikkväll Zara Helje & Emil Sjölin, Sälens fjällkyrka
12 14:00 - 15:00 Friluftsgudstjänst, Mosätra, Lima
14 14:00 - 15:00 Andakt, Bompabacken 
14 19:00 - 20:00 Musikkväll, John Mitchell & Emil Sjölin, jazz, Tandådalens fjällkyrka
15 19:00 - 20:00 Musikandakt, Sälens fjällkyrka
19 14:00 - 15:00 Friluftsgudstjänst, Lötens kyrkogård
20 14:00 - 15:00 Andakt, Skålmogården
21 19:00 - 20:00 Musikandakt, Tandådalens fjällkyrka
22 19:00 - 20:00 Musikkväll Fjälldraget, Sälens fjällkyrka
26 11:00 - 12:00 Gudstjänst, Lima kyrka
26 15:00 - 16:00 Gudstjänst, Rörbäcksnäs kyrka
28 10:00 - 12:00 Öppen förskola, Insidan, Lima kyrka
28 14:00 - 15:00 Andakt, Bompabacken 
28 19:00 - 20:00 Musikkväll, Västerdalarnas Storband, Tandådalens fjällkyrka
29 19:00 - 20:00 Musikandakt, Sälens fjällkyrka
  

• Sommarcafé Lima bagarstuga/prästgård  Vecka 26: måndag och onsdag 13:00 - 16:00
   Vecka 27 - 33: onsdag och torsdag 13:00 - 16:00 • Musik/allsång varannan onsdag, ojämn vecka.
• Fjällkyrkans Café  Öppet alla dagar 10:00 - 16:00
• Fjällvandringar Vecka 26 - 36: onsdagar 10:00  Lättare fjällvandring m frågesport, ca 2 tim. Tandådalens fjällkyrka
   Vecka 26 - 36: fredagar 10:00  Längre fjällvandring, ca 5 tim. Sälens fjällkyrka
• Kryp med Kryp  Vecka 26 - 34: tisdagar 10:00  För alla barn. Kolla, prata, känna på djur. Tandådalens fjällkyrka

kalendarium



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 Erland Lycke  •  0280-593 104  •  erland.lycke@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.pettersson@svenskakyrkan.se

Lokalvårdare

Kom ihåg att alla är välkomna att vara med på olika hörn i vår församling. 
Vill du vara kyrkvärd, volontär, göra punktinsatser etc - bara att höra av sig!

Nästa nummer av Kyrksurret utkommer i september.

Ha en skönsommar!


