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Gruppförsändelse till alla hushåll

Vetekornet
Information om Ovansjö-Järbo pastorat

Möt vår nya diakon

Jul och advent

Gravrättsinnehavare

På sidan 7 kan du läsa lite om vår
nya diakon. Vi har bland annat
tagit in experthjälp med
några frågor från ”expertpanelen”.
sid 7

Schema med alla julens
gudstjänster och konserter.
sid 5

Hjälp oss att hitta
gravrättsinnehavare!

Julkampanjen och Grötlunch
sid 3

Mer information om gravskötsel
och tjänster gällande kyrkogården.
sid 6
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Julkampanjen
Årets Julkampanj ”en flicka är född” pågår mellan 1:a Vill du skänka gåvor till lotteriet eller på något annat
advent och trettondedag jul (2 december-6 januari). sätt bidra till Julkampanjen? Hör gärna av er till:
Bente Calundann Petersen
Första advent är det försäljning till förmån för
telefon: 072-506 78 42
Julkampanjen i samband med gudstjänsterna.
bente.calundann-petersen@svenskakyrkan.se
Den 6 december är det lotteri i samband med Sopplunchavslutningen. Lotterna säljes före lunchen, och För mer info: www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo
Tillsammans kan vi göra skillnad!
dragningen sker efter lunchen.

Sopplunch

Grötlunch
Birgittagården

Torsdag den 6 december har vi vår
sopplunchavslutning. Vi serverar gröt,
smörgås, kaffe och kaka till ett pris av
40 kr. Ovansjö spelmän spelar och det
går att köpa lotter till Julkampanjlotteriet, pengarna går till Julkampanjen
”en flicka är född”.

Ovansjö spelmän står för underhållningen och alla är varmt välkomna!
Kontakt: Anna-Karin Johansson
Telefon: 072 – 506 78 44
Fredag 28 december
klockan 13.00
Birgittagården i Kungsgården.
Ovansjövägen 232

Soppluncherna startar igen 17 januari.
Torsdagar kl. 12.00 Birgittagården
i Kungsgården. Ovansjövägen 232
3

Nytt kyrkoår! Några hundra år efter Jesus död och uppståndelse organiserade kyrkan sina söndagar och
andra helgdagar utifrån ett kyrkoår. Varje helgdag har ett eget namn och tema. Tre bibeltexter och en psaltarpsalm
hör också till varje söndag i vår nuvarande evangeliebok. Tema och texter handlar om livet och tron.
Kyrkoåret inleds med första advent. Då börjar det nådens år som varje år är kyrkans år. Vi läser om Jesus som kommer ridande in i Jerusalem, och påminns om att han också detta år kommer till sin kyrka. Och inte bara det-också in i
våra hjärtan kommer han inridande. Kyrkoåret avslutas med domssöndagen inför löftet om att Jesus i den yttersta
tiden ska komma tillbaka. Det för tankarna till löftet att han kommer till oss när vårt liv närmar sig sin yttersta tid för
att dela evigheten med oss.
Eek, Jonas. 2018. Kyrkokalendern, Vi firar gudstjänst. Verbum, s. 6

Gudstjänster i Ovansjö kyrka

Gudstjänster i Storviks kyrka
2 december söndag kl. 16.00

2 december söndag kl. 11.00
9 december söndag kl. 15.00
9 december söndag kl. 11.00

24 december måndag kl. 10.00

16 december söndag kl. 11.00

24 december måndag kl. 23.00

23 december söndag kl. 11.00

6 januari söndag kl. 14.00

25 december tisdag kl. 07.00

3 februari söndag kl. 16.00

30 december söndag kl. 11.00

Gudstjänster i Hammarby kapell
9 december söndag kl. 16.00

6 januari söndag kl. 11.00

20 december torsdag kl. 19.00

13 januari söndag kl. 11.00
20 januari söndag kl. 11.00

23 december söndag kl. 18.00
31 december måndag kl. 16.00
20 januari söndag kl. 16.00
17 februari söndag kl. 16.00

27 januari söndag kl. 11.00
3 februari söndag kl. 11.00

Gudstjänster i Stensätrakyrkan

10 februari söndag kl. 11.00

2 december söndag kl. 16.00

17 februari söndag kl. 11.00

25 december tisdag kl. 18.00

24 februari söndag kl. 11.00

30 december söndag kl. 16.00
13 januari söndag kl. 16.00
10 februari söndag kl. 16.00
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Gudstjänster i Järbo kyrka
2 december söndag kl. 11.00

2 december första söndagen i advent

16 december söndag kl. 16.00
24 december måndag kl. 23.00

25 december tisdag kl. 08.00
26 december onsdag kl. 16.00

6 december torsdag kl. 18.00 Ovansjö kyrka

1 januari tisdag kl. 16.00

9 december andra söndagen i advent

27 januari söndag kl. 16.00
14 februari torsdag kl.19.00
Månadens konsert - Kärlekssånger och ljuv musik

Luciatablå Järbo kyrka

Lucia Ovansjö kyrka
24 februari söndag kl. 16.00

Järbo syförening

16 december tredje söndagen i advent

Järbo kyrkliga syförening har funnits i många år, startade
troligen i slutet av fyrtiotalet då man turades om att vara
hemma hos varandra. Det är den enda syförening som
fortfarande finns kvar i pastoratet och de träffas en gång
i månaden i Kyrkstugan i Järbo. De deltar även i församlingsaftnar.
Under årens lopp har syföreningen arbetat ihop stora
summor genom sina årliga auktioner under fastetiden.
Pengarna har gått till Lutherhjälpen och Svenska kyrkans
mission (Idag Svenska kyrkans internationella arbete).
Man har även skänkt pengar lokalt i Järbo, bland annat till
Kungsbergs bönhus. Ca 15–20 000 kronor kunde
komma in under en auktion. Lotterier anordnades också
under året. Den matta som ligger i dopkapellet i Järbo
kyrka beställdes och skänktes av syföreningen. Mönstret
är ritat av Margareta Sundbom och det är Gävleborgs
hemslöjd som har vävt den. På bilden ser vi syföreningen
på besök i Vaksala kyrka i Uppsala hos Andreas Decker
som varit präst i vårt pastorat.

20 december torsdag kl. 19.00 Hammarby kapell

23 december söndag kl. 11.00 Ovansjö kyrka
24 december måndag kl. 10.00 Storviks kyrka
24 december måndag kl. 23.00 Storviks kyrka
24 december måndag kl. 23.00 Järbo kyrka
25 december tisdag kl. 07.00 Ovansjö kyrka
25 december tisdag kl. 08.00 Kungsbergs bönhus
25 december tisdag kl. 18.00 Stensätrakyrkan
26 december onsdag kl. 16.00 Järbo kyrka
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Här kommer en säck full med härliga toner
Månadens konsert
Forsbacka Kammarkör
Söndag 9 december kl. 15.00 Storviks kyrka

Luciatablå Järbo kyrka
Korande av Järbos lucia 2018.
Arrangörer är Järbos luciakommitté
och Ovansjö-Järbo pastorat.
Fredag 14 december kl.19.00 Järbo kyrka

Lucia Ovansjö kyrka
Luciatåg med barngrupperna från pastoratet.
Lördag 15 december kl.16.00 Ovansjö kyrka

Julens psalmer och sånger

Sångfåglar sökes

Ovansjö kyrko- och bygdekör
Blandad kör som riktar sig till dig som har sångvana och vill
fördjupa dig i kyrkokörens repertoar.
Körledare: Birgitta Hamberg 072-506 78 34

Storviks och Järbos kör
Blandad kör och ingen förkunskap krävs.
Körledare: Åsa Åberg 072-506 78 25

Sång för hälsan - kom som du är, sjung som du gör
Onsdagar ojämna veckor kl. 10.30-11.30 i Järbo kyrka. Fika
från kl. 10.15. Inga uppträdanden, ingen förkunskap behövs,
ingen anmälan, kom som du är!
Körledare: Linda Hansson 072-506 78 48

Pastoratets musiker Birgitta, Linda och Åsa
spelar, sjunger och bjuder på glögg och pepparkaka!
Torsdag 20 december kl.19.00 Hammarby kapell

Julens psalmer och sånger
Linnéa Westerberg och Åsa Åberg med vänner
spelar, sjunger och bjuder på glögg och pepparkaka!
26 december kl.16.00 Järbo kyrka

Konsert med andakt
Gideonsbergs Vokalensemble.
En stjärna gick på himlen fram
Söndag 6 januari kl.14.00 Storviks kyrka

Månadens konsert
Kärlekssånger och ljuv musik
Går du i giftastankar eller bara vill njuta av
älskvärd sång och musik?
Konsert med dop- och bröllopstema.
Orgel, piano och sång med
pastoratets musiker.
14 februari Alla hjärtans dag kl. 19.00 Järbo kyrka

Vi samarbetar med
Gravskötsel
Om du har frågor kring gravar, gravskötsel och gravregister ring kyrkogårds-och fastighetschef Inga-Maj
Lundgren-Björk.
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel i olika
former till er gravplats.

Hjälp oss att hitta gravrättsinnehavare!

Om ni önskar mer information om vilka tjänster vi
erbjuder, kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen så
Vi fortsätter arbetet med att komplettera i våra
gravregister. Om ni upptäcker en grön skylt på någon sänder vi över en broschyr.
gravplats eller om ni ser en grav som är överväxt och Kyrkogårdsexpeditionen
Telefon: 0290-375 81
ni känner till vem som finns i graven, får ni gärna ta
Telefontid: kl. 11.00–12.30
kontakt med oss.
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En ny diakon i pastoratet

Foto: Gustav Allard

Hej! Jag heter Marie Pederby och har tidigare bott i Uppsala och arbetat i Hammarby församling i Upplands Väsby.
Jag är gift, har två vuxna barn och en liten hund.
Det är rätt unikt att få vara med i ett diakonalt arbetslag
när man arbetar på landsbygden. Jag känner mig glad och
förväntansfull. Jag vet bara delvis vilka arbetsuppgifter jag
skall ha och det är precis som det skall vara. Jag behöver
förstå vad kyrkans uppgift är just här, som diakon är jag
kallad att söka mig ut i samhället. Jag hoppas på många
nya möten med människor. Hoppas vi ses!
Hälsar Marie Pederby, den nya diakonen.
Vi ställde lite frågade Marie, med bland annat experthjälp
från en av Stensätrakyrkans barngrupper (expertpanelen).
Hur trivs du i Ovansjö-Järbo pastorat?
Jag trivs bra. Är ny på jobbet och har inte hunnit träffa så
mycket människor än. Men det börjar bli spännande och
roliga samarbeten är på gång! Jag är på Familjecentralen i
Storvik några gånger i veckan och det känns roligt och
viktigt.

Funderingar från expertpanelen
Jag tror att en diakon hjälper andra...
Ja det stämmer, det gör vi. En diakon ska hjälpa andra, och
också hjälpa fler att hjälpa andra.
Jag tror en diakon reser runt i välden...
Åh vad spännande... Jag tycker om att resa, men det är
inte så bra för miljön så jag försöker ta hänsyn till det. Fin
tanke att diakoner ser andra människor långt borta, inte
bara människor i vårt pastorat.

Något som vart lite extra roligt sen du började här?
Jag gillar att få träffa människor. Jag har varit med på
”Sjung för hälsan” och tycker det har varit fantastiskt kul
och fint. Jag får vara med på roliga tillställningar men
också som stöd när livet kan vara svårt och man behöver
lite stöd. På familjecentralen kommer vi att starta med
Trygghetscirkeln, ett stöd i föräldrarollen.

En diakon kanske hjälper andra med saker man inte
kan göra själv...
Ja på mitt förra jobb gjorde jag det mycket. Hjälpte bland
annat de som var nya i Sverige. Ibland kan det vara att jag
kan be när personen inte vågar själv.

Frågor & funderingar från expertpanelen

Vad gör en diakon?
Som diakon möter man människor. Mycket handlar om att
Jag tror att en diakon hjälper till om man har någon
se människan. Ibland får man hålla i ett hopp när personen speciell sjukdom/eller har det svårt...
själv inte orkar. Som diakon träffar man barn, vuxna,
Man behöver inte ha en speciell sjukdom, men man kan
pensionärer, ja alla människor i vårt samhälle.
hjälpa till om någon har det. En diakon kan hjälpa till om
någon har det svårt. Bra att ha någon att prata med,
Jobbar en diakon på ett ställe i pastoratet eller på
någon som finns där. En diakon har tystnadsplikt och
flera platser?
Man är på många ställen. Det är bra om man inte bara är i berättar inte för någon om sina möten.
kyrkan utan också möter människan där de finns.
Om du själv vill eller känner någon som behöver prata, hör
gärna av er till mig. Marie Pederby, 070-297 12 42
e-post: marie.pederby@svenskakyrkan.se

Hur många människor tror du det bor i Tokyo?
OJ! HJÄLP! Ingen aning, va pinsamt, kanske 50 miljoner?

Retreat
En dag i stillhet och tystnad.
Dagen inleds 9.30 och avslutas
med andakt 14.30. Det finns
möjlighet till bland annat målning
och läsning. Som lunch serveras
soppa. Dagen är kostnadsfri. Begränsat antal platser. Anmäl dig
senast onsdagen innan.
Ring eller sms:a:
Marianne: 072—506 78 24
Bente: 072—506 78 42
Marie: 072—297 12 42
Datum: 16/2, 16/3, 27/4 & 25/5
Plats: Storviks kyrka

Järbokyrkornas
dagträff
Vi träffas i Missionskyrkan i
Järbo för gemenskap, kaffe,
musik och sång. Program för
aktuell träff kan du läsa i
DinLokaltidning veckan innan.
Alla är varmt välkomna!
(28/5 i Kungsbergs bönhus)
Tisdagar kl. 14.00-16.00
datum: 22/1, 19/2, 19/3
och 28/5
Plats: missionskyrkan i
Järbo
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Gemenskapsstund
Vi träffas i Silverkällans Kvarterslokal i
Storvik för samtal, kaffe och musik.
Program för aktuell träff kan du läsa
om i DinLokaltidning veckan innan.
Alla är varmt välkomna!
Kontakt: Bente 072—506 78 42
Tisdagar kl. 14.30-16.00
Datum: 29/1, 26/2, 26/3 och 7/5
Plats: Silverkällans
kvarterslokal i
Storvik, vid
korsningen
Majorsgatan/
Mejerigatan

JÄRBO FÖRSAMLING
Järbovägen 986
811 71 JÄRBO
FÖRSAMLINGSEXPEDITION................................................ 0290-370 15
FÖRSAMLINGSEXPEDITION................................................ 0290-712 23

OVANSJÖ FÖRSAMLING
Ovansjövägen 232
812 40 KUNGSGÅRDEN
FÖRSAMLINGSEXPEDITION................................................ 0290-370 15
Öppettider exp: Måndag, onsdag-fredag kl. 10-12. Tisdag 13-15

Öppettider i Ovansjö kyrka måndag - fredag .. kl. 8.00-14.00
Lördagar: ....................................................................... kl. 9.00-15.00
Söndagar: ...................................................................... kl. 9.00-15.00

BIRGITTAGÅRDEN
Måndag - torsdag kl. 9.00-14.00 & fredag.... kl. 9.00-12.00
ANNA-KARIN JOHANSSON ...........................................072-506 78 44

KYRKOGÅRDSEXPEDITION ............................................ 0290-375 81
KYRKOGÅRDS OCH FASTIGHETSCHEF

INGA-MAJ LUNDGREN BJÖRK
Telefontid: måndag - fredag ................................kl. 11.00-12.30
VAKTMÄSTARE
MATS SUNDBERG, KUNGSGÅRDEN .............................072-506 78 41
ANETTE SIKSTRÖM, STENSÄTRA .................................072-506 78 28
INGELA BERGKVIST, JÄRBO...........................................072-506 78 39
INGER PETTERSSON, STORVIK/HAMMARBY ..............072-506 78 29
KIM SJÖLIN ....................................................................072-506 78 36

PRÄSTER
MIKAEL WISTRAND ..........................................................072-506 78 40
LENNART LUNDQVIST tf kyrkoherde.................................072-506 78 30

DIAKONI
MARIANNE LINDGREN, diakon..........................................072-506 78 24
MARIE PEDERBY, diakon ...................................................070-297 12 42
BENTE CALUNDANN PETERSEN, diakoniassistent ...........072-506 78 42

KYRKOMUSIKER
BIRGITTA HAMBERG .........................................................072-506 78 34
ÅSA ÅBERG .......................................................................072-506 78 25
LINDA HANSSON...............................................................072-506 78 48

BARN– OCH UNGDOMSVERKSAMHET
THERESE BRANDT församlingspedagog ............................072-506 78 22
LISELOTT HESSLER ...........................................................070-568 73 15
KICKI WIKBLOM Storvik ....................................................072-506 78 23
ANETTE SIKSTRÖM Stensätra ...........................................072-506 78 28
MARIA MALMQUIST Kungsgården/Järbo .........................072-506 78 46
MARIA LARSSON Storvik ..................................................072-506 78 33
EVA OLSSON Järbo ...........................................................072-506 78 43

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo
e-post:ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se
www.facebook.com/ovansjojarbopastorat
Vi samarbetar med

Det finns möjlighet att åka Kyrktaxi till våra gudstjänster i Ovansjö-Järbo pastorat, beställa på telefon: 0290-100 41
Eventuella tillägg/ändringar delges i DinLokaltidning. Har du några synpunkter eller frågor hör gärna av dig till:
Ansvarig utgivare: Gustav Allard, kommunikatör, e-post: gustav.allard@svenskakyrkan.se

