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fastekampanjen 
2019 
3 mars - 14 april
Årets fastekampanj handlar om 
kampen för en rättvis värld där 
människor kan leva i trygghet. 
Tillsammans kan vi göra skillnad för 
människor som drabbats av krig, 
våld och naturkatastrofer. 

Under insamlingsperioden pågår 
det olika aktiviteter i vårt pastorat 
för att stödja och informera om 
Fastekampanjen. Vill du veta mer 
besök vår hemsida, eller kontakta 
vår internationella samordnare:
Bente 072-506 78 42
Här är några av aktiviteterna:

Start för Fastekampanjen
I samband med gudstjänsten i  
Ovansjö kyrka, semlor vid  
kyrkkaffet. 
söndag 3 mars kl. 11.00

Våfflor i Kyrkstugan i Järbo  
Mer information om dagen i  
DinLokaltidning, på vår 
hemsida och Facebook.
Våfflorna sponsras av Ica i Järbo!
söndag 24 mars kl. 15.00

Präster säljer prästost 
Kom och köp prästost av våra präs-
ter i Icabutiken i Storvik, på så sätt 
kan du bidra till fastekampanjen.
tisdag 26 mars kl. 16.00-18.00

Musikandakt med diktläsning
Stilla stund kring Frälsarkransen 
Musik, sång och textläsning. 
tisdag 2 april kl. 18.00

Målgång för Fastekampanjen 
med ”Livsloppet”
Köp startkort till Livsloppet. Alla 
som deltar i Livsloppet och lämnar 
in sitt svarsformulär är med i  
utlottningen av fina priser, bl.a. en 
vattenkaraff från Orrefors. 
Livsloppet är en tipsrunda med 
frågor om Internationella arbetet. 
Livsloppet kan göras under pro-
menad, likaväl som på stående fot 
efter gudstjänsten i Ovansjö kyrka. 
söndag 14 april kl. 11.00

Musikcafé i Stensätrakyrkan
Irländsk-inspirerad afton med inslag 
av pop, country och visa. Insamling till 
fastekampanjen. Karin Backlund, sång 
och Mathias Åberg, gitarr. 
14 mars kl. 19.00 fika från 18.00  
Stensätrakyrkan 

Körkonsert
Medverkande av körer, Anders 
Nyberg, Jennifer Ferguson och Filip 
Ekestubbe, piano. Anders Nyberg är 
körledare, musiker, kompositör och 
arrangör, bl.a. känd från Fjedur. 
17 mars kl. 16.00 Ovansjö kyrka

Musikcafé i Storviks kyrka
Dan Andersson i ord och ton
Ingemar Liljebjörn, sång & gitarr. Gerd 
Berglund, dikt och Åsa Åberg, piano 
och fiol. Insamling till fastekampanjen
26 mars kl. 19.00 Storviks kyrka

Musikandakt med diktläsning 
Stilla stund kring Frälsarkransen.  
Bente Calundann-Petersen,  
textläsning och Birgitta Hamberg,  
musiker. Insamling till fastekampanjen.
2 april kl. 18.00 Hammarby kapell 

 

Gospelkonsert
Concentus och gästsolisten,  
inspiratören, kompositören,  
sångerskan, och pianisten  
Anna Weister Andersson.  
Håkan Jonsson, hammondorgel  
Per Brydewall, bas  
Mathias Dahl, trummor  
Lotta Tonlycke, dirigent
Insamling till fastekampanjen.
11 april 19.00 Järbo kyrka

Vi sjunger in våren
En härlig vårkväll med  
allsång, andakt och  
fikaservering.  
Körmedverkan.
30 april kl. 18.00  
Stensätrakyrkan

Vårkonsert 
Storviks och Järbos kör m.fl.  
Mer information kommer i  
DinLokaltidning och på Facebook!
14 maj kl.19.00 Storviks kyrka 

I samarbete med

Körverksamhet
Det är kul att sjunga i kör!  
Ovansjö kyrko-    
och bygdekör
Blandad kör som riktar sig till dig 
som har sångvana och vill  
fördjupa dig i kyrkokörens  
repertoar. Torsdagar kl. 19-21 
Birgittagården i Kungsgården.
 Körledare: Birgitta Hamberg  
072-  506 78 34

Storviks och Järbos kör
Vi träffas och sjunger i Storviks 
kyrka. Blandad kör och inga 
förkunskaper krävs. 
Tisdagar kl. 18:30-20.30  
Storviks kyrka.  
Körledare: Åsa Åberg  
072-  506 78 25 

Sång för hälsan  
Kom som du är,  
sjung som du gör.
Vi sjunger på onsdagar udda 
veckor kl. 10.30-11.30 i Järbo 
kyrka, drop-in fika från kl.10.00. 
Inga förkunskaper krävs.  
Inga uppträdanden, vi sjunger 
för hälsan! Start v 3. Körledare:  
Linda Hansson 072-  506 78 48
Mer information om våra 
körer och konserter på vår 
hemsida och Facebook!

Vårens konserter och musikstunder
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ovansjö kyrka
Morgonmässa i Ovansjö kyrka varje tisdag kl. 8.30.

söndag 3 mars fastlagssöndagen 
kl. 11.00 Gudstjänst, Start för Fastekampanjen med  
semlor vid kyrkkaffet. Anne-Grete Lyngmo, sång 

söndag 10 mars första söndagen i fastan
kl. 11.00 Högmässa  

17 mars sammanlyst gudstjänst i Hammarby kapell

söndag 24 mars jungfru marie bebådelsedag
kl. 11.00 Gudstjänst 

söndag 31 mars midfastosöndagen 
kl. 11.00 Högmässa, Gabriella de Vries, violoncell och  
Inger Bergström, piano

söndag 7 april femte söndagen i fastan
kl. 11.00 Gudstjänst

söndag 14 april palmsöndagen 
kl. 11.00 Högmässa, Livsloppet! Kan göras under prome-
nad, eller på stående fot efter gudstjänsten. Mer info s.2

söndag 28 april andra söndagen i påsktiden
kl. 11.00 Högmässa

söndag 5 maj tredje söndagen i påsktiden
kl. 11.00 Gudstjänst

söndag 12 maj fjärde söndagen i påsktiden 
kl. 11.00 Högmässa

söndag 19 maj femte söndagen i påsktiden
kl. 11.00 Gudstjänst

söndag 26 maj bönsöndagen
kl. 11.00 Högmässa

storviks kyrka 
söndag 3 mars fastlagssöndagen
kl.16.00 Gudstjänst, Anne-Grete Lyngmo, sång

torsdag 7 mars  
kl. 17.00 Välsignat och klart

onsdag 20 mars
kl. 18.00 Veckomässa

torsdag 4 april 
kl. 17.00 Välsignat och klart

söndag 7 april femte söndagen i fastan
kl. 16.00 Mässa med små och stora

onsdag 17 april
kl. 18.00 Veckomässa

torsdag 2 maj 
kl. 17.00 Välsignat och klart 

söndag 5 maj tredje söndagen i påsktiden
kl. 16.00 Mässa 

onsdag 15 maj
kl. 18.00 Veckomässa

onsdag 29 maj
kl. 18.00 Veckomässa

torsdag 30 maj kristi himmelsfärdsdag 
kl. 09.00 Gudstjänst vid Klockstapeln i Storvik

hammarby kapell
söndag 17 mars andra söndagen i fastan
kl. 11.00 Mässa, Sammanlyst gudtjänst denna söndag.

söndag 21 april påskdagen 
kl. 16.00 Mässa

söndag 19 maj femte söndagen i påsktiden
kl. 16.00 Mässa

stensätrakyrkan
Veckomässa i Stensätrakyrkan ojämna veckor. 

söndag 10 mars första söndagen i fastan 
kl. 16.00 Gudstjänst

onsdag 13 mars
kl. 18.00 Veckomässa

onsdag 27 mars
kl. 18.00 Veckomässa

onsdag 10 april
kl. 18.00 Veckomässa, Påskspel för små och stora

söndag 14 april palmsöndagen  
kl. 16.00 Mässa

onsdag 24 april
kl. 18.00 Veckomässa

onsdag 8 maj
kl. 18.00 Veckomässa

söndag 12 maj fjärde söndagen i påsktiden 
kl. 16.00 Gudstjänst 

onsdag 22 maj
kl. 18.00 Veckomässa

måndag 27 maj 
kl. 18.00 Gudstjänst med små och stora,  
Tema: Frälsarkransen. Korvgrillning från kl. 17.00 

järbo kyrka
Nytt! Vi kommer att fira Veckomässor i Järbo kyrka.  
Första veckomässan i Järbo är 6 mars kl. 18.00

askonsdagen 6 mars
kl. 18.00 Veckomässa 

söndag 24 mars jungfru marie bebådelsedag
kl. 16.00 Gudstjänst med små och stora, 

onsdag 3 april
kl. 18.00 Veckomässa

söndag 28 april andra söndagen i påsktiden
kl. 16.00 Gudstjänst

onsdag 1 maj
kl. 18.00 Veckomässa

söndag 26 maj bönsöndagen
kl. 16.00 Gudstjänst

kyrktaxi
Det finns möjlighet att åka Kyrktaxi till våra 
gudstjänster. Ring och beställ på: 
Telefon: 0290-100 41

gudstjänstschema 3 mars-30 maj
Påskens alla gudstjänster finns på nästa sida (ej i schemat nedanför)
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Bibeldag om Uppenbarelseboken  
med Hans Lindholm
Hans Lindholm är präst, författare och  
bibellärare från Uppsala.
Program: 
Kl.13.00 Välkomstkaffe 
kl.13.30-15.00 Bibelsamtal om Uppenbarelseboken 
Kl.15.00-16.00 Frågor och kaffe. 
kl.16.00-17.30 Bibelsamtal om Uppenbarelseboken. 
Kl.17.30 Varm korv. 
Kl.18.00-19.00 Lovsångsmässa med förbön. 
Alla är varmt välkomna!  
9 mars i Stensätrakyrkan

Världsböndagen
Årets böndagsprogram är 
utformat av  
Slovenska kvinnor.  
Temat: ”Välkomna, allt  
är färdigt”.  
Kollekten går till  
utbildningsstipendier för  
kvinnor i Afrika, Asien,  
Latinamerika och  
Mellanöstern.
1 mars Klockan 19.00 
Missionskyrkan Järbo

Alpha
Vi har Alpha i Stensätrakyrkan på onsdagar  
ojämna veckor kl.19.00-20.30. 
Fram till onsdagen den 22 maj.  
Alla är varmt välkommen! 
Kontakt: Mikael Wistrand 072-506 78 40

påskens alla gudstjänster
Vi firar påsk och följer ett drama. Stora delar av  
evangelierna berör Jesu sista vecka och skärtorsdagen 
uppmärksammas först. Jesu sista måltid, nattvardens 
instiftande, inleder dramat som övergår i att Jesus blir 
förrådd och överlämnas i Getsemane trädgård.  
På långfredagen har han prövats och dömts. Han  
korsfästs och dör vid nionde timmen, alltså kl 15 när vi 
firar våra gudstjänster. Vi gestaltar det i vår gudstjänst 
med att klä av ljusen, blommorna och dukarna på  
altaret. Men det är inte slutet. På tredje dagen,  
påskdagen, uppstår han och det firar vi genom att ropa 
”Kristus är uppstånden” tillsammans i Högmässan.
måndag 15 april  
kl. 18.00 Passionsandakt Järbo kyrka  
kl. 18.00 Passionsandakt Storviks kyrka  

tisdag 16 april  
kl. 18.00 Passionsandakt Järbo kyrka  
kl. 18.00 Passionsandakt Storviks kyrka  

onsdag 17 april  
kl. 18.00 Passionsandakt Järbo kyrka  
kl. 18.00 Passionsandakt Storviks kyrka  

skärtorsdagen 18 april  
kl. 18.00 Skärtorsdagsmässa Ovansjö kyrka  
kl. 18.00 Skärtorsdagsmässa Järbo kyrka  

långfredagen 19 april  
kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst Ovansjö kyrka  
kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst Järbo kyrka
påskafton 20 april
kl. 15.00 Konfirmandernas musikavslutning Storviks kyrka
kl. 23.00 Midnattsmässa Järbo kyrka

påskdagen 21 april  
kl. 11.00 Högmässa med konfirmation Ovansjö kyrka 
kl. 16.00 Mässa Hammarby kapell

annandag påsk 22 april  
Sammanlyst stiftsgudstjänst i Heliga trefaldighets kyrka,  
Gävle. Välkomnande av biskop Karin Johanesson. 
Mer information kommer i DinLokaltidning.

Kyrkogården informerar
Vi vill hälsa våra säsongsanställda välkomna tillbaka! 
Tidsplan för årets skötsel och planteringsarbeten 
2/5: Vårstädning! Gravlyktor och gravsmyckningar tas 
bort från skötselgravar senast 28/4.
2-10/5: Plantering av penséer på skötselgravar.
3-20/6: Planteringen av blommor på skötselgravar.
Justering av gravstenar, gravstenssäkring och  
återplantering av träd fortsätter under sommaren. 
Gemensam urnsättning 
På Ovansjö och Järbo kyrkogårdar 24 maj med  
minnesstund i Ovansjö och Järbo kyrka kl.15.00
Vår strävan är att nå ett så gott resultat med vårt  
arbete att Ni, som är våra uppdragsgivare och  
besökare, blir nöjda och att våra kyrkogårdar ger ett 
välskött, lugnt och vackert helhetsintryck. Efter klockan 
16.00 vardagar, kan du ströva omkring på kyrkogården 
utan att störas av maskiner som används i verksam-
heten. Det finns trädgårdsredskap och gräsklippare att 
låna för gravvård. Vill ni ha hjälp med gravskötsel?  
Kontakta kyrkogårdsexp. 0290-375 81



Sorgegrupp  
För dig som mist en vuxen
Sorg är något som alla någon gång får uppleva.  
I en sorgegrupp får du möjlighet att tillsammans med 
andra i liknande situation bearbeta vad du gått och 
går igenom. Att träffas regelbundet i en grupp under 
en tid har för många varit till tröst och stöd. 

Första träffen  
20 mars kl. 10.00–12.00 (senast) 
Birgittagården i Kungsgården. 
Sammanlagt träffas vi vid åtta tillfällen. 
Anmälan behövs senast den 14 mars. 
Välkommen att höra av dig till:  
Marianne Lindgren, diakon 
tel. 072 – 506 78 24  
marianne.lindgren@svenskakyrkan.se

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. Till lunch serveras 
soppa. Dagen är kostnadsfri. Begränsat antal platser. 
Anmäl dig senast onsdagen innan. Ring eller sms: 
Marianne: 072—506 78 24, Bente: 072—506 78 42   
16/3 Storviks kyrka 
25/5 Järbo kyrka

Sopplunch 
Varje torsdag serverar vi soppa, sallad, bröd, dryck, kaffe  
och hembakt kaka för 40 kr.  
Sopplunchavslutning 16 maj med sill och potatis.  
Torsdagar kl. 12.00  
Birgittagården i Kungsgården, Ovansjövägen 232

Järbokyrkornas dagträff 
Vi träffas i Järbo för gemenskap, kaffe, musik och sång. Program 
för aktuell träff kan du läsa i DinLokaltidning veckan innan.  
Alla är varmt välkomna!  
Tisdagar kl. 14.00-16.00 
19/3 Missionskyrkan i Järbo 
28/5 Kungsbergs bönhus

Silverkällan-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 26/3 och 28/5 
plats: Silverkällans kvarterslokal i Storvik, 
vid korsningen Majorsgatan/Mejerigatan

Pilgrimsvandring
Skälen till att ge sig ut på en pilgrimsvand-
ring är många. De flesta människor har en 
längtan att få ta en paus från vardagen, 
att få koppla bort huvudet och använda 
kroppen. En pilgrimsvandring kan samtidigt 
vara ett sätt att bejaka sin längtan efter 
det andliga där man söker sig själv och de 
goda värdena i livet. Som en del i  
vandringen och hjälp i sökandet används 
bön, meditation, tystnad och delande.

Lördag 4 maj vandring i Storvik  
Samling Storviks kyrka 9.30. Ta med  
matsäck för två stopp, sträckan är ca 8 km. 
Ingen anmälan.

Måndag 3 juni Järbo till Ytterbyn 
Tur och retur ca 7 km. Samling 17.30 Järbo 
kyrka. Vill du enbart gå ena sträckan så  
ordnar vi skjuts tillbaka. Ta med matsäck. 
Det finns möjlighet att grilla.  
Avslut ca 20.30. Ingen anmälan.

Vi kommer även att ordna kortare 
vandringar under sommaren. Håll utkik i 
DinLokaltidning under maj månad. 

Kontakt Marianne Lindgren  
Mobil: 072-5067824  
Mail: marianne.lindgren@svenskakyrkan.se

Gemenskap
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Rörelsepass på Birgittagården
Välkommen till en stund med rörelseglädje!  
Vi träffas på Birgittagården och har ett rörelsepass 
där du själv anpassar nivån efter din förmåga.  
Passet består av en konditionsdel, lättare styrkedel, 
stretching och avslutas med en kortare andakt.  
Vill du veta mer? Kontakta Liselott Hessler  
tel. 070-568 73 15
E-post: liselott.hessler@svenskakyrkan.se
Datum: 5/3, 12/3, 19/3, 2/4, 9/4
tisdag kl. 14.00-15.00 Birgittagården 



Klockstapeln i Storvik
Storvik var en gång i tiden en betydande järnvägsknut. Ett blomstrande 
samhälle växte fram och genom köpingsbildning blev det en egen kommun.  
I kyrkligt avseende har Storvik alltid tillhört Ovansjö pastorat. 1915 fick  
denna del av församlingen sin förste komminister men någon kyrka fanns 
icke. Gudstjänsterna hölls i det av EFS hyrda kapellet. Många kände dock 
behovet av att få en klockstapel, så att klockklangen kunde kalla människor i 
köpingen och omkringliggande byar till gudstjänst. 

Vid reformationsjubiléet 1917 igångsattes en insamling. En speciell 
syförening bildades för ändamålet. Kyrkostämman anslog 4.000 kr. 
Arkitekterna T. Wennerholm och U. Åhrén fick i uppdrag att rita klockstapeln, 
som fick sin plats på höjden något hundratal meter ovanför kapellet. 
Tillsammans med de två klockorna representerade den ett värde av 20.000 
kr. År 1922 skedde invigningen av professorn, sedermera domprosten  
Gustaf Lizell. Stapeln är uppförd av rest timmer och har brädklädd huv, är 
täckt med tjärad kyrkspån och har en hög spira, krönt med en tupp.

Rune Sannerman, 1984 
Storviks kyrka och Hammarby kapell i Ovansjö församling 

Invigningen av  
Klockstapeln i Storvik 

”Till kraftigt deltagande i psalmsången uppmanas!”

program
vid

invigning
av

kyrkklockor 
i storvik

Söndagen den 22 oktober 1922.
kl. 2,45 e. m. Vespergudstjänst i Kapellet.

Predikant: Professorn, Teol. D:r G. Lizell. 
Omedelbart efter vesperns slut samling utanför  

kapellet för att gemensamt uppgå till klockstapeln.
PS. 33. 

(Sjunges unisont under vägen till stapeln.)

Vid klockstapeln.
1. Sång av manskör

2. Högtidstal med invigningsord av Professor G. Lizell.
3. Ps. 272: 1-3 (sjunges unisont.) 

4. Invigningsdikt av Past. Oscar Mannström.
5. Sång av manskör.

6. Bön pro pace.
7. Ps. 444. (unisont.)

Till kraftigt deltagande i psalmsången uppmanas!

storviks accidenstryckeri 1922 

Originalprogrammet från 1922

Gudstjänst med små och stora
Kristi himmelsfärdsdag 
Klockstapeln i Storvik 

torsdag 30 maj kl. 09.00



ovansjö-järbo pastorat
ovansjövägen 232 
812 40 kungsgården
öppettider/telefontider
telefon............................................................................................0290-370 15 
måndag............................................................................................10.00-12.00
tisdag................................................................................................13.00-15.00
onsdag-fredag.........................................................................10.00-12.00
e-post: ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se

kyrkogårdsexpeditionen
öppettider/telefontider
telefon.............................................................................................0290-375 81
måndag-fredag........................................................................11.00-12.30 

järbo församling
järbovägen 986
811 71 järbo
församlingsgården i järbo...........................................0290-712 23

ovansjö församling
ovansjövägen 232 
812 40 kungsgården
församlingsexpedition.....................................................0290-370 15
Birgittagården
måndag-torsdag....................................................................9.00-14.00
fredag...............................................................................................9.00-12.00
anna-karin johansson.......................................................072-506 78 44

präster
lennart lundqvist, tf kyrkoherde............................... 072-506 78 30
mikael wistrand, präst..................................................... 072-506 78 40

diakoni
bente calundann petersen, diakoniassistent...... 072-506 78 42
marianne lindgren, diakon............................................. 072-506 78 24

musiker
birgitta hamberg................................................................. 072-506 78 34
linda hansson........................................................................ 072-506 78 48
åsa åberg.................................................................................... 072-506 78 25

barn- och ungdomsverksamhet
therese brandt, församlingspedagog......................... 072-506 78 22
liselott hessler ................................................................... 070-568 73 15
maria larsson, storvik...................................................... 072-506 78 33
maria malmqvist, kungsgården/järbo....................... 072-506 78 46
eva olsson, kungsgården/järbo...................................... 072-506 78 43
anette sikström, stensätra............................................ 072-506 78 28
kicki wikblom, storvik......................................................... 072-506 78 23

kyrktaxi
Det finns möjlighet att åka Kyrktaxi till våra gudstjänster.
Ring och beställ på.................................................. 0290-100 41

våra kanaler 
www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo
www.facebook.com/ovansjojarbopastorat/

Barn och ungdom
På vår hemsida hittar du information om  
 Öppen barnverksamhet
 Barngrupper
 Ungdomsverksamhet 

Klädbytardag i Stensätrakyrkan
Försäljning av begagnade barnkläder och leksaker.
Försäljning av fika till förmån för EFS  
”Barn i alla länder”. Välkommen! 
Inlämning av de i Stensätrakyrkans barngrupper. 
Kontakt: Anette Sikström 072-506 78 28
Lördag 30 mars kl. 10.00-14.00 
Stensätrakyrkan i Sandviken, Sandstensvägen 45 

Klädbytardag på Birgittagården
Bra för miljön och plånboken
Nu är det dags för höstens klädbytardag där du kan  
fynda billiga barnkläder och leksaker.
Inlämning av kläderna sker fredagen 29 mars. 
Vi har 20 platser och en plats kostar 150 kronor, 
endast en plats per person! När du anmäler dig får du 
en markör för att märka dina kläder/grejer med.
Pengarna från bordshyror går oavkortat till Svenska 
kyrkans internationella arbete/barn. 
OBS! Anmälan sker endast via sms, skicka ditt namn så 
ringer vi upp dig under vecka 10. 
Bokning: från och med måndag 4 mars kl. 8.00 till
Maria Malmqvist (bara sms) 072-506 78 46.
Lördag 30 mars kl. 9.00-13.00 
Birgittagården i Kungsgården, Ovansjövägen 232

Eventuella tillägg/ändringar delges i DinLokaltidning och på vår Facebook. 
Ansvarig utgivare: Gustav Allard, kommunikatör. E-post gustav.allard@svenskakyrkan.se
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