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Foto: Lennart Pettersson

”Svenska kyrkan är så 
mycket mer än ”bara” 
gudstjänst på söndag”

Vilka är Ovansjö-Järbo pastorat?
Varje vecka firar vi gudstjänst i någon av alla våra 
fina kyrkor och kapell. Men visste du att Svenska 
kyrkan gör mer än ”bara” firar gudstjänst på 
söndag? Vi anordnar konserter, har öppen 
barnverksamhet, bidrar i hjälpinsatser både lokalt 
och globalt, samt mycket mer! 
På nationaldagen välkomnar vi alla till Ovansjö 
kyrka och Birgittagården i Kungsgården där kom-
mer vi att berätta om, och visa upp vår verksamhet. 
Programmet för dagen kommer på vår hemsida, 
affischer och på Facebook, det blir bland annat sång 
för både små och stora. 
Är det något du undrar över? Till exempel vad gör 
en diakon? Vad är öppen barnverksamhet? Vad 
kostar det att gå på en konsert? Vi kommer försöka 
svara på alla frågor och funderingar. Kom och 
umgås med oss, till oss är du alltid välkommen. För 
vi är så mycket mer än ”bara” gudstjänst på söndag!
nationaldagen 6 juni kl. 10.00-15.00 
birgittagården Ovansjövägen 232, Kungsgården

Begravningar och kyrkan 
förr och nu
Vi åker tillbaka i tiden för att undersöka hur 
begravningar kunde gå till. Det blir en tillbakablick 
med fascinerande historier, utställningar, rundvand-
ringar och visning av museet. Där kommer vi bland 
annat få lära oss mer om vidskepelser, hur man 
klädde sig under sorg och begravning, kistvagnar 
från 1800-1900-talet och ”Stupstocken”. Allt detta 
och mycket mer! 
Du kommer och går som du vill under dagen, 
programmet kommer på vår hemsida, affischer och 
på Facebook. Vi bjuder på kaffe och kaka mellan 
kl. 9.00-15.00 vid Ovansjö kyrka. 
Alla historier och fakta kommer från tidigare 
kyrkoherde Carl Adolf Murrays samlingar. 
nationaldagen 6 juni kl. 9.00-15.00 
ovansjö kyrka Ovansjövägen 232, Kungsgården

Till Svenska kyrkan är alla välkomna!
Kyrkan är i många städer och byar placerad centralt i samhället, men vad gör egentligen kyrkan? 
Svenska kyrkan finns där människor finns och nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång 
i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut 
bäst – och allt däremellan. Oavsett när, ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. 
Kyrkan är en plats att vara stolt över. Ovansjö-Järbo pastorat består av Ovansjö församling och 
Järbo församling och vill med ledorden Närvaro, Öppenhet och Hopp vara en mötesplats, växtplats 
och rastplats med Kristus i centrum. 

Vill du ha en rundvandring av kyrkogården under 
sommaren? Kontakta kyrkogårdsexp. 0290-375 81



Sommarens gudstjänster
2 juni - 31 augusti

ovansjö kyrka
Varje söndag firar vi Gudstjänst eller 
Högmässa i Ovansjö kyrka kl. 11.00. 
Mer information i DinLokaltidning. 

Morgonmässa varje tisdag kl. 8.30

söndag 18 augusti 
kl. 11.00 Högmässa, Avtackning av 
Lennart Lundqvist, präst 

storvik 
söndag 2 juni 
kl. 16.00 Mässa, Storviks kyrka

söndag 4 augusti
kl. 14.00 Friluftsgudstjänst, 
Hembygdsgården Västerberg 

stensätrakyrkan
söndag 9 juni
kl. 16.00 Gudstjänst, 
Stensätrakyrkan

järbo
söndag 23 juni
kl. 14.00 Gudstjänst, Ovansjö spel-
män medverkar. Kungsbergs bönhus

söndag 30 juni
kl. 14.00 Friluftsgudstjänst, 
Hembygdsgården i Järbo

söndag 7 juli
kl. 14.00 Friluftsgudstjänst, 
Glimtar från Gambia. Missionskyrkans
sommarhem vid Hålldammen

veckomässa
Under sommaren tar veckomässorna 
sommarlov! Startar igen i höst. 

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

Augusticaféer i Stensätrakyrkan
Tre härliga augustikvällar med musikprogram, 
gäster och andakt. Kvällarna inleds med 
drop-in fika mellan kl. 18.00-19.00 
Musiken börjar kl.19.00, 
Välkommen!

15 augusti   22 augusti   29 augusti

Pilgrimsvandring
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 på vår hemsida och i DinLokaltidning. 

Kontakt: Bente Calundann Petersen, tel: 072-506 78 42 
e-post: bente.calundann-petersen@svenskakyrkan.se

Internationella arbetet 
har bytt namn till ”Act Svenska kyrkan”

För tre år sedan började jag att 
jobba som präst här i 
Ovansjö-Järbo pastorat. 
Det har varit en härlig och 
lärorik tid fylld med spännande 
möten och roliga utmaningar. 
Allt gott har dock ett slut, och 
nu har det blivit så att jag har 
fått en ny tjänst som 
församlingsherde i Staffans 
församling i Gävle pastorat, 
där jag börjar i augusti. 
Jag är tacksam för allt det 
vackra jag fått upptäcka, både 
hos människor och i 
omgivningarna, och jag vill 
önska Guds rika välsignelse 
över pastoratet och den nya 
kyrkoherden Carin Zetterberg. 

I Kristus, 
Lennart Lundqvist

Lennart avtackas 18 augusti i 
samband med Högmässan 
kl. 11.00 i Ovansjö kyrka. 

Tack 
Lennart!
”Jag är tacksam för 
allt det vackra jag fått 
upptäcka, både hos 
människor och i
omgivningarna, och jag 
vill önska Guds rika 
välsignelse över
pastoratet”



Carin Zetterberg
med rötter 
i Backberg
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Hej!
Jag heter Carin Zetterberg och har 
från 1 maj i år fått det stora 
förtroendet att vara medarbetare 
i Ovansjö-Järbo pastorat med det 
särskilda uppdraget att vara präst 
och kyrkoherde här. 
Ett inspirerande och spännande upp-
drag, inte minst eftersom jag kommer 
tillbaka till en bygd där jag har mina 
rötter på mammas sida. Min morfar 
arbetade i Ovansjö församling som 
trädgårdsmästare och det var 
dåvarande kyrkoherde (åren 1968-
1978) Carl-Adolf Murray som 
döpte mig och min syster hemma hos 
mormor och morfar i Backberg. Nära 
deras hus fanns också ”Hyddan” det 
missionshus där vi gick i söndagsskola 
då, men som sedan många år nu är 

privatbostad. Nu är jag är glad och 
tacksam över möjligheten att bli en del 
av det sammanhang i Ovansjö-Järbo 
som trots att det är nytt känns som 
att komma hem!

”Sången och musiken blev ett 
viktigt uttryckssätt och har varit 
det sedan dess” 
På fritiden är det mycket sång och 
musik för mig! Det har alltid varit så 
ända sedan jag var liten. Som riktigt 
liten satt jag i min morfars knä när han 
spelade piano. Senare när jag blivit 
några år ville jag lära mig spela själv så 
min mamma satte små fyrkanter av 
klippta vävplåster (på rulle som fanns 
då) på pianotangenterna. Varje liten 
fyrkantig plåsterbit fick just den 
tangentens ton skriven C, D, E, F, G, A, 

H och fram till C en oktav upp. 
Jag hade sett Julie Andrews i 
musikalfilmen Sound of Music och 
minns hur jag tänkte på ”do-re-mi-
sången” som hon sjunger tillsammans 
med alla herr von Trapps barn om just 
tonernas namn. På den vägen med 
hjälp av min mammas idérikedom lärde 
jag mig spela piano. Att sjunga till 
gjorde jag snart, och pappas 
dragspelsackord, alla härliga harmonier, 
slutklämmar och tonartsövergång-
ar lärde mig att lyssna in stämmor. 
Sången och musiken blev ett viktigt 
uttryckssätt och har varit det sedan 
dess. Nuförtiden finns det inte så stort 
utrymme att göra musikprogram och 
åka runt och sjunga, men jag är tack-
sam över att kunna använda musiken i 
min tjänst emellanåt på olika sätt. 



Från bankrådgivare till präst
Ibland får jag frågan om jag alltid har 
jobbat som präst eller om jag gjort 
någonting annat. Även om kyrkan ända 
sedan jag var barn har varit betydel-
sefull för mig och kyrkorum alltid har 
känts som betydelsefulla för mig blev 
det inte min arbetsplats. På fritiden 
engagerade jag mig genom att vara 
körsångare och solist, leda kör, vara 
kyrkvärd m.m. men under 18 år 
arbetade jag på bank som privat- och 
företagsrådgivare i Södertälje och 
Stockholmsområdet innan jag tog 
steget och påbörjade utbildningen i 
teologi och diakonivetenskap. 
Det var det som ledde fram till min 
prästvigning till slut, även om längtan 
och glädjen i att vara aktiv i Kyrkan 
hade funnits där många år. 

Tidigare uppdrag i kyrkan
Efter vigningen fick jag tjänst i 
Torsåkers församling dit jag hade 
flyttat med min familj några år 
tidigare. Från Torsåker och tjänsten 
som församlingspräst med diakonal 
inriktning blev jag sedan enhetschef 
för präster, diakoner, diakoniassistenter 
och musiker i Sandvikens pastorat. 
Tillsammans med det uppdraget var 
jag församlingspräst i Österfärnebo. 
För två år sedan blev jag församlings-
herde i Staffans församling i Gävle, 
den ort där jag bor tillsammans med 
min familj sedan dess. Jag trodde att 
jag skulle bli kvar i den tjänsten men 
en längtan till min hembygd slog till 
när annonsen om att Ovansjö-Järbo 
sökte ny kyrkoherde kom. Det gick helt 
enkelt inte att värja sig!

Det här känns riktigt bra!
Det är både med nyfikenhet, pirrande 
iver och stor glädje över vad 
samarbete och goda samtal kan bidra 
till när det gäller vår väg framåt som 
jag skriver dessa rader som en liten 
kort presentation. Jag hoppas att vi får 
träffas framöver i någon eller några av 
de många sammanhang som kyrkan 
finns runt omkring i bygden. 
Det här känns riktigt bra!

Allt gott,
Carin Zetterberg, kyrkoherde

Carin Zetterberg började 1 maj 2019 
och mottogs av 

biskop Karin Johanesson 
19 maj i Ovansjö kyrka

På bilden pratar Carin Zetterberg och 
Inga-Maj Lundgren-Björk, kyrkogårds- 
och fastighetschef, om Carins 
morfars ritning på kyrkogården. 
Carins morfar arbetade i Ovansjö 
församling som trädgårdsmästare och 
har bland annat gjort ritningar för 
kyrkogården i Ovansjö. 

”Sången och musiken blev ett viktigt uttrycks-sätt och har varit det sedan dess” 



Grupper och öppet hus
start igen vecka 36
Mer information och anmälan: www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Familjedag vid lägergården Sandvik
Den 15 juni träffas vi och rockar loss med Anders ”Kråkan” Ågren. Stora och små leker 
och har kul tillsammans. Dagen kostar ingenting. Anmälan sker senast 7 juni till: 
Maria Malmqvist 072-506 78 46. Begränsat antal platser. Behöver ni hjälp med 
transport uppge det vid anmälan. För mer information och anmälan se vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo.

Kyrkan på badet
Under vecka 26 (24-28 juni) kommer vi att finnas på 
Storviksbadet och Hålldammen i Järbo. Kom och lek, 
skratta och umgås med oss. Blir det ihållande regn 
öppnar vi upp Storviks kyrka och Järbo församlingsgård 
för vidare lek och umgänge! 
OBS! Vi ansvarar inte för badsäkerheten. 
Det blir inget ”Familjeläger Vallstanäs” i sommar. 
Välkommen till ”Kyrkan på badet”.
Kontakt Storvik: Kicki 072-506 78 23
Kontakt Järbo: Eva (bara SMS) 072-506 78 43 
storviksbadet kl. 10.00-15.00
hålldammen i järbo kl. 10.00-16.00

Barn och Ungdom

Foto: Alex och Martin/IKON

Konfirmation 
handlar om 
Dig, Livet 
och Gud! 
Här finns plats för 
allt mellan himmel 
och jord!

Äventyrskonfirmation 
passar dig som vill åka på 
sommarläger, är sugen på 
att utmana dig själv och 
upptäcka livet tillsammans 
med gamla och nya vän-
ner! Vi ses ett par helger 
på hösten och våren innan 
det stora lägret på 
sommaren då vi åker på 
äventyr tillsammans.

Konfirmation är gratis och 
du kan konfirmera dig var 
du vill i Sverige. 

Ovansjö-Järbo pastorat 
samarbetar med 
Sandvikens pastorat för 
att kunna erbjuda dig flera 
olika alternativ till grup-
per; Äventyrskonfirmation 
är ett av dem. De andra 
presenteras på hemsidan 
inom kort! Du kan välja 
vilken grupp du vill, oav-
sett var du bor. Det kostar 
ingenting att konfirmeras 
i Sandvikens pastorat eller 
Ovansjö-Järbo pastorat.



Sommarmusik i Hammarby
Åtta härliga sommarkvällar i Hammarby kapell onsdagar kl. 19.30

Gamla Stenhuset Gästrike-Hammarby

Onsdagar kl. 18.00, Ribacksvägen 5 Gästrike-Hammarby

26 juni   din egen anne-margrethe - Bertil Murray och Margareta Murray Nyman har skrivit en bok med den  

  titeln. Den handlar om deras farmor, Carl-Adolf Murrays mor och de berättar om henne.

3 juli   hamrånge medeltidskyrka, som inte finns kvar- Olof Thunman berättar om stenkyrkan från   

  1200-talet och dess inventarier.

10 juli   folkdräkter, kom ut ur garderoben - Hur har egentligen folkdräkten i Ovansjö socken sett ut genom  

  tiderna? Gunilla Humble och Ann-Marie Jerner-Odmark berättar. Kom gärna klädd i folkdräkt om du har en.

17 juli   operasångaren joel berglund - Staffan Berglind. Han kommer också att inleda och avsluta med  

  inspelad musik med sångaren.

24 juli   ecke hedberg, konstnär i skuggan - Ingvar Larsson berättar om konstnären och Tallbo.

31 juli   vykortshälsningar från ovansjö - Bosse Hedblom berättar

7 augusti en vandring i storvik med omnejd - Ingela Boström, byggnadsantikvarie berättar. 

14 augusti  skogsfinnarna i gästrikland - en resa genom tid och rum i 400 år - Maud Wedin

26 juni i denna ljuva sommartid
  Birgitta Hamberg, Linda Hansson och  
  Åsa Åberg, sång och musik

3 juli   längtan inom oss
  Ingemar Liljebjörn & Lehna Nyberg, sång  
  Åsa Åberg, piano

10 juli  anna andersson, piano, gitarr & sång 
  birgitta hamberg, sång och piano

17 juli  karin backlund, sång & fiol
  mathias åberg, gitarr & sång

24 juli   folk’avant 
  Anna Wikenius, sång
  Maija Kauhanen, kantele/sång
  Anna Rubinsztein, fiol/sång

31 juli  det är vackrast när det skymmer
  Dikt och visa i sommarkväll
  Torgunn Jansson, sång och gitarr
  Anette Sikström, dikt

7 augusti  ovansjölåt
  Ovansjö spelmän

14 augusti  elvisprogram 
  Med Ove Jansson, sång och gitarr



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
rigmor olsson, husmor...................................................................... 072-535 04 55

präster
carin zetterberg, kyrkoherde .................................................... 072-506 78 33
lennart lundqvist, präst................................................................ 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
liselott hessler........................................................................................... 070-568 73 15
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

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

  Gruppförsändelse till alla hushåll.
Ansvarig utgivare: Gustav Allard, kommunikatör.


