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ADVENT - En tid av förväntan
Lucia i JÄRBO
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Från oss alla i OVANSJÖJÄRBO PASTORAT

”Nu tänds det första ljuset,
och julen står på glänt. Stor
fröjd i alla husen, var söndag i
advent”
Versen lärde jag mig på lågstadiet
och nu på söndag är det dags igen.
Årets första adventsljus tänds, som
inledning av förberedelsetiden
inför jul. Det är som om tillvaron
blir positivt ”smittad” av ljus. Det
lyser varmt och välkomnande i våra
kyrkor. Under både advent, jul och
nyår är alla välkomna att samlas till
gudstjänst, lucia, konserter, julotta,
grötfest, nyårsbön med mera.
Men alla gångvägar till kyrkorna är
inte säkra. Redan innan jag började
min nuvarande tjänst hörde jag om
”trappan till Järbo kyrka”. I samarbete med förtroendevalda, personal,
Länsstyrelsen, Sandvikens kommun
och Trafikverket ska vi nu arbeta för
ett nytt alternativ till trappan, som
inte är säker, oavsett årstid.
Till dess att en ny nedgång istället
för trappan är på plats, troligen
som en gångväg både för barnvagnar, rullatorer och som går att
snöröja och sanda, är den bästa
vägen att gå på trottoaren fram till
församlingsgården, svänga in där,
sedan gå tillbaka över kyrkogården
och till ingången till Järbo kyrka.
Som ett första steg har vi redan
nu förbättrat belysningen av både
parkering och väg upp mot kyrkan.
Även belysningen på kyrkogården
har setts över. Hoppas att det ska
vara till hjälp. Men som alltid; Var
försiktiga i vinterhalkan både till fots
och per bil! Jag är mycket tacksam
och glad över att vara i tjänst just i
den vackra bygd som bär så mycket
historia och minnen för många –
också för mig! Och versen, den jag
lärde mig som liten, den fick jag
också läsa i Hyddan i Backberg en
gång för länge sedan. Det är ett kärt
och ”adventsljust” minne.

Carin Zetterberg
Kyrkoherde och präst

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland
kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig
solidaritet möta människor i utsatta
livssituationer. Behoven är stora i världen, i Sverige men också här i
våra lokala sammanhang. Därför
behöver vi förstärka möjligheterna till
diakonalt stöd på flera sätt. Det finns
stora behov både bland barn, ungdomar, familjer, ensamstående och
äldre.

Från den 1 januari 2020 hänvisar även
vi till att du tar direkt kontakt med de
fonder du vill skänka en gåva till om
det är annan fond än den lokala fond
vi har här och förvaltar – Blomsterfonden
Ovansjö-Järbo.

Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts
för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.

Du kan när som helst vara med och
bidra till det lokala diakonala arbetet
här i vår bygd genom att skänka en
gåva till Blomsterfonden i OvansjöJärbo. Alla bidrag tas tacksamt emot!
Bankgiro: 5997-7553
Text: Blomsterfonden
Swish: 123 466 47 69
Text: Blomsterfonden
Gäller din gåva en minnesgåva till en
begravning är du välkommen att ringa
till församlingsexpeditionen 0290-370 15
eller titta in till oss så hjälper vi dig!

Varje inbetalning till annan fond är för
oss förenat med stora kostnader och
därför behöver också vi upphöra med
att förmedla pengar till andra fonder
än Blomsterfonden, vår egen fond.
Redan nu kan man på ett enkelt sätt
ringa eller gå in på olika fonders hemsidor och beställa minnesblad, få en
räkning hemskickad eller betala direkt
på nätet eller via swish. Det är den
vanligaste anledningen till att bloms-

Mötesplatser i juletid
Torsdag 5/12 kl. 12.00

Sopplunchavslutning med gröt på Birgittagården. Lotteri till förmån för
Julkampanjen med start kl. 11.00. Vinster till lotteriet tas gärna emot t.o.m.
2/12. Kontaktperson är Bente Calundann Petersen mobil 072-506 78 42.
Både privatpersoner och företagare är varmt välkomna att skänka vinster
till julkampanjens lotteri.

Tisdag 17/12 kl. 7.30

Samling utanför Birgittagården för en knapp
timmes Pilgrimsvandring. Vandringsledare
Anette Sikström och Bente Calundann Petersen
mobil 072-506 78 42. Avslutas med mässa
kl. 8.30 i Ovansjö kyrka. Carin Zetterberg präst
och Åsa Åberg musiker.

Lördag 28/12 kl.13.00

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT
TILL ETT VÄRDIGT LIV

/ IKON

Några ord från Carin

I början av 2017 slogs Järbo
församlings Blomsterfond och
Ovansjö församlings Blomsterfond samman. Den sammanslagna fonden ger varje år behövande stöd och hjälp på olika
sätt och är mycket viktig för båda
våra församlingars diakonala
arbete i hela vår bygd.

teraffärer, begravningsbyråer och andra församlingar redan har slutat att
ta emot inbetalningar till andra fonder
än sina egna. Nu är det vår tur.

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM

Nu satsar vi ännu
mera på diakoni!

På Birgittagården i Kungsgården, ”Grötlunch” som pastoratet bjuder på.
Gröt och skinksmörgås, ingen föranmälan. Ovansjö spelmän underhåller.
Kontaktperson Anette Sikström mobil 072-506 78 28.

svenskakyrkan.se/act

Musik i juletid
Datum: Torsdagen 28/11
Tid: Från kl. 18:00
Plats: Stensätrakyrkan
Musikcafé med adventsmys.
Kaffe, glögg, lussebullar och
pepparkakor.
Kl. 19.00 musik med Linda
Hansson och vänner.
Datum: Första advent, 1/12
Tid: kl. 11:00
Plats: Ovansjö kyrka
Gudstjänst. Carin Zetterberg
präst och sång, Alexandra
Bubnova musiker. Diakoniassistent Bente Calundann
Petersen berättar om årets
julkampanj.
Tid: kl. 11:00
Plats: Järbo kyrka
Gudstjänst. Mikael Wistrand
präst, musiker Åsa Åberg.
Storviks och Järbo kyrkas kör
samt medlemmar i Bro
manskör medverkar.
Tid: kl. 16:00
Plats: Storviks kyrka
Mässa. Carin Zetterberg
präst, Åsa Åberg musiker.
Diakoniassistent Bente
Calundann Petersen berättar
om årets julkampanj. Storviks
och Järbo kyrkas kör samt
medlemmar i Bro manskör
medverkar.
Datum: Andra advent, 8/12
Tid: kl. 11:00
Plats: Ovansjö kyrka
Högmässa. Carin Zetterberg
präst, Linda Hansson musiker.
Tid: kl. 16:00
Plats: Stensätra kyrka
40-årsjubileum för Stensätrakyrkan! Mikael Wistrand
och Carin Zetterberg präster,
Linda Hansson musiker.
Tid: kl. 18:00
Plats: Storviks kyrka

Julkonsert med Forsbacka
kammarkör.
Datum: Luciafirande, 13/12
Tid: kl. 17:00
Plats: Storviks kyrka
Luciatåg med kyrkans barngrupper.
Datum: 13/12
Tid: kl. 18:00
Plats: Stensätra kyrka
Luciafirande med Stensätrakyrkans Luciatåg.
Datum: Luciafirande, 14/12
Tid: kl. 16:00
Plats: Järbo kyrka
Luciatablå i Järbo kyrka.
Korande av Järbo Lucia.
Ett samarrangemang mellan
Järbo Luciakommitté och
Ovansjö-Järbo pastorat.
Datum: Tredje advent, 15/12
Tid: kl.11:00
Plats: Ovansjö kyrka
Gudstjänst. Maria Forslund
präststuderande, Åsa Åberg
musiker.
Tid: kl.16:00
Plats: Hammarby kapell
Gudstjänst. Maria Forslund,
Åsa Åberg musiker.
Datum: Fjärde advent, 22/12
Tid: kl.11:00
Plats: Ovansjö kyrka
Högmässa. Carin Zetterberg
präst och sång ”Älskade
Mariasånger” som t.ex. Ave
Maria. Alexandra Bubnova
musiker.
Tid: kl.16:00
Plats: Järbo kyrka
Gudstjänst. Susanne Karlsson
diakon, Alexandra Bubnova
musiker. Carin Zetterberg
sång.
Datum: Julafton, 24/12
Tid: kl.10:00
Plats: Storviks kyrka
”Barnens jul”. Louise Larsson

präststuderande, Åsa Åberg
musiker.
Tid: kl. 23:00
Plats: Storviks kyrka
Midnattsgudstjänst. Louise
Larsson präststuderande, Åsa
Åberg musiker. ”Julkören” och
Ingemar Liljebjörn sång.
Tid: kl. 23:00
Plats: Järbo kyrka
Midnattsgudstjänst. Maria
Forslund präststuderande,
Alexandra Bubnova musiker.

Datum: Nyårsafton, 31/12
Tid: kl. 16:00
Plats: Hammarby kapell
Nyårsbön. Mikael Wistrand
präst, Åsa Åberg musiker.
Ingemar Liljebjörn sång.

Datum: Juldagen, 25/12
Tid: kl. 07:00
Plats: Ovansjö kyrka
Julotta. Carin Zetterberg
präst, Per Ahlman musiker.
Jennie Eriksson Nordin sång.
Tid: kl. 08:00
Plats: Kungsbergs bönhus,
Järbo
Julotta. Louise Larsson präststuderande, Linda Hansson
musiker. Linnéa Westerberg
sång.
Tid: kl. 18:00
Plats: Stensätrakyrkan
Julbön. Louise Larsson
präststuderande, Alexandra
Bubnova musiker. PiMi Frank
sång.

Datum: Trettondagsafton, 5/1
Tid: kl. 11:00
Plats: Ovansjö kyrka
Carin Zetterberg präst, Åsa
Åberg musiker.
Tid: kl. 16:00
Plats: Storviks kyrka
Carin Zetterberg präst, Åsa
Åberg musiker.

Datum: Annandag jul, 26/12
Tid: kl. 16:00
Plats: Järbo kyrka
”Julens sånger och psalmer”.
Medverkande: Linnéa Westerberg, Fanny Söderlund, Åsa
Åberg m.fl.
Datum: Söndagen efter jul,
29/12
Tid: kl. 11:00
Plats: Ovansjö kyrka
Gudstjänst. Maria Forslund
präststuderande, Linda Hansson musiker.
Tid: kl. 16:00
Plats: Järbo kyrka
Mässa. Mikael Wistrand präst,
Linda Hansson musiker.

Datum: Nyårsdagen, 1/1
Tid: kl. 16:00
Plats: Järbo kyrka
Gudstjänst. Mikael Wistrand
präst, Linda Hansson musiker.
Mia Wängelin sång.

MUSIKSTUND MED JULENS
SÅNGER på församlingens
äldreboenden.

Datum: Torsdag 12/12
Tid: kl. 14:00
Plats: Lillvik i Storvik
Åsa Åberg musiker och
Liselott Hessler musikterapeut.
Datum: Onsdag 18/12
Tid: kl. 14:30
Plats: Ovansjögården i
Kungsgården
Åsa Åberg musiker och Liselott Hessler musikterapeut.
Datum: Torsdag 19/12
Tid: kl. 14:00
Plats: Åsgården i Järbo
Linda Hansson musiker och
Liselott Hessler musikterapeut.

Lucia i Järbo – En ljusbringande tradition
Lucia kommer med ljus när det är som mörkast och hon
påminner oss om vårt kristna hopp. Årets traditionella
luciatablå i Järbo kyrka blir den 24:e i ordningen.
Vi ser som vanligt fram emot att fylla vår kyrka till brädden
med sång, musik, glädje, gemenskap och värme.
Foto: Olle Thåström

Välplanerad vinterkväll

Vi som får njuta av det stämningsfulla firandet har nog ingen aning
om vilket oerhört arbete och engagemang som ligger bakom denna
kväll. Texter och noter ska övas
in, kläder ska provas ut, Lucia ska
väljas, tomtar, tärnor och stjärngossar ska utses. Man övar på att gå,
stå och förflytta sig genom kvällens
tablå, mikrofoner ska justeras, ljuset
ska regleras och alla ska få plats. Det
krävs planering och eldsjälar.

Luciakommittén

En av dessa drivande krafter heter Linnéa Westerberg och hon var själv en
del av luciatåget 1995. Det året övades
det till ett ostämt piano i Folkets Hus,
där även själva luciafirandet gick av
stapeln.
Luciaövningarna leddes då av Monica Lundström. Hon hade blivit kontaktad av Putte Bergström som ville
ta upp den gamla traditionen med
’Järbo Lucia’. Även Monicas man Allan
var med redan från början och de är
fortfarande två av luciakommitténs
entusiaster.
Årets kommitté består av hela
åtta personer: Monica och Allan
Lundström, Linnéa Westerberg, Malin
Boström, Veronika Söderblom, Jenny
Zackrisson, Ing-Marie Åsberg, Stina Andersson, samt kantor Linda Hansson.

häst och släde till kyrkan. Längs vägen
välkomnade man de besökare som var
på väg till kyrkan. Men ett år fanns det
ingen snö, så då fick släden bytas ut
mot en vagn.
Ett annat år fick hästen ledigt och
luciakortegen fick åka skoter till kyrkan.
Numera skippar man detta eftersom de
flesta redan befinner sig inne i kyrkan
för att invänta luciatåget.

Luciakandidaternas åtaganden

Alla barn från och med årskurs 2
är varmt välkomna att delta i luciatåget. Men för att anmäla sig som
Luciakandidat, måste du gå minst i
årskurs 9. Det krävs en del av kandidaterna och om detta får de veta när
de rings upp inför omröstningen.
Dels ska alla kandidater fotograferas till affischerna som sätts
upp runt om i Järbo. Det är Henrik
Åsberg som hjälper luciakommittén
med fotografering och affischer.
Kandidaterna ska även intervjuas
och de ska uppträda på en eller två
avdelningar på äldreboendet Åsgården. Det är en kär tradition och äger
rum veckan innan Lucia.

Intensivt arbete

Redan i början av oktober inleds
arbetet på allvar. Då börjar luciatågsaspiranterna lämna in sina intresseanmälningar till luciakommittén.
Vecka 43 börjar kommittén informera om kommande övningar inför
firandet och från och med första
Foto: Olle Thåström

Samarbetet med kyrkan

Man har testat en del olika luciaframträdande genom åren. Några
år firades det på flera platser, vilket
blev lite spretigt och splittrat. Sedan
beslutet om att samla allt under en
och samma tablå i Järbo kyrka togs,
har kyrkan varit den stående samarbetspartnern.
Kyrkans personal hjälper självfallet
kommittén i sitt arbete och inte minst
under själva luciaevenemanget.

Tradition och förändring

För många är luciafirandet i Järbo en
tradition som man vuxit upp med, och
flera ungdomar har varit med sedan de
var små. Antalet medverkande i luciatåget har under alla år hållit sig runt
40 - 60 barn och ungdomar.
En del förändringar i tablån har dock
varit oundvikliga. Från början åkte till exempel det fackelprydda luciaföljet med
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veckan i november är det sångövning 1 gång i veckan. Det ska samtidigt övas på att stå och gå rätt,
kläder ska provas och batteriljusen
ska testas. Det ska fotograferas till
affischer, belysningen och ljudet i
kyrkan ska ses över och barnens
förtäring ska både planeras och
inhandlas.
Den 25 oktober har alla luciakandidater inkommit med sina
anmälningar och omröstningen
börjar planeras. Den 1:a advent sker
presentationen av kandidaterna
och omröstningen äger rum. Detta sker både i Missionskyrkan och
på Folkets Hus i Järbo. (Exakta tider
för detta framgår av skyltsöndagens
annons).

Luciafirandets fullbordan

När sången tystnat och musiken
ebbat ut efter årets firande, återstår
en viktig och en på flera sätt betydelsefull stund för de inblandade.
Traditionsenligt samlas ensemblen,
kommittén och de ideella aktörerna.
Man tackar varandra för både deltagande och insatser. Det är en fin
stund av gemenskap innan var och
en går hem till sitt.
Alla barn som varit en del av årets
arrangemang får en godispåse. Lucia
avtackas med ett guldsmycke och
samtliga kandidater får ett varsitt
silversmycke som minne.

Tid för reflektion

När julhelgerna är över och vardagen
återkommer samlas kommittén, kyrkans personal och kandidaterna för
en gemensam middag. Där finns tid
för reflektion och återkoppling kring
det senaste luciaframträdandet.
Gemenskapen och tillhörigheten
är viktig, precis som budskapet; Att
var och ens arbete och prestation är
värdefull. Kanske är det just denna
tradition som gör att vi år efter år
kan njuta av Lucia i Järbo kyrka.
Så när vi sitter där och låter oss
uppslukas av den vackra sången,
musiken och stämningen, skänk då
en tacksam tanke även till de bakom
tillställningen, till de som kanske inte
syns.
Varmt välkommen till det stämningsfulla Luciafirandet i Järbo kyrka,
lördagen den 14 december, kl. 16:00.

Välkommen till oss

varandra handen/att hjälpa fram till stranden” Varmt
välkommen Carolina!

et god lyssnare. Raul ses inte sällan inhämta energi i löparspåret, där han njuter av både branta backar och lite
mer lättillgänglig terräng. Kärleken till Norge är något
han gärna berättar om; Om att blicka ut över Vidderna
från Steinfjellet eller om att grilla korv vid Lillvattnet.
Det finns många visioner i Rauls liv, men några drömbilder sträcker sig även in i evigheten. Där drömmer Raul
om att kunna spela piano men även om att kunna tala
flytande norska. Varmt välkommen Raul!

- Carolina, vad betyder advent för dig?
- En tid av stillnad, samlande och riktad tro. Advent
betyder att vi tar emot barnets gåva – nytt liv, i kärlek
sedd, älskad, förlåten.

Mattias Larsson, församlingspedagog

,
Carolina&
Robert e
Susann
Foto: Carin Zetterberg

Kanske lyser adventsstjärnan redan i ditt fönster och kanske är en del av julens
förberedelser redan i full gång? Under den gångna hösten har vi i Ovansjö-Järbo
pastorat förärats med inte mindre än fem nya medarbetare. Vi ser nu fram emot
att fira advent tillsammans.
Susanne Karlsson, chef för diakoni, barn- och
ungdomsverksamhet
Den 18 november tillträdde vår nya chef för diakoni,
barn- och ungdomsverksamhet, Susanne Karlsson.
Förutom fotografering, trädgårdspyssel, slöjdande och
pilgrimsvandringar, arrangerar Susanne konserter på
Gävle JazzClub på fritiden. Som om det inte vore nog,
är Susanne även en riktig hejare på att sticka. Hon är
en nyfiken, kreativ själ som har nära till skratt. Ett skratt
som vi alla får ta del av och uppskattar. Att föra samman människor genom skapande verksamhet, bön och
samtal om andlig längtan, konst, kultur- och musik, är
hennes dröm. Varmt välkommen Susanne!

Robert Hedström, kyrkogårdschef
Robert Hedström är sedan 11 november vår nye kyrkogårdschef. Han har redan hunnit visa prov på både sitt
driv att genomföra och på sin ambition att färdigställa

- Mattias, vad betyder advent för dig?
- En härlig tid då vi får fokusera på det glada budskapet i Bibeln. Advent handlar såklart även mycket om
stämning och gemenskap. Det är en förberedelsetid inför julen, då vi får chansen att sprida kärlek och värme
på riktigt.

Advent - En tid av förväntan
I kyrkan är advent traditionellt en tid av fasta, förberedelse
och väntan inför firandet av Jesu födelse vid jul.
Kyrkoårets första dag
Ordet advent betyder (Herrens) ankomst och är en glad
tid när vi väntar på att fira Jesu födelse. Men advent är
mer än så. Den första söndagen i advent är kyrkoårets
första dag och det är även då vi känner att julen börjar
närma sig på riktigt.

Raul Wiberg, vaktmästare & diakoniassistent
Vår nye vaktmästare och diakoniassistent sedan
14 oktober i år, heter Raul Wiberg. Du som redan har
haft förmånen att möta honom, vet att han är en myck-

olika projekt. Dessutom har han låtit oss alla veta att
Färjestad är laget med stort L. När Robert inte är på
jobbet så pysslar han gärna i sommarstugan och han
följer dessutom självklart favoritlaget. Roberts strävan
och dröm är att göra sitt allra bästa för Ovansjö-Järbo
pastorat, vilket vi är helt övertygade om att han kommer fortsätta att göra.
Varmt välkommen Robert!

Tro och tradition
Vi ser adventsstjärnor tändas i fönstren och många
människor tänder ett adventsljus den första söndagen
i advent, och därefter ytterligare ett ljus varje söndag
fram till och med julafton. Adventsljusstaken kommer
av en gammal tradition, då folk tände ljus i fönstren på
juldagens morgon. Detta för att lysa upp vägen för dem
som begav sig till julottan.

- Robert, vad betyder advent för dig?
- Mys och gemenskap.

Carolina Thorell, diakon
Carolina Thorell, så heter vår nya diakon. Precis som
Susanne, tillträdde Carolina sin tjänst hos oss den 18
november. Förutom sitt yrke som diakon är Carolina
både författare och konstnär. Två professioner som
hon har en stark kärleksrelation till. Hon är en kreativ
person som tycker om att lyssna och inspirera. Hennes
förmåga att fördjupa sig är en talang som vi sätter stort
värde på. När Carolina har behov av rekreation och helande tar hon sig till barndomens fäbodstuga i skogen.
Där kan hon visualisera och begrunda sin vision, som
hon delar med Gustaf Fröding: ”Ty fram genom långliga
strider/det skådas väl bättre tider/då ingen är ond och ingen är god/utan vandra tillsammans i livets flod/och räcka

Raul &
Mattias

Foto: Carin Zetterberg

- Susanne, vad betyder advent för dig?
- Det är en viktig förberedelsetid, både inre och yttre i
väntan på det firande som julen kommer med. Jag och
barnen pysslar, pyntar, gör godis och lagar mat. Men
jag tar mig även tid att läsa, vila och vänta in med ljus
och musik.

- Raul, vad betyder advent för dig?
- Advent är en väntan på det Stora som komma skall.
En förhoppning om att stora snöflingor faller, tända
ljus och doften av pepparkakor… ”O mänsklighet, ställ
dörr´n på glänt- det är advent, det är ADVENT!”

Några av er har redan hunnit lära känna Mattias Larsson, som sedan den 1 augusti i år är vår nye församlingspedagog. Något vi är mycket glada över. Mattias
är en pratglad och öppen kille, som det är lätt nå.
Han har många järn i elden även utanför arbetet.
Man kan se honom åka slalom med barnen på vintern,
möta honom som ledare på Friskis & Svettis, träffa
honom ute i naturen eller se honom pyssla med någon
teknikpryl. Förutom många arbetsrelaterade drömmar
och visioner, ser Mattias mer än gärna sig själv och
familjen i en elbil i framtiden. Varmt välkommen, än en
gång Mattias!

Hektisk tid
Med alla seder och bruk har advent numera blivit en
ganska hektisk form av nedräkning inför julen. Det
kanske inte alltid är den tid av lugn, stillhet och glädjerik
förväntan, som vi borde unna oss. Oavsett om du själv
befinner dig mitt i julhetsen eller om du står på sidan
om, så påverkas nog de flesta av jäktandet kring julen.
Under de fyra veckorna i advent tar vi därför tillsammans en välbehövlig paus från julstök, stress och iver
när vi möts i kyrkan. Kanhända är det just friden och
lugnet som sakta sänker sig i takt med att dagarna
närmar sig jul, som gör advent till en av kyrkans mest
populära helger. Tillsammans inväntar vi julen, vi sjunger, tänder ljus, äter pepparkakor, läser bibeltexter och
förenas i både tro och tradition.
Advent är en tid fylld av förväntan.

Ovansjö - Järbo Pastorat
OVANSJÖ FÖRSAMLING
Ovansjövägen 232
812 40 Kungsgården
Telefon..................................................................................0290-370 15
Expeditionstider: måndag, onsdag, torsdag,
10.00 –12.00. tisdagar, 13.00 - 5.00.
Birgittagården
Husmor Rigmor Olsson................................................072-535 04 55
JÄRBO FÖRSAMLING
Järbovägen 986
811 71 Järbo
Församlingsgården
Telefon..................................................................................0290-712 23
PRÄSTER
Kyrkoherde och präst
Carin Zetterberg.............................................................072-506 78 33
FÖRSAMLINGSGÅRDEN i Järbo och
STENSÄTRAKYRKAN
Präst Mikael Wistrand...................................................072-506 78 40
STORVIKS KYRKA
Präst (vakant tjänst)
DIAKONI
Chef för diakoni, barn- och ungdomsverksamhet
Susanne Karlsson...........................................................072-506 78 30
BIRGITTAGÅRDEN i Kungsgården
Diakoniassistent Raul Wiberg......................................072-506 78 29
Diakoniassistent Bente Calundann Petersen
(tjänstledig), .....................................................................072-506 78 42
FÖRSAMLINGSGÅRDEN i Järbo
Diakon Carolina Thorell................................................072-506 78 24
KYRKOMUSIKER
Birgitta Hamberg (tjänstledig).....................................072-506 78 34
Linda Hansson................................................................072-506 78 48
Åsa Åberg.........................................................................072-506 78 25
BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Musikterapeut Liselott Hessler...................................070-568 73 15
STORVIKS KYRKA
Mattias Larsson..............................................................072-506 78 22
(ansvarar för konfirmand- och ungdomsverksamheten)
Kicki Wikblom..................................................................072-506 78 23
(även Öppet hus på Familjecentralen i Storvik)
BIRGITTAGÅRDEN i Kungsgården och
FÖRSAMLINGSGÅRDEN i Järbo
Maria Malmqvist.............................................................072-506 78 46
Eva Olsson.......................................................................072-506 78 43
STENSÄTRAKYRKAN
Anette Sikström..............................................................072-506 78 28
KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN (Birgittagården)
Telefon.................................................................................0290-375 81
Inga-Maj Lundgren Björk.............................................070-653 75 81
Öppettider: måndag, onsdag, torsdag,10:00 - 12:00
tisdagar, 13:00 - 15:00.
KYRKOGÅRDEN
Kyrkogårdschef Robert Hedström............................072-506 78 45
E-post: ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo
Facebooksida: www.facebook.com/ovansjojarbopastorat/

Gruppförsändelse till alla hushåll. Ansvarig utgivare: Carin Zetterberg, kyrkoherde.

