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RESMÅL: ”Mitt i livet

öppen mot framtiden”
I höstas var det kyrkoval och nu har dörrarna stängts och ett nytt kyrkoråd i
Stora Tuna församling har tagit plats.
Svenska kyrkan i Borlänge är en kyrka
mitt i livet och öppen mot framtiden. Alla
människors lika och unika värde bekräftas och försvaras i ord och handling. Vi
finns här mitt i livet där Borlängeborna
växer och lär. Vi står upp för människors
lika värde och vi verkar för det goda och
hållbara samhället.
Svenska kyrkan i Borlänge har antagit
inriktningsmål för resan: ”Mitt i livet
öppen mot framtiden” för kommande
mandatperiod.

• Gudstjänst
I gudstjänsten vill vi skapa rum och
rymd för människors möten.
• Undervisning
I undervisningen vill vi skapa möten,
där vi kan söka, dela, lära och utvecklas.

• Begravningsverksamhet
Begravningsverksamheten vill vi
utveckla så att den utgör en helande
miljö som stöder sörjande och ger
förutsättning för stilla ro och meditation. Vi tillgodoser behovet av gravplatser av allmänt förekommande slag
samt gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.
Svenska kyrkan i Borlänge är oerhört
viktig i dagens samhälle för människor i
vår tid. Under hösten kommer färdplanen, alltså församlingsinstruktionen, att
revideras och vi jobbar ständigt mot att
vara en kyrka i utveckling. En kyrka som
försöker att tolka och återspegla en kristen värdegrund i en öppen demokratisk
församling.
Ulla Nordlien
Ordförande i kyrkorådet
i Stora Tuna församling

• Diakoni
I diakonin vill vi stå upp för varje
människas unika värde och vara
samarbetspartners i byggandet
av ett gott samhälle.
• Mission
I missionen vill vi utifrån ett
lokalt och globalt perspektiv
skapa dialog och samverkan.

”Svenska kyrkan i Borlänge är
oerhört viktig i dagens samhälle
för människor i vår tid. Under
hösten kommer färdplanen,
alltså församlingsinstruktionen,
att revideras och vi jobbar
ständigt mot att vara en
kyrka i utveckling.”

Omslagsfoto: Peter Ebbesson
Redaktör vik: Peter Ebbesson
E-post:
stora-tuna.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkstöten ges ut av Stora Tuna
och Torsångs församlingar
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Pastorsexpedition och växel
Tel. 0243-663 55 / 663 62, 0243-663 50 vxl
Besöksadress: Hagakyrkan, Röda vägen 52
Postadress: Svenska kyrkan, 781 81 Borlänge

Vart är vi på väg?
”Om man inte vet var man ska
är det ingen idé att skynda sig.
Man vet ändå inte när man
kommer fram.” Det är ett citat
av Nalle Puh. Kloka
ord från en liten
björn. Trots
denna klokhet
stressar jag allt
för många gånger och visst vore
det skönt att ha
ett utstakat spår
att följa, särskilt
de gånger då jag
inte vet vart jag
är på väg och
varför.
Känns situationen igen?
Har du funderat över vilket
spår du befinner dig på och
vart du är på
väg? Det är i
alla fall vad det
här numret av
Kyrkstöten
letar svar på.
Vi kommer att få
läsa om hockeyspelaren
Jens Bergenström som
vann poängligan i hockeyallsvenskan för drygt ett år
sedan, som i år tvingades
lämna det vinnande spåret
och sätta sig själv på ett
sidospår, då han blev skadad.
Hur tacklar man en sådan
motgång och hur tar man sig
tillbaka?

Vi får också möta Margareta Skogsmark som arbetade
i nästan 50 år hos oss och
som nu växlat över till pensionsspåret.
Ulla
Nordlien
som är
ordförande i
kyrkorådet i
Stora Tuna
skriver här
till vänster
om vilken
framtid de
förtroendevalda spår.
Vi får
även möta
Johanna
Lundgren, en
tjej som ständigt befinner
sig på det
resande spåret och som
skriver om
vad hon
betraktar som
livskvalité.
Jag avslutar
med ännu ett citat från
den kloka björnen: ”Kom inte
för sent till det du vill komma i
tid till.”
Hoppas du får en trevlig
läsning och en GLAD PÅSK.
Peter Ebbesson
Vik. Informatör & Redaktör

Oikein hyvää
kevättä teille
kaikille!
Kovasti on toimintaa tänäkin
keväänä ja vauhti vain kiihtyy. Kevään aikana saamme
totuttuun tapaan nauttia pääsiäisestä ja muista tutuista kohtaamisista. Tervetuloa mukaan!
Sonja Virkkunen
Suomenkielisen
työn pappi
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”Jag har aldrig känt att nu stannar jag inte en dag till”
De sökte någon som hade läslig handstil och mitt första
uppdrag var att skriva om kyrkoböckerna. Så beskriver
Margareta Skogsmark början till det som blev en nästan
50 år lång tjänstgöring i Stora Tuna och Torsångs
församlingar.
– Det var en ren tillfällighet att jag hamnade där, jag hade
tänkt bli småskollärare, säger Margareta Skogsmark.
Hon tog realen våren 1959 därefter
var siktet inställt på att bli småskollärare och under en kortare period
jobbade hon som barnflicka i en
lärarfamilj.
I januari 1960 stämplade hon in på
pastorsexpeditionen i Stora Tuna
Prostgård blott 17 år gammal och
påbörjade ett nytt jobb som skrivbiträde, sedermera kyrkobokföringsassistent. Där blev hon kvar i
49 år, 10 månader och 20 dagar.
Hennes första uppdrag var att
skriva om kyrkoböckerna som då
skrevs om vart tionde år. Hennes
namnteckning i kyrkoböckerna är
inte bara historia utan också historisk, för 1960 var sista året de skrevs
om för hand. Därefter överfördes församlingsböckerna till lösbladssystem
och skrivmaskin användes. Idag
finner vi böckerna på Landsarkivet i
Uppsala.
– Jag är glad att jag stannade så länge, jag har alltid trivts
på jobbet och haft bra chefer.
Då Margareta Skogsmark
började arbeta var Erik Perers
kyrkoherde och totalt har hon
sett fyra kyrkoherdar gå och
komma.

kurs i kyrkobokföring från
Stiftsgården i Rättvik från 1977. På
intyget står det att hon på avslutningsprovet tagit 71 av 72 poäng
och uppnått i särklass bästa resultat.
1991 tar lokala skattemyndigheten över folkbokföringen och
Margareta söker ny tjänst där men
blir ombedd att stanna kvar på
pastorsexpeditionen.
– Jag trivdes bra med arbetet på
pastorsexpeditionen och har aldrig
känt att nu stannar jag inte en dag till.
Jag visste vad jag hade men inte vad
jag skulle få.
”Anti dator”

När jag ber Margareta se tillbaka
på sitt arbete och sammanfatta det

för mig svarar hon:
– Det har varit roligt, spännande
och utvecklande.
Och visst har hon fått vara med
om en utvecklande resa. Bläckpenna
med bläckhorn, reservoarpennan,
kulspetspennan, spritduplikator,
skrivmaskin och till sist ”den där
datorn”.
– Har jag lärt mig att hantera en
dator så kan alla det.
Har du något minne du minns
extra väl från din tid?
– På min namnsdag den 20 juli
1973 hade en av prästerna lagt en
anteckningslapp på mitt skrivbord.
På lappen stod det: ”På dig är det
ordning och reda, ”Majorskan” på
expedition. Och prästerna syns du
leda, med säker och mild pardon”.
Jag tog det positivt och lappen har
jag kvar hemma.
Att det varit ordning och reda på
Margareta är det nog ingen som
vågar säga emot. Mia Jonsson som
tar över stafettpinnen säger så här om
sin företrädare:
– Hon har varit ett enormt stöd
här och är väldigt kunnig. Det var alltid trevligt att jobba med Margareta
och vi kunde prata om både roliga
och allvarliga saker.

Margareta Skogsmark avtackades
för lång och trogen tjänst i Stora
Tuna kyrka den 22 november och i
julklapp fick hon ett pussel på den
bild som är tagen i kyrkan vid avtackningen. Sista pusselbiten på jobbet är
lagd och nu ser hon tjusningen i att ta
dagen som den kommer.
– Folk frågar vad jag ska göra nu?
Som om det jag gjort inte var värt
något. Måste man göra något brukar
jag svara.
Fast att ligga helt på latsidan blir
det inte.
– Att ha en aktivitet att göra om
dagen är lagom mycket. Jag har börjat
gå på gym och vattengympa och om
ekonomin tillåter ska jag roa mig lite
och bland annat finns en konsert
med Björn Skifs inbokad.
Text och bild: Peter Ebbesson

Margareta Skogsmark har sett
fyra kyrkoherdar gå och komma
• Erik Perers
• Carl-Erik Nordblad
• Anders Åkerlund
• Ann-Gerd Jansson

Förändring på många plan

Då Margareta började arbeta i
Prostgården var hon oftast
ensam där och på den tiden
skötte kyrkan även folkbokföringen. Men bara för att hon
var ensam fick hon inte göra allt.
– Att skriva i ministerialböckerna, födelse- och dopbok, konfirmationsbok, lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok, fick enbart prästen göra.
Åren gick och Margareta fick åka
på kurser. Hösten 1968 blev hon
medgiven rätten att på eget ansvar
göra utdrag ur och föra anteckningar
i kyrkoböckerna. Vid intervjun visar
hon upp ett förordnande som hon
fick från domkapitlet där detta intygas.
Hon visar mig även ett intyg från en
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Margareta Skogmark bland annat ska roa sig med vattengympa.
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Att finna
det positiva i
en motgång
Karriären är på topp, du producerar i snitt en poäng per match, men plötsligt sätter en
skada stopp. Du tvingas till operation och samma dag som seriepremiären äger rum
ligger du på operationsbordet. Hur hittar du tillbaka till det vinnande spåret och hur
påverkar det dig själv. Möt Jens Bergenström.
I slutet av förra säsongen tvingades
Jens Bergenström kasta in handduken
på grund av en känning i axeln och en
vecka innan seriepremiären i år kom
ett av hans tyngsta besked i karriären.
Efter ett antal röntgenbilder tvingades
han till en operation. Läkarens dom
löd:” Det kommer att krävas sex
månaders rehabilitering” och Jens riskerade att missa hela säsongen.
Samma dag som seriestarten av
hockeyallsvenskan drog igång låg han
på operationsbordet.
– Det var ett tråkigt besked. Men
jag är inte den som gräver ner mig och
jag försöker hitta det positiva i andra
saker.
Med en enorm envishet och stor
disciplin trotsade han läkarens dom
och målet var att spela match redan
efter två och en halv månad. Ett mål
han uppnådde och den 2 januari spelade han sin första match för säsongen.
– Efter två veckor började jag träna
lätt och i början blev det mycket cykling och promenader.
Hur hittade du positiva saker i
annat då du var sjukskriven?
– Jag förbjöd mig själv till att sitta
still. Jag var ute och träffade folk, var
på sponsorträffar och träffade väldigt
många nya människor, samt bloggade
för Dalarnas tidningar.
– Men självklart fanns det även
jobbiga stunder som när vi exempelvis förlorade och jag gärna velat varit
på isen och hjälpt till.
Du funderade aldrig på att lägga av
då du fick läkarens dom?
– Det finns inte i min värld, jag är
född med envishet på gott och ont. I
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Leksand har vi även jobbat en hel del
med mentalträning genom åren jag
spelat där, vilket jag kände att jag
hade nytta av nu.
Ett enkelt beslut

Jens Bergenström är uppvuxen i Borlänge och inom familjen har idrott alltid varit ett stort ämne. Både morfar
och morbror var hockeyspelare och
Jens minns att han såg sin första
hockeymatch då han var 5 år.
Då han var 8 år snörde han på sig
skridskorna och började spela för
hockeyklubben HC Dobel i
Borlänge. Åren gick och när han var
19 år blev han värvad av Mörrum och
flyttlasset gick till Karlshamn.
– Det var en nyttig period i mitt liv.
Att flytta 60 mil hemifrån och plötsligt skulle jag bo själv och klara allt på
egen hand.
Säsongen 2003, då Jens är 22 år, får
han sitt definitiva genombrott. Han
gör 52 poäng på 45 matcher. När
säsongen är slut blir han värvad av
Leksand.
– För mig som är från Dalarna har
det alltid varit en dröm att spela för
Leksand och nu fick jag chansen.
Året 2008 är poängmaskinen
Bergenström igång igen och gör 58
poäng på 41 spelade matcher och
vinner utmärkelsen allsvenskans
bästa poängplockare.
– Det var såklart väldigt roligt, men
också glädjande att klara av det i
Leksand med tanke på att där spelat
en hel del kända profiler genom åren.
Med ett facit på i snitt över en
poäng per match fick andra klubbar

upp ögonen för Bergenström, men
han valde att skriva på ett treårskontrakt mitt i säsongen med Leksand.
– Jag kunde i stort sett spelat i vilken elitserieklubb jag ville och hade
en del konkreta anbud.
Varför valde du att stanna i
Leksand?
– Jag trivs bra här med närheten
till familj och vänner och min fru har
ett bra jobb här i Borlänge, så för mig
var det ett enkelt beslut.
En hypotetisk fråga är att du kunde
tjänat mer pengar om du exempelvis
spelat i Färjestad, vad betyder
pengar för dig?

– Inte lika mycket som social
trygghet.
En positiv syn på livet

En gemensam bekant till familjen
som Jens brukar besöka lever med
sjukdomen ALS. Besöken har fått
honom att se på livet från ett annat
perspektiv.
– Den livsglädje som den här personen ger ifrån sig är obeskrivlig. Det har
fått mig att se det positiva här i livet
istället för det negativa. Jag försöker se
möjligheterna och njuta av varje dag.
Jens Bergenström ser även Borlänge
som möjligheternas stad och att Gud
måste varit på sitt bästa humör när han
skapade staden.
– Jag gillar inte den mediabild som
skildrats av Borlänge den senaste 10
åren där det oftast bara skrivs negativa
saker om staden. För mig är det en
vacker stad där det finns massor av
möjligheter.
– Du kan åka skidor och njuta av

vacker natur, vi har Kupolen där det
mesta finns och en väldigt bra musikfestival.
Varje morgon sätter han sig i bilen
för att köra till Leksand för ett träningspass och givetvis blir det en del
träning och löpning även på hemmaplan. Ibland händer det att han
passerar Stora Tuna kyrka då han är
ute och springer och då kan det
hända att han stannar till.
– Det är en otroligt vacker vy då
jag ser kyrkan och ser solen går ned
bakom. Jag gillar kyrkor och besöker
dem alltid då jag är på semester
utomlands.
Är du medlem i Svenska kyrkan?
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OPTIMISTEN. Jens Bergenström var inne på det vinnande spåret då han vann
poängligan för drygt ett år sen. I år har han varit skadad större delen av säsongen och
fann då positiva saker i annat än hockey.

2003-2004 Mörrum Allsvenskan
Leksand Elitserien
2004-2005 Leksand Allsvenskan
Leksand J20 SuperElit
2005-2006 Leksand Elitserien
2006-2007 SaiPa
SM-Liiga
Leksand Allsvenskan
2007-2008 Leksand Allsvenskan
2008-2009 Leksand Allsvenskan

SPM Mål
45 31
3
0
44 11
2
3
49
8
21
2
25 10
41 29
41 17

AssPoäng Kvalserien ES
21 52 |
0 0 |
10 21 | Kvalserien ES
2 5 |
4 12 |Kvalserien ES
3 5 |
19 29 |Kvalserien ES
29 58 | Kvalserien ES
27 44 |Kvalserien ES

10 0 1 1
10 6 2 8
10 4 1 5
10 0 2 2
5 0 1 1

SPM= spelade matcher
Källa: www.eliteprospect.com

JENS BERGENSTRÖM
– Ja det är jag. Jag vill gärna utnyttja dop och bröllop och allt det fina
som kyrkan har att erbjuda.
Återtåget växlar in på spår…

Jens Bergenströms mål då han skrev
på ett nytt kontrakt var att han skulle
spela elitseriehockey med Leksand.
Nu har en ny kvalserie precis börjat
och ett nytt återtåg ska ta Leksand till
Elitserien.
– I år kommer det att gå vägen. Jag
har varit med förr, både då vi lyckats
och misslyckats. Det som talar för oss i
år är att vi har en bättre defensiv och
två bra målvakter, varav en har visat att
han kommer att spika igen totalt.
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Hur går det för Jens Bergenström i
år?

– Jag måste förstå att jag inte spelat match på ett bra tag, så nu försöker jag hitta formen igen och känner
att det blir bättre och bättre efter varje
match. Men givetvis så siktar jag på
att det ska bli så bra som möjligt och
visst vore det enormt kul om jag fick
chansen att dra på mig den blågula
tröjan en dag.
Söndagen den 11 april spelas sista
omgången av kvalserien och då står
det klart vilket spår Leksand och Jens
växlar in på nästa säsong.

LÄSER: Böcker
SER: En morgon när
solen går upp och snön
har fryst fast i träden
– det är vackert!
ÄTER: Pasta
MOTTO: Lev livet!

Text & bild: Peter Ebbesson
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Andra chansen!
Vid nyår i mörkaste januari längtar vi

efter en nystart i livet. Vi lovar oss själva att sluta röka, börja träna och ha
mer tid för barnen. Vi ska avskaffa
gamla dåliga vanor, skaffa nya, bättre,
och bli En Ny Människa. Nyårsdagen
kommer och vi sätter igång!
Första veckan känns härlig, det är
spännande att bli En Ny Människa,
med nya bättre vanor. Andra veckan
gör vi första undantaget, kanske tänder den första återfallsciggen och sen
hamnar vi snabbt i vardagsträsket
igen. Träningen hoppar vi över, barnen hinner vi inte med och på måndagsmorgonen den tredje veckan är
det plötsligt Den Gamla Människan
som stirrar tillbaka i badrumsspegeln.
Bokstavligen. Vi resignerar och lever
genom vintern som otränade rökare
med för lite tid för sina barn. Vi accepterar att vi får leva med Den Gamla
Människan ett tag till.
Ändå finns det trots allt hopp, för
med vårljuset kommer påsken och
Andra Chansen. Påskens budskap är

förlåtelse och nytt liv. Gud ger oss en
Andra Chans! Genom Jesus död på
korset och genom hans uppståndelse
från de döda får vi Guds förlåtelse,
evigt liv och möjlighet att bli En Ny
Människa trots allt. Vi behöver inte
prestera så mycket för att duga, Gud
möter oss med kärlek och älskar oss
precis som vi är, utan krav på att vi ska
hålla våra nyårslöften.
Vi får en andra chans att göra allt rätt,
och misslyckas vi så är vi förlåtna.
Genom Jesus seger över döden får vi
evigt liv, det kan man verkligen kalla
en andra chans! Ingen behöver vara
perfekt för att få Guds kärlek. Påsken
är Andra chansen, livets chans, möjligheten att leva i Guds kärlek och förlåtelse med Jesu liv som föredöme och
möjligheten att bli en Ny Människa
med ett nytt, evigt liv i Kristus.

Johanna Annersten
Församlingspedagog

dagko
oll
spänning • äventyr • frilufstliv

Går du i Årskurs 1 – 6?
Vill du…
• Träffa nya kompisar
• Uppleva lite spänning och äventyr
• Prova på friluftsliv
• Ha roligt på sommarlovet
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Passionsspelet är…
”Världens största berättelse” om Jesu sista dagar
med sina lärjungar. Den kristna kyrkan har genom
årtusendena förmedlat denna berättelse till nya generationer genom läsning, drama, musik och konst.
Passionsspelet i Oberammergau, som ges vart tionde
år, är det i särklass mest besökta dramat, men passionsspel uppförs i varierad form på otaliga platser
världen över.
Du som själv har erfarenheter och kunskaper att
förmedla är välkommen att dela med dig och du som
vill lyssna och samtala är välkommen.

Välkommen på
stickkafé
i Hagakyrkan
Måndagar
13.30 - 16.00

VÅGRÄTT
1. Assisterar regissören
8. Gjorde soldat i fält
9. Vårt innehåller å, ä och ö
10. Borlänges berömda
tenor
11. Platträtt
12. Skrivs med
Tunabyggen
16. Att åka i på spåret
18. Flög med öronen
19. Ett nyttigare, smakhöjande alternativ
20. Overklig
21. Författande Nilsson

Konstruktör:
Jon Johansson
egmanhorn@hotmail.com

LODRÄTT
2. Kanadensisk stad, där
Tomas Forslund spelat





Onsdagen 31/3 - 19.00 i Jakobs kapell
Arrangör:
Studieförbundet SENSUS och Svenska kyrkan i
Borlänge. För mer information: Anders Litborn.
Telefon 070-676 83 35.

Lös korsordet och vinn
en hemlig bok. Senast 9
april vill vi ha ditt svar.
Märk kuvertet med
”Kyrkstöten”
Svenska kyrkan Borlänge,
781 81 Borlänge





Passionsspelet i Oberammergau –
ögonblicksbilder, musik från
spelet & bildspel.

Kryssa med Kyrkstöten





… då ska du boka Dagkollo
i Norr Amsberg
Kostnad: 250 kr/person
När: Gå in på vår hemsida för att kolla
när det är dags för just din skola att
delta. (anmälningsblanketter skickas ut
till alla låg-och mellanstadieskolor i
Borlänge under v 13, så håll utkik)
Anmälan kan även göras till
borlange.anmalan@svenskakyrkan.se
eller Svenska kyrkan Borlänge,
781 81 Borlänge
För mer information
www.svenskakyrkan.se/borlange
eller kontakta:
Lena Sevdin Lund, 0243 – 663 94

Välkommen
att delta i
passionsspelet

ishockey
3. Där Vasa låg i hölasset
4. Måhända en värdefull
väska?
5. Visas för konduktör vid
resa på spåret
6. En sådan har även det
vackraste myntet
7. Är väl påskmiddagen?
12. Gitarrlegend som Clas
Yngström med framgång
tolkat
13. Har kanske smitit från
Hall?
14. Iggy Pop's grupp, som
uppträtt på Peace & Love
15. Här görs inköp
17. Vill man väl sin käresta?
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VÄLKOMMEN TILL VÅRENS AKTIVITETER
MÅNDAGEN 29/3
Hagakyrkan
19.00, Meditation.
Ansvarig: Lisbet Lindholm, diakon.
Kvarnsvedens kyrka
19.00, ”Stilla stund”. Tid för paus, eftertanke, bön och musik. Präst: Gunnbritt Käck.
TISDAGEN 30/3
Kvarnsvedens kyrka
19.00, ”Stilla stund”. Tid för paus, eftertanke, bön och musik. Präst: Gunnbritt Käck.
ONSDAGEN 31/3
Kvarnsvedens kyrka
19.00, ”Stilla stund”. Tid för paus, eftertanke, bön och musik. Präst: Gunnbritt Käck.
Jakobs kapell
19.00, Passionsspelet i Oberammergau –
ögonblicksbilder, musik från spelet och
bildspel.
SKÄRTORSDAGEN 1/4
Hagakyrkan
13.00, Finsk skärtorsdagsmässa.
Präst: Sonja Virkkunen.
19.00, Skärtorsdagsmässa.
Musik: Lotta Grane, flöjt
Präst: Mattias Rådbo.
Hagbacksgården
14.00, Mässa. Präst: Kerstin Reinerstedt.
Hällsjöhemmet
13.00, Mässa. Präst: Mattias Rådbo.
Gläntan
14.30, Mässa. Präst: Mattias Rådbo.
Jakobs kapell
19.00, Skärtorsdagsmässa. Musik: Eva
Lövgren. Präst: Anders Litborn.
Kvarnsvedens kyrka
19.00, Skärtorsdagsmässa med ”stilla
stund”. Präst: Gunnbritt Käck.
Stora Tuna Kyrka
19.00, ”Den kärlek du till världen bar”. Skärtorsdagsmässa. Musik: Anita Sundmark.
Präst: Mats Cedergren.
Tunagården
14.00, Skärtorsdagsmässa. Musik: Anita
Sundmark. Präst: Matas Cedergren.
Torsångs kyrka
19.00, ”Den kärlek du till världen bar”. Skärtorsdagsmässa. Musik: Helene Larsson m.fl.
Präst: Ann-Gerd Jansson.
Väster Tuna kapell
19.00, Skärtorsdagsmässa.
Präst: Kerstin Reinerstedt.
LÅNGFREDAGEN 2/4
Amsbergs kapell
11.00, Långfredagsgudstjänst med ”stilla
stund”. Präst: Gunbritt Käck.
Hagakyrkan
11.00, Långfredagsgudstjänst. Musik: Mats
Nyström, sång. Präst: Mattias Rådbo.
Jakobs kapell
10.00, Via Dolorosa. Texter av Bo Setterlind. Jakobskören. Präst: Christina Andersson, EFS.
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Stora Tuna kyrka
11.00, Långfredagsgudstjänst. Musik: Stora
Tuna kammarkör. Präst: Mats Cedergren.
Torsångs kyrka
15.00, Pergolesis ”Stabat Mater”. Karin
Higberg och Anneli Lindfors, sång.
Stråkensemble. Präst: Mats Cedergren.
Väster Tuna kapell
11.00, Långfredagsgudstjänst. Musik:
Kyrkokören. Präst: Petter Karlsson.
PÅSKAFTON 3/4
Amsbergs kapell
23.00, Påsknattsmässa. Präst: Gunbritt
Käck.
Torsångs kyrka
23.00, Påsknattsmässa. Musik: Kyrkokören
och musiker. Präst: Mats Cedergren.
PÅSKDAGEN 4/4
Jakobs kapell
10.00, Påskdagsmässa med doperinran.
Ulla Mats, diakon. Musik: Charlotte Liss,
cello. Camilla Liss, flöjt och sång.
Präst: Christina Andersson, EFS.
Kvarnsvedens kyrka
11.00, Påskdagsgudstjänst. Vi samlas utanför kyrkan och går in under klockringning
och orgelmusik. Altaret kläds, ljusen och
påskliljorna lyser upp. Präst: Gunnbritt
Käck. Efteråt serveras påsklunch till självkostnadspris.
Stora Tuna kyrka
10.00, Påskdagsmässa. Musik: Stora Tuna
kammarkör, Gunilla Norström, trumpet.
Präst: Ann-Gerd Jansson, Mats Cedergren,
Mattias Rådbo & Petter Karlsson. Efteråt
serveras påsklunch i Prostgården. Anmälan
till lunchen görs till pastorsexp. senast
30/3. 0243 – 663 55. Pris 50 kr.
MÅNDAGEN 5/4
Hagakyrkan
18.00, Påskens sånger och psalmer.
Musik: Bengt Fredriksson, sång, Alexander
Lind, trumpet. Präst: Kerstin Reinerstedt.
Stora Tuna kyrka
11.00, Ekumenisk gudstjänst.
Musik: Frälsningsarméns musikkår, ledare
Bengt Olof Johansson. Präst: Mattias
Rådbo & Christina Andersson, EFS.
TISDAGEN 5/4
Jakobs kapell
11.30, Sopplunch.
TORSDAGEN 8/4
Hagakyrkan
12.00, Sopplunch.
SÖNDAGEN 11/4
Hagakyrkan
11.00, Mässa. Präst: Kerstin Reinerstedt.
Jakobs kapell
10.00, Gudstjänst. Ingrid
Litborn, violin. Avtackning av kyrkvärd Kaj
Lund. Präst: Christina Andersson, EFS.

Stora Tuna kyrka
11.00, Gudstjänst. Präst: Mats Bergman.
Torsångs kyrka
18.00, Temagudstjänst – ”En vandring
genom himlaspelet” med Martin Lindström.
Musik: Torsångs kyrkokör. Helen Larsson,
orgel. Präst: Petter Karlsson.
MÅNDAGEN 12/4
Hagakyrkan
19.00, Meditation.
Ansvarig: Lisbet Lindholm, diakon.
SÖNDAGEN 18/4
Amsbergs kapell
11.00, Familjegudstjänst – ”Ju mer vi är tillsammans”. Präst: Gunbritt Käck.
Hagakyrkan
18.00, Musikgudstjänst.
Präst: Mattias Rådbo.
Jakobs kapell
10.00, Gudstjänst.
Präst: Christina Andersson, EFS.
Stora Tuna kyrka
11.00, Mässa. Präst: Ann-Gerd Jansson.
18.00, Omkring vigseln. Presentation av
bröllopsmusik sånger och psalmer. Anita
Sundmark, kyrkomusiker. Präst: Ann-Gerd
Jansson & Mats Cedergren.
Torsångs kyrka
10.00, Familjegudstjänst med Torsångs IF.
Präst: Mats Cedergren.
Väster Tuna kapell
11.00, Mässa. Präst: Mattias Rådbo.
ONSDAGEN 21/4
Jakobs kapell
11.30, Sopplunch.
TORSDAGEN 22/4
Hagakyrkan
12.00, Sopplunch.
Jakobs kapell
20.00, Veckomässa. Präst: Anders Litborn.
FREDAGEN 23/4
Hagakyrkan
19.00, Sinnesrogudstjänst. Präst: Ann-Gerd
Jansson. Kaffe serveras från klockan 18.00.
SÖNDAGEN 25/4
Hagakyrkan
11.00, Gudstjänst med små och stora.
Präst: Anders Litborn.
Jakobs kapell
10.00, Mässa.
Präst: Luisfran Rodriguez-Pérez.
Kvarnsvedens kyrka
18.00, Musikgudstjänst.
Präst: Anders Litborn.
Stora Tuna kyrka
11.00, Gudstjänst. Präst: Björn Nordlund.
Torsångs kyrka
10.00, Mässa. Präst: Mats Bergman.
16.00, Musikcafé med Tunakören i Torsångs
församlingshem.

MÅNDAGEN 26/4
Hagakyrkan
19.00, Meditation.
Ansvarig: Lisbet Lindholm, diakon.
VALBORGSMÄSSOAFTON 30/4
Torsångs kyrka
21.00, Valborgsmässfirande på idrottsplatsen i Torsång. Vi grillar korv och TunaTorsångskören sjunger in våren. Tal och fyrverkeri. Brasan tänds klockan 21.00
SÖNDAGEN 2/5
Amsbergs kapell
11.00, Gudstjänst. Präst: Gunbritt Käck.
Hagakyrkan
18.00, Musikgudstjänst. Musik: Elever från
Borlänge musikskola under ledning av Gerd
Holmgren. Präst: Mattias Rådbo.
Jakobs kapell
10.00, Mässa. Präst: Anders Litborn.
Stora Tuna kyrka
11.00, Bygudstjänst, Södertuna.
Präst: Mats Cedergren.
Torsångs kyrka
10.00, Gudstjänst. Präst: Mattias Rådbo.
Väster Tuna Kapell
11.00, Mässa. Präst: Brith Fahlgren.
18.00, Musik i vårkväll. Musik: Kyrkokören
Avtackning av vaktmästare Lars Eklund.
Präst: Ann-Gerd Jansson, Mats Cedergren.

Suomenkielistä toimintaa
seurakunnassamme
KIIRASTORSTAI 1/4
Hagakirkossa
13.00, Kiirastorstain ehtoollisjumalanpalvelus. Sonja Virkkunen.
Kuoro. Kirkkokahvit.
TORSTAI 8/4
Hagakirkossa
14.00, Suomenkielistä toimintaa.
TORSTAI 15/4
Hagakirkossa
14.00, Suomenkielistä toimintaa.
TORSTAI 22/4
Hagakirkossa
12.00, Soppalounas.
TORSTAI 22/4
Hagakirkossa
14.00, Suomenkielistä toimintaa.
SUNNUNTAI 9/5
Hagakirkossa
13.00, Ehtoollisjumalanpalvelus. Sonja
Virkkunen. Kuoro. Äitienpäiväkahvit.
Jakobsgårdenin kappelissa
15.00, Äitienpäivän viettoa yhdessä
Suomi-seuran kanssa.
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”Tama fåglar längtar efter
frihet, vilda fåglar flyger…”
Vi hade en skylt i sittbrunnen på vår gamla segelbåt,

Kulla-II. Där stod texten ”tama fåglar längtar efter frihet,
vilda fåglar flyger”, och jag har ofta funderat och reflekterat runt dess innebörd.
För mig symboliserar det oss människor, hur vi väljer
våra vägar i livet och att göra det vi mår bra av. Vi måste
ha mål och delmål, finna det inom oss som gör oss glada,
som stärker oss och sedan lyckas locka fram det.
För mig är frihet något otroligt viktigt, det är något som
får mig att må bra och jag når fram till det genom mina
resor och upplevelser. Känslan av att ha världen som min
bakgård och att jag med målmedvetenhet kan ta mig vart
jag vill, är för mig berusande.
Fast frihet behöver inte bara vara att resa, jag tycker det
kan vara alla de val vi själva gör för vårt ego. Står man bara
och stampar, längtar bort och inte är nöjd med livet man
lever, då är frihet en bristvara och en förändring krävs.

Vilket är ditt
favoritspår?

För mig behöver det inte handla om radikala förändringar, det kan vara små saker som i grund och botten
handlar om något vi vill genomföra. För att lyckas med
detta behöver vi bestämma oss för att:
– Nu gör jag det. Inte imorgon eller nästa vecka utan
Nu!
Det finns nästan inga gränser för vad du kan göra. Visst
spelar pengar en stor roll, men vem har sagt att minnen för
livet endast kan fås genom att köpa dem? Livskvalitet
kanske inte alltid är att bo på 5-stjärnigt hotell, äta trerätters middag och dricka årgångsvin, utan snarare missar
du en massa saker då pengar kan leda dig förbi utmaningarna och upplevelserna.
På en av mina tidigare resor hade jag en väldigt låg budget
men jag levde därefter. Detta ledde mig längs stigar som
de med pengar inte kommer att gå. Jag hamnade nära
lokalbefolkningen och hade min ekonomiska situation
varit bättre så hade jag med största sannolikhet inte träffat
de människor jag träffade eller fått samma upplevelser.
Vi behöver idéer och mål men om inga av dem någonsin blir verkliga så tror jag att vår självkänsla blir skadad
och till slut ser vi de enklaste uppgifter som tunga.
Vi behöver uppmuntran från våra vänner och familj,
tron på att vi klarar det, viljan att försöka och sen 100 procent när det gäller.
Ni höjer er ribba i livskvalitet om ni genomför sådant
som ni mår bra av, er självkänsla blir starkare och ni växer
några centimeter på höjden, jag lovar! Besluta er för
något, tro på er själva, öppna dörren till er stängda bur,
bred ut era vingar och låt vinden föra er mot era mål!

Johanna Lundgren

Johanna Lundgren, 24 år
En tjej som ständigt befinner sig på det resande spåret
och som redan hunnit besöka ett 70-tal länder. Hennes
största resa var en sex år lång jordenruntsegling som hon
gjorde tillsammans med sin familj, därefter har hon rest
själv. Sedan augusti månad befinner hon sig i Australien
där hon jobbar på ett stall för galopphästar. I höst finns en
sex månader lång resa till Kambodja, Bali, Vietnamn och
Thailand planerad.

Sebastian Bengtsson, 17 år
– Det är vägen till träningen.
Jag spelar fotboll i ”Bullis” och
det är alltid skoj att komma till
träningen.

Lina Holm, 16 år
– Vägen till ett friskare liv.

Linnea Bäck, 17 år
– Då jag och min kompis sätter
oss på tåget till Stockholm för att
ha skoj tillsammans.

STORA TUNA KAMMARKÖR SÖKER DIG
Vi söker i första hand basar och tenorer men även några altar.
Vi sjunger en blandad repertoar och övar
på torsdagkvällar i Stora Tuna Prostgård från klockan 19.00.
kom med och dela sångglädjen med oss!
Är du intresserad eller har frågor, kontakta körledare Anita Sundmark
0243-663 92, 070-676 80 77, anita.sundmark@svenskakyrkan.se

Elias Eriksson, 15 år
– Spår ett på skivan Master of
Puppets.

