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When I wish upon a star…

I´M DREAMING OF
A WHITE CHRISTMAS
Varje år drömmer vi om en vit jul.
Vi har ett stort behov av att drömma. I sömnen drömmer vi. Men vi
behöver också dagdrömma, längta
och drömma oss bort från vardagens grå tristess. Drömma om
framtiden, om en livssituation, som
är bättre än den jag står i eller som
kan tillföra mig något nytt.
Drömma om fred på jorden. ”I have
a dream” sa Martin Luther King, en
dröm för den svarta befolkningen i
USA. I år får Obama Nobels fredspris.
”I natt jag drömde om att det var
fred på jord och alla krig var slut.”
Men drömmar kan slå in. Jag tänker
på änglahärens budskap till herdarna, vad de fick mottaga en gång i
den stjärnklara vinternatten, när de
låg ute och vaktade sin hjord.

Det är julens budskap till oss,
som vi inte bara kan drömma om,
utan en verklighet, en räddning för
mig och mina närmaste, för andra –
ja hela världen, oavsett om julen blir
grön eller vit.
En välsignad julhelg!
Mats Cedergren
Präst, Svenska kyrkan Borlänge
Stora Tuna-Torsångs distriktet

Plötsligt blev det alldeles ljust
omkring dem. ”Ära åt Gud i höjden
och på jorden fred åt dem han har
utvalt.”

Omslagsfoto: Peter Ebbesson
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en ordlista finner du att det är
psykisk upplevelse som oftast
uppträder då du befinner dig i
djup sömn. Men självklart kan
det vara mycket mer. I det här
numret av Kyrkstöten får vi
träffa olika personer som
både förverkligat sina drömmar, undersökt vad som kan
vara det framtida drömjobbet
och vad nästa mål i karriären
önskas vara…
Trevlig läsning och God
Jul. Jag avslutar med ett citat
från Walt Disney; ”Alla våra
drömmar kan uppfyllas om vi
har modet att uppfylla dem.”
Peter Ebbesson
Vik. Informatör & Redaktör

Rakkaat ystävät!

En frälsare hade fötts, en räddare som folket väntat på århundraden, ett barn, en kung, som blivit
född. Ett barn som kom med kärlekens makt och som vill övervinna
allt det onda.

Kyrkstöten ges ut av Stora Tuna
och Torsångs församlingar

och får oss berättat om
Pinocchios och tjuren Ferdinands drömmar. Men låt
oss backa bandet några månader. Efter en sensommardag
då jag legat på stranden och
solat och drömt mig bort om
hur min höst skulle bli snubblade jag över en artikel i
Lokaltidningen då jag kom
hem. Intervjun handlade
om den förre världsbacken
Kenny Jönsson och hur han
skulle ställa om livet från
världsstjärna till hockeypensionär och hur han skulle
överleva hösten. Kenny
Jönsson svarade:
– ”Jag har blivit rätt så bra
på att leva i nuet. Marie
Fredriksson sjunger ”det här
är den bästa dagen”. Så har jag
försökt leva i ett par år nu, att
varje dag ska bli den bästa.
Om man vaknar varje dag och
tänker så tror jag att man blir
lycklig.”
Hösten är nu över och för
somliga har den kanske kantats av fina höstfärger och för
andra tankar om sol, bad och
semester, men kanske även
om framtida drömmar och
det är just drömmar som detta
nummer av Kyrkstöten ska
handla om.
Slår du upp ordet dröm i

”Men drömmar kan slå in.
Jag tänker på änglahärens
budskap till herdarna…”

Ansv utg:

Ja snart sitter vi där i soffan

Dag Tuvelius

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

Kiitos kuluneesta syksystä, joka on pitänyt sisällään
sekä ilon hetkiä että surun tunteita. Jäämme kovasti
kaipaamaan kuoronjohtajaamme ja yhteistä rakasta
ystäväämme Lars Mobergia, jonka Herra niin yllättäen
kutsui luokseen. Muistamme häntä samalla rakkaudella, jota hän osoitti meille suomenkielisille pitkäaikaisella omistautumisellaan toiminnallemme. Hänen säveltämänsä virsi ”Nyt pelko pois” kaikuu tänä jouluna kaikissa
yhteisissä tilaisuuksissamme.
Oikein siunattua joulunaikaa
teille kaikille!
Sonja Virkkunen
Suomenkielisen työn pappi

Pastorsexpedition och växel
Tel. 0243-663 55 / 663 62, 0243-663 50 vxl
Besöksadress: Hagakyrkan, Röda vägen 52
Postadress: Svenska kyrkan, 781 81 Borlänge
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Att göra prao som präst
Då det blev dags att välja praoplats valde Linnéa Bjurell
att ta kontakt med sin konfirmationspräst Mattias
Rådbo. Att jobba med människor har länge funnits som
ett framtidsmål, men tankarna om att eventuellt bli präst
väcktes under sommarens konfirmationsläsning.
– Det var först då jag blev nyfiken på vad en präst gör,
berättar Linnéa Bjurell
Linnéa Bjurell är 15 år och går i nian

på Ornäs skola. När det blev dags att
bege sig ut för att praoa bestämde
hon sig för att kontakta sin konfirmationspräst Mattias Rådbo.
– Jag tyckte att det skulle vara skoj
att testa på och se vad en präst gör.
Linnéa konfirmerade sig i somras
och det var under sommaren som
även tankarna om att eventuellt bli
präst väcktes. Hennes framtida mål är
att jobba med människor och till hösten börjar hon förhoppningsvis gymnasieprogrammet;
”Människokunskap och ledarskap”
som är hennes första val.

– Jag vet att jag vill jobba med
människor i något sammanhang. För
mig passar det bättre att ha ett yrke
där jag får jobba mer praktiskt än teoretiskt. Jag vill vara kreativ och göra
saker för andra.
En del av livet
Under de tre dagarna som hon praoade fick hon vara med på ett dop, en
gudstjänst och en begravning.
Händelser som präglas av både glädje, sorg och allvar.
– Att jag fick vara med vid en
begravning är inget som är otäckt
eller skrämmande för mig. Jag har

släktingar som jobbar på en begravningsbyrå och ibland har jag hjälpt till
att ställa fram blommor och sånt. För
mig är det en naturlig del av livet.
Att arbeta som präst innebär bland
annat att träffa människor i olika livsskeden, både de som befinner sig i
glädje och i sorg.
– Jag tror att den viktigaste egenskapen för att bli präst är att kunna
lyssna och att vara förstående och att
kunna växla mellan att vara allvarlig
och lättsam. Om det gäller sorg till
exempel gäller det att mest finnas där
och lyssna och kanske inte ge så
många råd. Gäller det glädje, ja då är
det bara att vara glad.
En annan syn
Runt hennes hals dinglar ett avlångt
silversmycke med ordet kärlek. Ett
halsband hon fick när hon konfirmerades.
– Kärlek för mig är att det finns
någon som tycker om mig och älskar
mig för den jag är. Att det finns någon
som bryr sig och ger en närhet.
Hur är man en bra kompis?
– Du är ärlig och förstående, hjälp-

sam och tacksam. Något jag försöker
vara…
Linnéa har även en förmåga att
komma ihåg dikter och verser hon
läst i olika sammanhang. Bland annat
minns hon en text som fanns i den
konfirmandbok hon fick då hon gick
och läste i somras. ”Jag är fin för du
har skapat mig. Jag är dyrbar för du
älskar mig. Skön är jag i dina ögon, en
ädelsten i din hand. Därför kan det
kvitta om någon säger att jag är värdelös och dum. I mitt hjärta viskar du
sanningen: att jag är värd mer än
guld.”
– För mig säger den: att vad jag än
skulle göra så är jag värd guld ändå.
Vad lärde du dig när du praoade?
– Jag trodde att en präst mest stod
i kyrkan på söndagarna, men nu vet
jag att den gör så mycket mer och att
det här är något jag eventuellt kan
tänka mig i framtiden. Att vara präst
innebär att du träffar många människor i olika situationer och då gäller
det att finnas till på ett bra sätt, något
jag tror passar mig.
Text och bild: Peter Ebbesson

LINNÉA BJURELL, 15 år
LÄSER: Kärleksromaner
SER:
Greys Anatomy
ÄTER: Kyckling med ris
MOTTO: Tänk positivt så
löser sig allting.

Linnea Bjuerell, 15 år, valde att praoa en
vecka som präst. Nu har hon fått en annan
syn på vad en präst gör och i framtiden vill
hon arbeta med människor.
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ZILLAH

OM DRÖMMAR,
HOPP OCH JUL
Trolleri, sång och många
skratt. Det var vad barnen
fick uppleva då öppna
förskolan flyttade till
Galaxen för en dag under
Kyrkveckan. Nu lackar det
mot jul och Kyrkstöten
träffade Zillah och Totte för
att ta reda på hur de ska
fira jul. Möt Zillah och Totte.
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Då Zillah var 12 år anmälde hon sig
till en kurs i buktaleri, sex år senare
gjorde hon entré i tv-rutan i TV:4s
program ”Talang”.
– Att jag vann tävlingen och att
svenska folket ringde och röstade
på mig har jag ännu inte riktigt förstått. Det är det bästa som hänt mig i
hela livet. Zillah berättar att hon
alltid tyckt om att sjunga och under
sitt uppträdande på Galaxen
bjuds det på trolleri, sång och avslöjanden.
Tottes största önskan är att vara
med i Melodifestivalen något Zillah
på scen säger sig vara tveksam till.
– Totte vill jättegärna, men jag
tror det blir konstigt om vi skulle
göra det ihop. Men visst skulle det
vara en stor dröm att vara med.

Med en fin ballad så kanske…
Som ett barn vid julbordet
Då Totte gjort sitt avslöjande gör
Zillah sitt. Julsånger har redan börjat
ljuda från hennes högtalare.
– Min favorit jullåt är ”My grown
up christmas list” och hon börjar
sjunga: ”Do you remember me, I sat
upon your knee…”
Redan, men det är oktober nu?
– Ja, men den är så fin.
Hur ska du och Totte fira jul?
– Han ska fira med sina ap-kompisar och jag ska fira hos min mormor i Blekinge. Det blir det traditionella, vi ser på ”Kalle Anka”, ”Kan du
vissla Johanna” och äter julbord. Men
när det kommer till julbordet är jag
som ett barn. Äter mest köttbullar och

sånt och ingen sill.
Gröt då?
– Risgrynsgröt äter vi alltid på julaftons morgon med en mandel i. Den
som får mandeln får önska sig något.
Äter Totte gröt?
– Nej, han äter bananmos med ketchup.
Hur viktigt är det med julklappar?
– Jag är mycket för att ge, men känner inte att jag behöver få så mycket.
Vad önskar du dig i julklapp?
– Oj, vad svårt. Det skulle vara
saker som är bra att ha då jag flyttar
hemifrån.
…och vad vill Totte ha?
– Pengar. Han är kändis och de har
mycket pengar.
Går du i kyrkan vid jul?
– Jag har sjungit i kyrkokör då jag
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TACK FÖR ATT DU
KOM... NU BÖRJAR
PLANERINGEN FÖR
CECILIA ”ZILLAH” ANDRÉN, 20 ÅR
LÄSER: Deckare och tjejböcker
SER: Bonde söker fru
ÄTER: Tacos & japanska maträtter
MOTTO: She believed she could, so she did.
Citatet finns på på en tavla
som jag köpte i USA inför
Talang 2007. Den sitter på
min vägg hemma.
TOTTE, 3 år
LÄSER: Kan inte läsa
SER: Snygga ap-tjejer
ÄTER: Banan med ketchup
MOTTO: Jag är bäst – ingen
protest

Totte är bäst på det mesta,
särskilt trolleri. Här visar han 4åriga Julia hur ett riktigt trolleri
går till.

var mellan 9 – 16 år och på julaftons
morgon brukar vi alltid gå i kyrkan.
Totte blev kär
Under föreställningen fick 4-åriga
Julia komma upp på scenen och trolla med Zillah och Totte, varpå Totte
utbrister – ”Vad söt hon är, jag tror jag
är kär”.
Jag frågar Zillah vad ordet kärlek
betyder för henne.
– Det finns olika typer av kärlek,
men jag förknippar det med trygghet
och lycka.
Är Totte kär?
– Ja, han är kär hela tiden och har
massor av tjejer.
… är Zillah kär då?
– Nej, men jag önskar att jag var.
Temat för årets Kyrkvecka var hopp,

kyrkstöten | amos 6 . 2009

vilket för Zillah förknippas med något
man ska försöka ha hela tiden.
– Jag försöker vara hoppfull och
tänka positivt. Då ordnar sig faktiskt
det mesta.
Nästa avstamp för Zillah & Totte
blir en ny omgång av deras tv-program Ap-tv där de kommer att gästas
av bland andra Kevin Borg, Molly
Sandén och Peter Magnusson.
– Min önskan är att programmet
utvecklas och blir ett familjeprogram
som går på kvällen, nu sänds det på
söndagsmornar.
Du vann ”Talang”, så vad är en
talang för dig?
– Någon som har en förmåga utöver det vanliga och som har potential
att utveckla det till något stort.
Text och bild: Peter Ebbesson
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GRÖNT LJUS FÖR BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN I BORLÄNGE
På Svenska kyrkans hemsida kan
du se om din församling uppfyller
alla de etiska regler som ska följas
vid en begravning.
För Borlänge blir det grönt ljus på alla punkter.

I Borlänge finns tydliga rutiner angående vad
som ska följas vid exempelvis förvaring av
kistor, transport och grävning av grav. Inför
varje begravning och gravsättning utförs en
kontroll på 45 punkter som är framtagen av
kyrkogårdspersonalen och antagen av kyrkogårdsutskottet. Vill man ta del av vilka punkter
som följs, så finns protokollet på vår hemsida.
www.svenskakyrkan.se/borlange

På vår hemsida ger vi även svar på vilka etiska
regler vi tillämpar. Där ges svar på hur vi förvarar kistor, hur det kontrolleras att det är rätt
gravplats som grävs och hur hanteringen vid
själva gravsättningen utförs.
Här följer några förekommande frågor:
Hur ser lokalen för förvaring av kistor och
askor ut?
Frys- och kylrum samt urnförvaringsrum i
kapellbyggnadens källarplan på Norra griftegården. Vid Stora Tuna kyrkogård invigs 2010
ett nytt gravkapell med tillhörande kistföring.
Hur kontrolleras att det är rätt gravplats?
Med hjälp av gravskiss från gravboken jämförs
gravnummer med intilliggande gravvård.
Eventuellt tidigare gravsatta jämförs med
befintlig gravvård.
Hur grävs en kistgrav?
Huvuddelen av kistgravarna grävs med grävmaskin. I undantagsfall grävs gravarna för hand.
Dock stämpas alla gravar.
För att kontrollera om din församling uppföljer
alla punkter i kvalitetsförsäkran gå till
www.svenskakyrkan.se/kvalitetssakring och
sök upp din församling.

ETT LAST MED KUNSKAP
Tre av kyrkogårdens medarbetare fick en kylig
höstdag förmånen att ta maskinförarkort. Här
ser vi Anette Arvidsson vid ratten och instruktör
var Lennart Ernstzon från Maskin & ADR
Utbildarna AB. De övriga som deltog i utbildningen var Maria Psajd och Fredrik Johansson.

JUL TILLSAMMANS
Jul firar vi tillsammans i
Jakobsgården med julmat, sång
och musik.
När: Julafton .Tid: 13.00 – 16.00
Varmt välkomna önskar diakonerna
Ulla Zettergren och
Gun-Marie Heldestad
Anmälan görs till
pastorsexpeditionen
senast den 17 december
tel: 0243 – 663 55
6

Finskspråkig
verksamhet har
blivit bok
Året var 2007 och Ulla Hannelius var inbjuden till
Hagakyrkans finska torsdagsträffar för att berätta om
sin bok om krigsbarnet Maila och sin egen uppväxt i
Finland. Det är vid det tillfället hon gör sig bekant
med de åtta finska kvinnorna som brukar träffas varje
vecka i Hagakyrkan. Tillsammans har de alla en sak
gemensamt. De flydde från Finland för att komma till
drömlandet Sverige med drömmar om en bättre
framtid.
Ulla är finlandssvensk och uppväxt i staden
Uleåborg och har idag bott i Sverige i 50 år. Med
tiden tinade finskan bort, men den här kvällen blev
vändpunkten på en ny historia i hennes liv och så
även för de åtta kvinnorna.
Då Ulla berättat klart om sin bok var frågorna många

och det visade sig att en av kvinnorna bott i samma
finska stad som Ulla, flyttat till Stockholm vid samma
tidpunkt och att de båda även flyttat till Borlänge
samma år, dock hade de aldrig setts innan.
– Jag frågade mig själv, vem ska skriva deras historia och jag bestämde mig då för att lära mig finska
igen, började lyssna på finsk radio och slå i lexikon.
Sju av kvinnorna är alla födda innan vinterkriget
började år 1939 och i boken har de som vill fått fiktiva
namn. Kvinnan vid namn Helena är född 1962.
Hennes historia om hur hon kom till Sverige är fylld
av dramatik, tragedi och romantik. En historia som
börjar med hur hennes syster olyckligt går bort, hur
hon och hennes familj senare tvingas flytta till
Sverige och hur hon drömmer sig bort i den finska
tangon ”Satumaa” (Sagolandet).
När Helena kom till Sverige beslutade hon sig tidigt

för att hon skulle lära sig svenska. Det för att ingen
skulle kunna mobba henne för att hon inte kunde
svenska tänkte hon. Att hon nu fått kontakt med
kvinnorna på torsdagsträffarna och att Ulla skrivit
hennes historia är hon mycket glad över.
– Det är Gud som ser till att man möts på det här
sättet. Det är ingen annan än Gud som sköter det. Att
jag får vara med på torsdagsträffarna gör att jag får
praktisera min finska och att jag känner att jag hittat
tillbaka till min identitet och mitt modersmål.
Text och bild: Peter Ebbesson
Fotnot: Är du intresserad av att köpa boken
så säljs den genom Ulla Hannelius som nås
på telefonnummer 0243 – 80345.
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FIRA JUL MED OSS…
LÖRDAGEN 12/12
Hagakyrkan
15.00, ”De vackraste julsångerna på
finska”. Julgröt, kaffe och skinksmörgås.
Präst: Sonja Virkkunen.
Torsångs kyrka
18.00, Julkonsert med sånggruppen Pärlorna.
SÖNDAGEN 13/12
Hagakyrkan
11.00, Mässa. Präst: Petter Karlsson.
Kvarnsvedens kyrka
10.00, Temagudstjänst med luciatåg.
Kyrkkaffe. Vävstugan står för brödförsäljning. Präst: Gunbritt Käck.
Jakobs kapell
10.00, Gudstjänst. Präst: Peter Plars.
Stora Tuna kyrka
11.00, Gudstjänst. Paradiskören medverkar
under ledning av Bengt Fredriksson, samt
Bengt Granstram, orgel/piano.
Präst: Mats Cedergren.
18.00, Musikskolans Luciakonsert. (Entré)
Torsångs kyrka
10.00, Mässa. Präst: Birgitta From.

MÅNDAGEN 14/12
Hagakyrkan
19.00, Meditation. (Introduktion från
klockan 18.30)
Ansvarig: Lisbet Lindholm, diakon.
TORSDAGEN 17/12
Kvarnsvedens kyrka
18.00, ”Julens sånger”. Veterankören.
Dirigent: Sören Hult. Präst: Gunbritt Käck.
FREDAGEN 18/12
Hagakyrkan
19.00, ”Sinnesro i julbrådskan”. Gunilla
Gartzy,sång, Björn Sidén och Mikael Wikström,komp. Kaffe serveras från klockan
18.00. Präst: Ann-Gerd Jansson.
SÖNDAGEN, 20/12
Amsbergs kapell
11.00, Mässa. Präst: Mattias Rådbo.
Hagakyrkan
11.00, Gudstjänst. Präst: Kerstin Reinerstedt.
Jakobs kapell
10.00, Mariagudstjänst. Ulla Mats, Anders
Litborn och Jakobskören. Sång: Cathrin
Byberg. Dirigent: Eva Lövgren.
Stora Tuna kyrka
11.00, Gudstjänst. Präst: Björn Nordlund.
18.00, Julens sånger. Stora Tuna kammarkör,
Katharina Frogner Kockum, solist.
Dirigent: Inga Widell.
Torsångs kyrka
10.00, ”Vid krubban”. Barnkörerna. Varm
korv, glögg och pepparkakor.
Präst: Ann-Gerd Jansson.
Väster Tuna Kapell
11.00, Mässa. Präst: C-M Reinerstedt.
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ONSDAGEN 23/12
Hällsjöhemmet
13.30, Julbön. Präst: Brith Fahlgren.
JULAFTON 24/12
Kvarnsvedens kyrka
10.00, ”Vid krubban”. Präst: Gunbritt Käck.
23.00, Julnattsmässa. Midnattskören.
Präst: Gunbritt Käck.
Hagakyrkan
23.00, Midnattsmässa. Helene Reduth, piano
och Gunilla Gartzy, sång.
Präst: Petter Karlsson.
Jakobs kapell
10.30, Gudstjänst vid krubban, dockteater
och julspel. Linda Asp Forsell m.fl.
Präst: Anders Litborn.
Stora Tuna kyrka
10.00, ”Vid krubban”. Musik med Magdalena
Thors, Emilia Thurin-Melin, och Niclas
Eltenius. Präst: Ann-Gerd Jansson.
Tunagården
11.00, Julbön. Söder-Tuna Musikcirkel.
Präst: Mattias Rådbo.
17.00, Julbön. Operasångerskan Ulla Westlund, Eva Lövgren,piano/orgel.
Präst: Mats Cedergren & Ann-Gerd
Jansson.
23.00, Midnattsmässa. Jakobskören & Stora
Tuna kammarkör. Dirigent: Eva Lövgren.
Präst: Mats Cedergren & Ann-Gerd Jansson.
Torsångs kyrka
23.00, Midnattsmässa. Präst: Mattias Rådbo.
JULDAGEN 25/12
Amsbergs kapell
06.00, Julotta. Präst: Gunbritt Käck.
Jakobs kapell
07.00, Julotta. EFS-kören, Bo Liss,
trumpet. Präst: Peter Plars.
Stora Tuna kyrka
05.00, Julotta. Gustafskören. Dirigent:
Daniel Larsson. Präst: Björn Nordlund.
07.00, Finsk julotta. Finska kören.
Präst: Sonja Virkkunen.
Torsångs kyrka
06.00, Julotta. Präst: C-M Reinerstedt.
18.00, Julkonsert. Tuna-Torsångskören och
musiker Helene Larsson. Präst: Ann-Gerd
Jansson.
ANNANDAG JUL 26/12
Hagakyrkan
18.00, Musikgudstjänst. Operasångerskan
Ulla Westlund, Kurt Moszny, piano.
Präst: Brith Fahlgren.
Stora Tuna kyrka
11.00, Gudstjänst. Stefan Fahlgren, solosång. Präst: Kerstin Reinerstedt.
SÖNDAGEN 27/12
Stora Tuna kyrka
11.00, Gudstjänst. Präst: Brith Fahlgren.
Torsångs kyrka
18.00, ”Julens sånger och psalmer”. SvenErik Veijgården. Präst: Petter Karlsson.

NYÅRSAFTON 31/12
Kvarnsvedens kyrka
16.00, Nyårsbön. Präst: Birgitta From.
Stora Tuna kyrka
17.00, Nyårsbön. Sånggruppen Pärlorna.
Dirigent: Jean Larsson.
Präst: Mats Cedergren.
23.00, Nyårsvaka. Musik & sång. Nyårstal av
Mats Carlson, kanslichef, IK Brage.
Präst: Ann-Gerd Jansson.
Väster Tuna Kapell
18.00, Nyårsbön med mässa. Catrin Byberg,
sång. Präst: Mattias Rådbo.
NYÅRSDAGEN 1/1
Stora Tuna kyrka
18.00, Ekumenisk gudstjänst. Göran
Klemetz, sång. Präst: Ann-Gerd Jansson m.fl.
SÖNDAGEN 3/1
Amsbergs kapell
16.00, Mässa. Präst: Birgitta From.
Hagakyrkan
11.00 Mässa. Präst: Kerstin Reinerstedt.
Jakobs kapell
11.00 Mässa. Präst: Brith Fahlgren.
Stora Tuna kyrka
11.00, Gudstjänst. Präst: C-M Reinerstedt.
Torsångs kyrka
10.00, Gudstjänst. Präst: Birgitta From.
SÖNDAGEN 6/1
Jakobs kapell
10.00, Gudstjänst med vise män. Julia
Litborn, violin. Präst: Anders Litborn.
Haga kyrkan
11.00, Gudstjänst.
Präst: Kerstin Reinerstedt.
Stora Tuna kyrka
11.00, Mässa. Inga Widell, sång.
Präst: Birgitta From.
Väster Tuna Kapell
18.00, Musikgudstjänst. Kyrkokören Duo
Lätt. Christer Åström, Birgitta Eriksson, Klint
Kerstin Karlsson. Präst: Mattias Rådbo.

TULE VIETTÄMÄÄN
JOULUA KANSSAMME
Torstai 10/12
Hagakirkossa
14.00, Suomalaista toimintaa.
Lauantai 12/12.
Hagakirkossa
15.00, Kauneimmat joululaulut.
(Joulupuuro ja voileipäkahvit.)
Perjantai 25/12
Stora Tunan kirkossa
7.00 Jouluaamun hartaus.
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Att förverkliga sin dröm
Alla har vi väl något vi drömmer om att få göra eller
uppleva, en del kanske drömmer om att få åka till ett
varmt land, eller sälja hela sitt bohag och segla jorden
runt, eller var det pilot jag ville bli…?
Det är en sak att drömma och en annan sak att
genomföra. Det är ju så att bara du kan styra och skapa
din framtid och dina drömmars genomförande. Det är
bara i nuet du kan skapa en förändring, det är bara i nuet
du kan agera.
Jag har uppfyllt min dröm, två gånger. Att skapa ett
personligt hem och att starta eget företag. Jag började
med att bygga mitt drömboende, en Fiskarhedenvilla.
Att bygga nytt hus kräver en hel del, men man får så
mycket tillbaka och jag fick förverkliga min dröm. Min
dröm var att få ett hem helt efter eget behov och stil. Det
gick! Jag fick det precis som jag ville. Man måste bara
våga. I mitt fall blev jag mycket inspirerad av min man
Matts som är enorm på att leva i drömmar och inte bara
drömma dem. Inspiration är något man måste få, men
själva genomförandet är något som man måste ta tag i
själv. Något man måste ha är vilja och drivet att genomföra det, annars står man kvar där och drömmer.

Vi bodde i ett gammalt hus i Gagnef och insåg att vi
åkte upp våra pengar i bensin då vi båda jobbade, tränade
och hade familj och vänner i Borlänge. Vi började då
tänka i ett längre perspektiv, vad kan vi göra åt saken?
Matts sa:
– Du har ju alltid velat rita ett hus, är det inte dags att
göra det?

Sagt och gjort, jag började skapa efter mitt tycke och
idéer. Vi hade den lyckan att ha en älvtomt i släkten som vi nu började
undersöka om det var möjligt att
köpa loss. Absolut! Så enkelt det
gick, för det mesta flyter det på bra
om man bara vågar. Hindren är för
det mesta mindre i verkligheten än man
tror.
Nu visste jag hur tomten såg ut och
då kunde jag gå vidare med att skissa
och rita på huset. Det var ingen större
svårighet eftersom jag jobbar med inredning, färg och
form med mitt företag Qreate by Maliin Stoor. Vilket är
en annan dröm jag genomfört, att starta och driva eget.
Då jag skapar hela dagarna så finns det gott om idéer, ja
nästan för många.
Det som stoppat upp under tiden fram till inflytten i
vårt drömhus är saker som inte är lätta att påverka.
Byggnadsnämnden har sin gång, grannar ska godkänna
och till sist så är det leveranstid även på ett hus. Men i
det stora hela så flöt det på alldeles otroligt bra.
Inflyttning skedde ett och ett halvt år efter att vi startat
processen.
Efter att ha bott i huset i ungefär två år så drog vi
igång en ny resa och utmaning i husbyggarvärlden.
Ännu ett hus är nu i uppbyggnadsfasen och inflyttning
sker i mitten av december. Hus no 2 är en uppdatering
av drömhus no 1. Folk tycker nog att jag är bra knasig
som gör det igen – bygger alltså. Jag själv genomför nu
ännu en dröm – ännu ett hus. Detta hus kommer att
passa mig och min familj ännu bättre då förutsättningarna ändras och vi har nya och andra behov med vårt
boende.

Mot nya mål och drömmar!
Lev dina drömmar, dröm dem inte!

humlan surrar om...

Vad är din
största dröm?

Anders Sahlin, 15 år
– Att ta nobelpris i fysik. Det är
ett ämne jag tycker är jätteintressant och är ett av de ämnena jag har MVG i.

Jenny Högberg, 15 år
– Att bli mer musikalisk. Jag spelar klarinett i orkester Medwind
och drömmen är att bli riktigt bra
och kanske spela på Nobelfesten.

Filip Magnusson, 15 år
– Jag spelar mycket datorspel så
det skulle kanske vara att bli
datorspelsprogrammerare då.

Maliin Stoor

BARNENS JULFESTER
TISDAGEN 5/1
TJO OCH TJIM MED TOMTESKUM
15.00, Bystugan Gamla skolan
Tuna-Hästberg.

TORSDAGEN 7/1
TOMTAR PÅ ORNÄS LOFT?
17.00, Ornäs på Transporten på
loftet (på övervåningen).

ONSDAGEN 6/1
JULSPEL
14.00, Julspel i Stora Tuna kyrka och därefter
julfest i Wallingården.
14.00, Julspel i Kvarnsvedens kyrka och
därefter julfest i församlingshemmet.
15.00 Julspel i Torsångs kyrka
och därefter julfest i församlingshemmet.

LÖRDAGEN 9/1 & SÖNDAGEN 10/1.
JULEN DANSAS UT
15.00, Väster Tuna församlingshem, (avslut i
Kapellet) OBS! 9/1
14.00, Hagakyrkan.
15.00, Jakobs kapell.
16.00, Amsbergs församlingshem. (OBS!
Utomhus aktivitet med avslut i Kapellet)

Jon Skagerud, 15 år
– Att bli musiker kanske. Jag spelar trumpet och går i nian på
Forssaklackskolan och har där
valt inriktning musikprofil. Annars
tror jag nog att jag vill bli skådespelare. Jag tycker det är kul att
agera någon annan än sig själv.

