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för människorna i vår bygd, barn,
vuxna och gamla, och för alla som har
särskilt ansvar i samhället, och inte
minst för personalen inom vården.
I våra församlingsgårdar är det lite
stillsammare numera. Barngrupperna
håller mycket till utomhus, men
körerna kör på, fast med större avstånd
och andra hänsynstaganden. Vi kan
inte bjuda in till sopplunch för daglediga, som annars är en kär träffpunkt.
Istället prövar vi att ordna musikluncher i kyrkorummet, där det är
lättare att inte sitta för nära varandra.
En viktig uppgift för kyrkan är att ge
dem som mist en anhörig möjlighet att
samtala om och bearbeta sin sorg.
Därför brukar församlingen bjuda in till
s k sorgegrupper. Eftersom många av
de inbjudna tillhör riskgrupper, skickar
vi nu istället en uppriktig inbjudan att
ta kontakt för enskilda samtal med präst eller
diakon. Alla är välkomna att ta en sådan
kontakt. Man behöver inte ha något särskilt man
vill prata om. Ta det som ett tips, du som har en
anhörig som nu sitter mer ensam än vanligt.

Några av församlingens medarbetare ställs just
nu inför en ganska underlig arbetsuppgift: Hur
ska vi kunna hindra att det blir (för) mycket
folk i kyrkan?
Vanligtvis sysslar vi med motsatsen, dvs att
hitta vägar som sänker trösklarna, så att ännu
fler vill komma och vara med i församlingens
olika aktiviteter. Men i skuggan av ett virus
måste vi tänka oss för. Nu får vi inte bli för
många åt gången. Men det är ingen risk att
Svenska kyrkan stänger ner. Istället försöker vi
hitta nya arbetssätt, och i det här församlingsbladet kan du läsa mer om allt man kan
delta i, för att verkligen uppleva att det är
Advent och – snart – Jul, på riktigt.

Visst är det en tråkig tid, med alla begränsningar
vi måste följa. Men vi går mot den högtid som
berättar om att det föds ett ljus i mörkret. Håll
med om att det är både roligt och hoppfullt när
ljus-slingorna börjar tändas och ljusstakar och
stjärnor glim-mar i alla fönster…
Kyrktornen står som utropstecken mot himlen
och påminner om den verkliga orsaken till allt
julfirande. Som
man säger på
engelska: Jesus
is the Reason for
the Season. Det
är Jesus som är
anledningen till
helgerna.

Det är ingen risk att kyrkorna stängs, som sagt.
I själva verket är vår församlings kyrkor, precis
som vanligt, öppna varje dag, sju dagar i
veckan, fram till kl 16. Det går alltså utmärkt att
gå dit och tända ett ljus, vilken dag som helst,
eller varför inte ta med några barn eller barnbarn
och titta på krubban under någon av julhelgens
många lediga dagar? Gudstjänster firar vi nu
inte färre, utan fler. T ex är det sedan i våras en
kort middagsbön i Västerfärnebo kyrka varje
vardag kl 12. När kyrkklockorna ringer ber vi

God och glad
advent önskar jag
dig och de dina!

Markus

Markus Holmberg,
kyrkoherde
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Bryt en tradition!


Julinsamlingen 2020

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap,
könsstympning och andra övergrepp. Vi lever
alla under samma himmel och har samma
rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller
vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.

Som kyrka har vi särskilt ansvar
I många länder har människor större förtroende för
religiösa ledare än för politiker och myndigheter.
Därför är det avgörande att religiösa företrädare
tar avstånd från exempelvis tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp. Act Svenska
kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med
andra religiösa aktörer och förändra förtryckande
strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i
övriga delar av samhället.

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt
under julen, vår största kristna högtid. Traditioner
är invanda seder och bruk, språk och värderingar
som förs vidare från generation till generation. Ofta
skapar de en trygg ram runt våra liv, oavsett var i
världen vi lever.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och
tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för
mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan
göra sina egna val. Tillsammans kan vi bryta
skadliga traditioner!

Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp
drabbar många flickor runtom i världen. Varje
dag gifts fler än 30 000 flickor bort,
en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka
och kvinna utsätts för våld under sitt liv –
bara för att de är flickor. Skadliga sedvänjor,
strukturer och normer berövar flickor och kvinnor
makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!

Var med i kampen för
alla flickors rätt till ett
värdigt liv. Swisha din
gåva till julinsamlingen:
900 12 23!

I Västerfärnebo–Fläckebo församling pågår julinsamlingen till ACT Svenska kyrkan som vanligt från
1:a söndagen i advent till Trettondedag jul den 6 januari 2021. På grund av Covid 19 blir en del av
våra vanliga aktiviteter inställda och när detta skrivs funderar vi för fullt på hur vi ska gå tillväga
istället. Behoven av stöd är större än någonsin. Tillsammans behöver vi hitta nya sätt att samla in
pengar.
Välkommen till kyrkan på 1:a advent,på Trettondedagen och alla gudstjänster däremellan! Det
kommer att finnas information och möjlighet att bidra till insamlingen. Världens flickor behöver allt
stöd vi kan ge!
Internationella gruppen i Västerfärnebo-Fläckebo församling genom

Ann-Christin
Ann-Christin Salomonsson, diakon
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Att bli mamma eller pappa är nog det största

som kan hända i livet. Att få ansvar för en ny
liten människa, och få följa med på en livsresa. Det är en fantastisk gåva att få ett barn,
och en stor uppgift. Barnet måste få omvårdnad men också hjälp för att utvecklas och – så
småningom – att hitta rätt i livets alla vägskäl. Därför vill vi utrusta våra barn med det
allra bästa vi kan komma på. Och våra barnbarn också, förstås: Att bli mormor eller farfar är kanske livets näst största händelse.

- varför
det?

När Jesus en gång instiftade dopet, sa han till
sina lärjungar: ”Gå ut i hela världen och gör
alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns
och Sonens och den heliga Andens namn, och
lär dem att hålla all de bud jag har gett er.
Och jag är med er, alla dagar, till tidens
slut.”

Seden att döpa fördes sedan vidare av lärjungarnas efterträdare, och så fortsatte det ända till idag. I
nästan tvåtusen år har nya föräldrar runt om i världen tagit med sitt barn till kyrkan för att det ska döpas.
Här i vår bygd har man gjort så sedan sockenkyrkorna byggdes för sex-sjuhundra år sedan. Och en dopfunt var ofta det första och viktigaste man skaffade till den nybyggda kyrkan. I dopfuntarna i Västerfärnebo och Fläckebo kyrkor har minst 35 generationer döpts. Det är en svindlande tanke. Sekel efter
sekel har föräldrar kommit för att de velat ge sina barn det allra bästa: dopets gåva, den bästa starten på
ett liv i trygghet. Och traditionen lever vidare!
När barnet döps blir det tydligt en medlem i Guds stora familj. Dopljuset som tänds påminner om att
Jesus lovat att vi inte behöver vandra i mörker, utan att vi har Livets ljus. Det är en oändlig trygghet att
vara döpt. Den tryggheten får vi ge till våra barn, och i den får vi också vila som vuxna – för dopet
gäller, hela livet, oavsett hur gamla vi är.
Jesus sa också att den som döpts ska få lära
sig det han sagt, alla de bud jag har gett er.
Och om man sammanfattar det Jesus vill att vi
ska veta, kan man göra det så här:
 Ljuset segrar över mörkret.
 Godheten är starkare än ondskan.
 Kärleken är det största av allt.
Krångligare än så behöver det inte sägas.
Visst finns det mycket man kan fördjupa sig i
och lära sig mer om, men om du tror på
Ljuset, Godheten och Kärleken då vet du vad
Gud vill för oss människor. Och när du låter
döpa ditt barn – eller själv blir döpt – ställer
du det på Ljusets, Godhetens och Kärlekens
sida.

&ŽƚŽ͗/<KE

Dvs. på Guds sida.
Kan man ge någon en bättre start i livet?
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Praktiska fakta om dopet
Dopet sker i rent vatten och i Faderns,
Sonens och den heliga Andens namn. Ett
sådant dop erkänns av alla kristna samfund över hela jorden.

Vid barndop används ofta en särskild
dopdräkt, en dopklänning. Det finns dopklänningar att låna i kyrkorna.
Flera personer kan döpas vid samma
tillfälle. Syskon eller andra familjemedlemmar, t ex.

Genom dopet blir man medlem i Svenska
kyrkan och i hela den världsvida kyrkan.
Man kan döpas vid vilken ålder som helst:
som spädbarn, när man blivit lite större,
som tonåring eller som vuxen.

Hur många man vill bjuda in att vara med
vid dopet bestämmer man helt själv. Vid
många dop är det bara den närmaste
familjen och några vänner, och ibland
ännu färre.

I vår församling sker de flesta dopen i
kyrkorna, där de medeltida dopfuntarna
finns, men det går alldeles utmärkt att ha
dop också på andra platser, t ex i hemmet
eller utomhus.

Prästen hör av sig några veckor före
dopet, och vid ett dopsamtal går man tillsammans igenom ordningen för dop och
det som ska hända.

Lördagseftermiddagar eller söndagar är
den vanligaste tiden. Dopet kan vara ett
inslag i söndagens vanliga mässa, eller
utformas som en självständig dopgudstjänst.

Ring församlingsexpeditionen, eller någon av prästerna, om du har frågor eller
vill boka tid för dop.

I Västerfärnebo-Fläckebo församling får alla hem där ett barn
fötts besök av av någon från kyrkan. Då överlämnas ett
grattiskort och en påse, som är en present till familjen: där finns
några saker till barnet, något till de vuxna (småbarnsföräldrar
kan behöva lite extra energi) och information om dop och hur
man bokar. I påsen ligger också en liten tavla med texten till
”Gud som haver barnen kär”.
Församlingen gör besök i de hem där föräldrarna, eller en av
dem, är medlem i Svenska kyrkan. Men man kan be om dop för
sitt barn även om man inte är kyrkomedlem. Tag i så fall själv
kontakt, se sista sidan.

Faddrar
Det är en urgammal sed att utse faddrar till den som ska döpas. Förr hade faddrarna – eller gudfar/ gudmor,
som man ibland säger – ansvar för att ta hand om den döpte om det skulle hända föräldrarna något. Numera
har samhället ett socialt skyddsnät. Istället är fadderns uppgift att vara en vän som finns där både när
dopbarnet är litet och när det blir större. Faddern gratulerar på dopdagen varje år, följer kanske med till
kyrkans barnverksamheter och finns som ett stöd och en ”extra vuxen”. Att vara fadder är ett hedersuppdrag. Föräldrarna utser en, två eller flera faddrar, som de har förtroende för. En fadder ska själv vara
döpt och bör ha fyllt minst tolv år. Faddrarna är med vid dopet, så att de kan berätta om det som hände.
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Vintern 2020/2021
November

söndag 27 december, Tredjedag jul
14.00 i Hedåkerslokalen
16.00 i Societetshuset i Sätra brunn

22 Domssöndagen

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Kyrkkaffe.

JULGUDSTJÄNST

28 lördag

Julevangeliet med julens sånger & psalmer

15.00 Adventsgudstjänst i Västerfärnebo
kyrka, Lars-Olof Eklund.
Barnkören Con Brio.

Operasångerskan Ida Nordlund Wennerberg
Margareta Nordlund, piano
Markus Holmberg, präst

29 Första söndagen i advent

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Markus Holmberg och Lars-Olof
Eklund. Kyrkkaffe.
16.00 Adventsgudstjänst i Fläckebo k:a,
Markus Holmberg. Kyrkkaffe i
församlingsgården.

Inga gudstjänster i kyrkorna denna dag

31 Nyårsafton

16.00 Nyårsbön i Fläckebo kyrka,
Lars-Olof Eklund & Carolina
Lindström.

Januari

December
5 lördag

1 Nyårsdagen

6 Andra söndagen i advent

3 Söndagen efter nyår

16.00 Nyårsmässa i Västerfärnebo kyrka,
Markus Holmberg

10-22 Scrapbooking i Västerfärnebo
församlingsgård.

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Kyrkkaffe.

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Kyrkkaffe.

6 Trettondedag jul

onsdag 9 december

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Markus Holmberg.
Julinsamlingen avslutas.

12.00 Lunchmusik i Västerfärnebo k:a

JULSÅNGER

med Mats Axelsson och
Kurt Fernros
Lunch 40 kr/person

10 Första söndagen efter trettondedagen
11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Kyrkkaffe.

17 Andra söndagen efter trettondedagen

13 Tredje söndagen i advent

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Markus Holmberg. Barnkören
Con Voce. Kyrkaffe.

24 Tredje söndagen efter trettondedagen
11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka

31 Septuagesima

20 Fjärde söndagen i advent

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka
16.00 Mässa i Fläckebo kyrka

11.00 Samling vid krubban med mässa
i Västerfärnebo kyrka,
Lars-Olof Eklund. Miniorerna
medverkar. Kyrkkaffe.
16.00 Mässa med advents- och jultidens
psalmer i Fläckebo kyrka, LarsOlof Eklund.

Februari
7 Kyndelsmässodagen
11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka

14 Fastlagssöndagen

24 Julafton

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka

23.00 Midnattsmässa i Västerfärnebo k:a,
Leif W Östborg. Kyrkokören.

17 Askonsdagen

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka

25 Juldagen

21 Första söndagen i fastan

07.00 Julotta i Fläckebo kyrka, Markus
Holmberg. Kira Lankinen, orgel.

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka

26 Annandag jul

28 Andra söndagen i fastan

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka,
Karin Degréus

11.00 Högmässa i Västerfärnebo kyrka
16.00 Mässa i Fläckebo kyrka
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En vän att räkna med
Första advent inleder kyrkans år och har temat Ett nådens år.
Temat anslår tonen för hela kyrkoåret och säger oss med vilken
Gud vi har att göra, nämligen en Gud full av nåd med vars hjälp
vi kan våga hoppas på ett gott nytt år.
Advent betyder ankomst, ett ord som avslöjar att varje tillfälle är
en ny möjlighet. Detta är det glada kristna budskapet: Guds kärlek
är ovillkorlig. Det läggs oss inte till last om vi valde fel eller sade
nej till Gud förra gången. Kärlekens möjligheter i våra liv är nya
varje dag.
Ibland beskrivs Guds relation till oss som att Gud står utanför
hjärtat och knackar på, och vi väljer om vi vill öppna eller ej. I en
av texterna på Första advent säger Jesus: Jag står vid dörren och
bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in
till honom och äta med honom och han med mig. Om vi öppnar
våra hjärtan får vi en vän som vi kan räkna med resten av livet.
I en annan av Första advents texter möter vi Jesus när han rider in i Jerusalem på en åsna. Han valde att
rida på en åsna, inte en häst, som på den tiden var en maktsymbol: Se, din konung kommer till dig,
ödmjuk och ridande på en åsna. Gud vill verkligen in i vår värld och vår vardag, men är ödmjuk och
tvingar sig inte på. Gud är ju kärleken, och kärleken är alltid ödmjuk. Om vi tar emot honom får vi en
vän som vi kan räkna med resten av livet.

Lars-Olof

Lars-Olof Eklund, präst

Information med anledning av pandemin
I församlingsgårdarna är maxantalet c:a 25 personer.

Med anledning av pandemin sker vissa förändringar i kyrkornas gudstjänster under advent och jul.
Svenska kyrkan följer givetvis bestämmelser och
rekommendationer från myndigheterna för att
minska smittspridningen.

Precis som vid alla andra sammankomster gäller att
den som inte känner sig fullt frisk bör stanna
hemma.

Alla gudstjänster i Svenska kyrkan är alltid offentliga och därmed gäller bestämmelserna om allmän
sammankomst. Tyvärr kan det nu innebära att kyrkorna snabbt blir fullsatta: Antalet personer som får
vistas i Västerfärnebo kyrka är tills vidare begränsat
till maximalt 50, och i Fläckebo kyrka till maximalt
40. I detta antal inräknas även medverkande och
personal.

För att alla som vill ska kunna vara med på en
advents- eller julgudstjänst utökas utbudet. I Västerfärnebo tillkommer en gudstjänst lördagen före
första advent, och i Fläckebo på fjärde advent. Det
blir dessutom julgudstjänster i Hedåker och Sätra
Brunn. Läs mer på sidan här intill, och i annonser i
Sala-bladet samt på församlingens Facebook- och
hem-sida. Ladda också gärna ner appen
Kyrkguiden.

Tillåtna sittplatser i kyrkorna är markerade. Det är
särskilt viktigt att hålla avstånden då alla lämnar
kyrkorna samtidigt efter avslutad gudstjänst.

Några saker är tyvärr inte möjliga att genomföra i
år: Luciakonserten i Västerfärnebo kyrka ställs in.
Det blir inte heller något luciafirande, och ingen
julmarknad, i Fläckebo. Likaså är julfesten i
Västerfärnebo på Trettondedagen inställd.

Det går utmärkt att ha dop, vigsel och begravning
som vanligt, men med högst 50 respektive 40
personer samlade.
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Kyrkorna i Västerfärnebo och Fläckebo är öppna
varje dag, året runt, från morgon till eftermiddag, för

ljuständning,
stillhetoch turistbesök.











Församlingsexpedition:







Klockarvägen 1, 733 60 Västerfärnebo
Expeditionstid: mån-fre 09.30-12 (tis 10.30-12)






 om kyrklig verksamhet nu både ställs in och ställs om
Även
så finns
 personalen till för dig! Du är välkommen att ringa
oss om
 du behöver praktisk hjälp, förbön eller bara en
mänsklig
röst i andra änden av tråden. Du hittar alla telefon
nummer
på denna sida.




Telefon: 0224-42 26 00

Ärenden som rör gravar, tel: 0224-42 26 17
E-post: vasterfarnebo.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida:

www.svenskakyrkan.se/vasterfarnebo-flackebo-forsamling




För
kropp och själ!

















Middagsbön
i Västerfärnebo kyrka,

varje vardag kl.12.




Mässa i Västerfärnebo kyrka,
varje tisdag kl.08.30.







Är du bra på att texta?










I Västerfärnebo
kyrka finns
två tavlor
med
förteckningar över församlingens präster genom


tiderna. De behöver kompletteras med namn från
senare
år. Kan du hjälpa till? Hör av dig till



 

församlingsexpeditionen!










































Kyrkoherde Markus Holmberg
markus.holmberg@svenskakyrkan.se

0224-42 26 05

Komminister Lars-Olof Eklund
lars-olof.eklund@svenskakyrkan.se

0224-42 26 06

Diakon Ann-Christin Salomonsson
0224-42 26 10
ann-christin.salomonsson@svenskakyrkan.se

Onsdagspromenad med start vid
Västerfärnebo församlingsgård kl.13.30.






Församlingens personal
och förtroendevalda



Församlingspedagog Anne-Lie Östlund 0224-42 26 11
anne-lie.ostlund@svenskakyrkan.se
Kantor Susanne Nordin
susanne.nordin@svenskakyrkan.se

0224-42 26 08

Kanslist Inger Aspgård
inger.aspgård@svenskakyrkan.se

0224-42 26 01

Kök Sara Andersson
sara.v.andersson@svenskakyrkan.se

0224-42 26 02

Kyrkogårdsförest. Kajsa Westerdahl
kajsa.westerdahl@svenskakyrkan.se

0224-42 26 17

Kyrkvaktmästare Anders Smeds
anders.smeds@svenskakyrkan.se

0224-42 26 16

Kyrkvaktmästare Helena Törnros
helena.tornros@svenskakyrkan.se

0224-42 26 19

Kyrkorådets ordförande
Elisabet Pettersson
elisabet.pettersson@sala.se



Kyrkorådets vice ordförande
Claes Wannberg

076-766 00 08

072-244 75 37

God Jul och Gott Nytt År!
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