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† Församlingsbladet 
NR 2, 2021 



Gud, i dina händer vilar jag i tro, 

vilar i din värme och din ro. 

Varje brustet hjärta, varje skadad själ 

famnar du i nåd och gör den hel. 

Nära vill jag leva, nära dig, min Gud, 

i din omsorg finner själen ro. 

Nära vill jag leva, nära dig, min Gud, 

i din kärlek kan min kärlek gro. 

 

              Text: A-M- Kaskinen, Per Harling 

 

Markus Holmberg 

kyrkoherde 

Blir det nån sommar i år…
lart att det blir sommar också 2021! 

Men frågan är om sommaren blir lik 

hur somrar brukar vara, eller om den 

blir som i fjol. Allt fler är visserligen 

vaccinerade, men det troligaste är väl att det 

kommer att råda vissa restriktioner även i som-

mar. Det är tråkigt men nödvändigt.  

edan i november har antalet deltagare i 

gudstjänsterna i våra kyrkor varit be-

gränsat till åtta. En gudstjänst räknas 

som en allmän sammankomst – vem som helst 

är ju välkommen! – och därför gäller samma 

bestämmelser som för andra samlingar i sam-

hället. Nog kan det kännas lite konstigt att inte 

få släppa in fler, när vi har så stora kyrkorum 

att det knappast är risk för att det uppstår 

trängsel. Å andra sidan är en viktig del i guds-

tjänstfirandet just att träffa andra och ta del i en 

gemenskap – och då är det lätt att glömma bort 

det där med att hålla avstånd.  

ivetvis följer Svenska kyrkan myndig-

heternas anvisningar, och därmed åtta-

personers-regeln. Men det måste vara 

första gången i historien som människor inte 

får komma in i kyrkan (förutom om brand-

skyddsbestämmelserna hindrat). För att ingen 

ska behöva vända hem utan att få delta, uppre-

pas gudstjänsterna i våra kyrkor, vid behov, en 

timme efter utsatt tid. Det har nästan blivit re-

gel att det nu är dubbla högmässor i Västerfär-

nebo. Men alla hoppas vi på att bestämmel-

serna snart ska  

 

kunna mildras – kanske har det redan skett, när 

du läser detta… 

ör den som inte kan, eller vågar, 

komma till kyrkan finns en kort film 

på församlingens Facebook och hem-

sida varje vecka. Den är tänkt som en hälsning 

med några tankar utifrån den aktuella sönda-

gen.  Jag tror att det är bra att följa med och 

uppleva de olika helgerna. Det ger ett rikare 

liv. Precis som vi följer årstiderna, ger kyrkoå-

ret struktur och karaktär, så att inte den ena 

veckan bara blir den andra lik, och allt flyter 

ihop.  

nart är det pingst, den kristna kyrkans 

tredje största högtid. Efter att Jesus 

uppstått på Påskdagen, som är den allra 

största högtiden, vandrar han omkring, och be-

kräftar att han lever, under fyrtio dagar. Däref-

ter infaller Kristi Himmelsfärds dag, då Jesus 

lämnar den existensform som han dittills haft. 

Sedan kommer Pingsten och berättar om Guds 

sätt att vara närvarande bland oss i dag, genom 

den heliga Anden. Jesus var bunden av de 

mänskliga begränsningarna, och kunde bara 

vara på ett ställe i taget. Anden, däremot, gör 

det möjligt för var och en av oss att alltid vara 

nära Gud. 

ch hur det än är med restriktioner och 

regler, så kan ingenting stänga oss ute 

från Gud.  Så här står det i en psalm i 

psalmboken, nr 769: 
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SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR… 

Om restriktionerna för allmänna sammankomster lättas 

till sommaren, blir det en rad sommaraktiviteter i försam-

lingen, t ex: 

 Sommarkafé vid Fläckebo kyrka 

 Friluftsgudstjänster på många ställen, bl a i 

Rosshyttan 

 Grilluncher i Västerfärnebo 

 Musik vid helgsmål i kyrkorna 

 Vägkyrka 

 Jubileumsvecka i augusti 

Men ännu vet ingen vad som blir möjligt att genomföra. 

Därför kan vi inte berätta om sommarprogrammet i det 

här numret av Församlingsbladet. Istället kommer (even-

tuellt) ett extranummer i din brevlåda strax före midsom-

mar. 

 

Vår och sommar 2021 
 

 

Maj 

     13 Kristi Himmelsfärds dag 
  Gökottan inställd i år 

 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka,  

Markus Holmberg  

 

 16 Söndagen före pingst 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka,  

Karin Degréus 
   

    23 Pingstdagen 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka, 

Markus Holmberg 
 

     30 Heliga Trefaldighets dag 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka,  

Lars-Olof Eklund 

 16.00 Mässa i Fläckebo kyrka,  

Lars-Olof Eklund 

 

Juni 

       6 Första söndagen efter trefaldighet 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka, 

Markus Holmberg  
 

     13 Andra söndagen efter trefaldighet 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka, 

Lars-Olof Eklund  
  

     20 Tredje söndagen efter trefaldighet 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka, 

Markus Holmberg 

 

    26 Midsommardagen  
  
 

 27 Den helige Johannes Döparens dag 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka,  

Lars-Olof Eklund 

 14.00 Skapelsegudstjänst vid Fläckebo 

kyrka, Lars-Olof Eklund. Tag gärna 

med ditt husdjur och kaffekorgen! 
   

Juli 

       4 Apostladagen 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka,  

Markus Holmberg 
 

 11 Sjätte söndagen efter trefaldighet 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka, 

Lars-Olof Eklund  
 

    18 Kristi förklarings dag  

11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka, 

         Markus Holmberg  
 

     25 Åttonde söndagen efter trefaldighet 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka,  

Lars-Olof Eklund 

 16.00 Mässa i Fläckebo kyrka,  

Lars-Olof Eklund 

 

 

Augusti 

       1 Nionde söndagen efter trefaldighet 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka,  

Markus Holmberg 
 

       8 Tionde söndagen efter trefaldighet 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka, 

Lars-Olof Eklund  
  

     15 Elfte söndagen efter trefaldighet 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka,  

Markus Holmberg 

  

 

 22 Tolfte söndagen efter trefaldighet 
 11.00  Högmässa i Västerfärnebo kyrka,  

Lars-Olof Eklund 
  

     29 Trettonde söndagen efter trefaldighet 

  Västerfärnebo kyrka 250+  

  Jubileumsveckan inleds 
 11.00  Högmässa, Markus Holmberg & 

Lars-Olof Eklund  
  

 

 

 

 
   

 

   
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

I höst är det

 
 

Nu när sommaren snart är här, kan hösten 

kännas väldigt avlägsen. Med den här arti-

keln vill vi ändå påminna om att det ganska 

snart är dags för Kyrkoval. Då kan du som är 

medlem och fyllda 16 år vara med påverka 

vilka som ska styra svenska kyrkan under 

nästkommande fyra år! Vad vill DU att kyr-

kan ska arbeta med? 

 

Vad är kyrkovalet? 

Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrko-

fullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomö-

tet. Det är de beslutande organ som styr försam-

lingen, stiftet och Svenska kyrkan på nationell 

nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och 

riksdag.  

Vad gör de olika nivåerna? 

Församlingar styrs av kyrkofullmäktige. Det är de 

nomineringsgrupperna och kandidaterna som du 

röstar på i kyrkovalet. Kyrkofullmäktige utser se-

dan ett kyrkoråd, som är det organ som arbetar 

närmast verksamheterna i församlingen. De ger 

förslag till beslut som sedan tas i kyrkofullmäktige. 

På den här, lokala nivån, fattas till exempel beslut 

om budget, om verksamheter ska startas eller läg-

gas ned och de har det yttersta arbetsgivaransvaret. 

Alla församlingar och pastorat har de här obligato-

riska uppgifterna:  

1. Att fira gudstjänst. 

 

2. Att bedriva diakoni, som är kyrkans med-

mänskliga och sociala arbete. 

3. Att undervisa om den kristna tron. 

4. Att sprida den kristna tron till dem som vill 

veta mer. 

5. Att ansvara för begravningsverksamheten 

(utom i Stockholm och Tranås, där det är 

kommunens uppgift). 

6. Att ta hand om kyrkor och andra byggna-

der. 

7. Att anställa och avlöna personal. 

Sverige är uppdelat i 13 stift. Stiftsfullmäktige är 

stiftens högsta beslutande organ. Stiftens uppgift är 

att stötta församlingarnas arbete. Stiften ser också 

efter att församlingar arbetar med det som de ska 

göra. Den högsta ledaren i stiftet är biskopen, som 

är Svenska kyrkans ansikte utåt i sitt stift. 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslu-

tande organ och träffas två gånger om året. Kyrko-

mötet beslutar om frågor som har betydelse för hela 

Svenska kyrkan, som bland annat regelverk, hand-

boken för gudstjänstfirande och psalmboken. Kyr-

komötet utser en kyrkostyrelse som arbetar när kyr-

komötet inte har möten. Det är ärkebiskopen som 

leder kyrkostyrelsens möten. Hon är också hela 

Svenska kyrkans ansikte utåt. 

Vad röstar man på? 

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för 

nomineringsgrupper. I likhet med politiska partier 

har de program, ideologiska och teologiska inrikt-

ningar och önskemål kring vad Svenska kyrkan ska 

arbeta mer eller mindre med.  

 



På söndagen den 19 september. Valet hålls alltid 

den tredje söndagen i september vart fjärde år.  

Hur röstar man?  

Alla som får rösta får hem ett röstkort till den adress 

där man är folkbokförd. På röstkortet står det vilken 

vallokal du ska rösta i på valdagen. Du behöver ta 

med dig röstkort och legitimation för att kunna be-

visa att du är du. 

 

Varför finns det politiska partier i  

kyrkan?  

När kyrkan och staten skiljdes åt år 2000 skapades 

en demokratisk ordning i Svenska kyrkan. Styr-

ningen delades mellan en teologisk organisation, 

med kyrkoherdar, biskopar och ärkebiskop som re-

presentanter och en förtroendemannaorganisation 

med personer valda av medlemmarna. Tanken med 

att politiska partier ställde upp i kyrkovalet var att 

försäkra sig om att allmänheten skulle få inflytande 

i kyrkan. 

Hur mycket makt har nominerings-

grupperna och de personer som väljs?  

Det spelar stor roll vilka nomineringsgrupper och 

personer som väljs. På lokal församlingsnivå på-

verkar det direkt vad kyrkan på orten gör för sats-

ningar och prioriteringar.  

På regional stiftsnivå fattar man beslut om bidrag 

till renoveringar av kyrkor, samordning av olika ty-

per av stöd för till exempel härbärgen vintertid, 

stöd för funktionednedsatta, hjälp till flyktingar 

och integration, klimatsatsningar och så vidare. 

På nationell nivå fattas övergripande beslut som 

påverkar hela Svenska kyrkan. Ett sådant exempel 

är vilka psalmer som ska finnas med i psalmboken. 

Ett annat exempel är den så kallade samvetsklausu-

len om hur enskilda präster och diakoner får för-

hålla sig till frågor som kvinnliga präster eller sam-

könade äktenskap. 

Vem får rösta?  

Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 

16 år senast på valdagen.  

När hålls valet?  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Över hela landet kan du förtidsrösta från och med 

den 6:e och till och med den 19 september. Du 

behöver ta med dig ditt röstkort och legitimation. 

Röstar du via bud eller brevröstning behöver du 

ett brevröstningspaket, som du kan hämta eller 

skicka efter från församlingsexpeditionen, stifts-

kansliet eller kyrkokansliet. Brevröstningspaketet 

innehåller en beskrivning av hur du ska göra. Läs 

den noga!  

När kommer resultatet?  

De första preliminära och någorlunda säkra valre-

sultaten brukar vara klara runt midnatt på valda-

gen. En faktor som påverkar är hur många som 

har förtidsröstat, eftersom en del av de rösterna 

räknas senare.  

Hur går det med kyrkovalet under  

coronapandemin? 

I och med pandemin covid19 kommer kyrkovalet 

att behöva göra anpassningar för att valet ska 

kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. På 

valkansliet finns en särskild ”coronagrupp” som 

för dialog med Folkhälsomyndigheten. 

 

 



JUBILEUM 
År 1770 var ombyggnaden av Västerfärnebo kyrka klar. 

Det skulle ha firats med ett tvåhundrafemtioårsjubileum 

förra året, men det gick inte p g a pandemin.  

Förhoppningen är att jubileet istället ska kunna uppmärk-

sammas i år. I så fall blir det en jubileumsvecka, den sista 

veckan i augusti.  

Mer information kommer, tillsammans med ett jubileums-

magasin, när det börjar närma sig. Där kommer du bl a att 

kunna läsa mer om den här mannen.  

 

---------------------------------------------- 

Var du med i syföreningen? 

Till för någon generation sedan var det vanligt att kvinnor, inte minst på landsbygden, arbetade i hem-

met: de skötte hushållet och familjen, och tog stort ansvar. I och med att de disponerade sin tid på ett 

annat sätt än många gör idag, kunde de samlas på dagtid för att göra hjälpinsatser för behövande i 

andra länder. De kyrkliga syföreningarna är fantastiska exempel på hur kvinnor lade ned ett stort enga-

gemang för att samla in pengar till kyrkans hjälparbete. Idag ser samhället annorlunda ut: de flesta för-

värvsarbetar, kanske på annan ort, och kan inte delta i fastställda aktiviteter på dagtid, på samma sätt 

som förr. De traditionella syföreningarna är därför inte längre ett funktionellt sätt att arbeta.  

Västerfärnebo-Fläckebo församlings syförening har legat i träda ett bra tag och skulle behöva ett vär-

digt avslut. Vi har hittat dokument från åren 1970-75 samt 1992-2007, vilket ger ett informationsglapp 

på nästan 20 år! Har du protokoll eller andra dokument som härrör från syföreningen? Hjälp oss att 

”knyta ihop säcken”, hör av dig till Inger Aspgård på församlingsexpeditionen 0224-42 26 01 eller di-

akon Ann-Christin Salomonsson 0224-42 26 10. 

Känner du ett engagemang för hjälparbete? Har du idéer om vad/hur man skulle kunna göra istället för 

att samlas i syföreningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 



En hälsning till dig  

som inte kan  

komma till  

kyrkan 
 

finns varje vecka  

på församlingens  

Facebook och  

hemsida 

Återtagna gravrätter 

Att uppdatera gravregistret med aktuella grav-

rättsinnehavare (ansvarig för graven) kan vara 

rena detektivarbetet. Vaktmästarna har jobbat 

hårt med detta under ett par år och nu är det fär-

digt!  

I de fall där man inte fått tag i en gravrättsinne-

havare kommer graven återtas av församlingen. 

Det innebär att gravstenen troligen lämnas 

orörd, men planteringen framför sås över med 

gräs. När det gått 25 år efter senaste gravsätt-

ningen kan graven användas på nytt. Anslag  

om detta har suttit uppe på kyrkogårdarna un- 

 

der flera år. Det har även annonserats i Salabla-

det och i Församlingsbladet flertalet gånger.   

Som anhörig till en återtagen grav, kan du be-

gära att få gravrätten skriven på dig. Mot en av-

gift registreras graven då som din. Hör av dig 

till ansvarig vaktmästare: 

Fläckebo kyrkogård:  Mats Fläckerud 

0224-42 26 18 

Västerfärnebo kyrkogård:  Kajsa Westerdahl 

0224-42 26 17 

 

 

Händer på kyrkogården 

Församlingens fina askgravplatser har blivit enormt populära och kommer att byggas ut med nya platser 

i Fläckebo 2021 och Västerfärnebo 2022. Länsstyrelsen måste först ge sitt tillstånd, men församlingsbo 

Monika Yngvesson som hjälper till med växter och idéer, står i startgroparna så fort som godkännandet 

kommer. När arbetet väl är igång kommer ni besökare att märka det. 

Hör gärna av dig med funderingar. Via telefon eller vid ditt besök på kyrkogården. Vaktmästarna Kajsa, 

Mats F, Anders och Helena, säsongarna Patrik och Mats K samt sommarvikarien Daniel står till ditt 

förfogande. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Församlingsexpedition: 
Klockarvägen 1, 733 60 Västerfärnebo 

Telefontid: mån-fre 09.30-12  (tis 10.30-12) 
  

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 

 
 

Kyrkorna i Västerfärnebo och Fläckebo är öppna 

varje dag, året runt, från morgon till eftermiddag, för ljus-

tändning, stillhet och turistbesök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även om kyrklig verksamhet nu både ställs in och ställs om 

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. 

Nu är våren här och  

med den ber vi er  

ta bort gravlyktorna  

från kyrkogårdarna.  

Det är lätt hänt att  

lyktorna står i vägen  

och går sönder. 

mvh 

kyrkvaktmästarna 

 

 

 

Resultat från fasteaktionen!  

Församlingen har samlat in en rejäl slant till ACT 

Svenska kyrkan under fasteaktionen (14/2 – 28/3). 

Med kollekter, bössinsamling vid Köplusten och i  

Västerfärnebo, tipspromenad med lotteri samt swish-

inbetalningar så landade summan på 8.283 kr. Detta 

trots pandemin och alla restriktioner. 

Vad används då pengarna till? Ett par exempel:   

200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt. 

500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger. 

 

Vill du veta mer? På www.svenskakyrkan.se/act finns 

mycket information att hämta. 

Stort tack till dig som deltagit på något sätt, som 

givit av ditt engagemang och dina resurser! 

 

Framsidans bilder 

Öv v: Äppelblom i Salbohed, Britt Hallbrink  Öv h: Humla i blommande plommonträd i Västerby, Ingela Andersson 

Nedre v: Gungande flicka i Hedåker, Anna Roos     Nedre h: Solrosor på trappen i Finnbo, Ann Lindholm 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

  
 

    

 
  
   

  

 

 

 
    

  
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Kyrkoherde Markus Holmberg  0224-42 26 05 

markus.holmberg@svenskakyrkan.se 

Komminister Lars-Olof Eklund  0224-42 26 06  

lars-olof.eklund@svenskakyrkan.se 

Diakon Ann-Christin Salomonsson  0224-42 26 10 

ann-christin.salomonsson@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog Anne-Lie Östlund 0224-42 26 11 

anne-lie.ostlund@svenskakyrkan.se 

Kantor Susanne Nordin  0224-42 26 08 

susanne.nordin@svenskakyrkan.se 

Kanslist Inger Aspgård      0224-42 26 01 

inger.aspgard@svenskakyrkan.se 

Kök Sara Andersson  0224-42 26 02 

sara.v.andersson@svenskakyrkan.se 

Kyrkogårdsförest. Kajsa Westerdahl 0224-42 26 17 

kajsa.westerdahl@svenskakyrkan.se 

Kyrkvaktmästare Anders Smeds  0224-42 26 16 

anders.smeds@svenskakyrkan.se 

Kyrkvaktmästare Helena Törnros  0224-42 26 19 

helena.tornros@svenskakyrkan.se  

 

Kyrkorådets ordförande  

Elisabet Pettersson   076-766 00 08 

elisabet.pettersson@sala.se 

Kyrkorådets vice ordförande 

Claes Wannberg  072-244 75 37 

claes.wannberg@gmail.com 

http://www.svenskakyrkan.se/act
mailto:anders.smeds@svenskakyrkan.se

