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Juni-Sept 2016

Kyrkan i mitt hjärta!
Vilken är din favoritkyrka? Jag har fått den frågan många gånger och
varje gång konstaterar
jag att det är den kyrka
jag är i just nu.
Sedan snart tio år tillbaka är ”mina”
kyrkor Daga församlings kyrkor:
Gåsinge, Dillnäs, Gryt och Björnlunda.
Alla är de medeltida med
anor från 1100-talet.
Det är inte konstigt att så många
brudpar från både när och fjär�ran vill gifta sig just i våra kyrkor. Något mer idylliskt än våra
fina landsortskyrkor som ligger så
vackert placerade i naturen är svårt
att tänka sig. Men kyrkan är inte
bara idyll. Kyrkan är världsvid och
finns nästan över allt där människor finns.

Daga församling. Har du svårt att
ta dig dit erbjuder vi kyrkbil.

Du är inbjuden och efterlängtad att vara med
i den gudstjänstfirande
gemenskapen.
Välkommen!
Ann-Sofi Furegård Sandberg
kyrkoherde Daga församling
Foto: Clas Gustafsson

Kyrkan
rymmer
hela
livet, i glädje och sorg,
från vaggan till graven och ännu längre!
Korset pekar på en tro som bär genom livet och en fortsättning bortom det jordiska livet. Korset är en
hoppets, kärlekens, trons och livets symbol. Kom till kyrkan och
ta reda på mer! Liksom kyrkan har
hjälpt många under århundraden
att leva och tolka sina liv, gör den
detsamma i dag. Varje söndag och
kyrklig helgdag firar vi gudstjänst i

Foto: Lena Östling Andersson

Musik i sommarkväll, torsdagar kl 19.00
I sommar får vi under fem
torsdagar njuta av olika
sorters musik och artister i
alla våra kyrkor.

Först ut är ett folkmusikaliskt
gäng. Riksspelmännen Per och
Marianne Furå, boende i Gnesta,
är välkända för många. De har
sällskap av Christina Frohm som
också är riksspelman och textläsaren Bengt Pernholm. De framför
ett program med folkmusik på en
mångfald instrument, beledsagade
av texter alltifrån Höga Visan i Bibeln till Harry Martinsson.
Gången därpå kommer Gnestaborna och sångarna Christina
Knochenhauer och Robert Hol-

min som tillsammans med Veikko Kiiver utgör gruppen Citrine.
Klanger från medeltiden utlovas!
Per Gross, blockflöjt, har de senaste åren etablerat sig som en av
Sveriges starkt lysande instrumentalvirituoser. Efter studier i Danmark och på Musikhögskolan i
Stockholm har han vunnit en rad
priser och spelat både i Sverige
och utomlands med en rad olika
orkestrar. Han har också gjort inspelningar för radio och TV.
Jazzgruppen inPrimo består av
fyra musiker med instrumenten
bas, sång, piano, sax och flöjt. Ett
program med latinjazz, visa, soul
och hymn utlovas.

Som avslutning på sommarmusiken blir det stråkkvartett i form av
EricsBergskvartetten. Kvartettens
medlemmar är alla yrkesverksamma och flitigt engagerade frilansmusiker i och utanför Stockholm.
En av medlemmarna har anknytning till Björnlunda! De har spelat
tillsammans i olika ensembler och
orkestrar. Sedan starten 2014 har
kvartetten gjort ett antal konserter med musik ur stråkkvartettens
breda repertoar som sträcker sig
från Bach till nutid.
Välkomna!
Mari Lindskog, kantor

30 juni
Björnlunda kyrka
”..jubla gamla, unga! Nu ska felan för oss sjunga..!”

Pär Furå: silverbasharpa, kontrabasharpa,
säckpipa, cittra, mungiga
Marianne Furå: fiol
Christina Frohm: fiol
Bengt Pernholm: textläsning
14 juli
Gåsinge kyrka
”Skimrande ljus”
Klanger från medeltiden
Ensemble Citrine sjunger och spelar
Christina Knochenhauer, Robert Holmin, Veikko
Kiiver

MUSIK I SOMMARKVÄLL
30 juni, Björnlunda k:a
14 juli, Gåsinge k:a
28 juli, Björnlunda k:a
11 augusti, Gryts kyrka
25 augusti, Dillnäs kyrka

28 juli
Björnlunda kyrka
Per Gross, blockflöjt
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11 augusti
Gryts kyrka

Latinjazz, visa, Soul & Hymn
inPrimo
Lisa Jeansson
sång
Patrik Ajaxén
sax & flöjt
Peter Unge
piano
Christian Lehnberg bas

25 augusti
Dillnäs kyrka

Ericsbergskvartetten
Catharina Ericsson, violin.
Marie Louise Sjöberg, violin.
Boel Hillerud Nyman, viola.
Sara Wijk, cello.

Musik i sommarkväll är gratis!
Gratis som heter nåd på latin. Nåd är ett ord som används flitigt i kyrkan och syftar på allt som vi
får gratis, dvs utan motprestation: Livet, hälsan, dopet... Kom och njut av våra fantastiska kyrkor
och den fina, varierade musiken som vår kantor Mari Lindskog pusslat ihop till ett riktigt härligt
sommarprogram även i år. Och alltsammans är gratis och öppet för alla.
En frivillig kollekt som går till församlingens musikverksamhet samlas in. Vi ses och hörs!
Ann-Sofi Furegård Sandberg
kyrkoherde
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Konfirmation är jättekul

Delar ur konfirmandgruppen framför Björnlunda kyrkas trapp

Vi vill träffas oftare!

”Det här året har varit
jättekul!”
”Maten har varit fantastisk!”
”Vi har blivit som en
stor familj!”

Det är röster från årets konfirmandgrupp, när en av ledarna,
Lovisa Furegård, ber konfirmanderna berätta om sitt år, som nu
börjar gå mot sitt slut.
De pratar om mysig stämning, om
att det har känts så personligt.
De pratar om ledarna, både de
yngre och om prästen.

”Och ledarna och prästen är med
när vi leker, och de var med när vi
byggde Dillnäs kyrka som pepparkakshus.” (Vilket resulterade i en
kyrkoruin…)
”Vi har övernattat i Kyrkans hus
ett par gånger, vi har fått vara med
och hålla i gudstjänsten i Dillnäs, vi var med på Kulturnatten
i Björnlunda. Där förstod vi att
kyrkan inte alls är så konservativ
som vi kanske trodde innan”, berättar konfirmanderna och pratar
om fotona som konfirmandledaren Klara Sandberg ställde ut, foton som bland annat lyfte fram ett
normkritiskt perspektiv på könsroller.

”Det är bra att det finns ledare
som är lite närmre oss i ålder.”

Konfirmanderna har spelat teater i kyrkan, om hur Gud har sökt
människornas gemenskap genom
historien. De har fått öva sig på att
stå inför publik och läsa text.

”Men prästen är bra, för hon läser inte bara ur Bibeln hela tiden,
utan vi diskuterar det som står,
ofta ur ett feministiskt perspektiv.”

Vi har pratat om bön, och lärt oss
om Frälsarkransen. Vi har pratat
om påsken, och sett på film tillsammans.
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”Om det är något som
inte varit bra, så är
det att vi har träffats
för sällan...!
En gång i månaden
är för lite, fast det är
klart, träffarna har
ju varit ganska långa
ändå!”

Och nu, när vintern motvilligt
släpper taget om våren har gruppen siktet inriktat mot sommarens konfirmandresa, som kommer att gå till Mallorca, där några
i gruppen kommer att döpas i
Medelhavet vid soluppgången.
Flera av ungdomarna vill gärna
själva bli ledare, och fortsätta arbeta med konfirmander.
Och vi som fått arbeta med er under året vill inget hellre än att önska er välkomna tillbaka!
Lovisa Furegård & Elisabeth Volden

Konfirmandstart 7 september kl 18.30
KONFIRMANDSTART
7 september, kl 18.30
Kyrkans hus, Ekvägen 6,
Björnlunda.

Välkommen att vara
med, du som är född
år 2001 och 2000.

2014 års konfirmander
pilgrimsvandrar på Mallorca

“...än när en annan gick
och läste”. Jag minns
orden från av konfirmandernas pappa efter
den senaste konfirmationen i församlingen. Det
framgick klart att han
menade att utvecklingen
gått åt rätt håll.

Konfirmanderna är hela församlingens angelägenhet. I Daga kommer ungdomarna i kontakt med
hela arbetslaget som på olika sätt
är inblandade i konfirmationsverksamheten. Vi har unga ledare,
som själva är tidigare konfirmander, som bidrar med sina erfarenheter och fungerar som förebilder.
Kantorn, assistenten, vaktmästarna liksom prästerna kommer konfirmanderna i kontakt med under
gudstjänster och konfirmandträffar. Ledare för konfirmationsverksamheten är komminister Elisabeth Volden. Snart åker vi på
konfirmandläger på Mallorca och
dagen efter hemkomst väntar konfirmationen i Gåsinge kyrka.
Ann-Sofi Furegård Sandberg

DAGAKÖREN
startar
1 september
kl 19-21

BABYSÅNG
startar
7 september
kl 10-11.30
BUSIGA
BJÖRNKÖREN

(fd Barnen sjunger)

startar
7 september
kl 14.30-16
SYJUNTA
startar
13 september
kl 18.30-20.30

STICKCAFÉ
startar
14 september
kl 13-14.30

JUNIORER

Delar ur konfirmandgruppen framför Björnlunda kyrkas huvudingång
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startar
16 september
kl 17.30-19

Inventering pågår!
Daga församling, med
våra fyra kyrkor, har
många värdefulla kyrkliga
föremål av olika åldrar –
en skatt i ordets finaste
bemärkelse.

ett register över alla de registrerade föremålen, och foton, som blir
församlingens egendom.

En mässhake från 1951, utförd av
Libraria, med broderier med broderade rubiner

Några av de föremål som Anna Johanna finner särskilt intressanta
är:

Kyrksilvret av flera olika konstnärer, särskilt Anna-Stina Åberg, silversmed från Nyköping.
Björnlunda kyrka:
Altartavlan, som är en kopia av en
detalj av altartavlan i Maria Magdalena kyrka i Stockholm

Det kan t ex handla om kyrksilver,
träskulpturer och textilier. Tidigare förteckningar över dessa föremål har varit ganska primitiva och
församlingen har därför engagerat
Anna Johanna von Platen för att
göra en komplett och modern inventarieförteckning.

Kyrkänglarna, från början av
1700-talet, vid sidorna av altartavlan,
Predikstolen i porfyrimitation
med vackra marmoreringar

Anna Johanna är utbildad konsthistoriker. I drygt 10 år var hon
anställd i Stockholms domkyrkoförsamling för att organisera inventarieförteckningen där samt ha
övergripande ansvar för de kyrkliga inventarierna. Numera arbetar
hon som egenföretagare åt församlingar och andra, med inventering,
fotografering och dokumentation
av inventarier.
I inventeringen ingår främst inventarier (lösöre med ett annat
ord), men Anna Johanna kartlägger även en del fasta delar av inredningen – t ex kyrkbänkar, predikstolar och altaren. De föremål
som sedan registreras är sådana
som uppfyller ett eller flera av följande kriterier;
- Historiskt eller konsthistoriskt
intressanta

Dillnäs kyrka:
Nattvardssilvret av Heinz Decker
Altarskåpet från 1500-talets början där jungfru Maria är i centrum.
En oljemålning, som föreställer
Jesu dop, av bygdens store son,
Elias Martin (född i Hallsta, strax
norr om Dillnäs)
Gåsinge kyrka:
En ljusplåt, av ovanlig utformning
Flera medeltida träskulpturer
Gryts kyrka:
Kyrkfönstret med glasmålningar,
från 1921

Värdesakerna förvaras i säkra arkivskåp.

Bengt Nilsson

- Gamla
- Gåvor (registreras alltid)
- Värdefulla
Arbetet börjar, för var och en av
kyrkorna, med att Anna Johanna
går igenom alla föremål i kyrkan.
För dem som väljs ut för att registreras, omfattar dokumentationen
foto, mått, beskrivningar av detaljer och eventuella skador (med rekommendation om ev. åtgärder).
Inventeringen, som beräknas ta
ungefär ett halvår, utmynnar dels i
en skriven rapport per kyrka, dels

Anna-Johanna von Platen fotograferar inventarier i Dillnäs kyrka
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Kalend

Skötsel
på kyrkogårdarna
Kalendarium
Skötsel pågår för fullt
på våra kyrkogårdar.
Gräset ska klippas,
rabatter rensas och
gångar krattas. Bilden
är tagen på Gryts
kyrkogård i april när
planteringslådorna fylls
med penseér.

darium

Välkommen att ringa
0158-200 23 mån-ons,
fre kl 9-12, om du
undrar något.
Foto: Clas Gustafsson

Kalendarium
Juni

Juli

Söndag 12
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Söndag 3
Kl 11.00. Ullevi hembygdsgård.
Friluftsgudstjänst. Gåsinge-Dillnäs
hembygdsförening bjuder på kaffe.

Tisdag 14
Kl 14-16.30. Gryts fh*. Café Gryt.
Söndag 19
Kl 15.00. OBS! Tiden. Gåsinge
kyrka. Konfirmation med mässa.
Tisdag 21
Kl 14-16.30. Gryts fh*. Café Gryt.
Söndag 25
Midsommardagen
Kl 18.00. Björnlunda hembygdsgård. Friluftsgudstjänst. Hembygdsföreningen bjuder på kaffe.
Söndag 26
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Tisdag 28
Kl 14-16.30. Gryts fh*. Café Gryt.
Torsdag 30
Kl 15.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.
kl 19.00. Björnlunda kyrka.
Musik i sommarkväll.

Tisdag 5
Kl 14-16.30. Gryts fh*. Café Gryt.
Onsdag 6
Kl 13-15. Kyrkans Hus. Sommarcafé
Söndag 10
Kl 11.00. Björnlunda kyrka. Mässa.
Tisdag 12
Kl 14-16.30. Gryts fh*. Café Gryt.
Onsdag 13
Kl 13-15. Kyrkans Hus. Sommarcafé

Onsdag 20
Kl 13-15. Kyrkans Hus. Sommarcafé.
Söndag 24
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.
Onsdag 27
Kl 13-15. Kyrkans Hus. Sommarcafé.
Torsdag 28
Kl 19.00. Björnlunda kyrka.
Musik i sommarkväll.
Söndag 31
Kl 11.00. Hos Karin och Magnus
Lindström Kolterud, Ekvägen 7B,
Björnlunda.
Friluftsgudstjänst.
Medtag kaffekorg.

Friluftsgudsjänster
25 juni, kl 18

Torsdag 14
Kl 19.00. Gåsinge kyrka. Musik i
sommarkväll.
Söndag 17
Kl 11.00. Gryts hembygdsgård.
Friluftsgudstjänst. Röda korset
bjuder på kaffe.
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3 juli, kl 11
17 juli, kl 11
31 juli, kl 11
14 augusti, kl 11
28 augusti, kl 11
4 september, kl 11

forts kalendarium
Augusti

September

Söndag 7
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Torsdag 1
Kl 15.00. Ekhagen.
Gudstjänst med kaffe.

Torsdag 11
kl 19.00. Gryts kyrka.
Musik i sommarkväll.

Kl 19.00. Björnlunda fh*.

Kyrkans Hus
Björnlunda

Onsdag - Fredag
10-13 augusti
kl 10 - 15.
Välkomna hälsar
Klara och Greta
med flera ledare

Söndag 14
Kl 11.00. Hos Ritva och Kjell
Andersson, Laxnev 40, Sjöstugan,
Laxne/Gnesta. Friluftsgudstjänst.
Kaffe med dopp. Bad och bastu.
Söndag 21
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Tisdag 23
Kl 14-16.30. Gryts fh*. Café Gryt.
Torsdag 25
Kl 19.00. Dillnäs kyrka.
Musik i sommarkväll.

Söndag 4
Kl 11.00. Galltorpsmilan
Gåsinge-Dillnäs. Friluftsgudstjänst.

Galltorpsmilans förening bjuder på
kaffe.

Tisdag 6
Kl 14-16.30. Gryts fh*. Café Gryt.
Onsdag 7
Kl 10-11.30. Kyrkans Hus. Terminstart för Babysång.

i trädgården vid
Kyrkans hus
Onsdagar i juli
kl 13-15
6, 13, 20 och 27 juli

Soppluncherna
börjar i
september!

Kl 14.30-16. Kyrkans Hus. Terminstart för Busiga Björnkören.
Kl 18.30. Kyrkans Hus.
Konfirmandstart. Sid 4-5.

Söndag 11
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Frestakören.

Kyrkans Hus
Församlingsexpeditionen
Besök: Ekvägen 6, Björnlunda
Post: Box 53, 646 02 Björnlunda

Tisdag 13
Kl 14-16.30. Gryts fh*. Café Gryt
Kl 18.30-20.30. Kyrkans Hus.
Syjuntan startar.

daga.forsamling@svenskakyrkan.se

Onsdag 14
Kl 13-14.30. Kyrkans Hus.
Stickcaféet startar.
Kl 18.30. Björnlunda kyrka.
Vardagsgudstjänst med kvällsmat.
Fredag 16

Kl 19.00. Gåsinge Tingshus.
Terminstart för juniorerna.

Söndag 18
Kl 18.00. Tabor Blacksta. Ekumenisk gudstjänst. Kyrkkaffe.

Telefontid: mån-ons, fre kl 9-12
0158-200 23
Kyrkoherde Ann-Sofi Furegård Sandberg
070-300 09 70
Kyrkoskrivare Lena Östling Andersson
076-145 70 71
Komminister Elisabeth Volden
076-145 70 73
Kantor Mari Lindskog
076-145 70 74
Vaktmästare Lotta Thunholm
076-145 70 75
Vaktmästare Clas Gustafsson
076-145 70 79
Församlingsvärdinna Pia Forss
076-145 70 80

Tisdag 20
Kl 14-16.30. Gryts fh*. Café Gryt.

Hemsida:

Söndag 28
Kl 11.00. Hos Sonja och Harald
Speer, Uppmälby, Björnlunda. Mässa
med pilgrimsvandring. Medtag
kaffekorg.

Torsdag 22
Kl 15.00. Ekhagen.
Gudstjänst med kaffe.

Svenska kyrkan Daga församling
barn och ungdomar i Daga församling

Tisdag 30
Kl 14-16.30. Gryts fh*. Café Gryt.

Tisdag 27
Kl 14-16.30. Gryts fh*. Café Gryt.

Söndag 25
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

dagaforsamling.se
Facebook-sida:

Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Ann-Sofi Furegård Sandberg

Med reservation för ändringar
av programmet! Se hemsidan.
fh* = församlingshem

Kringel-offset 2016

Sommarlovskul
för
skollediga barn!

Dagakören övar. Terminstart.

Sommarcafé

