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Tack och hej!

Oj, vilken resa det har varit! Det
har varit en händelserik tid för församlingen som vid mitt tillträde
var precis nybildad genom sammanläggningen av Gåsinge-Dillnäs, Gryts och Björnlunda församlingar.
Jag vill dela med mig av
några personliga tankar
i den här stunden.
Tänk, att tio år går så fort! Det sägs
ju att tiden går fort när man har roligt. För det allra mesta har det varit roligt att vara kyrkoherde i Daga

församling. Ingen dag har varit den
andra lik! Dagarna och ofta kvällarna har fyllts av gudstjänster, möten och sammanträden, hembesök,
administration, kurser och mycket
mer.
Jag har lärt mig hitta på
de ofta små och krokiga
vägarna och vet i dag
var både torp och sommarstugor ligger belägna.

När jag började jobba här var mina
tre barn fortfarande barn, nu går
den yngste på gymnasiet. Jag och
min man (mest han, om sanningen
ska fram) har byggt hus och anlagt
en trädgård med blommor, buskar

Kyrkoherde Ann-Sofi Furegård Sandberg i trädgården hos Mäster Claes

och träd. Det var en riktigt rolig
dag när anställda, kyrkvärdar, frivilliga och förtroendevalda träffades för vårfest hemma hos oss! När
jag togs emot i Björnlunda kyrka
2006 fanns min mamma med,
pappa hade dött två veckor innan.
Nu är de båda borta och jag har
fått uppleva den tysta sorg som så
många av oss får vara med om när
våra föräldrar fattas oss.
Så vill jag då tacka för förtroendet
att ha fått vara den första kyrkoherden i Daga församling!
Tack alla som välkomnat
mig som präst i era liv
och ofta i era hem.
Vägarna att hitta fram till den där
stugan eller gården har inte alltid

Foto: Lotta Thunholm

Efter tio år som församlingens kyrkoherde är
det dags att avrunda
och avsluta.

Forts nästa sida

Musik i sommarkväll, torsdagar kl 19.00
...fortsättning
varit de lättaste, men det har alltid varit mödan värt. För mig har
dessa möten varit givande och meningsfulla.
Tack till alla som jag fått dela livets
viktiga stunder med i dop, konfirmation, vigsel och begravning!
Tacksamt ser jag tillbaka på gudstjänster vi firat tillsammans i kyrkor, hem och hembygdsgårdar.
Vad vore december utan
luciafirande i Gåsinge
kyrka, julen utan midnattsmässa i Björnlunda
och påsken utan skärtorsdagsmässa i Dillnäs
och påskdagsmässa i
Gryt?
För ungefär ett år sedan fick vi i
församlingen organisera utdelning
av kläder och hygienartikar till nykomlingarna på Solbacka och vi

fick vara en del i ett engagemang
som fortsätter att leva vidare i olika former.
Jag vill också tacka alla förtroendevalda, kyrkvärdar, frivilliga och
inte minst medarbetare genom
åren. Det har varit roligt och stimulerande att tillsammans få sjösätta idéer som församlingsresor
ut i det blå, vardagsgudstjänster
med kyrkpasta, lovkul för lediga
barn, kulturnatt och filmvisning
i kyrkan. Att diskutera tro och
teologi med vuxenkonfirmander
och andra deltagare i våra samtalsgrupper har varit en stor glädje.
Näst sist, men inte minst, vill jag
tacka alla som funnits före mig
och oss alla här i församlingen.
Alla som hjälptes åt att bygga
dessa fantastiska kyrkor, alla som
sjungit psalmer och förenats i bön
och nattvard och som låtit hela li-

vet omslutas i kyrkans hägn och
Guds famn. Jag vill tacka alla präster som genom århundraden tjänat i församlingen före mig. Jag är
glad att jag fått sälla mig till den
raden av några få ihågkomna och
många fler, i dag, anonyma prästkolleger.
Slutligen vill jag förstås
tacka den som alltid bör
tackas: Gud, vårt ursprung och mål.
Jag hoppas och tror att Svenska
kyrkan i Daga församling ska vara
en plats där Kristus är i centrum,
där det alltid finns hjälpande händer och kärleksfulla blickar.
Hej då, vi ses!
Ann-Sofi Furegård Sandberg
Kyrkoherde i Daga församling

augusti 2006 – september 2016

Avtackning av Kyrkoherde Ann-Sofi Furegård Sandberg i Björnlunda kyrka 9 oktober kl 11.00

Gryts norra kyrkliga arbetskrets...
... är en syförening som
har varit verksam sedan
1941 i Gryts socken.
Föreningen kämpar nu för att
överleva då vi har väldigt få
aktiva medlemmar men hoppas
naturligtvis på att kunna fortsätta i
många år till.
Syföreningen arbetar ideellt och
anordnar varje höst en auktion
på de arbeten som har tillverkats
under året. Vi anordnar även ett
stort listlotteri som medlemmarna
säljer under hösten. De pengar
som auktionen och listlotteriet
inbringar fördelas till välgörande
ändamål ( Läkare utan gränser,
Cancerfonder mm ) och till att
anordna en julfest för barnen
i Gryt. En liten del behålls till
löpande utgifter för föreningen.
Föreningens medlemmar träffas
en gång i månaden under februari
– november för planering av
verksamheten men även för att ha
trevligt tillsammans.

Vi vill på detta sätt hälsa
nya medlemmar välkomna till föreningen, ni behövs.
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Om intresse finns så ring gärna:
Irene Lagerstedt tel: 0158-421 06
Agneta Larsson tel: 0158-421 45
Välkomna!

Nya ansikten
Nya ansikten

Välkomna till verksamheterna!
SYJUNTA

Kyrkans Hus
Tisdagar kl 18.30-20.30

STICKCAFÉ
Kyrkans Hus

Yvonne Bolin
Bolorin

BUSIGA
BJÖRNKÖREN

6-12 år
(fd Barnen sjunger)
Kyrkans Hus

Onsdagar kl 13-14.30

Onsdagar kl 14.30-16

Café Gryt

Dagakören

Gryts församlingshem

Björnlunda
församlingshem

Tisdagar 14-16.30

Torsdagar kl 19-21

Ritva Andersson

Vi välkomnar Yvonne Bolin
Bolorin som vikarierande komminster och Ritva Andersson
som ny kyrkvärd.

Foto: Lena Östling Andersson

Nya anslagstavlor

Jimmy Hultkvist och Clas Gustafsson

JUNIORER

BABYSÅNG

Gåsinge Tingshus

Kyrkans Hus

7-12 år

Onsdag kl 10-11.30

Varannan fredag,
ojämna veckor

Nya anslagstavlor vid kyrkorna.
Staffan Andersson från Björnlunda
har tillverkat de fina tavlorna.

kl 17.30-19.00

Nytt från kyrkogårdarna
Sedan en tid tillbaka
pågår arbete med att
säkra gravstenarna på
kyrkogårdarna i hela
Sverige.
Detta föranleddes av en tragisk
olycka på en kyrkogård på annan
ort, där ett barn förolyckades. Direktiv hur säkringen ska gå till har
gått ut från Svenska kyrkan centralt och i Daga församling följer
vi dessa direktiv. Under sommaren
har vi arbetat med Björnlunda och
Gåsinge kyrkogårdar. Gryts kyrkogård har gåtts igenom tidigare.
Dillnäs kyrkogård kommer att gås
igenom under hösten. Arbetet är
av uppenbara skäl ytterst angeläget.
De gravstenar som står
säkert behöver ingen
åtgärd.

De gravstenar som inte står säkert,
säkras upp tillfälligt medan gravrättsinnehavaren underrättas och
får redan på att stenen behöver åtgärdas. Detta är gravrättsinnehavarens uppgift. I de fall då det finns
gravar utan känd gravrättsinnehavare, säkras stenen upp tillfälligt
och en skylt sätts upp vid graven att
församlingsexpeditionen önskar
kontakt med gravrättsinnehavaren.
Denna skylt sitter kvar i två år.
Gravrättsinnehavare
som vill ha hjälp med
att säkra sin gravsten
erbjuds detta mot en
kostnad.
Frågor besvaras av kyrkoskrivare
Lena Östling Andersson, församlingsexpeditionen. Telefon 0158200 23.

Text : Kyrkoherde Ann-Sofi Furegård Sandberg

Foto: Lena Östling Andersson
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Kalendarium
Oktober

November

December

Söndag 2
Kl 11.00. Gåsinge kyrka.
Familjegudstjänst, Barnkör.
Änglafest. Ta med en ängel.
Kyrkkorv.

Onsdag 2
Kl 18.30. Gåsinge kyrka.
Vardagsgudstjänst.
Kl 19.00. Gåsinge Tingshus.
Kyrkofullmäktige. Kyrkkaffe.

Söndag 4
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Söndag 9, kl 11.00.
Björnlunda kyrka.

Torsdag 3
Kl 15.00. Ekhagen.
Gudstjänst med kaffe.

Skördegudstjänst med
lunch och auktion.
Avtackning av kyrkoherde
Ann-Sofi Furegård Sandberg.
Dagakören, Lars Ryhammar,
trumpet.
Medtag gärna skördealster till
auktionen.

Torsdag 13
Kl 12.00. Björnlunda
församlingshem. Sopplunch.
Kl 15.00. Ekhagen.
Gudstjänst med kaffe.
KULTURNATT
i Björnlunda kyrka
lördag 15 oktober
klockan 18.30-22.00
En kväll med
blandad musik,
lokala konstnärer,
diktläsning mm

Söndag 16
Kl 18.00. Gryts kyrka. Mässa i
Taizeanda.
Söndag 23
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Lördag 5
Kl 16.00. Gåsinge kyrka.
Minnesgudstjänst. Dagakören.
Söndag 6
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Marie-Louise Sjöberg, violin.
Onsdag 9
Kl 18.30. Björnlunda kyrka.
Orgelkonsert med Mari Lindskog.
Torsdag 10
Kl 12.00. Björnlunda
församlingshem. Sopplunch.
Söndag 13
Kl 11.00. Gåsinge kyrka.
Familjemässa med tårtbuffé.
Onsdag 16
Kl 18.30. Björnlunda kyrka.
Vardagsgudstjänst med kvällsmat.
Söndag 20
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.
Torsdag 24
Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch.
Kl 15.00. Ekhagen.
Gudstjänst med kaffe.
Söndag 27, 1:a advent
Kl 11.00. Gåsinge kyrka.
Familjegudstjänst med
adventskaffe. Barnkör.

Kl 14.30. Gryts kyrka.
Adventsmässa. Dagakören.
Torsdag 27
Gryts hembygdsgård bjuder på
Kl 12.00. Gryts församlingshem. adventskaffe.
Sopplunch.
Kl 18.00. Björnlunda kyrka.
Musikgudstjänst. Adventskaffe
Söndag 30
med skinksmörgås.
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Torsdag 8
Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Grötlunch.
KYRKBIL
Du kan beställa kyrktaxi till våra
gudstjänster! Ring expeditionen.
SWISHA KOLLEKTEN!
Kollektnr: 123 312 37 42
Märk meddelande:
Datum, plats och ändamål
Det går även bra att använda
kontanter.

Kyrkans Hus
Församlingsexpeditionen
Besök: Ekvägen 6, Björnlunda
Post: Box 53, 646 02 Björnlunda
daga.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefontid: mån-ons, fre kl 9-12
0158-200 23
Tf Kyrkoherde Elisabeth Volden
076-145 70 73
Vik komminster Yvonne Bolin Bolorin
076-145 70 43
Kyrkoskrivare Lena Östling Andersson
076-145 70 71
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
Hemsida:

dagaforsamling.se
Facebook-sida:

Svenska kyrkan Daga församling
barn och ungdomar i Daga församling
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Ann-Sofi Furegård Sandberg
Tf Kyrkoherde Elisabeth Volden

Med reservation för ändringar
av programmet! Se hemsidan.

