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13:e generationen i Daga
Att skriva anteckningar
i stödordsform kommer
inte på fråga när jag skall
intervjua Patrik Höglin.
Det finns så mycket han
behöver säga, och redan när vi sätter oss ner
och han börjar reflektera kring alla samtal som
ägt rum vid det gamla
slagbordet, blir det uppenbart att här måste
ljudinspelaren fram.
Och vi pratar.

Om det som varit, framför allt
om det som varit för länge sedan,
som till exempel gården som Patrik och hans familj bor på. Den heter Skottsjötorp. Familjen har bott
där sedan 2013, men gården har
funnits i släkten i omgångar sedan
1840-talet.
Om människor långt bak i Patriks
släkt... han redogör noggrant för
morfars farfars far, eller morfars
farfar eller morfars bror, och vilka
funktioner dessa haft i hans egen
berättelse.

Om skräddaren som för drygt
hundra år sedan hade skrädderi
i det rum som nu är Patriks och
hans fru Josefinas sovrum. Denna skräddare var en djupt troende
man, och hade som så många i Sverige vid 1800-talets slut, kommit
i kontakt med den kyrkliga väckelserörelsen. I rummet på Skottsjötorps övervåning har sålunda
många andliga möten ägt rum och
många har säkerligen kommit till
tro där.
Patrik berättar med värme ochkunskap, med mycket iver. Hans
intresse för det som varit är djupt,
och det är uppenbart att han är i
sitt esse när samtalet kommer att
handla om hur tidevarv och generationer före har påverkat det som
är nu.
Patrik säger det själv.
”Kanske är jag en konservburk, men det är för
att jag känner så starkt
för det där gamla... det
är nästan så det tar över
lite!”

Patrik Höglin född Carlsson
Ålder 37 år
Familj: Fru Josefina Höglin,
Gustaf 4 år och Ingrid 1 år
Björnlundabo på mormors sida
i 12:e eller 13:e generationen
Aktiv ledamot i Daga församlings kyrkoråd

Patrik Höglin samtalar med kyrkoherde Elisabeth Volden

Forts nästa sida

...fortsättning

”Fast”,
sägerijag...
”när vi har pratat glad
att den tiden är kl
förbi.
Musik
sommarkväll,
torsdagar
19.00
med varandra om kyrkan och kyrkans värld, så har jag ingen känsla Och han berättar om när han för
av att du är en konservburk?”
mindre än 20 år sedan hyrde en
längenhet i Katrineholm. I konVi reflekterar kring detta ett tag, traktet stod det inskrivet att man
och jag påminner Patrik om hur inte tvättar eller skakar mattor på
vi vid ett tillfälle, på skoj, spånade söndagar.
kring möjligheterna att vid behovlyfta bort bänkarna i Björnlunda- Det skulle ju inte fungera att ha det
kyrkan.
så, säger han. Det är ju på helgerna
man hinner göra sådant!
Patrik håller med om detta, om
man kan göra något så fler får upp Patrik berättar med respekt om sin
ögonen för de värden som ryms i morfars farfar Fredrik Gustafsson,
kyrkan, då är han öppen för nya som bodde i Norrby. Fredrik var
tankar. (OBS. Att flytta bänkar i kyrkvärd och tog sitt uppdrag och
kyrkan är varken tillåtet hur som sin tro på stort allvar. Till exempel
helst eller aktuellt.)
gick han alltid till och från kyrkan
på söndagarna. Tog aldrig skjuts.
Vi pratar också om hur kyrkans Patrik tänker högt och undrar
budskap gestaltats olika genom om det hade att göra med att han
åren. Patrik minns mycket väl en kroppsligt ville hålla Jesu lidandesvikarierande präst i församlingen- vandring i minnet.
som alltid höll svavelosande predikningar och gick omkring i svart Det blir många vändor i samtalet
kappa. Han ler vid tanken, och är som rör sig kring om det var bätt-

Patrik vid Skottsjön

re förr eller sämre nu eller ju förr
ju bättre... ingen av oss har några
svar. Det blir reflektioner. Patrik
är ingen ”konservburk”. Han är
tacksam för förnyelse som gör livet enklare. Men han är rädd om
det som funnits, det som tidigare
generationer lämnat efter sig, och
som fortfarande är värdefullt.
Vi pratar om hur vi
människor har en tendens att vilja ha det som
det var förr, och att den
längtan tilltar ju äldre vi
blir.
Vi pratar om modet att våga stå
kvar i en förändringsprocess, men
ändå inte förändra för sakens egen
skull.
Vi pratar om djur, djurhållning,
etik i djurhållningen, slakt, jakt,
gamla saker. Patrik berättar för
mig, som ju är att betrakta som utböling, var olika gårdar ligger i förhållande till varandra.
Och vi pratar om prästens roll i
samhället, som det varit och som
det är.

Det finns många djur i herrens hage och en del finns i Patriks ladugård.
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Och om Gud pratar vi.

Fattig bonddräng... den
sången är enastående.
Den där prästen, som
skapar sådan skuld hos
bonddrängen genom att
tvinga honom till kyrkan. Men ställd inför
Gud, med förväntningar
på straff och fördömelse
inser bonddrängen att
Gud aldrig varit något
annat än den som säger
till människan: ”Kom du
hit till mig, nu får du vila.
Det behöver du. ”

Vi är överens där, Patrik och jag.
Den bilden är stark. Och så sann
som någon människas bild av Gud
någonsin kan bli.

Jag är fattig bonddräng
men jag lever ändå.
Dagar går och kommer
medan jag knogar på,
harvar, sår och plöjer,
mockar, gräver och bär,
går bak mina oxar
hojtar visslar och svär.
Jag är fattig bonddräng
och jag tuggar mitt snus,
och när lördan kommer
vill jag ta mig ett rus.
Sen när jag blitt livad,
vill jag tampas och slåss,
vila hos en flicka
vill jag också förstås.
Sen så kommer söndan
och då vill våran präst,
att jag ska i körkan
men då sover jag mest.
Prästen kan väl sova
hela måndagen men
för en fattig bonddräng
börjar knoget igen.
Så går hela veckan
alla dagar och år,
jag går med min lie
och jag plöjer och sår.
Jag kör mina oxar
och jag hässjar mitt hö,
harvar, gnor och trälar,
och till sist ska jag dö.

Detaljer på slagbordet i Patriks kök

Och vi två, som sitter vid det gamla slagbordet och pratar, vi som på
olika sätt ingår som aktörer i det
där jätteskeppet som heter kyrka,
vi får efter bästa förmåga fortsätta
att berätta för alla som stundtals
sliter med att räcka till, att det finns
en där, en som inget annat vill än
att sträcka ut famnen och ta emot.
Också lämnar vi slagbordet och går
ut till den gamla ladugården, kliar
grisarna, beundrar korna och jag
får ägg av Patrik, ägg från hönsen
vars lust att skapa liv väcks, i takt
med vårljuset.

Elisabeth Volden
tf kyrkoherde i Daga församling

Står där, fattig bonddräng,
invid himmelens port,
lite rädd och ledsen
för de synder jag gjort.
Man ska inte supa,
hålls med flickor och slåss.
Herren Gud i himlen
är väl missnöjd förstås.
Men då säger Herren:
Fattig bonddräng, kom hit!
Jag har sett din strävan
och ditt eviga slit.
Därför, fattig bonddräng,
är du välkommen här.
Därför, fattig bonddräng,
ska du vara mig när.
Och jag, fattig bonddräng,
står så still inför Gud,
och sen klär han på mig
den mest snövita skrud.
Nu du, säger Herren
är ditt arbete slut.
Nu du, fattig bonddräng
nu får du vila ut.

3

CAFÉ GRYT
Tisdagar
kl 14-16.30
Gryts församlingshem

Välkomna!

SYJUNTA
Tisdagar
kl 18.30-20.30
Kyrkans hus
Välkomna!

BABYSÅNG
Onsdagar
kl 10-11.30
Kyrkans hus
Välkomna!

BUSIGA
BJÖRNKÖREN
onsdagar
kl 14.30-16
Kyrkans hus
Välkomna!

JUNIORER
Varannan fredag

jämn vecka
kl 17.30-19

Gåsinge Tingshus
Välkomna!

Världshistoriens mäktigaste drama..
Det är ingen ovanlig beskrivning av natten då Jesus uppväcktes
från de döda.
Denna berättelse tar form varje
år i våra kyrkor, och hos oss i
Daga kommer gudstjänsterna att
se ut som följer:

Välkomna till
Palmsöndagsfest i
påskens och
vårens tecken!

På skärtorsdagen
minns vi hur Jesus åt
sin sista måltid med
lärjungarna, måltiden
som sedan dess har
varit uttryck för djup
andlig samhörighet
med kristus och varandra. Efter att vi firat
måltid tillsammans
kläs altaret av, altarskåpen stängs, och
vi släcker alla ljus.
Skärtorsdagsmässan
kommer att äga rum i
Dillnäs kyrka kl 19.00.

Busiga Björnkören
och Juniorerna deltar i
påskspelet!

9 april kl 14.00 i
Björnlunda kyrka
Vi får följa påskens drama från
år 33 i form av ett påskspel med
Busiga Björnkören och Juniorerna och vi sjunger glada påsksånger tillsammans med varandra.

Altarskåpet i Dillnäs kyrka

På långfredagen kl 15.00 firas en
enkel gudstjänst i sorgens tecken,
där vi minns Jesu död. Denna
gudstjänst firas i Björnlunda
kyrka. Kyrkan är fortfarande försatt i enkelhet. Altaret är avklätt
och vi har sparsamt med ljus och
musik.

Enligt Bibelns berättelse uppväcktes Jesus
från de döda på påsknatten. Jesu uppståndelse är kyrkans utan
tvekan starkaste berättelse. I år kommer vi
att fira midnattsmässa
i Gryts kyrka, med början kl 00.00. Gudstjänsten börjar i mörker,
men
avslutas
med
jubel, sång och ljus.
Uppståndelseberättelsen är så
mäktig så den behöver firas i
dagarna två. Annandag påsk önskar församlingen välkommen
att fira gudstjänst på Ekhagens
äldreboende kl 15.00.

Välkommen som ny kyrkvärd!
Ulla Andersson hälsas
välkommen som ny
kyrkvärd i Daga församling. Ulla bor i Björnlunda och har tidigare varit
kyrkvärd.

Efter gudstjänsten kan du göra
ditt eget påskris med fjädrar i
regnbågens alla färger och äta
korv och glassbuffé med nyttiga
korvar, hembakade korvbröd
och Björnlundas egen glass.

Att vara kyrkvärd:
En kyrkvärd är en lekman som är
utsedd att hjälpa till vid kristna
gudstjänster, vanligtvis med att
hälsa välkommen, hjälpa till med
textläsningar, hjälpa till vid nattvarden, dela ut psalmböcker och
gudstjänstagendor samt att ta upp
kollekt. Kyrkvärden utses av kyrkorådet.

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete.
En fest för stor som liten!

Välkomna!
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Välkommen biskop Johan !

Biskop Johan Dalman kommer till Daga församling. Se nedan. Foto: Magnus Aronson (beskuren bild)

Den 1-2, samt den 26
mars kommer Strängnäs stifts biskop Johan
Dalman på visitation till
Daga församling.

Visistation är en särskilt sorts
besök som är reglerat i kyrkans
eget regelverk, kyrkoordningen.
I Strängnäs stift brukar församlingarna få besök vart 12:e år av
sin biskopen. Detta är dock första
gången som Daga församling har
visitation.
Att visitera församlingar är en av
biskopens viktigaste uppgifter och
ett tydligt uttryck för biskopens
uppdrag att vara ett tecken på att
församlingarna i Svenska kyrkan
hör samman.

Syftet med visitationerna är att ge
stöd, inspiration och uppmuntran
till församlingarna men också att
utöva tillsyn över kyrkans tro, lära
och liv.
Genom visitationerna
får biskopen och stiftet
en ökad insikt och delaktighet i församlingarnas liv och kan bättre
svara upp mot de behov
som finns.

Biskop Johan och hans följe kommer att finnas med i olika sammanhang under onsdag och
torsdag, en del av programmet
kommer att rikta sig till alla som
vill vara med när vi får detta roliga
besök.
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Du önskas välkommen
att äta en enkel middag
tillsammans med biskop
Johan och hans sällskap
onsdagen den 1 mars
kl 17.00 i Gryts församlingshem.
Kl 19.00 firar vi traditionsenlig askonsdagsmässa med biskopen.
Dock får vi flytta mässa från sockenstugan där vi brukar ha den, till
Gryts kyrka.
Söndagen den 26 mars
kl 16.00 är det festhögmässa och visitationstal
i Gåsinge kyrka, med efterföljande våffelfest i
Gåsinge tingshus.
Varmt välkomna!

Sjung med i Dagakören!
- Det är en härlig upplevelse att få sjunga i en
kör – när man kan sin
stämma och kan lyssna
in alla när man sjunger 3
eller 4 stämmor.

Jag har mest sjungit altstämman i
damkör men också i blandad kör.
Att sjunga i en liten kör blir lite
mer spännande, man måste lära sig
sin egen stämma och ibland vara
ensam i den. En stor kör är en fantastisk upplevelse att få vara med i!
Oftast är vi i en kyrka där akustiken förstärker intrycket och man
får lyssna på annan vacker musik
också.
Det är Ing-Marie Eriksson som
berättar. Hon kan sin kyrkas körhistoria och har sjungit många år
i kyrkan. 1986 gavs det ut en ny
psalmbok med ny liturgi och omarbetade psalmer. Hon jobbade
då som timanställd vaktmästare
och blev delegerad att vara med på
kyrkoråden och det var där man
började öva in sångerna. Det bildades en koralkör på 6-8 personer, som leddes av kantor AnnCathrine Högberg Wingren. Premiär
var det 1988 i Gåsinge kyrka på en
helgmålsbön ledd av biskop Tord
Simonsson, som berömde kören.
En körmedlem Anna-Stina Karlsson hittade senare på namnet Occarinakören. Så småningom fick

Kalend

Kerstin Landin och Ingmarie Eriksson berättar om att sjunga i kör.

gubbarna sluta, dom hittade aldrig
rätt sida i noterna!
Idag finns det en kör i Daga pastorat – Dagakören, med Mari Lindskog som körledare. Det är en
trestämming damkör, som övar
varje torsdagkväll i Björnlunda och
framträder i pastoratets fyra olika
kyrkor.
Nya medlemmar är förstås välkomna – kom
gärna och lyssna en
kväll och pröva på att
vara med. Kerstin Landin gjorde det – och blev
fast!
- Körkvällarna får jag inte missa.

Maris inledande lätta uppmjukningsrörelser gör att kroppen
slappnar av och koncentrationen
skärps. Sen är det sjunga som gäller!
Har ett gott stöd i altstämman av
Ing-Marie och det är skönt att lyssna när vi börjar kunna sångerna.
Stämningen är också god i kaffe/
the-pausen, där vi får tid att prata
med varandra.
Välkommen till Dagakören!
Ing-Marie Eriksson och Kerstin
Landin, två körmedlemmar
Körledare: Mari Lindskog
mari.lindskog@svenskakyrkan.se
0158-200 23, 076-145 70 74

Döpta, vigda och avlidna i Daga församling
Döpta
November 2016
19
Nils Rosenquist
December 2016
3
Lucas Di Baggio Lindblom
Januari 2017
6
Oscar Löfgren
21
Clara Gustavsson
Vigda
December 2016
17
Pernilla Gustafsson
Richard Ådén

Jag ger mig själv idag åt dig
ditt skaparljus, där allt blir till
din natt, där foten ej går vill
din hand, som lägges tyst i min
när själv jag tvekar om min stig
din röst som ropar efter mig
förtrogen, ingen annan lik.
Jag ger mig själv idag åt dig.
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Avlidna
November 2016
25
Evald Andersson
27
Torsten Söderberg
27
Johan Hurtig
December 2016
17
Carl-Henrik Andersson
Januari 2017
6
Erik Lindgren
19
Marie Karlström
21
Thomas Herou
23
Åke Andersson
25
Anita Karlsson

darium

Vårens
soppluncher torsdagar kl 12.00
Kalendarium

amlingshem

Björnlunda förs

9 mars		

Sångstund med Sven Björkborg, präst och trubadur

6 april		

Sånger och visor med Karin Ericsson Back band

gshem

Gryts församlin

23 februari		

Lennart Söderlund sjunger egna och andras låtar och

			

spelar gitarr och mandolin.

23 mars 		

Leif Jakobsson berättar, visar bilder och sjunger

20 april		

Bengt Landin och kompani presenterar utdrag ur revyer

11 maj		

Sillunch. PRO-kören underhåller

Babysång onsdagar kl 10-11.30

Charlene, Albin, Benjamin och Anna besöker Babysång i Kyrkans Hus och
sjunger sången om igelkotten Torsten

Min lilla igelkott har svarta tassar
en rynkig nos så söt och taggar
vassa
Min lilla igelkott, han dricker
grädde
Ifrån ett kaffefat som jag han gedde
Min lilla igelkott han heter Torsten
han har just gift sig med dammsugarborsten.
Min lilla igelkott han har fått ungar
och uppå mammas slang dom sitter och gungar.

7

Välkomna!

Kalendarium
Söndag 19
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Torsdag 23
Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch. Lennart Söderlund.
Kl 15.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.
Söndag 26
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.
Minisemlor.

Mars
Onsdag 1
Kl 13-17. Kyrkans Hus.
Sportlovskul för skollediga barn.
Kl 17.00. Gryts församlingshem.
Församlingsgemenskap i samband
med biskopsvisitationen.
Kl 19.00. Gryts kyrka.
Askonsdagsmässa.
Söndag 5
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Torsdag 9
Kl 12. Björnlunda församlingshem..
Sopplunch. Sven Björkborg, sång.
Söndag 12
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.
Onsdag 15
Kl 18.30. Hos familjen Sofie och
Kjell Lennmark, Kärrstugan, Laxne. Passionsandakt.
Torsdag 16
Kl 15.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.
Söndag 19
Kl 18.00. Gryts kyrka.
Mässa i Taizeanda.
Torsdag 23
Kl 12. Gryts församlingshem.
Sopplunch. Leif Jakobsson
berättar och sjunger.
Söndag 26
Kl 16.00. Gåsinge kyrka.
Festhögmässa med visitationstal.
Se sid 5.

April

Maj

Söndag 2
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa

Söndag 7
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Onsdag 5
Kl 18.30. Hos Kathryn och
Olle Mähl, Jälund, Stjärnhov.
Passionsandakt.
Torsdag 6
Kl 12. Björnlunda f:h. Sopplunch.
Sånger och visor med Karin
Ericsson Back.
Kl 15.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.
Söndag 9
Kl 14.00. Björnlunda kyrka.
Familjegudsfest.
Onsdag 12
Kl 13-17. Kyrkans Hus.
Påsklovskul för skollediga barn.
Torsdag 13,
Skärtorsdagen
Kl 19. Dillnäs kyrka.
Skärtorsdagsmässa.
Fredag 14, Långfredagen
Kl 15. Björnlunda kyrka.
Långfredagsgudstjänst.
Dagakören.
Söndag 16, Påskdagen
Kl 00.00. Gryts kyrka.
Påsknattsmässa.
Måndag 17,
Annandag påsk
Kl 15. Ekhagen. Påskgudstjänst.
Torsdag 20
Kl 12. Gryts församlingshem.
Sopplunch. Bengt Landin och Co
presenterar utdrag ur revyer.

Torsdag 11
Kl 12. Gryts församlingshem.
Sillunch. PRO-kören underhåller.
Söndag 14
Kl 1100. Gryts kyrka. Mässa.
Torsdag 18
Kl 15.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.
Söndag 21
Kl 1100. Björnlunda kyrka. Mässa.

Åk kyrkbil och kom till våra
gudstjänster!
Beställ på expeditionen!

Kyrkans Hus
Församlingsexpeditionen
Besök: Ekvägen 6, Björnlunda
Post: Box 53, 646 02 Björnlunda
daga.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon och expeditionstid:
Mån-Tors 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

Söndag 23
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Hemsida:

Torsdag 27
Kl 15.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

Svenska kyrkan Daga församling
barn och ungdomar i Daga församling

Söndag 30
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

dagaforsamling.se
Facebook-sida:

Ansvarig utgivare:
Tf Kyrkoherde Elisabeth Volden

Med reservation för ändringar
av programmet! Se hemsidan.

Kringel-offset 2017

Februari

