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I advents- och jultid tänder vi ljus.
Det ger stämning. De är levande. Vi
får kraft från ljuset! Ljuset bär oss
genom vintermörkret och är inte
enbart en glädje från våra traditioner. Ljuset omsluter oss med det
varma skenet. Vi blir inneslutna i
värmen. Men inte alla lever i den
YDUPD RPYnUGQDGHQ 'HW ÀQQV GH
i vår nära omgivning, som står utanför av skäl, som vi bara kan ana.
Detaljhandeln räknar med nya rekord i julhandeln. Var hamnar vär-

men och omtanken, om den bara
räknas i antalet saker vi köper åt
varandra? Var hamnar den, som
står utanför? Visste ni att bara i Nyköpings kommun begravs mer än
40 människor utan ceremoni eller
PLQQHVVWXQG XQGHU nUHW" 9DU ÀQQV
då ljuset och värmen? Kan vi inte
ge varandra en liten stund, en gemensam upplevelse och lite tid för
varandra i stället? Jesus säger: ”Jag
är världens ljus, den som följer mig
skall inte vandra i mörkret, utan ha
livets ljus”. Jesus gav inte bar lite

tid, han gav hela sitt liv för oss. Advent betyder ju ”ankomst”! Jesus
vill ge oss stämning, liv och kraft.
Han vill bära oss inte bara som en
tradition utan omsluta oss med alla
våra sinnen.
Gud välsigne dig!
Lars Göran Lannergård,
komminister Daga församling
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Vi har nu pysselkväll för tredje
året och det har blivit en trevlig
samvaro. Vi pysslar och bjuder på
glögg, kaffe och pepparkakor.
Varmt välkomna!
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den 16 december och Julottan
den 25 december i Dillnäs kyrka)
Vardagsgudstjänsterna fortsätter – kontakta mig om du vill vara
efter jul. En gång i månaden träf- med.
fas vi i kyrkan i Björnlunda för en
enkel vardagsgudstjänst, sedan Övar gör vi på torsdagar med
äter vi en enkel middag i försam- början den 29 november.
lingshemmet. Alla är välkomna,
stora och små!

Mari Lindskog, kantor
mari.lindskog@svenskakyrkan.se
0158-200 23
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Under hösten 2012 startade vi
babysång i Kyrkans Hus som
kommer att fortsätta våren 2013.
Vi sjunger barnsånger och lär oss
ramsor.
Plats: Kyrkans Hus, Ekvägen 6 i
Björnlunda
Tid: Onsdagar kl 10.00-11.30
Har du frågor?
Välkommen att ringa 0158-20023
eller 076-145 70 74.
Varmt välkomna
Mari Lindskog, kantor
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Uppsala domkyrka
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tar beslut om det är det här förslaget som ska gälla framöver.
Daga församling ska vara remissförsamling och får prova det nya
förslaget. Försöksperioden börjar
1:a söndagen i advent 2012 och
pågår fram till och med domsöndagen 2013.

Just nu pågår ett arbete med att ta
fram en ny kyrkohandbok. Vad är
då en kyrkohandbok, är det något
man som vanlig kyrkobesökare
behöver bry sig om? Ja, det är det!

Det kommer att bli lite annorlunda
i kyrkan. Psalmerna påverkas inte,
men vi kommer att prova nya böner och inledningsord och ny liturgisk musik. En del går i viston, annat är jazzinspirerat. Spännande,
tycker vi! Och det mest spännande
av allt är att vi, du och jag, både
vana kyrkobesökare och ovana,
är välkomna att lyssna och prosom deltar och bidrar med sina erfarenheter och åsikter.

Den svenska kyrkohandboken
UHJOHUDU KXU YL ÀUDU JXGVWMlQVW L
Svenska kyrkan från nordligaste Norrland till sydligaste Skåne.
.\UNRKDQGERNHQ DQJHU KXU YL Àrar gudstjänst på söndagarna men
RFNVn GRS NRQÀUPDWLRQ YLJVHO
och begravning regleras i kyrkohandboken. Vissa delar av gudstjänsten ingår alltid, till exempel
Herrens bön och Välsignelsen.
Man ska känna igen sig när man
går på gudstjänst i de olika kyrkorna runtom i vårt land, samtidigt som variationsmöjligheterna
är stora.
Det är Svenska kyrkans högsta beslutande instans, kyrkomötet, som
har beslutat att den senaste kyrkohandboken som är från 1986 ska
revideras. Det är också de som fat-

Jag hoppas att du under den här tiden både kommer att känna igen
dig och samtidigt få vara med om
något nytt.
Välkommen!
Ann-Sofi Furegård Sandberg
Kyrkoherde Daga församling

va, tycka och tänka. Nu har vi en
chans att påverka.
Efter provperioden kommer kyrkorådet att lämna sitt yttrande. YttUDQGHW EOLU PHU YlOJUXQGDW MX ÁHU
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Kl 11.00. Gryts kyrka. Gudstjänst.
7RUVGDJ
Kl 14.30. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.
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6|QGDJDDGYHQW
Kl 11.00. Dillnäs kyrka.
Gudstjänst. Juniorkören.
Avtackning.
Kl 14.00. Gryts kyrka.
Mässa. Dagakören. Gryts
hembygdsförening bjuder på
adventskaffe.
Kl 18.00. Björnlunda kyrka.
Gudtjänst. Dagakören.
Avtackning. Adventskaffe.
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Kl 18.00. Kyrkans hus. Julpyssel.

0nQGDJ-XODIWRQ
Kl 10.00. Gryts kyrka. Samling
vid krubban.
Kl 23.30. Björnlunda kyrka.
Midnattsmässa.

6|QGDJ
Kl 11.00. Gryts kyrka.
Karnevalsgudstjänst.
Salladslunch.

7LVGDJ-XOGDJHQ
Kl 07.00. Dillnäs kyrka. Julotta.

7LVGDJ
Kl 12.00. Björnlunda
församlingshem. Sopplunch.
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Kl 14.30. Ekhagen. Julgudstjänst.

7RUVGDJ
Kl 14.30. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

6|QGDJ
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

6|QGDJ
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

0nQGDJ1\nUVDIWRQ
Kl 17.00. Gryts kyrka. Nyårsbön.
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7LVGDJ1\nUVGDJHQ
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.
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Kl 18.30. Björnlunda kyrka.
Vardagsgudstjänst. Kyrkpasta.
6|QGDJ
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

6|QGDJ
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.
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6|QGDJDDGYHQW
Kl 11.00. Dillnäs kyrka.
Gudstjänst.

7LVGDJ
Kl 12.00. Björnlunda
församlingshem. Sopplunch.
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7LVGDJ
Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Grötlunch.

6|QGDJ
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

barn och unga i Daga
församling

7RUVGDJ/XFLD
Kl 19.00. Gåsinge kyrka.
Luciagudstjänst.
Hembygdsföreningen bjuder på
luciakaffe.
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Kl 18.30. Björnlunda kyrka.
Vardagsgudstjänst. Kyrkpasta.

6|QGDJHDGYHQW
Kl 16.00. Björnlunda kyrka.
Musikgudstjänst.

7RUVGDJ
Kl 14.30. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

6|QGDJ
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

6|QGDJ
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
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6|QGDJ
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

7RUVGDJ
Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch.
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dagaforsamling.se
daga.blogg.se
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Kyrkans Hus
Församlingsexpeditionen
Ekvägen 6
646 50 Björnlunda
Telefonväxel 0158-200 23
All personal nås genom växeln
Telefontid: mån-fre, kl 9-12
www.dagaforsamling.se
daga.forsamling@svenskakyrkan.se
http://daga.blogg.se/
Ann-Sofi Furegård Sandberg
kyrkoherde

6|QGDJ
Kl 11.00. Dillnäs kyrka.
Ljusgudstjänst.
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Marianne Strömberg, Mats Gustavsson, Lena Östling Andersson
och Sarah Kinberg.
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Kl 19.00. Gryts sockenstuga.
Askonsdagsmässa.

$QVYDULJXWJLYDUH$QQ6RÀ
Furegård Sandberg

