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Fr. v. Elise Bertilsson, biskop i Strängnäs stift Hans-Erik Nordin och Karin Alm

För andra året i rad har vi i
församlingen haft prästkandidater
hos oss. I slutet på november
förra året kom prästkandidaten
Magdalena Fors för att vara hos
oss i tre veckor. Hon kommer från
Nyköping och har ﬂyttat till Lund
för att studera till präst.
Första söndagen i advent 2010
kom Elise Bertilsson från
Strängnäs och började sin praktik
som varade över julhelgerna. I
söndags 15 januari prästvigdes
Elise tillsammans med Karin
Alm under högtidliga former i

Strängnäs domkyrka. Nästan hela
arbetslaget var där och firade
denna kyrkans fest och delade
glädjen med Elise. Själv fick jag
hedersuppdraget att vara personlig
assistent vid vigningen. Jag kände
mig också förflyttad tillbaka
till min egen vigning i Uppsala
domkyrka i juni 1994. Prästlöftena
och handpåläggningen, den
pampiga och glada gudstjänsten.
Även komminister Lars Göran
tänkte nog på sin vigning i Stora
Tuna kyrka 1981.
Det är så roligt att både Elise och
Magdalena blivit så väl mottagna

här i församlingen. De har fått en
realistisk och positiv bild av vad
det är att vara kyrka i vår tid.
Prästen har ett särskilt uppdrag
i kyrkan men i vår lutherska
tradition har alla som är döpta
uppgiften att bära budskapet
genom det allmänna prästadömet.
I kyrka och församling finns plats
för både de som söker och de som
funnit. Uppgifterna är många. Du
behövs i församlingen!
Ann-Sofi Furegård Sandberg
Kyrkoherde

Elises prästvigning
Den 15 januari var det så äntligen
dags för Elises prästvigning
och vi i personalgruppen var
inbjudna till Domkyrkan och
därefter till mottagningen i
församlingshemmet Domherren.
Det var ett förhoppningsfullt gäng
som åkte iväg till Strängnäs och
väl där inleddes mässan med en
stor och pampig procession med
alla medverkande.
När alla hade intagit sina platser
var det ”vår” Ann-Sofi som
inledde det hela och vi var väldigt
stolta där vi satt i bänkarna. Under
själva prästvigningscermonin
hjälpte hon även Elise framme vid
altaret med stola och mässhake.
Efter den fina stunden i kyrkan
var det tid för förflyttning till
Domherren och mottagningen,

under vilken vi fick njuta av god
lunch följd av kaffe och kakbuffé.
Eftermiddagen präglades av stor
värme och glädje tillsammans
med Elises släkt och vänner.

Komministern har ordet
Det levande ordet

Är Bibeln sann? Bibelns böcker
är unika, men vad är det som
säger att de innehåller sanningen?
Det är väsentligt att vi förstår
att det inte är en sanning vilken
som helst. Bibeln är inget orakel,
som besvarar våra nyfikna
frågor om jordens ålder, om
naturens beskaffenhet. Inte heller
besvarar den historiens gåtor
eller framtidens. Bibeln är inget
alternativ till vetenskapen och
människors förnuft.
Bibeln innehåller en annan
sanning! Sanningen om oss själva
och sanningen om Gud.
Det allra viktigaste vi får veta
om Gud, är att du är älskad av
Gud, för den du är. Inte för någon
du skulle vilja vara eller någon
som andra skulle önska sig att
du vore. Gud möter dig precis
där du är med sin kärlek och
vågar du öppna dig och ta emot
den kärleken, finns det stora

förutsättningar att ditt liv kommer
att förändras. Men det sker inte av
sig självt. Det som är värdefullt i
livet kostar också möda att erövra.
Gud välsigne dig i din strävan.
Lars Göran Lannergård
komminister

Tack Elise för att vi fick vara en
del av din stora dag!
Lotta Thunholm
vaktmästare

Björnlunda
församlingshem…
…kommer att öppnas
under våren 2012. Många
församlingsbor har
saknat gemenskapen i
församlingshemmet och
snart står det öppet igen för
kyrkkaffe, minnesstunder och
mycket mer. Nu hoppas vi
innerligt att det ska komma till
stor användning och glädje!

Bloggen

Gå in på daga.blogg.se och se
hur vi har det!
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Nya värdar i
församlingen.

Tack Daga församling…
..för en lärorik och lustfylld
praktik! Det var tre veckor fyllda
av goda samtal, musik och
gudstjänster av olika slag, från
adventsgudstjänsten i Björnlunda
till den traditionsfyllda
Luciagudstjänsten i Gåsinge.
Vilken bredd och vilket djup ni
har i er församling.
Det är med värme i hjärtat jag
tänker mig tillbaka till den
Sörmländska landsbygden
och Daga församling. Som
prästkandidat kände jag mig
hemma hos er. Jag fann glädje,
gemenskap och generositet. Som
landsbygdsförsamling har ni
förstått nyttan av att ta tillvara
de lokala krafterna som finns.
Församlingsborna är medvetna
om att kyrkan är en tillgång
för ert samhälle och en viktig
samarbetspartner och resurs. Var
rädda om den andan.

Nu är det nytt år, och för mig ett
mycket speciellt år. Om allt går
som det ska är det min tur att
prästvigas i Strängnäs domkyrka
januari 2013. Jag längtar!
Jag önskar er alla i Daga
församling all lycka och Guds
rika välsignelse.
Allt gott!
Magdalena Fors
Studerar till präst

Ny bild

Församlingen fick lagom
till advent och jul 2010 tre
gudstjänstvärdar. Vi hälsar
Malin Andersson, Michael
Hofmeijer och Oskar
Gustafsson välkomna till detta
hedersuppdrag! På bilden ser
vi kyrkvärden Lars Andersson,
gudstjänstvärden Malin
Andersson och prästkandidaten
Magdalena Fors.

Praktik i en landsortsförsamling? ”Tack, men nej tack.”
Så minns jag min reaktion på
beskedet om en praktikplats
i Daga församling. Som tur
var hade jag inte så mycket
att säga till om. Efter en snöig
decembermånad fullspäckad
av predikningar, studiebesök,
revisionsmöten, begravningar
och såväl traditionellt som ickekonventionellt luciafirande,
var jag frälst. Det varma
mottagandet jag fick i Daga, av
såväl personal som frivilliga och
församlingsmedlemmar gjorde
nog sitt till. I slutet av månaden
frågade jag mig själv: Finns det
något bättre än få arbeta i en
landsortsförsamling?
Att bli präst?
För mig har tanken på att
arbeta som präst varit allt
annat än självklar. Jag är inte
uppväxt i en religiös familj, och
konfirmationstiden blev snarast ett

kvitto på min skepsis mot kyrkan.
Ändå sitter jag här, med egen
Svenskakyrkan-adress, som
nyvigd präst och pastorsadjunkt i
Södertälje församling.
Det var någonting som drog. Det
är hela tiden någonting som drar.
Upplevelsen av att det finns en
kraft som ihärdig och oupphörligt
älskar, och som älskat mig
upp och ut ur mörka och svåra
perioder.
Evangeliet; den ständigt glada
nyheten om att Gud inte är
straffande eller svår att nå. Att
Gud faktiskt av-slöjat vem Gud
är genom att ta mänsklig form,
stå på de svagas sida och med
ödmjukhet, kärlek och respekt
möta varje människa – där vi är.
Det är stort.
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Att som präst dagligen och i Guds
tjänst få möta människor i det de
är, där de är?
”Tack, ja ja tack!”
Elise Bertilsson
pastorsadjunkt

Kalendarium
Februari
Söndag 19
Kl 11.00. Björnlunda kyrka.
Karnevalsgudstjänst för stora och
små. Unga kören. Fruktfest.
Kom gärna utklädd!

Onsdag 28
Kl 19.00. Jälund, Nergård,
Stjärnhov hos Kathryn och Olle
Mähl. Passionsandakt. Kaffe.

Maj

April

Söndag 6
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Gudstj.

Onsdag 22
Kl 19.00. Gryts sockenstuga.
Askonsdagsmässa. Semla.

Palmsöndagen 1
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.
Insamlingsbössorna lämnas.

Torsdag 23
Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch. Mikaela Kayl,
författare och utvecklare av
intuitiv massage.

Tisdag 3
Kl 12.00. Kyrkans Hus.
Sopplunch. Selma Lagerlöf:
Med penna för rösträtt och fred.
Britt Söderholm och Agneta
Welander.

Torsdag 3
Kl 14.30. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

Söndag 13
Kl 11.00. Gåsinge kyrka.
Konfirmation med mässa.
Kl 18.00. Gryts kyrka. Mässa.
Kr. himmelfärds dag 17
Kl 07.00. Björnlunda
hembygdsgård. Gökotta.

Skärtorsdagen 5
Kl 19.00. Dillnäs kyrka.
Skärtorsdagsmässa. Solist.

Söndag 20
Kl 11.00. Gryts kyrka.
Musikmässa. Samarbete med
Musik i Gryt. Kyrkkaffe.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Gudstj.

Torsdag 1
Kl 14.30. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

Långfredagen 6
Kl 15.00. Björnlunda kyrka.
Långfredagsgudstjänst. Kör.

Tisdag 22
Kl 12.00. Kyrkans Hus. Sillunch.
Sven Björkborg spelar & sjunger.

Söndag 4
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Påskdagen 8
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Påsklunch. Kör.

Torsdag 24
Kl 14.30. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

Söndag 26
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.

Mars

Tisdag 6
Kl 12.00. Kyrkans Hus.
Sopplunch. Ebba von Eckermann.
Vävda modedrömmar – Från
Ripsa till New York.
Onsdag 7
Kl 19.00. Ekeby Björnlunda hos
Lena och Lars Göran Andersson.
Passionsandakt. Kaffe.
Söndag 11
Kl 11.00. Gåsinge kyrka. Mässa.
Syföreningarnas dag. Föredrag av
Maja Karlsson. Kyrkkaffe.
Söndag 18
Kl 18.00. Björnlunda kyrka.
Taizémässa.
Torsdag 22
Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch. Musikaliskt program.
Kl 14.30. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.
Söndag 25
Kl 11.00. Gryts kyrka. Gudstjänst
med utställning av lokala
konstnärer. Kör. Våffelfest.

Annandag påsk 9
Kl 14.30. Ekhagen.
Påskgudstjänst. Björnlunda
kyrkliga syförening bjuder på
kaffe.
Torsdag 12
Kl 14.30. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.
Söndag 15
Kl 11.00. Gryts kyrka. Gudstjänst.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.
Torsdag 19
Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch. Åsa Ingårda
om föreningen väg 223 och
möbeldesignern Carl Malmsten.
Söndag 22
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka.
Gudstjänst.
Söndag 29
Kl 11.00. Gryts kyrka. Gudstjänst.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Söndag 27
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Kl 18.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Kyrkans Hus
Församlingsexpeditionen
Ekvägen 6
646 50 Björnlunda
Telefonväxel 0158-200 23
All personal nås genom växeln
Telefontid: mån-fre, kl 9-12
www.dagakyrkor.com
daga.forsamling@svenskakyrkan.se
http://daga.blogg.se/
Ann-Sofi Furegård Sandberg
kyrkoherde
OBS! Kyrktaxi bokas
genom expeditionen.
Redaktionskommittén:
Marianne Strömberg, Mats Gustavsson, Lena Östling Andersson
och Sarah Kinberg.
Ansvarig utgivare: Ann-Sofi
Furegård Sandberg

