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Det är Maj-Britts ord om
så mycket i sitt liv. Vi
möts en varm juliförmiddag, hemma hos henne
i den ståtliga villan på
gården Hesselby nära
sjön Misteln i Gryt.
Hon bjuder på fika på sin veranda,
ett fika som för mig blir en viktig

reflektion i hur saker behöver få
vara på riktigt. Men det skall jag
berätta mer om senare.
Utsikten från verandan är bedövande vacker.
Och huset vid sjön är en av de
saker som Maj-Britt uttrycker sin
tacksamhet över. ”Utsikten från
min arbetsbänk vid köket, den
tycker jag så mycket om.”

Det är en fin stund jag får vara med
om där på Maj-Britts veranda. En
resa i tid är det förstås. Vi pratar
om lantbruk så som det har gestaltat sig för Maj-Britt under de år
som hon bott i Gryt.
”Som barn har jag mjölkat för hand” berättar
hon, ”på Misätter, där
jag växte upp”.
Men på Hesselby var det modernt.
Där fanns mjölkmaskiner redan
när hon kom till gården 1954 efter
att ha gift sig med sin Dag.
På dessa två gårdar i Gryt, Misätter
och Hesselby, har hon bott under
hela sitt liv.
”Och i Gryt vill jag vara
kvar!” säger hon.
Det är inte mycket i miljön kring
Maj-Britt som berättar att hon skall
fira sin nittioårsdag senare i år.
Det arbetas kring hennes stora
villa. Man har grävt ur kring huset,
man bygger ny trappa, och vi vet
ju alla hur obekvämt det är när ens
hemmarutiner störs. Men MajBritt nöjer sig med att konstatera
att har man hus så har man. Det
skall hållas i gott skick, och då
får det vara lite obekvämt ett tag.
Huset som närmar sig 150 år är
stort och ljust.

Maj-Britt Hedlund matar kyrkoherdens hund Donna

Forts nästa sida

...fortsättning

Och huset, och inventarierna, och
kaffebrödet… det jag ser när jag
besöker henne får mig att reflektera kring begreppet ”på riktigt”.
Saker behöver få vara ”på riktigt”.
Gärna med en långsam tillkomst,
noggrant tillverkat. Att få vistas i
miljöer som är ”på riktigt” ger ett
lugn och en eftertänksamhet som
vi kanske i större utsträckning än
tidigare får leta efter.
Självklart bjuds det hembakt till
kaffet.
Den ena sorten, en mjuk kaka som
är så otroligt god.
Jag frågar om det är riven marsipan i den, men det är det inte…
”Den är så enkel… Smör och socker och grädde som är ihopkokt,
som man klickar i sockerkaksmeten. Den kallas för ”Värmländsk
smörhölekaka”, och är så god så jag
bestämmer att jag får ta två gånger
av den!
”Det här är bland det bästa med
att vara präst på landet” säger jag.
”Man får bjuda hem sig till församlingsbor, man får ställa frågor
och dessutom blir man bjuden på
hembakat”.

Jag får se den stora vackra soffan
som är klädd i ett skimrande linnetyg som Maj-Britt vävt.
Ett viktigt och roligt sammanhang
för hennes handarbetsliv har varit
syföreningen. Gryts norra kyrkliga syförening hette den fram till
nyligen. Den hette så eftersom det
också fanns en Gryts södra kyrkliga syförening och en Gryts västra
kyrkliga syförening och en Gryts
östra kyrkliga syförening. Södra
och västra försvann ganska fort
berättar Maj-Britt, men Östra var
kvar fram till för ungefär tjugo år
sedan. Eftersom Norra syföreningen är den enda som är kvar nu,
så ansökte föreningen till kyrkorådet om att få ändra sitt namn till
det mer smidiga Gryts kyrkliga
syförening.
I oktober kommer syföreningen
att ha sin auktion i Gryts församlingshem. Och har du inget annat
för dig denna dag så tycker jag du
skall ladda upp med kontanter och
besöka auktionen. Det är en av församlingens folkfester, och det är
både enkelt och roligt att komma
hem med tom plånbok och fullt
hjärta denna dag!

Och samtalet flyger. Vi pratar om
den näpna gräddkannan i mässing
som jag beundrar, och som MajBritt berättar att köpte på ”De fyras
bod” i Stockholm för många många år sedan. Det finns en sockerskål också berättar hon, och egentligen var det för dyrt för mig. Men
när jag tittat på den flera gånger
bestämde jag mig ändå för att jag
ville köpa den. Och jag tycker så
mycket om den.”
Det handlar också om att vara på
riktigt. Att önska sig, att längta efter och att slutligen unna sig.
Jag får vara med på en utflykt in
i Maj-Britts liv. En hel del av utflykten kommer att handla om
handarbete. Det har varit en viktig
del. Det finns gott om uttryck för
detta i hemmet.
Hon berättar om den stora blå
mattan som hon och en grannfru
hjälptes åt med att väva.

”Jag tycker det skall finnas en syförening i varje
socken” säger Maj-Britt.
Det har varit ett sådant viktigt sammanhang för mig och många med
mig, och jag tror att syföreningen
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har mycket att ge fortfarande. Jag
har varit med sedan jag var nygift.
Det har varit ett livligt och roligt sammanhang. Vi har träffats i
hemmen, en gång i månaden. Det
gör vi fortfarande.
Gryts kyrka är viktig för henne.
Hon är visserligen inte döpt där,
utan döptes hemma på Misätter av
prästen Liljeblad.
Men hon är konfirmerad i Gryt.
Hon och hennes Dag gifte sig där,
hennes båda söner är döpta där,
och familjens gravar finns där.
Vi kommer att prata om Gryts
kyrka och om de andra kyrkorna
i församlingen, och deras historia. Alla kom till vid samma tid, ca
1100-1200 e Kr.
Tänk om man kunde
göra en tidsresa och få
vara med om de händelser som ledde till att
våra kyrkor byggdes.
Den gången var våra kyrkor nya,
de kom med löften om en ny tid.
För oss som tittar på dem och lever med dem i dag är de gamla,
en sorts garanti för långsamhet,
för stabilitet och tradition. Men de
som en gång påbörjade kyrkbyggena gjorde det för att möta en ny tid,
med en ny berättelse om hur Gud
finns nära människorna. För länge
länge sedan lade människor sten
på sten, och skapade dessa byggnadsverk. Stenar som fortfarande
finns kvar där i kyrkornas väggar.

Men jag tänker mig
också att kyrkorna är
byggda av människoöde
på människoöde. Så
många som bott i våra
bygder har varit med
och gjort kyrkorna till
de berättelser de är i
dag. Det är berättelser
om tro, om tradition, om
maktförhållanden och
om öden.

...fortsättning

Maj-Britt är en av dessa viktiga
byggstenar i Gryts kyrkas historia.
Liksom kanske du som läser är en
byggsten i gryts eller någon annan
kyrka.
Våra liv fogas in i stenmurarna,
blir en del av kyrkornas historia.
”Jag får vara väldigt tacksam”.
Orden återkommer när vi pratar. Hon berättar om omsorg, om
sönerna och familjen som finns
nära henne och som hon kan ringa
till. Hon berättar om hälsan som
fortfarande är bra, men att hon nu,
snart nittio år gammal, kan känna
att hon börjar bli lite snubblig…
”Men tänk att jag fortfarande kan
ta min gamla bil och åka iväg och
handla!” Mina söner har inte stoppat mig från det än säger hon och
ler.
Och jag som får möta Maj-Britt
den här vackra juliförmiddagen
känner också att jag får vara väldigt tacksam. Att jag får bjuda in
mig till och ta del av berättelser
som hennes.
Och jag ser fram emot att få
återkomma om några dagar och
hjälpa henne att ta reda på en del
av de mognande vinbären som
hon inbjuder mig att ta del av.
Elisabeth Volden
kyrkoherde i Daga församling

Tack för mig!
Hösten 2011 kom jag till Daga församling. Första arbetsdagen kommer jag väl ihåg; jag blev mottagen
på trappan till Kyrkans hus med en
kram av en blivande arbetskamrat
som jag inte hade träffat. Då kände
jag mig välkommen!
Nu efter snart sex år är det dags att
gå vidare till nytt arbete, närmare
bestämt Norrsunda och Skepptuna
församlingar i Märsta pastorat.
Som ensam kyrkomusiker i en församling innebär det ibland snabba
kast mellan dop och begravning,
liv och död. Ena dagen Bach och
den andra hårdrock. Möten av
människor i livets olika skeden.
Jag vill tacka mina
trevliga arbetskamrater,
församlingsbor, musicerande solister, barn
som jag sjungit med,
och kanske ett särskilt
tack till Dagakören för
tålamod och öppenhet
för mina idéer som till
en början måste ha verkat helflummiga!

Nu ser jag fram mot en kortare resväg och ett nytt oskrivet blad.
Tack! Mari Lindskog
Söndag 27 augusti
kl 18.00 i Björnlunda
kyrka avtackas
kantor Mari Lindskog

Tack för allt och kram på er!
har trivts i Daga församling!
Fyra underbara kyrkor har jag lärt
känna, och så många underbara
människor vars livsvägar jag korsat
eller fått vandra med på en liten bit.
Från första stund kände jag mig
välkommen och uppskattad av
både arbetslag och församlingsbor och det har varit mycket skratt
och en hel del tårar, för under året
har många församlingsbor lämnat
jordelivet. Det har varit roliga och
finstämda gudstjänster, sjungande
busiga barn och massor av goda
möten.
I mitten av oktober tar mitt vikariat
i Daga församling slut och det blir
dags att säga tack och farväl. Vikariatet som från början var på några
månader blev till mer än ett år och
det var med stor glädje jag skrev på
för allt fler månader, för oj, vad jag

Jag har fått uppleva fantastiska
konserter och framträdanden av
lokala förmågor, jag har mött kreativa, konstnärliga människor som
aldrig förr och för att inte tala om
allt hembakat som bjudits mig under den här tiden.
3

Av hela mitt hjärta vill
jag tacka Daga församling för det här året!
Jag fortsätter min tillvaro som
deltids prästvikarie och deltidspensionär, formodligen i StigtomtaVrena, och till er i Daga föramling
säger jag om i psalmen 710:
Tills vi möts igen, må Gud hålla er
i sin hand.
Tack för allt och kram på er!
Yvonne Bolin Bolorin
Söndag 29 oktober
kl 11.00 i Gåsinge
kyrka avtackas
Yvonne Bolin Bolorin

Välkommen Dagas nya kyrkoherde
Är en hängiven handarbetare
med
förkärlek för mormorsrutor i
många färger.
Samlar på musikinstrument och
har fortfarande ambitionen att
kunna spela banjo en vacker dag.
Vilken är din favoritpsalm?

Elisabeth Volden, 54 år.
Kallas Ebet till vardags.
Min nya arbetskamrat i Daga församling sedan 21 juli 2015 då
hon började som komminister
och sedan den 1 juni 2017 som
kyrkoherde.
Men vem är hon?
Elisabeth berättar att hon är född
och uppvuxen på norska nordvästkusten. Hon åkte på semester
till Sverige i början av 80-talet, för
att sedermera inte återvända till
Norge, annat än som besökare.
Hon
prästvigdes
för
Stockholms
stift
av
biskop Caroline Krook
1999.
Har arbetat i ett flertal församlingar kring Stockholm, längst i
Fresta i Upplands Väsby, där hon
var i tio år.
Hamnade i Strängnäs stift, i Oxelösunds församling 2011, sedan i
Daga församling 2015.
Bor sedan några veckor i Björnlunda, i det avhelgade och nyrenoverade baptistkapellet Betania på
Kvarnvägen, som nu givetvis får
kallas Ebetania…
Tillsammans med Elisabeth bor
storpudeln Donna som emellanåt
får följa med på hembesök till församlingsborna.

Innan gryningen,
psalm 717
Så kom du då till sist. Du var en
främling
en mytgestalt som jag hört talas om.
Så många hade målat dina bilder

Åh, det är svårt. Det beror på
dagsform och humör. Men jag
tycker väldigt mycket om Ylva
Eggehorn psalm ”Innan gryningen”. Den är en hyllning till den
oväntade uppenbarelsen. Att vi
möter Kristus där vi inte väntar
oss att finna honom.

men det var bortom bilderna du
kom.

Den är också mycket vackert
tonsatt av Benny Andersson.

men du gick hela tiden längre ner.

Vi trodde du var användbar, till salu
vi skrev ditt namn på våra stridsbanér
vi byggde katedraler högt mot himlen

Vilken är din favorittext ur Bibeln?
Jag är, med samma motivering
som till Eggehorns psalm, väldigt fascinerad av Jesu ord till den
skriftlärde i Matt 8:
En skriftlärd kom fram och sade
till honom: ”Mästare, jag skall
följa dig vart du än går.” Jesus svarade: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han
kan vila sitt huvud.”
Jag tänker mig att Gud inte är
hemlös, utan hemfri. Fri att hitta
sitt hem där vi minst anar det.
Hos den som minst väntar det.

Vad vill du med ditt
uppdrag som kyrkoherde i Daga?
Jag vill att människor
som bor i Daga församling skall nås av berättelserna om Gud som
vill vara en kraft, en
inspiration, en tröst i
våra liv.
Välkommen Elisabeth!
Lena Östling Andersson
kyrkokrivare i Daga församling

4

Du är ett barn som ligger på ett
jordgolv
du fryser om vi inte griper in
du rör vid kroppar, hatar orättvisor
du bjuder älskande på moget vin.
Du stiger ut ur alla tomma gravar
du är en vind som säger: det blir
vår.
Du kommer som en flykting över
bergen
Du följer oss dit ingen annan når.

Du är den sång om livet som jag
glömde
den sanning jag förrådde dag för
dag.
Jag svek mig själv: den spegel
som jag gömde
bär dina bråddjup, dina anletsdrag.
Kom närmare. Bli kvar hos mig.
Det mörknar
och kanske ljusnar det på nytt igen.
Ditt liv ska bära mig. Jag hör en koltrast
som sjunger timmen innan gryningen.

Soppluncher, torsdagar kl 12.00
Björnlunda församlingshem
14 september - Leif Jakobsson sjunger och berättar
12 oktober

- Göte Karlsson berättar om Björnlundas kyrka och gravar

9 november

- Sång och show med Linda Widner och Lina Björkborg

14 decenber

- Grötlunch med Luciatåg

28 september - Allsång med Bissa Abelli till Positiv och uckelele
26 oktober
- Bissa Abelli och Susanne Gunnersen framför dikter av
Elsie Johansson
23 november
- Daga församlings kyrkvärdar berättar och visar bilder
från sin Finlandsresa

kl 08.30- ca kl 17.00
Anmälan: M-To kl 9-12, tel 0158-20023

firar vi jazzmässa med kyrkoherdemottagning i
trädgården hos Mäster Claes i Skeppsta.
Efter gudstjänsten serveras lättare förtäring.
Medverkar gör jazzbandet Sthlm Rhytm & Brass.
http://www.stockholmrnb.se/www.stockholmrnb.se/EXTRA.html

Döpta, vigda och avlidna i Daga

Juni
10 Kim Grützelius
Anna Rönnblom
Juli
1 Fredrik Lindemark
Madeleine Pettersson

kl 19-21
JUNIORER

Söndag 20 augusti kl 18.00

Vigda

kl 14.30-16

startar
31 augusti

Onsdag 20 september

Juni
4 Selma Maj-Lis Viola Tingström

BJÖRNKÖREN
startar
31 augusti

DAGAKÖREN

UT I DET BLÅ!

Maj
21 Agnes Vera Elin Ekstrand
14 Idun Cecilia Margareta

startar
30 augusti
kl 10-11.30
BUSIGA

Gryts församlingshem

Döpta

BABYSÅNG

Avlidna
Maj
5 Erik Hultkvist
6 Inga Sköldberg
16 Lars Johansson
20 Ulla Lindén
22 Ragnhild Jansson
24 Karin Bergfeldt
Juni
12 Harriet Franzén
15 Tuikka Hannu
28 Fredriksson Jeanette
Juli
1 Tore Karlsson
20 Tomas Karlsson
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startar
15 september
kl 17.30-19

SYJUNTA
startar
29 augusti
kl 18.30-20.30
KONFIRMANDSTART
24 augusti kl 11.00
i Frustuna kyrka

År 2017/2018 samarbetar
Daga och Frustuna
församlingar

Information från valnämnden om kyrkovalet.....

Om några veckor är det
dags att rösta i kyrkovalet. Kyrkovalet består av
tre val:
•
Kyrkomötet, högsta nationella beslutande
organ, med placering i
Uppsala (gul valsedel)
•
Stiftsfullmäktige
i Strängnäs Stift (rosa
valsedel)
•
Kyrkofullmäktige
i Daga församling (vit
valsedel).
Alla som är medlemmar och
kyrkobokförda i en församling
inom Svenska Kyrkan och har fyllt
16 år senast valdagen får rösta i
kyrkovalet 2017. 16-årsgränsen
är ny för det här valet. Alla röstberättigade kommer att få ett röstkort med posten i slutet av augusti
2017. Betrakta röstkortet som en
värdehandling eftersom alla dina
personuppgifter finns tillgängliga
där.
Vi i Valnämnden påbörjade våra
förberedelser redan i november
med en utbildning i valsystemet.
Valnämnden har haft möten under
vintern och beslutat om praktiska
förberedelser såsom lokalbokningar, bemanning, beställning av
utrustning till röstningslokalerna
mm. Valnämnden kommer att
förse röstningslokalerna med valsedlar från de grupperingar (partier) som deltar i kyrkovalets tre val.

Valnämnden ansvarar också för
rösträkningen och rapportering
av resultaten samt inlämningen av
alla valsedlar till stiftet för arkivering.
En annan viktig förändring i år är
att Daga församling numera utgör
ett valdistrikt. Detta innebär att
vi på valdagen den 17 september
kommer att ha en vallokal, vilken
är Björnlunda församlingshem.
Men för att underlätta din röstning inrättar vi tre röstmottagningsställen: Gryts församlingshem, Gåsinge Tingshus samt
Kyrkans hus, Björnlunda. Alla
dessa uppgifter inklusive tider för
röstning finns på ditt röstkort. Ta
med legitimation och röstkortet
när du ska rösta.
Ytterligare en förändring är att du
har möjlighet att personrösta på
tre kandidater på samma valsedel.
Tidigare var det bara tillåtet att
rösta på en kandidat.
Under tiden 4 september t.o.m. 17 september
kan du förtidsrösta i
Kyrkans Hus, Björnlunda. Det är då viktigt att
du har legitimation och
röstkortet med dig eftersom det bifogas dina
valsedlar.
Öpptiderna är som följer: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl 14 -16. Tisdagar kl 15 – 20
och lördagar kl 09-11.
Det finns också möjlighet att
brevrösta via bud eller postbefordran men då måste speciella
ytterkuvert användas då den röstandes underskrift ska bevittnas
av två personer. Dessa ytterkuvert
finns att hämta i Kyrkan hus under
förtidsröstningen och på valdagen
den 17 september även i samtliga
röstningslokaler.

Vi i Valnämnden välkomnar dig att rösta och
hoppas på ett högt deltagande i kyrkovalet!

Kalend

Hälsningar
Gösta Johansson
Valnämndens ordförande

Öppettider för
förhandsröstning
Kyrkans Hus, Ekv 6,
Björnlunda
Måndag 4 sept kl 14.00-16.00
Tisdag 5 sept kl 15.00-20.00
Onsdag 6 sept kl 14.00-16.00
Torsdag 7 sept kl 14.00-16.00
Fredag 8 sept kl 14.00-16.00
Lördag 9 sept kl 09.00-11.00
Måndag 11 sept kl 14.00-16.00
Tisdag 12 sept kl 15.00-20.00
Onsdag 13 sept kl 14.00-16.00
Torsdag 14 sept kl 14.00-16.00
Fredag 15 sept kl 14.00-16.00
Lördag 16 sept kl 09.00-11.00
Söndag 17 sept kl 09.00-11.00
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....forts om kyrkovalet!
Valdagen
17 september
Vallokal
Björnlunda
församlingshem
kl 09.00-11.00
kl 16.00-20.00

darium

Röstningslokaler
Gryts församlingshem
kl 09.00-11.00
Gåsinge tingshus
kl 09.00-11.00
Kyrkans hus
kl 09.00-11.00
Mer information om vilka som ställer upp i de olika valen kan du söka på länken:
http://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Information om våra kyrkogårdar samt Kyrkans hus
En ny altandörr mot
trädgården har installerats i Kyrkans hus. I
samband med arbetet
gjordes en ny trapp och
rabatterna har föryngrats.

Säkring av gravstenarna har pågått.
De gravstenar som inte har någon gravrättsinnehavare och inte är säker, tas bort och ställs bakom
kyrkogårdsmurarna.
Har du fått en grön skylt var vänlig kontakta församlingsexpeditionen, 0158-20023.
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Kalendarium
Söndag 20
Kl 18.00. Hos Mäster Claes
i Skeppsta. Jazzmässa med
kyrkoherdemottagning. Biskop
Johan Dalman medverkar. Efter
gudstjänsten serveras lättare
förtäring. Se sid 5.

Torsdag 5
Kl 15.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

Söndag 12
Kl 18.00. Dillnäs kyrka.
Musikgudstjänst.

Söndag 8
Kl 11.00. Gryts kyrka.
Skördegudstjänst med auktion.
Kyrklunch.

Onsdag 15
Kl 19.00. Frustuna prästgård.
Församlingsafton.

Torsdag 12
Kl 12.00. Björnlunda fh.
Sopplunch.

Torsdag 16
Kl 15.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

Torsdag 24
Kl 15.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.

Söndag 15
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Söndag 27
Kl 18.00. Björnlunda kyrka.
Sommarmässa. Avtackning av
Mari Lindskog.

Lördag 21
Kl 18.30-22. Björnlunda kyrka.
Kulturnatt. Se separat affisch!

September

Söndag 3
Kl 11.00. Galltorpsmilan
Gåsinge-Dillnäs. Friluftsgudstjänst.
Galltorpsmilans förening bjuder på
kaffe.

Söndag 10
Kl 18.00. Tabor Blacksta.
Ekumenisk gudstjänst. Kyrkkaffe.
Torsdag 14
Kl 12.00. Björnlunda fh.
Sopplunch.
Kl 15.00. Ekhagen. Gudstjänst
med kaffe.
Söndag 17
Kl 11.00. Björnlunda kyrka.
Mässa.

Info om valet! sid 6-7.
Onsdag 20
Kl 08.30-ca 17. Ut i det blå.
Anmälan. Se sid 5.
Söndag 24
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Torsdag 28
Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch.

Oktober
Söndag 1
Kl 11.00. Dillnäs kyrka. Mässa.

Söndag 22
Kl 18.00. Gryts kyrka. Mässa i
Taizeanda.
Onsdag 25
Kl 18.30-22. Björnlunda fh.
Församlingsafton. Kvällsmat.
Torsdag 26
Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch.
kl 15.00. Ekhagen. Gudstjänst med
kaffe.
Söndag 29
Kl 11.00. Gåsinge kyrka. Mässa.
Avtackning av Yvonne Bolin
Bolorin. Kyrklunch.
kl 14.00. Gryts församlingshem.
Gryts kyrkliga syförening håller
auktion. Kaffeservering.

November

Lördag 4
kl 16.00. Björnlunda kyrka.
Minnesgudstjänst.
Söndag 5
Kl 11.00. Gryts kyrka. Mässa.
Onsdag 8
Kl 18.30. Gåsinge kyrka.
Vardagsgudstjänst.
kl 19.00. Kyrkofullmäktige
sammanträder. Kyrkkaffe.
Torsdag 9
Kl 12.00. Björnlunda fh.
Sopplunch.

Lördag 18
Kl 16.00. Gåsinge kyrka.
Lutherspel.
Söndag 19
Kl 16.00. Frustuna kyrka.
Lutherspel.
Torsdag 23
Kl 12.00. Gryts församlingshem.
Sopplunch.

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
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:

www.dagaforsamling.se
Facebook-sida:

Svenska kyrkan Daga församling
barn och ungdomar i Daga församling
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Elisabeth Volden

Med reservation för ändringar
av programmet! Se hemsidan.

Kringel-offset 2016

Augusti

