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Vill du maila till någon personal i församlingen? Gå in på www.svenskakyrkan.se/norrahammar
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// Ann-Christine Borg, Kyrkoherde

”Vaffor gör ni på detta viset?”
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Det kända citatet är hämtat ur Astrid Lindgrens 
berättelse om Ronja Rövardotter. Vad händer? 
Vad gör ni nu? är frågor man kan ställa sig, 
precis som dessa små figurer i Astrid Lindgrens 
värld. Det är speciella tider och verksamheterna 
i vår kyrka och församling har ställts om och 
anpassats efter rådande omständigheter i vårt 
samhälle och vår värld. Vi är kyrka i en ny tid! 
Det är inte första gången som kyrkan behöver 
tänka annorlunda än vanligt och vi får försöka 
se att vi nu, mitt i det svåra, kan se möjligheter 
till utveckling av församlingens uppdrag att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission.  

Ställföreträdande gudstjänster
Under en tid har vi firat ställförestädande guds-
tjänster. Det betyder att gudstjänst firas utan 
besökare. Det verkar kanske konstigt men här 
handlar det om att några firar gudstjänst i fler-
talets ställe men att alla är med och inkluderade 
i det som ändå sker. Vi kan jämföra med en van-
lig söndag före denna coronaparentes, när nå-
gon sá: ”Jag har blivit sjuk och kan inte komma 
till kyrkan på söndag, men det är bra att andra 
kommer dit och ber”. I praktiken firades då ställ-
företrädande gudstjänst för den som inte kunde 
komma. Jag menar att det inte är så annorlunda 
nu. Bara det att nu måste rekommendationer 
och restriktioner hållas och därför behöver 
kyrkan påbjuda ställföreträdande gudstjänster 

istället för 
att den 
enskilde 
talar om 
att man 
inte kan 
komma. 
Alltså, 
omvänd 
ordning. 
Samtidigt 
är vi inte 
vana vid 
att nå-
got sker 
ställföre-
trädande. 
Eller är 

vi det? Jo, faktiskt! Hela vår kyrkliga existens 
vilar på Kristi ställföreträdande död på korset. 
Vi brukar uttrycka det så att Jesus dog för oss 
eller att Jesus dog vår död.

Utomhusgudstjänst och andakt hemma
Självklart saknar vi firandet i de stora guds-
tjänsterna med mycket sång, musik och många 
delaktiga i textläsningar och böner. Under 
sommaren planerar vi utomhusgudstjänster 
som inte är ställföreträdande. Vad vi kan lära 
oss av detta är att Kristi kyrka har ett eget liv 
oberoende av oss. Gudstjänst har firats sedan 
fornkyrkans tid och gör så alltjämt. När vi går 
in i gudstjänstfirandet får vi hjälp av liturgin 
för att orientera oss. Vi får komma med våra 
gåvor och resurser men gudstjänsten fanns där 
före någon annan av oss. Vi är en del av något 
större som vi bjuds in till och vi får komma som 
vi är. Vad vi också behöver påminna oss om är 
att den enskilda andakten, bönestunden och 
bibelläsningen därhemma behöver aktualiseras 
och jag vet att så görs i dessa tider. Den som 
önskar kan höra av sig till församlingen för tips 
och vägledning i eget andaktsliv. I vår lutherska 
kyrka finns redan denna goda sed med tradition 
att ta ett eget ansvar för egen andlig hälsa. I 
detta är församlingens stöd viktigt.

Nattvardsfirande 
Likaså sker just nu ofta nattvardsfirandet enskilt 
i vår församling och dessutom under en gestalt. 
Det betyder att endast brödet delas ut men 
att ändå ”Kristi kropp och blod är utgivna” för 
den som tar emot. I vår lutherska tradition är 
detta ovanligt och kan kännas konstigt, men för 
andra kyrkor och våra trossyskon internationellt 
är det inte något ovanligt. Så sker exempelvis 
också inom kommuniteten i Taizé så erfaren-
heten av detta bland våra församlingsbor finns 
också här.

Det är speciella tider just nu. Därför gör vi på 
detta viset.

Med önskan om en Välsignad och härlig  
sommartid!

Ann-Christine funderar

Extra öppen kyrka under coronatider.  
Foto Hanna Lindström
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Berthil minns
Historien om katten Helge

//Berthil Johansson, text och foto

Min fru och jag kom gående över den lilla bron vid Kal-
lebäcken den 30 sep 2014.  Vi hade varit på vatten-
gymnastik som så många måndagskvällar förut. Det var 
mörkt, endast de sporadisk utsatta lamporna runt Ström-
slund vägledde oss till ingången. Då kom en liten katt fram 
ur mörkret och följde oss med svansen rakt upp och tyd-
ligen kände sig rätt nöjd. 

Hur kunde katten veta, att jag gillar sådana djur. En lätt 
klapp på ryggen och han nästan började spinna. Vid in-
gången till huset uppstod ett problem, inte kunde vi ta in 
en främmande katt på 2-våning i ett hyreshus. Och före-
sten vilka barn kommer att sakna sin katt i kväll. Kattens 
utseende skvallrade om att den inte var en uteliggarkatt. 
Schas, gå hem med dig. Tack för sällskapet, och dörren 
stängdes framför nosen. 

Nästa morgon går jag till grannhuset med gårdagens mor-
gontidning och vem hoppar fram ur buskarna! Du kan sä-
kert räkna ur att det var vår bekantskap från gårdagskväl-
len. Såg den inte lite frysen och säkert också lite hungrig 
ut?” Följ med upp så får du något att äta och dricka!” Jag 
har gillat katter under mina år. De är individualister, precis 
som jag, inga flockdjur! 

Efter maten putsade Helge sig, (vi döpte katten till Helge, 
eftersom det var på Helges namnsdag han kom. Ja för nu 
var det en Han i våra ögon som hoppade graciöst upp i vår 
säng och somnade på direkten. Vad gör vi med denna lilla 
varelse. Jag fotade av honom, skrev på en lapp när och 
var vi träffades och våra telefonnummer. Satte upp dessa 
lappar på flera anslagstavlor i grannskapet och väntade på 
svar. 

Jo vi fick en påringning, vi skulle bli polisanmälda för att vi 
tagit barnens katt, sa en vilt frustrerande dam. Hon talade 
om när deras katt försvunnit och jag kunde konstatera att 
deras datum inte gick ihop med Helgedagen. Det hjälpte 
inte, hon skulle ringa polisen omgående! Jag föreslog att 
ta med sig barnen och komma till vår lägenhet och hämta 
hem  Helge, om det var deras. De kom, hela familjen och 
efter 10 sek. konstaterades att det inte var sin katt. 

Skulle vi behålla den? Det fanns flera nackdelar, för det 
första, 2-vån, svårt att släppa ut den och ännu svårare att 
veta när den vill gå in. Vi har Tabergsån och Kallebäcken 
runt huset. Det är inte långt till Hammarvägens trafik och 
järnvägsspåren till Värnamo. Alltså köpte jag kattmat, 
kattsand och låda och en sele. Fick goda råd att; en bon-

nakatt går inte i sele! Helge protesterade i en kvart sedan 
gick han inte ut utan den. 

När vi kom hem igen lade han sig raklång på hallmatta 
och väntade på två knäpp och han var fri. När våren kom 
så småningom, så följde vi vattnet, som sedan blev vår 
dagliga 1 timmes promenad. Inte så lätt i början i obanad 
terräng, men eftersom vi fortsatte samma runda blev det 
lättare att gå. Jag fick följa de skira bladens utveckling dag 
för dag den våren. 

Helge hade några egenheter som jag aldrig sett hos mina 
katter förr om åren. När Helge ville ”gå på lådan” ville han 
snabbt upp till badrummet i vår lägenhet! Eller när vi du-
kade fram mat på köksbordet och vi satte oss till rätta, 
gick katten in i vardagsrummet-varje gång. Vem hade lärt 
honom det! 

Helge var ett unikum men han ville ut ganska ofta, då satt 
han framför vår ytterdörr och jamade, när vi inte gick ut 
med honom, satte han raketfart upp i fönstergardinen! Till 
slut återstod inget annat än en liten annons i tidningen. 
Efter en vecka fick vi svar, en herre som bodde på landet i 
Västergötland och hade några katter redan, tog hand om 
vår Helge. Han har ringt flertal gånger till oss och varit för-
undrad över en så förståndig katt. 

Han berättade en gång i telefon att det skramlade så 
mycket på verandan, bland kattskålarna som stod där, så 
han öppnade dörren för att se efter. Då stod han öga mot 
öga framför en levande varg! Men mest överraskad blev 
han när han såg Helge smyga mot vargen, han trodde nog 
det var en hund, och hundar ska inte äta upp deras katt-
mat, men Helge upptäckte misstaget och blev livrädd och 
sprang och gömde sig under kökstrappen! 
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”Oroa dej inte – det ordnar sig aldrig!” 

//Håkan Freidlitz, kyrkorådets ordförande

När vi nu dagligen och stundligen utmanas av att vi inte 
långt i förväg kan planera vad vi ska göra och hur det ska 
gå till, så kan den här sentensen för tillfället kännas som 
en tvingande realitet. Omskakande för oss som är vana 
vid att utvecklingen på alla sätt blivit mer förutsägbar och 
att vi i ökande utsträckning kunnat styra vår egen tillvaro 
som vi själva vill. Men en realitet som för mindre än 100 
år sedan var något de flesta i vårt land skulle känna igen 
sig i. Och inte såg sig ha något annat val än att acceptera.

Min pappa berättade mer än gång med tårar i ögonen om 
sitt minne av när spanska sjukan drabbade folket i grann-
gården hårt. Han var då bara 4 år men kunde levande be-
skriva hur han kom ihåg bröderna Emil och Minus. Glada, 
skojfriska och urstarka män i tjugoårsåldern som tillsam-
mans med sin mamma drev ett jordbruk. Hösten 1918 
dog båda två med några dagars mellanrum. Man kan ana 
vilka starka medkänslor som detta väckte i mina farför-
äldrars hem.

Ett par årtionden tidigare flyttade mina farföräldrar till 
det som blev deras livslånga boplats. Min farfar skriver 
i sina minnesanteckningar om sin inflyttningsdag den 1 
november 1898. Han lämnade sin sista arbetsplats som 
bonddräng med nyförvärvad ko och ett fåtal ägodelar. 

Vandringen var lång, bortåt 3 mil, och kon blev trött och 
bångstyrig. Novembermörkret föll innan de kom fram.  
Farfar skriver om det underbara när de äntligen nådde 
målet. Inte bara för att han fick en välkomnande kyss av 
sin Frida . Utan också för bli mött av grannkvinnan Au-
gusta med uppmuntrande ord om glädjen över nya unga 
grannar och förhoppningar om god grannsämja. 

I mitt föräldrahem fanns en liten nipperask med Augustas 
fullständiga adressuppgifter i. Antagligen fick mina farför-
äldrar asken som ett minne av henne, när hon efter sö-
nernas död tvingades sälja gården och flytta.  Antagligen 
bidrog hennes tidiga välkomnande till att det växte fram 
en god och naturlig grannsamverkan. Antagligen fick hon 
mycket hjälp i nödens stund och gav det tack hon hade 
råd att ge. 

Att kunna ge och att kunna ta emot stöd när tillvaron på 
något sätt kommer i gungning är ovärderligt i ett gott 
samhälle. ”Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt” 
börjar en psalmtext från tiden för spanska sjukan. Svårare 
än så behöver det inte vara att hjälpa varandra att komma 
vidare i en osäker tid.
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En underbar dag i Corona tider, Hassafall och Kyrkvillan

Promenad gruppen samlas onsdagar jämna veckor kl 
10 och promenerar/vandrar i Tabergsdalens omgiv-
ningar. Denna soliga och vackra majdag vandrade vi 
från Kyrkvillan till Hassafall. Vid hembygdsgården bad 
Ann vår ledare en bön som vi fick med oss på vand-
ringen. Det var roligt att träffas, vi småpratade och 
skrattade, häggen blommade, fåglarna kvittrade och 
solstrålarna letade sig igenom träden som bildade ett 
vackert mönster. Efter att ha gått på de nylagda trap-
porna fick vi upp ett flås och när vi kom till grillplatsen 
tog Håkan en bild på oss. Från vänster Lilian, Inga, Ann 
och jag Birgit. Vattnet brusade ner från berget och 
det var så vackert och även runt omkring. Vi vandrade 
vidare uppför ytterligare trappor och kom upp till top-
pen och därefter bar det nerför till Kyrkvillan. 

Vi drack kaffe som vi hade med oss och åt våra smör-
gåsar/bullar. Vi fick en liten rosa kasse med grönt  
silkespapper av Ann som Lovisa hade gjort i ordning. 

Där låg det nybakade frallor, en Fairtrade chokladkaka, 
en inplastad mazarin och ett recept på en bibelkaka 
från Gamla testamentet som Therese lagt i. En vår-
hälsning från kyrkoherden Ann-Christine genom Lo-
visa med önskan om Allt Gott & All Välsignelse. Och 
ett kort från oss i Kyrkvillan också genom Lovisa. Om 
att Du är Värdefull, Älskad, Unik, Förlåten, Omsluten 
av Kärlek från Himlen! Det är Du! Var och en firade 
nattvard med Ann-Christine som blev en fin stund i 
stillhet.

Efter denna underbara dag började jag printa ut bilder 
och funderade på att skriva i kyrkobladet om mina 
upplevelser. Resultatet blev detta! Om du vill följa 
med på vandring så kontakta Ann se kyrkobladets 
insida.

// Birgit Söderström
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Varmt välkomna till oss!

Varmt välkomna till oss!

Välkomna tillbaka!

Tack för tiden i vår församling och lycka till framöver!

Andreas Hertelendy är sedan 1 maj säsongsanställd vaktmästare på våra kyrkogårdar. 
Andreas kommer närmast från en tjänst på Jönköpings flygplats med bland annat skötsel av 
grönytor. 
 

Katrin Sörbris är diakon och började sin tjänstgöring 1 maj i Norrahammars församling. 
Katrin kommer närmast från en diakontjänst i Rönnängs församling på Tjörn i Göteborgs stift. 
 
Välkomna och all Välsignelse önskas er båda i era respektive uppdrag hos oss i Norrahammar, 
Hovslätt och Sandseryd!

Emma Jonsson, församlingsassistent som varit föräldraledig. Emma återgår till sin tjänst 
till terminsstarten i höst. 
 

Sofia Thelander, kyrkvaktmästare/ husmor som varit föräldraledig. Sofia kom tillbaka i 
tjänst från 1 maj. 
 
Välkomna och all välsignelse över er nystart i församlingen!

Andreas Gunnmo som varit präst i vår församling sedan 2014. Andreas går vidare till 
nya uppdrag som präst i Habo med början från hösten. Andreas avslutar tjänsten i Norraham-
mars församling den 14 juni.  
 

Mic Gadman, kyrkomusiker hos oss sedan 2017, lämnar också församlingen för studier. 
Mic avslutar sin kantorstjänst hos oss den 16 augusti.

Mattias Karlsson, församlingsassistent / kommunikatör sedan 2015 / 2017, lämnar 
också församlingen. Mattias avslutar sin tjänst hos oss den 25 augusti. 
 

Ann Forsling, församlingsassistent, som varit vikarie under Emma Jonssons föräldraledighet.

All Välsignelse önskas er alla inför nya uppdrag och utmaningar!
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Hänt sen sist

Ninni Ekre från Länsmuséet snyggade till taket i sakristian i 
Norrahammars kyrka 27:e mars. Foto: Hanna Lindström

Andreas Gunnmo firade en annorlunda påskdagsgudstjänst 
utan besökare, 12:e april. Foto: Hanna Lindström

Samuel Drewitz och Anette Karlsson musicerade på Världs- 
böndagen i Slättenkyrkan 7:e mars. Temat var Zimbabwe.  
Foto: Ann-Christine Borg

Anne Håkansson, kyrkmålare, bättrade på mekaniska skador 
som uppstått på bänkar, dopfunt m. m. Norrahammars kyrka 
12:e maj. Foto: Anette Karlsson

Lars-Göran Larsson har smitt ännu ett dopträd, nu till  
Norrahammars kyrka. Här är han ”in action” i smedjan i  
Bodafors 15:e maj. Foto: Mattias Karlsson

Barnkören sjöng utanför äldreboendet Gjutaren, 1:a april.  
Foto: Anette Karlsson
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Hänt sen sist

Valentina bjöd in till orgelprovning på Norrahammars kyrkas 
90-årsdag 17:e maj. Foto: Anette Karlsson

Personalkören sjöng sommarsånger utanför Hammargården, 
2:a juni. Foto: Valentina Viktorovitch

Friluftsgudstjänst i solen vid Norrahammars kyrka på Kristi him-
melsfärds dag med förbipasserande cyklister, Norrahammars 
kyrka 21:a maj.

Before choir besökte den nya Frälsarkransen vid Stenbäcken 20:e 
maj. Konfirmanderna har målat dessa pärlor. Foto: Ann Forsling

Bönevandring i Kyrkvillans trädgård mellan 3:e och 12:e juni. 
Therése och Lovisa höll i den, och Anders sågade ut detta kors 
ur den stora stubben. Foto: Therése Ekvall

Friluftsgudstjänst i skuggan av Sandseryds kyrka 31:a maj. 
Prästpraktikant Frida Ohlson Sandahl ledde den.  
Foto: Ann Forsling
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Barngrupper i Kyrkvillan
1. Vad har Baby/småbarnsrytmiken och öppna förskolan betytt för er?

2. Hur ser du att vi ställt om och har verksamheten ute p.g.a. covid- 19/ Corona?

SMÅBARNSRYTMIKEN 9-24 MÅN

Mamma Agnes och sonen Allan (på denna bilden är även 
mamma Erika och sonen Bill och dottern Ethel med.)

1. Gemenskap, tid att bolla föräldraskap med andra föräldrar.

2. Utomhusaktiviteter i stället för att vara inomhus.  
Uppskattas av barnen!

BABYRYTMIKEN 2-8 MÅN

Mamma Amelia och sonen Arvid
1. Mycket. Dels att få komma ut och träffa andra bebisar 
och mammor. Dels att få sjunga med Arvid. Gemenskapen 
har varit riktigt bra.

2. Jag tycker det är bra. Det är synd att behöva ställa in och 
detta är ett jättebra sätt att kunna fortsätta.

ÖPPNA FÖRSKOLAN 0-5 ÅR

Mamma Lena och barnen Moa och Max
1. Otroligt mycket, Då våra barn inte går på förskolan så är mötet med 
andra barn och vuxna väldigt viktig.

2. Det ser jag positivt på. Dels att man inte valde att stänga helt utan 
såg uteleken som ett alternativ. Sedan har ju aldrig frisk luft skadat.

// Therése Ekvall och Anette Karlsson, församlingspedagoger

Barnvagnsrace Sångstund Vera och Nalle präst Gustav leker loss
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Konstrundan 4-6 september kl.11-17

Samtal på gång

”Textila upplevelser” 
Kerstin Ydreborg och Boel Östlund 

Visas även 7-11 sept när Kyrkvillan är öppen för aktiviteter.  

Välkomna

Samtal på gång hela sommaren. Kontakta  
Katrin Sörbris för promenad i vårt närområde,  

och själavårdssamtal på tu man hand.  
Tel. 0730-349720 eller mejl till  
katrin.sorbris@svenskakyrkan.se

”//…Jag skulle vilja ha någon som sörjer för min själ 
medan jag avstår ifrån att gymnastisera.//”  

Ordet själasörjare är vackrare än ordet friskvårdskon-
sulent, tycker jag. Det är lätt att skrämma sig på 
flykten med ord. De som verkligen älskar språket 
pratar inte så här mycket. De som verkligen verk-
ställer sin kärlek till språket slår vakt om tystnaden, 
ända tills de fullbordat resan till det inre rum där 
allt vi inte vet att vi vill säga väntar på sitt frimärke.                                                                                                       
Jag ville jag vore en brevduva.  
Jag ville jag vore frimärkt.  
Jag ville jag vore ett välskrivet brev.  
Till er. Med hjärtliga hälsningar.” 

Kristina Lugn skriver, i diktsamlingen ’Hej då, ha det 
så bra!’ från 2003, några rader om att samtala och ha 
någon som sörjer för min själ. I kyrkan kallar vi samta-
let på tu man hand med en präst eller diakon för sjä-

lavård. Där handlar det om att dela det som berör dig 
och på det sätt du behöver bli bemött. Ett lyssnande 
öra och en genuin närvaro kan du räkna med. 

Under denna tid när vi uppmanas att hålla avstånd från 
varandra är det svårare att stämma möte. Vi har varit 
tvungna att bli finurliga. Här inbjuder vi till samtal med 
diakon eller präst under en stunds promenad i vårt 
närområde. ’Själavård’ är så enkelt. Och det som sägs 
stannar mellan oss – mellan dig och mig - det kan du 
lita på. Var någonstans bestämmer vi tillsammans.

Sommarhälsningar, Katrin Sörbris, diakon

Gustav leker loss



SANDSERYDS KYRKA  
17 JUNI- 5 JULI
Andakt mån-fre kl.14
Friluftsgudstjänster den 20/6, 21/6, 28/6, 5/7

Man får gärna ta med eget fika och sitta i trädgården 
eller köp en pilgrimspåse och avnjut i trädgården  
eller ta med dig på en vandring till Dumme Mosse.
Tipspromenad för barn och vuxna, spel och lek- 
redskap, pilgrimsvandringar, lotterier, bok och  
tidningshörna mm. 

Musik i trädgården med omväxlande program plane-
ras. Mer information om genomförande kommer!

Information vad som händer varje dag finns på hemsidan:  
www.svenskakyrkan.se/norrahammar tel. 036- 36 21 00 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och från Växjö stift.

FÖRSAMLINGSHEMMET TRÄDGÅRD  
17 JUNI- 5 JULI
Utomhuscafé öppet 12-17 alla dagar 
I samband med musik i trädgården till kl.18.
Bordsservering i församlingshemmets trädgård 
och tält.
Frallor, enkla bakverk, dricka, kaffe, glass.
Pilgrimsfika med 7 sorters kakor utifrån pilgrimens 
ledord: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, 
Långsamhet, Andlighet, Delande.

SANDSERYDS KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEMMETS TRÄDGÅRD

Gå gärna den korta  
Pilgrimsvandringen med 
start vid kyrkan och till 
församlingshemmet!

Pilgrimskransen

Grattis  
Stina Bjursell med 
familj, som gjorde en 
utflykt och tittade 
på församlingens alla 
kyrktuppar.  
Bra jobbat! 
Lösningen lyder, precis 
som ni skrev: 1B, 2C, 
3E, 4A, 5D.
Vi skickar ett pris.

Information till allmänheten
Parkeringsmöjligheter vid Norra-
hammars kyrka och församlingshem 
kommer, under snar framtid då 
byggnation på området startar, vara 
starkt begränsade. Vi beklagar om 
församlingens verksamheter kan 
upplevas mindre tillgängliga. 
Ann-Christine Borg, kyrkoherde

Pilgrimens välsignelse  
(av Martin Lönnebo)
Jag är den osynlige Guden som vandrar på 
jorden, välsignad vare du som söker mitt 
rike. Må Allvaret och Ömheten gå före dig,                                                                                             
Ödmjukheten och Tystnaden vid din sida,                                                                                                      
Trofastheten och Omsorgen följa tätt i dina spår.                                                                                                            
Frukta inte och känn ingen oro,                                                                                                                                     
för jag är med dig alla dagar till tidens slut.

// Anette Karlsson, 
församlingspedagog
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Kvällsmackan
på Stenbäcken, Kyrkogårdsvägen 3 i Norrahammar, 

onsdag 2 september kl.18 -20

Barn, familj och ungdomsgrupper 

startar under vecka 36 och 37. Håll utkik på hemsidan!

Välkomna till Sommarkyrka 17 juni -5 juli
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Vi hoppas innerligt att dessa  
möten kommer att ske i sommar!

”Musik i sommarkväll” är en stark och mycket 
uppskattad tradition i vår församling. Varje vår 
strömmar det in tiotals förslag från svenska och 
internationella musiker på sommarprogram i våra 
kyrkor och det inte lätt att välja mellan dessa. De 
sista åren samordnades planeringen och mark-
nadsföringen även med Månsarps församling, vil-
ket ledde till ett utökat och mer varierat program-
utbud för båda sidorna.

Vi tänkte fortsätta i samma anda även i år men 
då slog Coronapandemin till. Allt blev annorlunda 
och den kommer att fortsätta påverka våra planer 
denna sommaren. Vi följer restriktionerna och an-
passar varje tillfälle till de aktuella rekommendatio-
nerna från hälsomyndigheterna. 

Det gäller att hålla sig uppdaterad!

Varje tillfälle kommer att annonseras separat  
genom församlingens hemsida, tidningsannonser 
och affischer. Eftersom antalet besökare kom-
mer att fortsätta vara begränsat ber vi er att boka 
gratis biljetter i förväg (max 2 st per person).  

Det gör ni genom att ringa till församlingsexpedi-
tionen (036 36 21 00). 

Vilken tur att musiken själv inte påverkas av Corona, 
den finns alltid redo för nya möten med publiken. 

VI HAR BOKAT SJU TILLFÄLLEN MED SOMMARMUSIK I VÅR FÖRSAMLING:

Söndag 21 juni, kl.18.00
i Sandseryds församlingshems trädgård
”Det finns en väg...”
Psalmer i jazzskrud

Torsdag 25 juni, kl.18.00 
i Sandseryds församlingshems trädgård
Vackra sånger och glada melodier

Torsdag 2 juli, kl.18.00 
i Sandseryds församlingshems trädgård 
En ros är en ros är en ros…

Torsdag 16 juli, kl.18.00 
i Kyrkvillan, Hovslätt
Pianomusik på två gitarrer 

Söndag 26 juli, kl.18.00 
i Sandseryds kyrka
Krilja

Torsdag 6 augusti, kl.18.00  
i Kyrkvillan, Hovslätt
När havet möter land

Söndag 16 augusti, kl.18.00 
i Norrahammars kyrka
Orgeln tar ton
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1. Moses kunde dela det, Jesus 
behövde inte ens göra det.  
(2 Mos 14)

2. Listig och manipulativ fick 
han Eva att göra dumheter. 
(1 Mos 3: 1-24)

3. Genom detta höll Gud ett 
brinnande tal till Mose.  
(2 Mos 3: 2)

4. Modig kvinna, purpurhand-
lare, förmodligen den första 
europén som blev kristen. 
(Apg. 16:14-15)

5. Lärjungarna blev lite gene-
rade när Jesus skulle tvätta 
deras…? (Joh 13: 1-17) 

6. En av kvinnorna vid Jesus 
tomma grav.  
(Matt 28: 1-15)

7. Land mellan Galilén och Judé-
en, minst en hjälpsam man 
kom därifrån.  
(Luk 10: 25-37)

8. Romersk kejsare när Jesus 
föddes. (Luk 2: 1)

9. Här döptes Jesus av Johannes 
döparen. (Mark 1: 9-11)

10. Ängeln som besegrade dra-
ken. (Upp 12: 7-12)

11. Detta djur skickades ut efter 
regnet för att bedöma fuk-
tigheten i luften (1 Mos 8: 8) 

12. Den äldsta av patriarkerna.  
(1 Mos 12: 1)

13. Jesus lärjunge från första 
början, en klippa. (Joh 1: 42)

14. Följde med sin svärmor i ett 
nytt land och träffade sitt livs 
kärlek. (Rut 1: 4)

15. Språkförbistringens ord?  
(1 Mos: 11)

Har du hittat lösningsordet?
Sms:a eller ring in ditt svar till 
Katrin Sörbris, diakon, senast 30:e 
juni. Mob 0730-349720
Vi drar några vinnare.
Lycka till! 

Bibelkryss
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Hur står det i Bibeln? Klura ut!
(ledtrådarna till texterna finns inom parentes)
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Skicka in ditt svar till:
Svenska kyrkan
Att. Finn Fem Fel
Centrumgången 5
56232 Norrahammar

Du kan också maila ditt svar till:
norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se 
Vi vill ha ditt svar senast 15/7. 
Vi drar tre vinnare som vinner var sitt  
presentkort à 150 kr på Nya Musik.  
Lycka till!           /Jari Oikarinen                                                                           

Förra numrets vinnare:
Bengt Berggren
Olivia Bjursten
Camilla Wahlgren

Finn Fem Fel

Vinnarna presenteras i  
nästa nummer.
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