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Ann-Christine Borg, kyrkoherde

Kyrka i en ny tid
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Tiderna förändras. Det har vi, inte minst i år, fått 
vara med om. Vem kunde ana att det skulle bli 
såhär? Även om samhällskännare, läkare och 
andra förutsett en pandemi så är det mycket 
som överraskat. Annars hade nog beredskapen 
sett annorlunda ut. I kyrkan säger vi att Gud är 
densamme igår, idag och i evighet. Det stämmer. 

Men kyrkan förändras och då tänker jag främst 
på vårt arbetssätt och på att vi språkligt uppda-
terar vår Bibel, introducerar nya psalmer och ser 
över gudstjänstordningar i vår kyrkohandbok 
med jämna mellanrum. I dessa tider har vi ställt 
om, heter det. En fras som används av många, 
inte bara inom kyrkan. Exempel på denna om-
ställning är att gudstjänstdeltagandet via nätet 
ökat och församlingarna hittar olika lokala lös-
ningar att möta det andliga behovet, men också 
för att välja genom vilket sätt som kyrkan just 
nu ska verka och utvecklas. 

Gudstjänst för både få och många
Hittills har vi under 2020 fått lära oss mycket 
som vi annars inte skulle ha uppmärksammat, 
såsom att det är möjligt att fira ställföreträ-
dande gudstjänster – att några få möts och 
firar gudstjänst som inkluderar de icke fysiskt 
närvarande. Likaså möjligheten att enskilt få ta 
emot nattvarden; alltså att Gud möter var och 
en i nattvarden, oberoende av andra människors 
nattvardsfirande runt omkring. Vidare har mot-
tagandet av nattvarden skett under en gestalt, 
det vill säga att endast brödet har delats ut. 
Ändå är detta fullt ut nattvard!  

Konfirmationen är alltid individuell
Att möjliggöra enskild konfirmation visade sig 
också vara församlingsutvecklande. Konfirma-
tion är alltså inte primärt en grupp ungdomar 
som går i kyrkan och sedan presenterar en 
redovisning. Nej, konfirmationen är alltid indi-
viduell och om fyrtio konfirmander konfirmeras 
samtidigt är det likväl fyrtio individuella konfir-
mationer som genomförs och dessa bygger på 
varje konfirmands eget dop.  

Nattvard – mässa och kvällsmat…
När vi i kyrkan talar om nattvard så betyder 

det att bröd 
(och oftast 
vin) delas 
ut efter att 
instiftelse-
orden lästs. 
Genom bröd 
och vin får 
vi ta emot 
Kristus. Ett 
annat ord vi 
använder för 
nattvard är 
mässa med 
betydelsen 
sändning. 
Kristus är 
sänd till 
människorna 
som får ta 
emot hans närvaro i bröd (och vin) och kyrkan 
sänds ut i världen. Har du tänkt på att ordet 
nattvard har fler betydelser och även kan be-
tyda kvällsmat? Hoppsan, så tokigt det kan bli; 
”Gudstjänst med kvällsmat.” 

Oblat = både bröd och folie
Ett annat ord för brödet i mässan är oblat vilket 
kan användas både i kyrkliga och profana sam-
manhang. Från början betyder oblat framburen 
och syftar på frambärandet till altaret i kyrkan. 
Men om du hör den butiksanställde tala om 
oblat på ketchupflaskan, tandkrämstuben eller 
i asken med bordsmargarin, så handlar det om 
den skyddande folie som förseglar dessa för-
packningar.  

Beroende på var vi är, har orden olika betydel-
ser. När vi säger att vi ställt om, betyder också 
detta olika, beroende på var i samhället vi be-
finner oss. I församlingen har verksamheterna 
ställts om till hösten. Vi ser fram emot att träf-
fas under dessa nya former. 
 
Välkommen!

Ann-Christine funderar

Kantor Birgit Söderström testar orgeln inför 
dopet, där vi förberett med rekommen- 
derat avstånd mellan gästernas stolar.  
Foto: Hanna Lindström
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Berthil minns
Hur förvarar du dina minnen?

Berthil Johansson, text och foto

För visst har du samlat småsaker genom åren, som 
du inte vill kasta bort.

Själv har jag en liten omålad, men lackad trälåda med 
lock som är full av biljetter av olika slag och urklipp, 
små minneskort, kärleksbrev från skolkamrat, bö-
teslapp från polisen, (två på en moped 1957 á 30 
kr), New York Times och inträdesbiljett till Luossa-
stugan mm.

Nu till själva lådan, den har följt mig genom åren och 
det är inte så konstigt, för den har jag gjort själv i 
skolslöjden. Fast det blev många frågor till magis-
tern. Jag minns hur jag pustade och putsade denna 
trälåda. Man förstår, när man ser den, varför jag ald-
rig blev snickare, i vuxen ålder, utan målare. Lådans 
hörn är sinkade! Jämför en knuttimrad stuga, så kan 
du se hur respektive sida går in i varann och håller 
ihop det hela, rätt snillrikt, men oj vad besvärligt för 
en opraktisk 11-åring. Jag tror jag hann bli 12 också innan 
denna låda blev helt klar. Locket skulle ju vara exakt lika 
stort som lådans öppning och inte nog med det, den skulle 
ha små plåtbitar till gångjärn och allt lackas några gånger.

Nu till innehållet; den innehåller väldigt få fotobilder, därför 
att den är alldeles för liten. 

Bilder finns i många andra små och stora lådor, min Ca-
tharina kallar hela rummet för ”lagret” inte utan anledning. 
Tack vare coronatider så fanns tid över för lite städning i 
lådan Ja, åtminstone sortering, utländskt, inhemskt, gam-
malt och riktigt gammalt och några saker åkte faktiskt i 
papperskorgen.

Varför var lådans innehåll så intressant just nu? Det var 
att jag fick en idé att göra en fotobok om mig själv, jag blir 
snart 80 år. Ifjol 2019 fyllde min son 50 år och jag lycka-
des få ihop 120 sidor med bilder och minnen från hans 
barn- och ungdomstid, även generationen innan hans far 
och mor. Tro mig, den blev en uppskattad gåva.

Nu tar en genomgång av alla små minneslappar tid, man 
ska läsa och minnas, det heter ju minnessaker. En del har 
man totalt glömt bort eller minns svagt. Två exempel; Det 
handlar om två äldre damer. Den ena är född 1910, sam-
ma år som min egen mor. Hon heter Anjezë Gonxhe Boj-
axhiu, som tur är kallar vi henne för ”Moder Teresa” Sitter 
i Idrottshuset i Örebro 1989 för att få lyssna till denna 
numera helgonförklarade gumma.

Placerar mig mycket strategiskt vid den stora mittgången 
med kameran i knät och hoppas  att hon kommer att gå 
den vägen, vilket också hände. Tyvärr sa man i högtalaren 
innan hennes framträdande, att hon undanbad sig all fo-
tografering i lokalen. Efter sitt föredrag kommer den lilla 
Teresa med den långe Eskil Albertsson (han blev seder-
mera vår granne i Hovslätt) en halv meter från mig, och 
jag fortfarande med kameran i knät. En herre i bänkraden 
framför mig höjer sin kamera just när de passerar och han 
får en bild, men jag respekterade förbudet, så där missade 
jag ett foto på denna enastående människa.

Jag har dock varit på Tiranas flygplats i Albanien, den heter 
sedan 2001 Moder Teresa.

Den andra kvinnan är född i Tyskland 1901, Marlene 
Dietrich, hon som sjöng bl.a. ”Where have all the flowers 
gone”,”Blowing in the wind” och många fler. Vet att jag 
lyssnar till henne på Tivoli i Köpenhamn, men vilket år, det 
har varit frågan. Var det 1962 när jag kom från Oberam-
mergau, firat jul och nyår där, men planet landade på Bull-
tofta i Malmö, åkte jag över med färjan på kvällen? Eller 
sommaren 1963, tågluffade och besökt IGA-63 världs-
blomsterutställningen i Hamburg eller samma sorts ut-
ställning i Wien året efter, WIG-64? Men där i min låda låg 
entrébiljetten till Glassalen på Tivoli lördagen den 1 aug. 
1964 kl. 19.30 rad 10 plats 8. Även där var fotoförbud, 
ingen bild. Det är tur att man sparar.
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Gud visade Frida vägen
Tänk så fint att få träffa många av er under 
Sommarkyrkan i Sandseryd, likväl som på guds-
tjänst utanför Norrahammars kyrka. Jag har 
serverat kaffe, predikat, diskat och sålt lotter. 
Vilket privilegium att få ha ett sommarjobb i 
coronatider och att få ha det i Norrahammars 
församling!  

Jag studerar, som 
många av er vet, 
till präst och har 
knappt ett år kvar 
vid universitetet. 
Det är många kur-
ser som ska läsas, 
men nu känns det 
verkligen som att 
jag kan räkna kvar-
varande tentor på 
mina fingrar. Jag 
både längtar till att 
komma ut i tjänst 
och vet att jag 
kommer sakna stu-
dierna. Jag har en 
examen i sociologi 
sedan tidigare och 
har även fortsatt 
studera under mina 
yrkesverksamma år.

Jag vill välkomna 
och inkludera
Jag kommer från 
det som kallas för 
idéburen rörelse 
och har varit både 
engagerad och an-
ställd inom scout-
rörelsen, Förbundet 
Vi Unga och inom 
folkbildning. Jag är 
uppvuxen i Timmele, utanför Ulricehamn, men det är 
länge sedan jag bodde där. Jag har flyttat runt en del 
och bor sedan 2011 i Jönköping. När jag flyttade hit 
startade jag eget företag och har sedan dess jobbat 
som konsult inom jämställdhet, hbtq, diskriminering 
och värderingsfrågor. I praktiken innebär det att jag 
föreläst över hela Sverige och skrivit flera böcker. 
Målet för allt mitt arbete har varit att få hjälpa till att 
skapa välkomnande och inkluderande sammanhang.

År 2016 förstod jag för första gången vad jag skulle 
bli när jag blir stor. Det var en ganska chockerande 
upplevelse, men en väg som jag kände att jag var 
tvungen att vandra. Gud fick bära. Så i januari bör-
jade jag läsa från Umeå universitet. Eftersom jag hela 
tiden har läst på distans, har den här våren i alla fall 

på ett sätt varit sig lik 
för mig.

Längtar  
Jag har fortsatt med 
mitt företag och det 
blir en del föreläsningar 
parallellt med studier-
na, men nu längtar jag 
väldigt mycket till min 
prästvigning. Efter de 
sista poängen på uni-
versitetet ska jag läsa 
två terminer i antingen 
Uppsala eller Lund. Må-
let är alltså prästvigning 
i juni 2022, vilket känns 
som både snart och 
oändligt långt borta. 
Tid är onekligen mycket 
subjektivt! 

Vi ses under hösten
Snart börjar höstter-
minen, det är dags att 
ta tag i den sista upp-
satsen. Själv gillar jag 
hösten starkt. Skönt 
med ordentliga kläder, 
hög luft och vackra 
färger. Dessutom får 
en jobba hårt och läsa 
mycket. Det tycker jag 
är att föredra framför 
lata dagar på stranden! 
Jag vet att de flesta 

tycker annorlunda, men jag tror mig känna till några 
fler än jag som föredrar vardagen framför semestern. 
Jag hoppas verkligen att vi ses (med lagom avstånd) 
under hösten.

Må höstsolens välsignade strålar värma din kind, tills 
vi ses igen.

Blivande prästen Frida Ohlsson Sandahl finns kvar i församlingen under hösten. 
Foto: Josefin Casteryd

Frida Ohlsson Sandahl
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Yvonne Aldenholt – vår nya kantor

Pilgrimsvandra – möt dig själv och andra

Yvonne Aldenholt är församlingens nya 
kantor. Hon börjar 1 oktober 2020 och 
efterträder Mic Gadman. Yvonne kom-
mer närmast från Degerfors, där hon 
jobbat sedan 2014. 

Som kantor ska hon bland annat arbeta 
med Gospelkören, konfirmander, guds-
tjänster och förrättningar.

Yvonne är född och uppvuxen i Trollhät-
tan, men bodde i Dalsland i 24 år innan 
hon flyttade till Degerfors. 

Vad lockade dig att söka  
tjänsten?

– Jag har trivts väldigt bra i Deger-
fors–Nysunds församling, men har på 
senare tid känt en längtan att flytta ner 

Arbetet i en församling  
behöver ständigt utvecklas. 
Under kommande år vill  
Norrahammars församling 
genom pilgrimsvandringar 
både fördjupa den kristna 
tron hos dem som redan är  
engagerade i kyrkan och nå 
fler församlingsmedlemmar  
– i alla åldrar. 

Pilgrimsvandringar finns av tradi-
tion i församlingens verksamhet. 
Men tanken med det ettåriga 
projektet är att bjuda in till fler 
pilgrimsvandringar där deltagarna 
förberett sig tillsammans, till  
exempel genom samtal om  
pilgrimens sju ledord – frihet, 
enkelhet, tystnad, bekymmers- 
löshet, långsamhet, andlighet  
och delandet. 

– Det finns även möjlighet att vara 
med på kortare vandringar och 

komma helt utan förberedelser, 
berättar Ann Forsling som leder 
projektet och brinner för den  
möjlighet till reflektion som  
pilgrimsvandringen ger, för den 
enskilde och i grupp. 
 
Ann har just satt igång projektet 
och återkommer i nästa Kyrko-
bladet. Håll utkik på församlingens 
hemsida efter information under 
hösten! 

Vad är en pilgrimsvandring?
En pilgrimsvandring startar och 
slutar ofta med en gudstjänst.  
De flesta vandringar rymmer både 
samtal och tystnad. Vandringen 
kan även vara ett tillfälligt avbrott  
i ett hektiskt liv.
Oavsett vem du är och varför  
du ger dig ut kan vandringen och 
mötena längs vägen bli en fin 
andlig upplevelse.
Källa: Svenska kyrkans webbplats

Ann Forsling leder pilgrimsprojektet som pågår till 
nästa sommar.

Pilgrimskransen.

mot Jönköping, där en stor del 
av min släkt bor. Så jag blev 
jätteglad när jag såg en ledig 
tjänst hos er och särskilt glad 
över Gospelkören! Jag tyckte 
också att det lät som en trevlig 
församling.

Berätta något mer om dig 
själv!

– Jag är 57 år, vilket jag inte 
känner mig som (men så säger 
väl alla). Har fem barn och hit-
tills tre barnbarn. Gillar bland 
annat att dansa, rida, läsa och 
promenera.
Välkommen Yvonne – vi önskar 
all välsignelse i den nya tjänsten 
hos oss.
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Välkommen och tack!

Anette Karlsson blir ny redaktör för Kyrkobladet och arbetar 25 procent som  
kommunikatör inom församlingen. Anette efterträder Mattias Karlsson. 
 
 

Ann Forsling fortsätter i församlingen, nu som ledare för det nya pilgrimsprojektet, se sidan 6. 
 
 

Tack till sommarjobbarna  
William Barelds och Cornelia Andersson för att ni skött  
om våra kyrkogårdar och utemiljöer så bra i sommar.  
Lycka till med gymnasiestudierna i höst!

Tack Birgit Söderström, som slutar efter 35 år som kantor 
i församlingen och 33 år som körledare för Sandseryds kyrkas kör, 
som började i kvällssyföreningen för 37 år sedan. Genom åren har 
Birgit bidragit med stort engagemang för församlingens musikliv, 
men också för församlingsverksamhet och gudstjänstliv i sin helhet. 
När vi framöver möter Birgit i olika sammanhang i kyrka och försam-
ling, är det utanför den ordinarie musikertjänsten. Vi önskar henne  
all välsignelse över kommande dagar! Mer om Birgit i nästa nummer.

Tack Hilja Dahlström, som nu lämnat in nycklarna till 
församlingshemmet efter 40 år – de första 32 som anställd 
kyrkoskrivare och de senaste åtta som vikarie på församlings-
expeditionen. Men Hilja slutar inte helt, utan fortsätter som 
frivillig medhjälpare i Hela Människan och om det behövs hjälp 
med kaffekokning, dukning och liknande i församlingshemmet.

Församlingsassistenten  

Mattias Karlsson,  
kyrkomusikern Mic Gadman  
och prästen Andreas Gunnmo  
avtackades söndag 23 augusti 2020.

All välsignelse önskas inför nya  
uppdrag och utmaningar.
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Hänt sen sist

Malin Parsmo, Mart Hallek och Samuel Johansson bjöd på 
vackra sånger och glada melodier i sommarkvällen.  
Foto: Birgit Söderström

Mona, Jan-Erik, Hilda och Donald deltog i helgsmålsbön på 
kyrkogården i Norrahammar. Foto: Birgit Söderström

Anette och Ann förbereder fikat till Sommarkyrkan i Sandseryd. 
Foto: Mattias Karlsson

Publiken satt glest på anvisade platser och njöt av musiken. 
Foto: Anette Karlsson

Maria, Ingrid, Bosse och Gullan tog skydd mot regnet i det lilla 
extra tältet. Foto: Mattias Karlsson

Trio Krilja spelade romsk folkmusik från Ryssland och  
Östeuropa. Foto: Birgit Söderström 
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Hänt sen sist

4 juli 2020 döptes Elins och Robins dotter Millie inne i Sandseryds 
kyrka. Ann-Christine Borg döpte Millie. Foto: Sofia Thelander

Charlie döptes 13 juni 2020 utanför Sandseryds kyrka.  
Föräldrarna heter Viktor Fridell och Ulrica Jonsson.  
Ann-Christine Borg döpte Charlie. Foto: Hanna Lindström

Dopträdet och doputställningen i Sandseryds kyrka under  
juni–augusti. Foto: Anette Karlsson

Eline Tangen och Daniel Johansson gifte sig vid en ceremoni i Bårarp lördagen den 27 juni 2020.  
Kyrkoherde Ann-Christine Borg vigde de två. Foto: Andreas Hurtig

Grattis till bröllop och dop!  
Visst har vi kunnat fira bröllop och dop även denna sommar. 
Familjehögtiderna blev lite annorlunda och med färre gäster, men ändå fina och vackra minnen. 
Våra präster har vigt tre par och döpt sju barn under juni, juli och augusti.
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Det blev inte som vi tänkt…
Det blev inte riktigt som vi 
tänkt oss för konfirmand-
gruppen 2019/2020. Men 
trots den konstiga våren med 
alla restriktioner har ungdo-
marna varit tålmodiga, hängt 
i och vi har gjort mycket ro-
ligt tillsammans.  

Vi planerade att åka till Berlin 
under påsklovet med denna 
grupp, som vi gjort under många 
år tidigare. Vi hade bokat gui-
dad tur i koncentrationslägret i 
Sachsenhausen och vi skulle fira 
gudstjänst i Viktoriaförsamling-
en, Svenska kyrkan i Berlin. 

Berlin är en spännande stad att 
komma till med ungdomar, med 
sin historia, andra världskriget och muren som delade 
staden. Vi får möjlighet att prata om människosyn och 
vilka murar som finns idag mellan oss människor. En 
dagstur till staden Wittenberg, där Luther verkade, 
var också planerad. Vi förberedde resan med infor-
mationsträff för 
föräldrar, vi hade 
lektionspass om 
Tyskland och Berlin 
och vi såg filmen 
”Pojken i randig 
pyjamas”. 

Så kom pandemin
Men Coronaviruset 
stängde gränser i 
Europa och mycket 
ändrades för oss 
alla. Vi fick tänka om och ställa in resor och göra det vi 
kunde under de nya förutsättningarna: Håll avstånd, 
samlas inte i stora grupper, tvätta händerna, stanna 
hemma om du är sjuk.  

Ja, efter ett halvår  känner vi till dessa uppmaningar. 
För oss innebar det att vi ville träffa ungdomarna 
utomhus uppe på Stenbäcken, gudstjänsterna firades 
på annorlunda sätt, ibland endast med anställda eller 
utomhus. Ett begränsat antal kan vara i kyrkan sam-
tidigt, beroende på kyrkornas storlek och inga större 
sammankomster är tillåtna. Många dop, vigslar och 
konfirmationer har flyttats fram till hösten. 

Så blev det även för ungdomarna som istället konfir-
meras i september och då i mindre grupper. 

Konfa i höstas
Under hösten 2019 träffades vi på Stenbäcken och 

hade lekar, grillning, undervisning och sångst-
under. En helg i november var vi på läger på 
Tallnäs stiftsgård tillsammans med konfirman-
der och unga ledare från Månsarp, Barnarp och 
Rogberga församlingar. I december övade vi in-
för Lucia och vi sjöng i Norrahammars kyrka på 
en fin Luciagudstjänst. Flera av konfirmanderna 
har bland annat provat på att bära ljus och kors 
och ta upp kollekt vid våra gudstjänster. 

Vi träffas utomhus
Under våren har vi mest träffats utomhus på 
Stenbäcken. En eftermiddag på Stenbäcken 

målade konfirmander och unga ledare stora stenar 
som ska bli en frälsarkrans i en del av trädgården. Fräl-
sarkransen med sina pärlor har vi använt som under-
visningsmaterial och på konfirmationerna i september 
kommer ungdomarna att berätta om dess innehåll. 

I maj hade våra unga ledare förberett en fin termins-
avslutning för konfirmanderna, med god mat, lyxig 
efterrätt och roliga lekar på Stenbäcken.  

Nu hoppas vi på fina konfirmationer i mindre skala i 
september – och vem vet, kanske kommer vi iväg på 
läger eller resa framöver när det är möjligt.

Anette Karlsson, församlingspedagog

Jens Cronborg – en av konfirmanderna som i våras målade stenarna till  
frälsarkransen på Stenbäcken. Foto: Anette Karlsson

Lyxig avslutningsdessert till konfirmanderna!
Foto: Ann Forsling
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Kyrka + Fika + Trädgård = 
Sommarkyrka i Sandseryd 2020

Beställningslappen i handen, raska steg in i för-
samlingshemmet. Två pilgrimsfat, dagens tårta 
och rawboll. Två kaffe, saft och päronfestis.  

Jag ber kollegan i köket hjälpa 
mig att montera ihop pilgrims-
faten, tar på handskar och 
tar fram en bricka. På med 
servetter, desinfektionsservet-
ter, kaffekoppar, mjölk- och 
sockerfat. Just det; glas och 
vattenkaraff också, det är ju en 
varm dag. Jag häller upp saft i 
ett av glasen och ställer ett fat 
med jordgubbstårta och ett fat 
med rawboll på brickan. På med 
päronfestisen. Pilgrimsfaten är 
klara från köket. Jag kontroll-
räknar antalet kakor, det är lätt 
att missa någon av de sju små 
kakorna. Kostnaden räknas ut 
och brickan kollas igenom. Allt 
är med, check! Kaffetermos och vattenkaraff i ena 
handen, beställningslapp och bricka i andra handen. 
Jag vänder stegen mot det fikasugna sällskapet i träd-
gården. 

Även denna sommar har många njutit av fika i försam-
lingshemmets trädgård i Sandseryd. Sommarkyrkan, 
som var öppen 17 juni–5 juli, fick anpassa sig till 
rådande omständigheter. Begränsat antal personer i 
köket, handskar, munskydd och caféanpassad arbets-
klädsel, kontrollera avstånd mellan borden och hålla 
koll på max 50 personer i trädgården samtidigt. 

Trädgården – en guldgruva
Alla ska känna att de vill och vågar komma till kyrkan 
och dess verksamhet. Den stora trädgården i Sandse-
ryd har varit rena guldgruvan! Vi har firat midsommar, 
lyssnat på vacker Musik i Sommarkväll och firat fri-
luftsgudstjänster tillsammans. 

Vi har också haft lotteri, leksaker, kluriga tipsprome-
nader samt en lagom lång pilgrimsvandring mellan 
kyrka och församlingshem. Pilgrim var det återkom-
mande temat i årets sommarkyrka. I caféet erbjöd 
vi pilgrimsfat med sju sorters små kakor. Varje kaka 
representerar ett av pilgrimens sju ledord: Frihet, 
Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, 
Andlighet och Delande.
 
Värdefull gemenskap
Kanske såg du de aktiva i Sommarkyrkan bära arm-
band med svarta och färgglada pärlor? Det kallas 

pilgrimskransen och är ett bönearm-
band där varje större och färgglad pärla 
symboliserar ledorden och på så vis den 
inre, andliga vandringen. De mindre och 
svarta pärlorna symboliserar den jordiska 
vandringen, själva promenaden pilgrimen 
vandrar. Sandseryds kyrka ligger längs 
Franciskusleden och är en vandringskyrka. 
Vi höll andakt varje vardag klockan 14. I 
tider då mycket annat är förändrat, är det 
värdefullt att regelbundet samlas i bön 
och gemenskap med varandra och Gud.  

När hösten nu kryper närmare tänker jag 
med glädje tillbaka på Sommarkyrkan. Så 
bra det blev trots allt! Och vad vore en 
sommarkyrka utan dess cafégäster, guds-
tjänstdeltagare och pilgrimsvandrare?  

 
Stort TACK för denna sommartermin! Trots en an-
norlunda sommar består nu kyrka, fika och trädgård, 
dessa tre, och det gemensamma de delar är kärleken.

Karin Borg

Karin Borg berättar om hur bra det blev med Sommarkyrkan, 
pandemin till trots. Foto: Anette Karlsson

Pilgrimsfatet. Foto: Ann Forsling
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Anslagstavlan
Öppen kyrka

Norrahammars kyrka måndagar klockan 10–13. 
Någon av oss är på plats.

Klockan 10.15: Andakt med ljuständning.

Fira allhelgona- 
helgen med oss

Även helgen då vi minns våra kära  
som lämnat det här livet blir nog lite  

annorlunda det här året.
Men vi kommer att finnas på kyrkogården 

och vi kommer att välkomna till  
minnesgudstjänster.

Håll utkik efter aktuell information  
på vår hemsida.

Välkommen till höstens  
musikandakter

En stund för stillhet och bön mitt på dagen  

– alla andakter sker klockan 12.
 

Norrahammars kyrka: 

Onsdagarna 9 september, 7 oktober,  

4 november och 2 december.
 

Kyrkvillan, Hovslätt:

Torsdagarna 24 september, 22 oktober,  

19 november och 17 december.

Låt musikens andliga krafter bära dig  

genom tider av oro och väntan.

Välkommen att fika hos oss
Njut av en trevlig fikastund. Vi serverar  
kaffe/te, fralla eller kaka mot en liten  

kostnad. Bordsservering.
Café Lisa utanför församlings- 

hemmet i Norrahammar,  
torsdagar klockan 13–16.

Kyrkvillans kaffevrå  
i Kyrkvillans trädgård i Hovslätt  

onsdagar klockan 11–15.

Kerstin trivs i Kyrkvillans kaffevrå. Foto: Therése Ekvall

Träffa Nalle präst!

Frälsarkransen – vandra en 

runda med pärlornas tecken 

i Kyrkvillans trädgård. Vet ni, 

Nalle präst har ett uppdrag  

till barnen! Börja vid kyrk- 

porten och gå till  vänster 

runt fönstren. 

Vinnare tipspromenader 
Sommarkyrkan

Vuxna: Karl Evert Werme, Norrahammar – 11 av 12 rätt.
Barn: Ester Jansson, Rimforsa – 12 av 12 rätt.

Kraftstation för kvinnor

Kraftstation är en ny mötesplats för dig  

kvinna som önskar en paus i vardagen med 

gemenskap, promenad och samtal. 

Vi ses vid Kyrkvillan i Hovslätt på  

måndagar klockan 19–21.

Boka in datumen: 21 september, 12 oktober,  

2 november och 23 november 2020 

Vill du veta mer? Hör av dig till Therése  

0709-94 47 00 och Ann 0730-24 03 79

Varmt välkommen!

Foto: Therése Ekvall
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Nymålat i Sandseryd

Målarmästarna far och son 
Elfgren har målat Sandseryds 
församlingshem/prästgård i 
sommar. 

Jörgen och Mattias Elfgren har 
utvändigt tvättat, skrapat och 
målat väggar, fönster, dörrar och 
pelare. Tidigare har de även målat 
Klockstapeln i Norrahammar. 

Vad är det bästa med ert arbete?
– Det syns vad vi gör och vi 

gör själva finishen. Det är ett fritt 
arbete med att vara både ute och 
inne och vi är sociala!  

Hur länge har ni arbetat ihop?
– Jag har arbetat som yrkes-

målare i 45 år och ihop med min 
son Mattias sen han började i yr-
ket för 15 år sen, berättar Jörgen. 

Hur går det att jobba ihop?
– Det går jättebra! säger Jörgen. 
– Vi kompletterar varandra, 
säger Mattias. 

Ni har också låtit tatuera er 
och gjorde de första motiven 
som 16- och 18-åringar. Vad 
betyder tatueringarna för er? 

– Det är vår identitet, säger 
Mattias. Vi refererar till något 
som har hänt i livet, som barn, en 
ängel, en dröm! På hela ryggen 
har jag ett vackert drömmotiv 
med ett stort segelfartyg, en 
bläckfisk som slingrar sig och två 
vackra kvinnoporträtt i profil. Att 
få drömma sig bort till ett varma-
re och vackert land känns fint.

– Jag började med en brevduva 
med mitt namn och en banderoll 
med mitt namn och mina barn, 

berättar Jörgen. På andra armen 
har jag mina barnbarn.
Båda har även tatueringar med 
natur, blommor, fiskar och djur. 

Ni är medlemmar i Svenska 
kyrkan. Vad tänker ni om  
kyrkan och Svenska kyrkans 
viktigaste uppgift? 

– När vi tänker på kyrkan är det 
sorg, begravning, dop och bröl-
lop. Kyrkans viktigaste uppgift är 
att den är öppen för alla och ge-
menskap. Ungdomsverksamhet, 
för utsatta människor, stöd och 
samtal. Viktigt att verksamheten 
bland barn och ungdomar fortgår! 

Tack Jörgen och Mattias för både 
målning och intervju. Lycka till med 
ert målningsarbete tillsammans!

Birgit Söderström, kantor
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NAMN I 

BIBELN 

SLÅ UPP VARJE BIBELORD OCH SKRIV IN DET NAMN 
SOM PASSAR FRÅN TEXTEN. DET GRÅ FÄLTET GER 
TILLSAMMANS MED DE NUMRERADE RUTORNA EN 
HEL MENING. LYCKA TILL! 
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3 

2 

1 2 3 4 5 

Therése Ekvall, församlingspedagog senast 11 okt. 
Mob. 0709-944700
Vi kommer att dra några vinnare.

Hittat meningen? Sms:a eller ring in ditt svar till 

Bibelkrysset, Kyrkobladet nr 2/2020: Vinnare: Gunnar Svensson, Norrahammar
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Skicka ditt svar till:
Svenska kyrkan
Att. Finn Fem Fel
Centrumgången 5
56232 Norrahammar

Eller mejla svaret till:
norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se 
Vi vill ha ditt svar senast 11 oktober 2020. 
Vi drar tre vinnare som vinner var sitt  
presentkort à 150 kr på Nya Musik.  
Lycka till!           /Jari Oikarinen                                                                           

Förra numrets vinnare:
Arne Hillborg
Sture Hellberg
Camilla Wahlgren

Finn Fem Fel

Vinnarna presenteras i  
nästa nummer.
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Höstens verksamhet 2020

Barn och ungdom i Norrahammar
After School (åk 3–7) Måndagar 14.00–16.30, Stenbäcken: Start v. 38
Before Choir (från åk 1) Onsdagar 13.30–15.30, församlingshemmet: Start v. 38
Konfirmander 2019/2020 Torsdagar 16.00–18.00: 3/9, 10/9, 17/9

Barn och ungdom i Kyrkvillan
Babyrytmik (2–8 mån) Torsdagar 9.30–11.00 alt. 13.30–15:00. Start v. 38 Obs! anmälan.
Öppna Förskolan med Prick och Streck Fredagar 9.00–12.00. Start v. 36

Körer i Norrahammars församling
Norrahammar – Hovslätt kyrkokör Måndagar 19.00–20.30
Damkör  Torsdagar 19.00–21.00
Barnkör  Onsdagar 15.30–16.30
Gospelkör Onsdagar 19.00–21.00: Start i oktober
Musikelever: Efter överenskommelse med Valentina Viktorovitch

Mötesplatser i Norrahammar
Samtalsgrupp efter pilgrimsmässa  Måndagar:14/9, 5/10, 9/11, 7/12
Vandrargrupp  Onsdagar jämna veckor 10.00–12.00
Kvällsmacka på Stenbäcken, utomhus  Onsdag 7 okt och 4 nov (om vädret tillåter), 18.00–20.00
Café Lisa, bordsservering utomhus Torsdagar 13.00–16.00: Öppen kaffeservering
Musikandakt i kyrkan Onsdagar 12.00: 7/10, 4/11, 2/12

Mötesplatser i Kyrkvillan
Kaffevrån, bordsservering utomhus Onsdagar 11.00–15.00: Öppen kaffeservering
Musikandakt Torsdagar 12.00: 24/9, 22/10, 19/11, 17/12

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Obs! Ändringar kan bli aktuella – se hemsidan svenskakyrkan.se/norrahammar för uppdaterad  information.

Barnen mjukar upp före körövningen – Before Choir. Foto: Ann Forsling


