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Ord till digOrd till dig

Kristoffer Dahlqvist

Det nya normala

Jag har funderat på hur vi människor 
fungerar i förändringens tid. De första 
lärjungarna var förvirrade och uppfyll-
da av glädje. Jesus hade dött och upp-
stått, sorgen hade bytts i glädje. Ingen 
visste vad som nu skulle hända. Ingen 
visste vad de var en del av. Ordet kristen var inte uppfunnet och 
kyrkan ingen färdig organisation. Ändå var det självklart för alla 
att det här var det viktigaste i deras liv. 

Under pandemin har många brottats med frågan, om vi inte kan 
göra som vi brukar hur gör vi då? Om vi inte kan samlas är vi då 
en församling? Under en tid har vi prövat oss fram. Vi har samlats 
med avstånd och begränsningar som påsken 2020. Vi har blivit 
bättre på att fira digitala gudstjänster. Vi har upptäckt våra be-
hov av gemenskap och rutiner. Aldrig har väl ett samtal betytt så 
mycket och för första gången på många år så ökade antalet riktiga 
julkort.

Vi har firat jul trots allt och nu kommer snart den andra påsken i 
pandemins tid. Nu är vi förberedda. Den här gången får inte besvi-
kelsen över det som inte är möjligt dominera. Nu ser vi nya möj-
ligheter och anstränger oss för att nå ut med budskapet, om den 
tomma graven och livets seger över döden. Vi ser fram emot en 
vår där viruset inte trivs och sätter vårt hopp till vaccin som räddar 
liv. Våra tidningar innehåller artiklar om hur hemarbete skapar 
mindre stress och mer tid, hur digitaliseringen hjälpt många som 
tidigare inte såg nyttan med ny teknik. En församling består av 
levande stenar. Du och jag är ett andligt husbygge. Budskapet om 
det nyfödda barnet och den tomma graven, är vårt att berätta. Gud 
är närvarande där vi är. Jag längtar efter att få samlas till guds-
tjänst, vet att bönen och lovsången inte tystnat under pandemin. 

Om vi är osäkra på vem vi är och hur vi är kyrka och församling 
är svaret inte att rita upp gränser mot det vi inte är. Lösningen är 
att söka det som förenar oss. Det som verkligen betyder något. 
Kärleken som stavas Gud och fick kropp i Jesus Kristus. Den kär-
lek vi kan upptäcka i varandra. 

Det hoppas jag är det nya normala.
Kristoffer Dahlqvist

Önskar du swisha en gåva till  
Sala-Norrby-Möklinta pastorat:

123 417 0197

Se hemsidan för information om 
kommande gudstjänster: 

www.svenskakyrkan.se/sala
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 / Ikon UNDER SAMMA

HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

FASTEAKTIONEN 2021

Fastekampanjen

Personalnytt
Qla Zetterberg

Under vintern och våren 2021 arbetar 
Qla på halvtid i vår Barn & Unga 
verksamhet. Qla är församlingspeda-
gog med lång erfarenhet från arbete 
i Svenska kyrkan, inte minst med 
konfirmander, rollspel och kreativt 
skapande. Qla är även verksamhets-

ledare på LajvVerkstaden och har under flera år varit 
med och utvecklat lajv i Sverige. Under våren kom-
mer Qla att dyka upp på olika platser i vår Barn & 
Unga verksamhet. Han sågs även som Lukas, berät-
taren, i vår digitala teaterproduktion ”Marionetternas 
julspel” på julafton. 
Välkommen till oss Qla!

Kristina kyrka har gett rum åt en utställning med 
presenningsikoner. Det är prästen och konstnären 
Mats Hermansson som målat lekfulla bilder i en 
gammal tradition. Jag hoppas du hann besöka 
kyrkan under tiden som utställningen pågick. 

Flera av bilderna har synts i de gudstjänster som 
sänts under helgerna. Måndagen den 11 januari var 
det dags att plocka ner bilderna. Det är roligt att 
utställningen blev av trots en pandemi. Planerade 
aktiviteter har fått ställas in men kyrkorummet har 
fått vara öppet varje dag och många människor har 
sett dessa bilder som kan beskrivas som fönster mot 
det himmelska. Det fina med fönster är att det är inte 
bara du som ser bilden. Bilden ser även dig. 

När Mats Hermansson kom för att plocka ner ut-
ställningen så blev det också tid för ett samtal mellan 
konstnären och Östen Berger som leder pastoratets 
ikonmålningsgrupp. Östen har i sitt yrkesliv varit 
gallerist och samtalet pendlade mellan enkelt djup-
sinnig analys och praktiska frågor om hur konsten 

flyttas från en plats till en annan. De stora konstver-
ken läggs på varandra och rullas ihop. Det är ett tunt 
lager oljefärg och presenning är ett tåligt material.

Samtalet kommer snabbt in på materialval, när själ-
va konstverket uppstår och svårigheten att veta när en 
bild är klar. Ja, det blev en lång och fin pratstund.

Kristoffer Dahlqvist 
Läs om hela samtalet på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/sala

Presenningsikoner och samtal
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Vänner i Mocambique och i världen

Stilla veckan inleds med Palmsöndagen när Jesus 
rider in i Jerusalem och folket jublar och viftar med 
palmblad. Han har ju blivit något av en kändis; en 
hjälte för vissa, ett hot och en problemmakare i andras 
ögon.

Dramat omkring Jesu lidande och död växer i dra-
matik genom Bibelns berättelser. På Dymmelonsdagen 
dämpade man förr i tiden klangen i kyrkans klockor 
med en träkläpp. 

Vid Skärtorsdagens kväll firar Jesus 
sin sista måltid med sina lärjungar innan 
han grips och fängslas.

På Långfredagen hängs Jesus upp på 
korset bland rövare och dör. Förr hade 
man inga nöjen denna dag och det mesta var stängt. 
Dagen skulle kännas lång, mörk och dämpad.

Söndagens Påskdag firas i glädje över att han upp-
stått och därmed brutit sig igenom gränsen mellan liv 
och död, möjligt och omöjligt, mänskligt och gudom-
ligt.

På Annandag påsk möter han sina lärjungar som 
först inte känner igen honom. Inte förrän han bryter 
bröd med dem öppnas deras ögon. Vi är ofta blinda 
för den gudomliga närvaron i våra liv.

Det är gott att få rikta sin uppmärksamhet inåt då 
och då. Där inne finns en helig mötesplats mellan dig 
och Gud. Ta dig tid till dessa viktiga möten. Att leva 
sitt liv inifrån och ut kan förändra världen. Vår blick 
kan skärpas så att vi upptäcker gudomlig närvaro i allt 
omkring oss.

Inga-Lill Örnerfors Modin

Svenska kyrkan är del av en världsvid gemenskap 
och har vänner i många länder. Vänner som arbetar 
för samma saker som vi, till exempel bra utbildning 
och arbete, social omsorg och hälsovård, en hållbar 
värld och att ingen ska behöva vara ensam. I Sala 
Norrby Möklinta pastorat har vi sedan många år ett 
samarbete med en organisation som heter Hope Res-
cue. 

I utkanten av Mocambiques huvudstad Maputo 
ligger soptippen Hulene Dump. I området kring sop-

tippen lever flera hundra människor, varav 
över hälften av dem är barn. De lever i ex-
trem fattigdom och alla måste hjälpa till med 
försörjningen, även barnen. Det gör att barnen inte 
kan gå i skolan utan tillbringar 
dagarna på soptippen i hopp 
om att hitta något att äta, 
återvinna eller i bästa fall 
sälja. 

Hope Rescue arbetar 
på soptippen med att 
stötta barnen med ett 
mål mat om dagen, 
sjukvård, identitets-
handlingar samt skol-
gång. 

Om du vill stödja arbe-
tet kan du engagera dig i vår 
internationella grupp eller lämna 
ett bidrag till Hope Rescues arbete via Swish 
123 288 4187 och märka betalningen med ”HUS”. 

Hör av dig till Eva Axelsson eva.m.axelsson@
svenskakyrkan.se, 0736655421 eller Josefine Nergård 
Josefine.Nergard@svenskakyrkan.se, 0703955855, 
för frågor om våra vänner och för att engagera dig. 
Välkommen, ditt engagemang gör skillnad för barn i 
världen!

Herman HallonstenHope Rescue serverar ett mål mat till barn och ungdomar på Hulene Dump.
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Vänner i Mocambique och i världen

Medlem i Svenska kyrkan = medlem i en global gemenskap

ACT och Internationella gruppen

Tack för bidrag till Julkampanjen 2020

Under Advent och Jul hade ACT Svenska kyrkans 
kampanj temat ”Bryt en tradition!”. Målet var att bidra 
till varje flickas rätt till ett värdigt liv, till exempel 
genom  att stoppa tvångsäktenskap, könsstympning 
och andra övergrepp. Trots corona och restriktioner 
har många bidrag lämnats och vi tackar för alla gåvor. 
Varje insamlad krona är viktig. Vi tacka för alla gåvor. 
Se insamlat resultat på sid 11.

 Fastekampanjen 2021

Nu är vi inne i Fastekampanjen ”Under samma him-
mel” som pågår 14/2-28/3. Coronapandemin tvingar 
miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och 
hunger och gåvor förändrar. 

Några prisexempel: 100 kr räcker till 17 kg närings-
ersättning till barn. 200 kr räcker till en skoltermin 
för ett barn på flykt. 305 kr räcker till en veckas lön 
för en mentormamma. 500 kr räcker till en latrin i 
ett flyktingläger. 920 kr räcker till två lastbilar med 
vatten för handtvätt. 

Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekven-
serna av coronapandemin. När samhällen slagits sönder 
både socialt och ekonomiskt fortsätter Act Svenska kyr-
kan tillsammans med partner att arbeta långsiktigt och 
rättighetsbaserat. De samhällen vi vill vara en del av att 
bygga upp ska vara mer hållbara, demokratiska, inklu-
derande och bättre rustade än tidigare. Tillsammans 
kan vi göra skillnad. Låt oss göra det. Se annons på sid 3.

Om du vill lära dig mer och engagera dig så är du 

välkommen i vår internationella grupp.  

Kontakta diakon Eva Axelsson 073-665 54 21, 
eva.m.axelsson@svenskakyrkan.se

Ditt medlemskap i Svenska kyrkan förändrar människors liv till det bättre!

Ge oss en minut av din tid att berätta hur: 

Om du vill få exempel så läs mer på www.svenskakyrkan.se/act eller hör av dig till 
kyrkoherde Herman Hallonsten 073-665 54 11, herman.hallonsten@svenskakyrkan.se

ACT Svenska kyrkans samarbetspartner i Sydafrika arbetar med 
mödra- och barnhälsa. Foto: Simon Stanford.

Vi tror på Gud i kyrkan, så är det. Men Guds kärlek 
och vårt arbete har människan i centrum och med-
mänsklighet som arbetssätt. Vi tror också att det är vik-
tigt att riva murar som uppstår mellan unga och gamla, 
villaboende och boende i hyreshus, svenskfödda och 
utlandsfödda, sjuka och friska, kristna och människor 
av annan religion eller ingen religiös tro alls. Detta 
är viktigt i Sala och Sverige, men även bortanför vårt 
sammanhang. 

I världen finns människor som inbjuder till ett större 
”vi”. Människor som i konkret handling visar vad som 
är centrum för vår tro, som river murar och bygger 
broar som skapar gemenskap. Att vara medlem i Svens-
ka kyrkan är att vara medlem i en global rörelse av 
vänner som praktiserar medmänsklighet. ACT Svenska 
kyrkans internationella arbete samarbetar med orga-
nisationer, kyrkor och nätverk som uppnår konkreta 
resultat som förändrar människors liv till det bättre. 



Grupptider
Mikaelsgården
Öppen verksamhet ”Fröet” - sång och lek
0-5 år, barn- och föräldragrupp (äldre syskon givetvis välkomna)
Måndagar kl. 13.00-15.00
Tisdagar kl. 09.30-11.30 
Fredagar kl. 09.30-11.30

”Småbarnsrytmik” - Anmälan
Begränsat antal platser.
0-5 år, barn- och föräldragrupp
Onsdagar kl 09.30-11.30
Mer info och starttid, scanna qr-koden
Kontakt: Nina 0224-67 54 44
nina.jonsson2@svenskakyrkan.se

Juniorer åk 4 - åk 6
Onsdagar kl. 15.30-17.00

Sockenstugan
Miniorer F - åk 3
Torsdagar kl. 15.30-17.00

Möklinta, Prästgården
Miniorer F - åk 3
Två grupper på måndagar
kl. 13.00-14.30
kl. 15.00-17.00
Finns möjlighet att bli hämtad på fritids innan, 
kontakta Tobias 0224-67 54 43 eller 
tobias.s.karlsson@svenskakyrkan.se

Uppehåll under sport- & påsklov för miniorer/juniorer.

Kontakt:
Charlotte Bredenberg 0224-67 54 41
charlotte.bredenberg@svenskakyrkan.se
För aktuell info: www.svenskakyrkan.se/sala

Fröet  - ingen anmälan.
Rytmiken, Miniorer & Juniorer 
- anmäl till önskad grupp på hemsidan.

Barn och familj
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 Öppen verksamhet & Rytmik, 0-5 år
I våra lokaler på Mikaelsgården finns det plats att 

leka och springa runt likaväl som att krypa upp i 
soffan och läsa. Här kan vuxna med barn träffas tre 
till fyra gånger i veckan, under två timmar varje 
tillfälle. Här har man möjlighet att bl.a. ses och 
fika, leka och vara med på pyssel och sångstund. Vi 
får oftast besök en gång i veckan, se mer sid 8. Den 
öppna verksamheten är öppen vid tre tillfällen 
under en vecka. Där är det ingen anmälan och du 
kommer när du vill.  

En förmiddag i veckan ses vi för småbarnsrytmik 
där vi sjunger, dansar och har rörelser till musik. 
Det är anmälan till rytmiken, två olika starttillfäl-
len under en termin.

Miniorer och juniorer 6-12 år
Är en trygg samlingspunkt där man kan känna 

gemenskap och få en meningsfull sysselsättning. 
Miniorerna och juniorerna är vår verksamhet för 
barn 6-12 år (F - åk 6). Vi träffas en gång i veckan, 
efter skolan. Vi leker, pysslar och har samling. På 
samlingarna pratar vi om vad som står i Bibeln, 
värderingar, om hur vi ska vara mot varandra och 
om andra saker som är viktiga för barn idag. Vi gör 
också ordning mellanmål och vi äter tillsammans.

Dagkollo
På sommarlovet är det dagkollo för barn 7-12 år 

i Sockenstugan i Sala och i prästgården, Möklinta. 
Då träffas vi varje dag i en vecka, vi leker, sjunger, 
pysslar, hantverkar, upptäcker, gör små utflykter, 
lagar och äter lunch tillsammans. Helt enkelt har 
sommarlov tillsammans.

Läger
Under ett läsår ges barn som deltar aktivt i 

verksamheten varje år, möjlighet att få åka på läger 
samt en övernattning för de yngsta miniorerna 
här hemma i pastoratet. Det sker i samarbete med 
Svenska kyrkans unga som också bidrar till resor, 
mat och boende.

Barnverksamheten
Målet för Barn- och Familjeverksam-

heten är att ge barnen en trygg grund att 

bygga vidare på. Att få växa som person 

och hitta mer av sig själv är viktigt att 

få göra med andra. Leken och handens 

arbete ger utmaningar som 

låter dig lära känna dig 

själv och växa.  

”Ett barn är som en känslig växt:

Det frö vi sår och den jordmån vi omger det med 

avgör plantans utveckling”
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Hjälp barnen hitta vägen till kyrkan!

Finn 5 fel. På den undre bilden är det fem saker som inte stämmer överens med den övre bilden - kan du hitta dem?

1.  __________________________________

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  __________________________________

5.  __________________________________

Vad säger ängeln i bilden nedanför?
Stryk alla Ä och M så ser du.

Svar:

Måla bilden!

Ur Himmelrik,
Argument Förlag

-  6 -

Facit på ”Finn 5 fel” hittar du på sid 9.
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Barn och familj

Familjeutflykt på påsklovet!
Fredag 9 april kl. 9:30-11:30 
Välkommen på en förmiddag utomhus!

Vi gör en utflykt för hela familjen till 
Sockenstugan med grillning och fika (som vanligt 
kan man swisha en valfri summa). Korv och fika 
finns att köpa. Ingen samling vid Mikaelsgården 
utan alla tar sig till Sockenstugan på egen hand, 
barn 0-5 år men hela familjen är välkommen, även 
äldre syskon.  Lek och upplevelser tillsammans. Vid 
dåligt väder fikar och leker vi inomhus. Anmälan 
via qr-koden.
Under påsklovet är det uppehåll för Fröet i Mikaelsgården.

VÅRFEST!
Tema: Alla Vi Barn i Världen!
Gudstjänst med SMÅ och stora

Sockenkyrkan 23 maj kl 14.00

Men det börjar redan kl 13.00 i 
Sockenstugan med världs-pyssel (för alla åldrar). 
Var med och gör t.ex. förbönen och det vi pyss-
lat klart tar vi med in i gudstjänsten. Efteråt fika i 
Sockenstugan eller ute vid fint väder.
Terminsavslutning för Sala pastorats barn- och 

föräldragrupper.

Dagkollo Sockenstugan 
och Möklinta prästgård
Årets dagkollo kommer att vara v. 24, v. 25 och 
v. 26 med möjlighet att anmäla ditt barn till en av 
veckorna. Mer info kommer i nästa nummer av 
Tillsammans där det även kommer att stå när och 
hur du gör din anmälan.
NYTT för i år!  Dagkollo i Möklinta prästgård v. 26.

Gudstjänster med SMÅ och stora:
23/5 VÅRFEST! SMÅ och stora  kl. 14:00 i Sock-
enkyrkan, start kl 13.00 i Sockenstugan, se ovan.

BLOMMAN
Sommarsäsongen med Blomman 
startar onsdagen den 26/5. 
Mer information finns på vår 
hemsida när det börjar närma 
sig startdatum.

Fröet 
Beroende av restriktioner kan vissa tillfällen bli 
digitala tema-möten via zoom eller digitala sänd-
ningar på facebook.

FRÖETS SPORTLOVSAKTIVITETER
Måndag 1/3, kl. 13:00 – 15:00 

Besök på biblioteket. Begränsat 
antal platser & anmälan via Qr-kod.  
Tisdag 2/3, kl. 9:30 – 11:30 

Besök på biblioteket. Begränsat 
antal platser & anmälan via Qr-kod. 
Fredag 5/3, kl. 9:30

Workshop: Vikten av rörelse för 
barn med Sala Gf, Begränsat antal 
platser & anmälan via Qr-kod. 
Information om plats ges i 
anmälningsbekräftelsen. 

Tisdagar eller fredagar kl 9.30-11.30, se datum.

MARS 
 9/3 Sångstund i Kristina kyrka 
 16/3 Bibliotekets sagostund & boktips 
 23/3 BVC Achima cares frågestund 
 30/3 Bokbussen 

APRIL 
 13/4 Vaktmästeriet visar sina fordon 
 16/4 Folktandvården informerar om barns tänder
 20/4 Sångstund i Kristina kyrka 
 27/4 Bokbussen 

MAJ
 4/5 Bibliotekets sagostund
 18/5 Sångstund i Kristina kyrka

Rytmiken
Anmälda deltagare till Rytmiken kan 

ges möjlighet att träffa Barnmorskor 
från Vårdcentralen för frågestund 31/3 
& 28/4. Wellnez by Anna erbjuder 
familjeträning 21/4. Anmälan till 
Rytmiken sker via Qr-koden. 

Wellnez by Anna

Lekfull träning för hela familjen där vi jobbar både med kondition 
och styrka. Vi tränar tillsammans med våra barn eller själv med bebis 
bredvid.
Sala Gf

Sala gymnastikförening har familjegymnastik från 1,5 års ålder till 
4 år. Genom att träna ihop med ditt barn skapas rörelseglädje vilket 
blir grunden till ditt barns träning för hela livet. Genom lek gör vi 
rörelsen till en lustfylld stund tillsammans!
Biblioteket

Under hösten 2020 inleddes ett samarbete mellan Sala stadsbibliotek 
och Fröet. Det har inneburit att en barnbibliotekarie har besökt Fröet 
några gånger för att ha sagostund och/eller ge boktips och för att pra-
ta om vikten av att läsa högt för barn. Bokbussen kommer på besök.
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Notiser

Leva-vidare-grupp - i dagsläget endast enskilda samtal
Att mista någon i din närhet påverkar ditt eget liv på 
olika vis. Du upplever nya känslor och svåra tankar 
kommer. Din sorg är unik och ingen kan i egentlig 
mening dela den.

Att möta andra med liknande erfarenheter, kan vara 
ett stöd i sorgearbetet. Det finns en läkande kraft i 
att berätta och lyssna till andras berättelser. Präst och 
diakon leder gruppen. Det som sägs stannar i rum-
met.

Detta är en form av självhjälpsgrupp där 
du får möjlighet att sätta ord på vad som hänt. 
Då kan man lättare känna, förstå och gå vidare.
För enskilda samtal bokar vi individuellt.
Känner Du att detta skulle kunna vara något för dig?
Kontakta oss!

Marie Obrovac, diakon, 0224-67 54 22 
marie.obrovac@svenskakyrkan.se

Vanligtvis brukar detta uppslag vara fullt av notiser med information om vad som är igång i våra 
lokaler. Men pga Covid-19 och de restriktioner som gäller så kan vi här bara presentera vad vi nor-
malt brukar ha. Om och eventuellt när något kan starta, vet vi inte i dagsläget. Håll dig uppdaterad på 
vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sala eller ring oss 0224-67 54 00 måndag, tisdag, onsdag och 
fredag kl 10.00-12.00 eller torsdag kl 13.00-15.00.

Detta är verksamheter vi brukar ha i gång:

Facit på ”Finn 5 fel” från sid 7:
En grön prick är borta
Hackig rand på blå ägget borta
Blå rand på rosa ägget borta
Grässtrån vid gula ägget borta
Fel färg - ägget som var rött är nu brunt

Barn och familj

Soppluncher i Mikaelsgården

Café Ljuspunkten i Mikaelsgården

Liv & Djup i Klockargården, Norrby

Stilla dagar i Klockargården, Norrby

”Mitt på dagen”-träffar i Mikaelsgården

Finska gruppen i Mikaelsgården

Präst och diakon drop-in i Möklinta

Ikonmålning i Klockargården, Norrby

Språkcafé - hjälp med skolarbetet, Mikaelsgården

Öppen ateljé i Klockargården, Norrby

Tisdagslunch i Möklinta

Afternoon Tea, en gång per termin

Leva-vidare-grupp (separata samtal, se nedan)

Syföreningarna

Är du intresserad av att vara 
röstmottagare eller valförrättare, 

läs mer på vår hemsida!
www.svenskakyrkan.se/sala

Information om kommande gudstjänster hittar du på: 
www.svenskakyrkan.se/sala

Vårt kalendarium hittar du ganska långt ner på hemsidans förstasida. 



Ung resurs

UNGDOMSGRUPPER i Mikaelsgården

Ungdomsgrupp 20+ Öppen verksamhet
Måndagar kl. 18.00-21.00 i Mikaelsgården, Sala

Ungdomskvällar Öppen verksamhet 
Onsdagar kl. 18.30-21.00 i Mikaelsgården, Sala 

 Club (7) Seven Anmälan
Det är för dig som går i åk 7. 
Torsdagar kl 15.30-17.00, i Mikaelsgården, Sala.

Jag heter Bibbi Muanglat, jag är 19 år gammal och 
är ursprungligen från Sundsvall (Timrå). Jag har fått 
uppdrag att skriva om Ung Resurs året, allt från hur 
det gick till när jag sökte till hur det fungerar här i 
Sala-Norrby-Möklinta Pastorat. 

När jag bestämde mig att konfirmera mig år 2016 
hade jag aldrig tänk tanken att fortsätta att vara kvar i 
kyrkan som ungledare för kommande konfirmander. 
Men bestämde till slut att fortsätta, en dag fick jag 
höra om volontärverksamheter i kyrkan och hade det 
i baktanken sen dess. När det var dags att tänka på vad 
jag ville göra efter studenten, så hade jag bestämt mig 
tidigt att ta ett ledigt år från all pluggandet. Då var 
det bara att tänka över om jag ville jobba eller försöka 
söka till något med volontärjobb i kyrkan.  

Det var inte förrän i våras jag tog tag i detta, jag gick 
till min dåvarande handledare och frågade om infor-
mationer om detta. Det var då jag fick reda på allt om 
Ung Resurs och på samma kväll så bestämde jag mig 
för att skicka in ansökan. Några dagar senare fick jag 
svar av Cecilia Cedergren som jobbar med Ung Resurs 
i Göteborg stift att jag skulle får komma på en inter-
vju. Då det var så långt att åka för mig till Götebort, 
så skulle jag bli intervjuad av hennes kollegor från 
Härnösand stift.  Jag blev kontaktad av Anders som 
kom från stiftet vid slutet av april och vi bestämde tid, 
plats där han och hans kollega skulle intervjua mig. En 
månad senare, alltså i slutet av maj så fick jag veta av 
Cecilia vilken församling jag hade blivit matchad med. 
Vi bestämde så småningom att jag skulle komma till 
Sala för att hälsa på, därefter bestämma om det kändes 
bra med församlingen eller inte. Beslutet var enkelt 
efter att varit här och hälsat på, allt kändes bra speciellt 
med alla verksamheter. De hade verkligen satsat på 
ungdomar, vilket jag uppskattade och hade erfarenhet 
av.  Vi bestämde att jag skulle flytta hit till Sala i början 
av hösten på ett boende som församlingen står för. 

I år är vi ungefär 33 ungdomar som fick möjligheten 
att få göra detta praktikår och första veckan i septem-
ber så fick vi alla mötas upp i Helsjöns folkhögskola 

lite utanför Göteborg för en kursvecka 
som ingår i Ung Resurs. Sedan finns 
det en bibelkurs som man frivilligt fick 
vara med om man ville, där är vi ca 30 
ungdomar plus fyra stycken personer 
som håller i den. De flesta av oss gör 
praktikåret men det finns några personer som är med 
där men som inte tillhör Ung Resurs. Det är uppde-
lad i två terminer alltså hösttermin och vårtermin, 
ca 4-5 träffar per termin. Tanken var att de som bor 
nära Göteborg och som hade möjlighet att åka dit för 
kursen skulle får göra det, medan vi andra som bor 
långt borta får vara med digitalt på Zoom. Men med 
tanken på Corona så får alla kommande träffarna ske 
via Zoom, så det blir inga mer fysiska träffar detta år. 

Att jag bestämde mig att flytta hit till Sala har varit 
stort för mig, har aldrig tänkt att flytta hemifrån så 
här tidigt som efter studenten. Men jag tror att detta 
kommer vara nyttigt för mig till senare i livet när jag 
väljer att flytta hemifrån på riktigt. Jag känner att jag 
har kommit till en arbetsplats där alla är trevliga och 
väldigt hjälpsamma när jag behöver hjälp. De tre första 
månaderna har jag varit med i barn och ungdomsverk-
samheter, mest i barnverksamheten såsom Fröet och 
Miniorerna. Mina arbetsuppgifter där var till exempel 
att jag hjälper till städa undan saker såsom madrasser 
och pyssel efter att verksamheten har avslutas. I ung-
domsverksamheten så har jag hjälpt till med konfir-
manderna, något jag är väldigt van med genom mina 
tidigare erfarenhet. Hittills har jag lärt mig väldigt 
mycket om hur detta pastorat fungerar och vad alla 
i pastoratet har för olika roller. Detta kommer vara 
nyttigt för mig i framtiden om jag vill jobbar inom 
kyrkan, för då har jag testat på att vara lite här och 
där. Framöver har jag som plan att följa med alla på 
jobbet för att får mer inblick vad till exempel präster 
och musiker gör på en hel dag. Året här i Sala kommer 
bli ett lärorikt år med många fantastiska minnen och 
människor. 

Bibbi Muanglat
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OBS! Vi vet för närvarande inte när det går att starta grupperna. Vi hoppas att kunna starta så 
fort som möjligt den här terminen. Vi meddelar medlemmarna i gruppen via mail eller brev.
Kontakt: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42 • Epost: ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

Tack till Odd Fellow, Rebeckalogen och paint4kids

Internationella gruppen & Julkampanjen



-  11  -

På gång i våra kyrkor
& på våra kyrkogårdar

Information om våra kyrkor och kyrkogårdar hittar 
du också på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/sala/kyrkor
www.svenskakyrkan.se/sala/kyrkogardsforvaltning
www.svenskakyrkan.se/sala/kalendarium-kyrkogardarna

KYRKOGÅRDAR 
Vårplantering

Under veckorna 17-18 kommer ni som beställt vår-
plantering få era gravar prydda med penséer. Om 
ni inte beställt vårplantering men vill ha vår hjälp, 
brukar vi kunna lösa det. Ring och hör med oss.

Inventering av gravstenssäkerhet

Under vintern 2020 skickades det ut informationsbrev 
till de gravrättsinnehavare vars gravstenar behöver 
åtgärdas för att uppfylla säkerhetskraven. Vi påmin-
ner om att detta behöver åtgärdas under 2021. Har ni 
frågor om detta så ring gärna och rådfråga oss.
De regler som vi förhåller oss till hittar ni här:
https://skkf.se/wp-content/uploads/2020/02/2019_
montering_och_provning_av_gravvardar_for_entre-
prenorer_och_privatpersoner.pdf

NYA KYRKOGÅRDEN
Om- och tillbyggnad av personalutrymmen

Arbetet fortlöper enligt tidsplanen och innan jul- och 
nyårshelgen har taket blivit tätt på tillbyggnaden, 
golvytor justerats och gjutits. I januari kommer taket 
isoleras, ventilationskanaler monteras, rör för vatten 
och värme samt elledningar dras. Arbetet beräknas 
vara klart i mitten av april.

Thomas Törnqvist

Kyrkogårds- och fastighetschef

Våra kyrkogårdar och fastigheter mars-juni 2021

Bilder från ombyggnationen vid Nya kyrkogården.

Tack till Odd Fellow, Rebeckalogen och paint4kids

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon BRYT EN 

TRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och  andra  övergrepp. 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Förra årets julkampanj hette ”Bryt en tradition” och pågick under perioden 29/11 2020 
- 6/1 2021. Då samlade vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - ACT.

Resultatet av insamlingen till julkampanjen blev totalt: 13.300 kr  
i Sala-Norrby-Möklinta pastorat. Tack för din gåva!

Internationella gruppen & Julkampanjen

Vi vill rikta ett stort tack till Odd Fellow som även i år skänkte matkassar till behövande barnfamiljer 
och ett stort tack till Rebeckalogen som skänkte julklappar till barnen.
Ett varmt tack även till paint4kids som var med och skänkte julklappar till behövande barnfamiljer.
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Vill du vara med och tävla, skicka då in ditt ifyllda korsord till:
Sala-Norrby-Möklinta pastorat, Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 Sala
Eller lägg det i svarta postlådan till höger om ytterdörren.

För- & efternamn: ......................................................................................   Tel: .................................................
Vi behöver ditt svar senast måndag den 22 mars, priser lottas ut till fem personer med rätt lösning.
Vinnarna kontaktas per telefon och presenteras med namn på www.svenskakyrkan.se/sala, där även facit finns fr.o.m. 
23/3. Pris avhämtas sedan på församlingsexpeditionen, måndag-onsdag & fredag kl 10.00-12.00, torsdag 13.00-15.00.
Genom att du skickar in och deltar i tävlingen, godkänner du också att vi presenterar ditt namn på vår hemsida.

HITTA REFLEXÄNGLARNA
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Vill du ha chans att vinna ett pris, skicka då in det ord du fått fram till:
Sala-Norrby-Möklinta pastorat, Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 Sala
Eller lägg det i svarta postlådan till höger om ytterdörren.

För- & efternamn: ......................................................................................   Tel: .................................................

Det rätta ordet: ..................................................................................................................................................
Vi behöver ditt svar senast måndag den 22 mars, priser lottas ut till fem personer med det rätta ordet.
Vinnarna kontaktas per telefon och presenteras med namn på www.svenskakyrkan.se/sala, där även facit finns fr.o.m. 
23/3. Pris avhämtas sedan på församlingsexpeditionen, måndag-onsdag & fredag kl 10.00-12.00, torsdag 13.00-15.00.
Genom att du skickar in och deltar i tävlingen, godkänner du också att vi presenterar ditt namn på vår hemsida.

Här kommer en möjlighet att på egen hand besöka 
våra kyrkor och församlingshem som finns på prome-
nadavstånd i Sala.  

Ta en plats i taget eller gör en heldagsutflykt, du be-
stämmer vad som passar dig. Tre reflexänglar på varje 
plats förutom på Nya kyrkogården, där det finns en 
reflexängel. 

Den som vill ha spänning tar med sig ficklam-
pa och inväntar mörkret.  Självklart går det 

bra även i dagsljus. Ledtrådar 
(se nedan) till var du hittar 
änglarna döljer sig bland bibelorden. 
Slå upp i förväg eller använd bibeln.se i din telefon 
på plats. Det går utmärkt att hjälpas åt både barn och 
vuxna. 

På varje ängel finns en bokstav och tillsammans 
kan de bilda ett ord.  Reflexänglarna sitter

uppe under perioden 1-22 mars. 

Lycka till!

HITTA REFLEXÄNGLARNA

Kristina kyrka och Mikaelsgården

Höga visan 2:3 ord tre ____________________________________________________

Jesaja 40:20 ord elva _____________________________________________________

1 Mosebok 28:12 sjätte ordet ______________________________________________

Sockenkyrkan och Sockenstugan

Johannesevangeliet 2:11 ord åtta ___________________________________________

Apostlagärningarna 3:2 tjugoförsta ordet ____________________________________

Markusevangeliet 12:42 femte ordet och hela versen __________________________

Norrby kyrka och Klockargården

Lukasevangeliet 8:16 ord sexton ___________________________________________

Johannesevangeliet 10:2 sjunde ordet _______________________________________

Jesaja 28:4 femte och sjätte ordet ___________________________________________

Nya kyrkogården
Klagovisorna 3:26 sjunde ordet ____________________________________________

Bokstav

I SALA
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MusikLunchmusik

Musikerna tipsar!

Lunchmusik våren 2021
Digitalt från Kristina kyrka, onsdagar kl 12.00! 

Ca 20 minuters program.
Endast digitalt t.o.m. att restriktionerna ändras, håll dig uppdaterad på vår hemsida: 

www.svenskakyrkan.se/sala

i samarbete med  Varmt 
välkommen!

 3/3 Agneta Sonnebo med vänner
 10/3 Andreas Forsberg, orgel
 17/3 Önskemusik! 
  Ulrika Jonsson, orgel 
 24/3	 Carina	Normansson,	fiol
 31/3 Ulrika Jonsson, orgel
 7/4 Duk-Kyung Chang, piano 
 14/4 Maria Grönhaug, orgel
 21/4 Ulrika Jonsson, sång 
  & Andreas Forsberg, piano 

 28/4 Herman & Tomas Hallonsten
 5/5 Önskemusik!
  Ulrika Jonsson, orgel
 12/5 Agneta Sonnebo & Kyrkspelarna
 19/5 Anna-Karin Ander Glöde, sång 
  & Rikard Land, piano
 26/5 Säsongsfinal! Församlingens
  alla musiker medverkar

Musiktips från Ulrika Jonsson

De två sista veckorna före påsk kallas för passionstiden (passion = lidelse). De mest 
kända och spelade verken för denna tid på året är tveklöst Johannespassionen och 
Matteuspassionen av Johann Sebastian Bach. Berättaren i dessa verk är en tenor-
solist, ”evangelisten”. Han citerar evangelietexten med sin recitation. Solister, kör 
och orkester kommenterar texterna i sina arior och koraler (psalmer). Samma koral 
används flera gånger, men i olika arrangemang för att fånga upp den aktuella stäm-
ningen i handlingen och textens olika verser. I Johannespassionen är denna koral 
”O grosse Lieb´” (O kärlek vid) och i Matteuspassionen är det ”Ich will hier bei dir 
stehen” (O huvud, blodigt sårat).
Många tonsättare både före och efter Bach har tonsatt Jesu lidande enligt någon av 
evangelisterna, t. ex. Heinrich Schütz, Arvo Pärt, Sven-David Sandström, Rolf 
Martinsson och Sofia Gubaidulina.

Inspelning på Johannespassionen, finns som klickbar länk på vår hemsida:

www.youtube.com/watch?v=zMf9XDQBAaI

Musiktips från Andreas Forsberg

The Crucifixion av John Stainer är ett oratorium som komponerades 1887 för blandad kör, orgel och solister. 
En tanke som Stainer hade var att hålla svårighetsnivån relativt enkel så att många körer skulle möjlighet att 
framföra verket. The Crucifixion innehåller 20 satser varav 5 är koraler där församlingen kan sjunga med. 
En av höjdpunkterna i verket är sats 9 där texten är hämtad från johannesevangeliet kapitel 3 vers 16: God so 
loved the world.

Inspelningen, finns som klickbar länk på vår hemsida: 

open.spotify.com/album/3JJV9tG2Yn9Gigq6Tz2XY7?si=qsoW5-THR7iZZjt001OMpg

Länkarna finns 
klickbara på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/sala
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MusikLunchmusik

Musikerna tipsar! Musikerna tipsar!

Digitalt från Kristina kyrka, onsdagar kl 12.00! 
Ca 20 minuters program.

Endast digitalt t.o.m. att restriktionerna ändras, håll dig uppdaterad på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/sala

Stabat Mater
– Den sörjande modern vid korset
Musik av Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

Långfredagen 2 april kl. 18.00,
Kristina kyrka
Ulrika Jonsson, sopran
Kajsa Palmér, mezzosopran
Stråkkvartett

”Stabat mater dolorosa” - Modern stod sörjande – så 
börjar texten i Pergolesis gripande och vackra verk 
som beskriver Jungfru Marias motstridiga känslor 
när hon står vid korset och ser upp på sin son Jesus. 
Verket är tidlöst. 

Det gestaltar oro och sorg men ingjuter även 
en strimma av ljus och hopp.

Upphovpersonen till texten är okänd men den 
härstammar troligen från 1300-talet. Pergolesi 
var en italiensk tonsättare och violinist. Stabat 
Mater är jämte den komiska operan ”La serva 
padrona” hans mest kända verk. 

Endast digitalt om inte restriktionerna ändrats.

Ulrika Jonsson
Foto: Per Nestor

Kajsa Palmér
Foto: Emelie Thoor

Musiktips från Anna-Karin Ander Glöde

Det största påskägget är en påskmusikal som skrevs 2019 av Maria 
Sandell och Linda Söderholm Gustafsson. Musikalen handlar om Jesu 
sista dagar och riktar sig i första hand till barn men den passar lika bra 
att uppföra och lyssna på som vuxen. Möklinta barn- och juniorkör har 
redan övat på flera av sångerna med målet att kunna sätta upp denna 
musikal i pastoratet i framtiden. 
Som så många andra musikaler som jag gillar så är bredden mellan genrerna stor. Allt från vaggvisa, ballader, 
soul och blues till orientalisk och afrikansk pop, salsa och gospel. Lyssna och sjung med!

Inspelningen, finns som klickbar länk på vår hemsida:

open.spotify.com/album/2Z7Og6VvVT7bE14w1LPbcg?si=YRB6huabS8yP_gAEcyjQBw

Musiktips från Agneta Sonnebo

Mitt tips kommer från mötet med opera och kyrkomusik, Verdis requiem närmare bestämt.
Verket skrevs för dubbelkör, 4 solister och orkester till minne av en italiensk författare och 
poet,  Alessandro Manzoni. Verdi själv kallade verket Manzonis requiem. Giuseppe Verdi 
dirigerade själv uruppförandet 22/5 1874 i Milano. Verket ansågs för operamässigt och föll 
i glömska till 1930-talet.   Det sägs att Verdi måste be om lov från påven för att få ha med 
kvinnor i kören och som solister.Verdis requiem framfördes 16 ggr i koncentrationslägret 
Teresienstadt, och det framfördes till minne av detta år 2006, med två barn till överlevare 
i kören (föräldrarna satt i publiken).

Inspelningen, finns som klickbar länk på vår hemsida: 

www.youtube.com/watch?v=NIq9IJREIBk 

DIGITALT



För expeditionsärenden gällande Sala,Norrby och Möklinta 
Växel och expedition 0224-67 54 00
Bokningar av dop, vigsel, samtal, kyrka, församlingshem, gravärenden m.m.

ÖPPETTIDER: måndag-onsdag och fredag kl 10.00-12.00, torsdag kl 13.00-15.00
Adress: Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 SALA Hemsidan: www.svenskakyrkan.se/sala
E-mail: sala.pastorat@svenskakyrkan.se Facebook: www.facebook.com/salapastorat

Kanslipersonal

Övrigt

Barn/ungdom

Kyrkogård/vaktmästeri

Präster

Diakoner

Församlingshemsvärdinna
Cicilia Blomqvist.................................... 67 54 01
cicilia.blomqvist@svenskakyrkan.se
Ulrika Tibbling ........................................ 67 54 02
ulrika.tibbling@svenskakyrkan.se

Musiker
Ulrika Jonsson, organist ......................... 67 54 31
ulrika.jonsson@svenskakyrkan.se
Andreas Forsberg, kantor....................... 67 54 32
andreas.forsberg@svenskakyrkan.se 
Agneta Sonnebo, kantor ......................... 67 54 33
agneta.sonnebo@svenskakyrkan.se
Anna-Karin Ander Glöde, kantor ............ 67 54 34
anna-karin.ander@svenskakyrkan.se

Charlotte Bredenberg, församl.pedagog .. 67 54 41
charlotte.bredenberg@svenskakyrkan.se
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