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Ord till dig
Det ska vi fira....
Så hette ett radioprogram många av oss känner igen
från 1900-talets senare hälft. Gratulationer och andra
vänligheter till nära och kära meddelades till Sveriges
Radio och lästes upp med önskemusik därtill.

att våga ta emot utan att gå in i försvar och förnekelse.
Den lyckas troligen bäst som kan skilja på vad som sägs
och inte hur det låter utan törs lyssna, pröva, värdera
budskapet och behålla det goda. Uttalade ord är en liten del i kommunikation. Resten av kroppen meddelar
Detta sätt att rikta god uppmärksamhet har sedan långt flera budskap utan ord. Ord på papper eller skärm
länge ersatts av sociala medier som snabbt sänder gla- blir ”fattigare” och kan uppfattas olika eftersom sändare
da nyheter med text och bild. Tyvärr levereras också och mottagare inte möts i rummet.
många asociala yttringar vilket sällan leder till glädje
och tacksamhet. Kan det vara så att det är lättare att få
Fastetiden tar oss allt närmare påsk där vi varje år
ur sig giftiga budskap om personen det gäller gestaltas påminns om storheten i Livets seger över döden. Hur
av tecken och bild? Det krävs mod för att leverera tuffa, kommuniceras det glada budskapet (=evangeliet) idag?
må vara sanna besked ärligt och uppriktigt med motta- Värderas det efter vad som sägs eller hellre hur? Vad är
garen ansikte mot ansikte.
ett sant budskap? Vilken roll spelar förpackningen för
mottagandet?
Den lyckas bäst som paketerar budskapet så att mottagaren får en tankeställare. Det krävs än mera mod
Välkommen med din tro, tvivel, farhågor och förhoppningar.
Unna dig ett analogt besök i en
kyrka med levande människor.
Tillåt dig att fira påskens under
som ingen av oss riktigt begriper
men som fortfarande bär över
tid och rum.
Eva Axelsson

- 3 -

Så här gick det i kyrkovalet 2021
Kyrkovalet 2021 har resulterat i ett kyrkofullmäktige. Den 14 december sammanträdde de nyvalda
ledamöterna och huvuduppgiften var att tillsätta en
styrelse för pastoratet och utse ledamöter till församlingsråd och andra uppgifter. Protokollet finns att läsa
på hemsidan. Kyrkofullmäktigemöten är öppna för
allmänheten, så varmt välkommen. Mötet i december
fanns även tillgängligt digitalt. Kyrkorådet är pastoratets styrelse och sköter det löpande arbetet utifrån
den budget som kyrkofullmäktige beslutar om.
Läs mer om hur Svenska kyrkan styrs här:
www.svenskakyrkan.se/organisation

Kyrkoråd
Följande personer har för mandatperioden 2022-2025
valts till kyrkoråd i Sala-Norrby-Möklinta pastorat.
Till ordförande utsågs Glenn Andersson och till vice
ordförande Inger Lundin. Ordinarie ledamöter är
Rolf Andersson, Måns Gustafsson, Sture Holmberg,
Marie Louise Höglund, Curt-Göran Karlsson, Anki
Lugnér och Freja Spårebo.
Ersättare är Kenneth Edvardsson, Erik Lundkvist,
Torgerd Stöpare Rapp, Anita Sandin och Sara
Ulander. Tack för att ni är med och tar ansvar för
Svenska kyrkan och ett särskilt ansvar för Sala-Norrby-Möklinta pastorat. Kyrkoherde Herman Hallonsten är självskriven ledamot i kyrkorådet.

För Sala församling har följande personer valts
för mandatperioden 2022-2025.
Ordinarie ledamöter är Anna-Karin Andersson, Sven
Elgstedt, Annette Gustafsson, Marie-Louise Höglund,
Inger Lundin och Anita Sandin.
Ersättare är Tjalle Forsberg, Linn Israelsson, Stig
Sandin och Agne Furingsten.
För Norrby församling har följande personer
valts för mandatperioden 2022-2025.
Ordinarie ledamöter är Birgitta Andersson, Lena
Andersson, Östen Berger och Sanna Bleckert.
Ersättare är Sten Ove Angmo, Sara Ulander och
Karin Hammermo.

Församlingsråd
Eftersom Sala-Norrby-Möklinta är ett pastorat som
består av tre församlingar ska det enligt kyrkoordningen tillsättas församlingsråd. Den som väljs till ett
församlingsråd ska vara bosatt i pastoratet och minst
18 år samt medlem i Svenska kyrkan.
När den här tidningen trycks har råden ännu inte
samlats, därför är ingen ordförande utsedd än. Kontaktuppgifter till församlingsråden kommer att finnas
på hemsidan. Uppgiften är att värna om församlingslivet och gudstjänstlivet i församlingen, samt vara en
samtalspart för både kyrkoråd och anställda i frågor
som rör församlingen. Råden beslutar bland annat
om församlingskollekt och utser kyrkvärdar.

För Möklinta församling har följande personer
valts för mandatperioden 2022-2025.
Ordinarie ledamöter är Rolf Andersson, Maths
Gunnarsson, Sture Holmberg, Björg Sörensen och
Erik Lundkvist.
Ersättare är Anita Bertilsson, Mona Johansson, Karin
Lundkvist.
Församlingsråden i pastoraten kallar både ordinarie
och ersättare till möten och arbetet gör ingen skillnad
på ordinarie och ersättare. Rösträkning är mycket
sällsynt.
Tack alla valda för att ni engagerar er i församlingslivet. Vi ser framemot goda samtal.
Komminister Kristoffer Dahlqvist är ledamot i Sala
och Norrbys församlingsråd.
Komminister Sara Kjellerhag är ledamot i Möklintas
församlingsråd.
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Ung resurs
Ungresurs, det är precis vad det låter som - en ungdom som är resurs
och tillgång i församlingsarbetet. Jag
har under hösten fått vara en resurs
i många olika verksamheter och
grupper.
I Öppna förskolan har jag mestadels varit i köket men även hjälpt
till vid sångstunder. Tillsammans med juniorer och
miniorer har jag lekt, pysslat och diskuterat. Under
Juniorkörens övningar har jag tagit emot barnen och
även sett till att de ätit en macka eller två innan övningen börjar.
Konfirmandarbetet har precis dragit igång när detta
skrivs. Jag har bland annat varit med på Unga ledare-läger och konfirmandläger och är en del i konfirmandteamet.
Jag är med på veckogudstjänster och ungdomskvällar
där det ibland bakas, stöps ljus, spelas brädspel eller
bara diskuteras. Jag har dessutom hjälpt till på Fredags-caféerna.
Under adventstiden har jag varit med på julvandringarna och hjälpt barnen förstå julens budskap. Där
har jag spelat den kanske inte helt okända Maria.

Som Ungresurs ingår fyra obligatoriska kursveckor.
För mig har det inneburit att jag fått sätta på mig lite
mera kläder och åka upp till Älvsbyns folkhögskola
i Luleå stift för kurs. En kursvecka består av föreläsningar, nya vänner och massa nya erfarenheter. Kursvecka betyder också att jag får träffa andra Ungresurs-människor att reflektera med och växa i tro med.
Genom folkhögskolan får man också delta i obligatoriska bibelstudier. Där läser vi just nu Lukasevangeliet tillsammans med en annan bok som ger oss fler
perspektiv på evangeliet.
Evelina Larsson

Letar du efter något meningsfullt efter gymnasiet? Ungdomar mellan 18 och 25 år som
vill prova på att göra praktik i Svenska kyrkan är välkomna att söka till ungresurs.nu!
Praktik i Svenska kyrkan

Sala-Norrby-Möklinta har under två år medverkat i praktikåret Ung Resurs. Det innebär att pastoratet under de två
senaste åren haft en extra medarbetare. En ung person som
under ett år provat på att arbeta i Svenska kyrkan.
Praktikåret ungresurs.nu är en möjlighet för unga vuxna
mellan 18 och 25 år att göra en insats för medmänniskor
inom Svenska kyrkan och dela en församlings tro och liv.
Samtidigt är det en möjlighet för församlingar att få en
praktikant. En ung person, med nya idéer som kan bidra
med ett utifrånperspektiv och berika församlingsarbetet.
Som praktikant i ungresurs.nu får man ta del av en församlings liv och verksamhet och upptäcka mer om kristen
tro. Praktiken är en heltidssysselsättning dvs 40 timmar per
vecka.
Den som vill söka bör känna sig bekväm i olika sociala sammanhang och vilja vara i verksamhet med många deltagare,
från barnverksamhet till träffar för äldre. Du får exempelvis
hålla i andakter, läsa text på gudstjänst, undervisa konfirmander, hålla i en kör, planera och genomföra lekar samt
åka på läger. Det kan passa för en som har tankar på att ut-

bilda sig till ett yrke inom Svenska kyrkan. Eller som något
meningsfullt emedan du funderar över framtiden.
Under praktikåret blir du praktikant i församlingen och får
en handledare som stöttar. Praktikperioden pågår under ett
helt läsår, från augusti till juni.
Församlingen ansvarar för boende för praktikanten. I vissa
fall har man en egen lägenhet - så är det här i Sala, i andra
fall del i en större lägenhet. Fickpengen är 6.800:- i månaden innan skatt. Du förmånsbeskattas för bostaden men
betalar ingen hyra.

Varierande arbetsuppgifter

Uppgifterna kan se olika ut i olika församlingar, men
många praktikanter deltar i verksamheter för barn och
unga. Du kan till exempel också delta i arbetet med körer,
i verksamheter för äldre, eller utföra vaktmästaruppgifter.
Du anger själv i din ansökan vilka typer av verksamheter
du är intresserad av. Det finns praktikplatser via Ung Resurs utspritt över nästan hela Sverige så du kan välja nära
hemma eller längre bort.

Ansök på: ungresurs.nu
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Barn & familj

”Ett barn är som en
Det frö vi sår och den jo känslig växt:
rdmån vi omge
avgör plantans utvecklin r det med
g”

Öppen verksamhet & Rytmik, 0-5 år

Grupptider

I våra lokaler på Mikaelsgården finns det plats
för lek och spring likaväl som att krypa upp i
soffan och läsa. Här kan barn med vuxna träffas
för att ses och fika, leka och vara med på pyssel
och sångstund. Fröet, den öppna verksamheten,
har även temadagar, se sid 7. Fröet är öppet vid tre
tillfällen under en vecka, se grupptider, har ingen
anmälan och du kommer när du kan och 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 starttillfällen under en termin, se grupptider.

Mikaelsgården
Öppen verksamhet Fröet - sång och lek
0-5 år, barn- och föräldragrupp
Tisdagar kl 09.30-11.30
Torsdagar kl. 14.00-16.00
Fredagar kl 09.30-11.30
Småbarnsrytmik
0-5 år, barn- och föräldragrupp
Onsdagar kl 09.30-11.30
Terminsstart för ny grupp 30/3
Anmälan via QR-koden
Det går också bra att kontakta
Nina 070-665 54 44
nina.jonsson2@svenskakyrkan.se

Miniorer och juniorer 6-12 år

Är en trygg samlingspunkt där barn kan känna
gemenskap och få en meningsfull sysselsättning.
Miniorerna och juniorerna är 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.

Uppehåll v. 9 för pågående grupp (sportlov).

Rytmikens temadagar, se info i högerspalten.
Miniorer F - åk 3
Torsdagar kl 16.00-17.30
Juniorer åk 4 - åk 6
Onsdagar kl 15.30-17.00

Dagkollo

På sommarlovet är det dagkollo för barn 7-12
år i Sala och Möklinta. Då träffas vi varje dag i
en vecka, vi leker, sjunger, pysslar, hantverkar,
upptäcker, gör små utflykter, lagar och äter lunch
tillsammans.

Möklinta, Prästgården

Måndagar
Miniorer F - åk 3 kl. 13.00-14.30
Juniorer åk 3 - åk 4 kl 15.00-17.00
Torsdagar
Miniorer F - åk 3 kl. 13.00-14.30

Läger

Under läsåret ges barn i verksamheten möjlighet
att få åka på läger. För de yngsta miniorerna erbjuds en övernattning här hemma i pastoratet. Det
sker i samarbete med Svenska Kyrkans Unga.

Möjlighet att bli hämtad på fritids innan,
kontakta Tobias 0224-67 54 43 eller
tobias.karlsson2@svenskakyrkan.se

Fröet - ingen anmälan.
Rytmiken, Miniorer & Juniorer
Anmäl till önskad grupp via qr-kod eller på hemsidan.
www.svenskakyrkan.se/sala/barnverksamhet

- 6-

Fröet

Rytmiken

Mikaelsgården Uppehåll v. 9 för pågående grupp (sportlov).
Småbarnsrytmik

Mikaelsgården v. 4-20 Uppehåll v. 15 (påsklov)
Tisdagar kl. 9.30 – 11.30
Torsdagar kl. 14.00 – 16.00
Fredagar kl. 9.30 – 11.30

0-5 år, barn- och föräldragrupp

Onsdagar kl 09.30-11.30
Terminsstart för ny grupp 30/3.
Anmälan via QR-koden
Det går också bra att kontakta
Nina 070-665 54 44
nina.jonsson2@svenskakyrkan.se

FRÖETS TEMADAGAR
MARS

1/3 Utflykt till Sala stadsbibliotek, samling
utanför Mikaelsgårdens entré kl. 9:30.
2/3 Utflykt till Sala GF, workshopen:
Vikten av barns rörelse.
Anmälan via QR-kod, senast måndag 28/2.
3/3 Utflykt till Sala stadsbibliotek, samling
utanför Mikaelsgården entré kl. 14:00.
4/3 Prova på: Rytmikpass.
8/3 Sångstund i Kristina kyrka.
17/3 Familjeteamet på besök informerar om
öppen ingång. Ett föräldrastöd med samtal.
22/3 Sångstund i Kristina kyrka.
24/3 Folktandvården på besök de informerar
om barns tänder.

RYTMIKENS TEMADAGAR

För dig som är med i en pågående
eller kommande rytmikgrupp.
2/3 Vikten av rörelse - en workshop
tillsammans med Sala GF.
Anmälan via QR-kod, senast 28/2.
9/3 Familjerådgivningen är på besök:
När två blev tre.
20/4 Barnmorskor från vårdcentralen på besök,
möjlighet att ställa frågor.
4/5 Familjerådgivningen är på besök:
När två blev tre.

BLOMMAN

APRIL

1/4 BVC Achima care kommer på besök,
möjlighet att ställa frågor.
5/4 Bokbussen kommer till Mikaelsgården.
7/4 Sångstund i Kristina kyrka.
21/4 Sångstund i Kristina kyrka.
28/4 Familjeträning i samarbete
med WellneZ by Anna.
Anmälan via QR-kod, senast måndag 25/4.

Blomman startar 15/6 kl 10.00.
Det är Fröets sommarverksamhet och vi träffas
onsdagar under hela sommaren. Samling vid
Mikaelsgården kl. 10:00 för promenad till
stadsparken för sångstund och fika.

FAKTARUTA

MAJ

3/5 Sångstund i Kristina kyrka
5/5 Utflykt till Sockenstugan vi samlas där.
12/5 Utflykt till Nya kyrkogården,
följ med och titta på vaktmästeriets fordon.
Samling utanför Mikaelsgårdens entré kl.14:00
17/5 Sångstund i Kristina kyrka
19/5 Sångstund i Kristina kyrka
20/5 Sagostund och boktips i samarbete
med biblioteket.

Sala GF
Sala gymnastikförening har familjegymnastik med barn från 1,5år
till 4 år. Genom att träna ihop skapas rörelseglädje. Genom lek blir
rörelse till en lustfylld stund tillsammans.

JUNI

Familjeteamet
En kommunal verksamhet till stöd för dig som är förälder till barn
0-18 år. Kontakt: 0224-74 96 60. Alla besök/samtal är kostnadsfria.
Öppen ingång är ett lösningsorienterat föräldrastöd. (Upp till fem
samtal) Samtal för nya sätt att samspela. Skapa rutin och struktur
samt ge bättre kommunikation.

WellneZ by Anna
Lekfull träning för hela familjen där vi jobbar med kondition och
styrka. Vi tränar tillsammans med våra barn eller själv med bebis
bredvid.
Biblioteket
En barnbibliotekarie besöker Fröet för sagostund och ger boktips
och för att prata om vikten av att läsa högt för barn. Bokbussen
kommer också på besök.

5/6 Kl. 09:00 Utbildning i Hjärt- &
lungräddning med fokus på barn.
Anmälan via QR-kod eller ring/sms
Nina Jonsson 073-665 54 44.
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Ungdomsgrupper
Ungdomskvällar

Fredagscafé kl 18.00-21.30

Onsdagar kl. 18.00-21.00 i Mikaelsgården
(en trappa ner).

Fredags-

Följande datum:
18/3, 22/4 och 10/6

Ålder: från åk 8 och uppåt.
Välkommen till Ungdomskvällar i Mikaelsgården.
Vi startar i Kristina kyrka med en gudstjänst och går
därefter över till Mikaelsgården.
Vi har öppet hus varannan vecka och olika aktiviteter varannan vecka.

Ålder: från åk 8 och uppåt.
Ungefär en fredag i månaden träffas ungdomar och
unga vuxna i Mikaelsgården.
Förutom att bara träffas och fika så blir det några
olika teman, musik, spel, mat eller annat som kan
vara intressant.

Kontakt: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42
Epost: ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

Konfirmation
Konfirmation betyder bekräftelse av dopet.
Vi erbjuder varje år först och främst de som går i åk 8
att delta i konfirmationsgrupper som avslutas med en
Konfirmationsgudstjänst.
Årets konfirmander (år 2021-2022)
Äventyrsgruppen träffas på lov och helger.
Konfirmationen sker vid påsk.
Sommargruppen träffas enstaka tider under skolterminerna och huvuddelen av träffarna sker på första
veckorna under sommarlovet.
Det finns fortfarande en möjlighet att anmäla sig
till den här gruppen.

Nästa års konfirmander (år 2022- 2023)
Erbjudande om att delta kommer att skickas ut under
våren -22 och grupperna startar under hösten -22.
Vilka grupper som kommer att finnas meddelas i det
brev som skickas ut till de som går i åk 8.
Under Coronapandemin har vi gjort så gott det går för
att ändå genomföra konfirmationerna med allt vad det
innebär av träffar och läger. Men det har varit svårt
att genomföra ett konfirmationsår som vanligt.
Om du pga av pandemin eller någon annan anledning, inte anmälde dig under det året du gick i åk 8
så kommer det finnas flera grupper och alternativ att
anmäla sig till. Det är aldrig för sent. Hör av dig om du
är intresserad så hjälps vi åt att hitta en lämplig grupp.
Information och frågor besvaras av:
Inga Lena Paulsson
ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

Foto: Magnus Aronson Ikon

Månadsbladet

Prenumerera på månadsbladet!
Du kan få det kostnadsfritt till din epost eller via brev hem till dig.
Kontakta oss: 0224-67 54 00, sala.pastorat@svenskakyrkan.se
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Julen
Tack till alla givare av julgåvor!
Vi vill rikta ett stort tack till alla aktörer som i år skänkt både ekonomiska medel och praktiska
gåvor. Något som kommit många behövande till del under julhelgen.
Gåvogivare har varit både företag, föreningar och enskilda.

Act & Julkampanjen
Förra årets julkampanj med Svenska kyrkans arbete genom act ”Bryt en tradition” och
pågick under perioden 28/11 2021 - 6/1 2022.

BRYT EN
Resultatet av julkampanjen blev totalt 38.350 kr i Sala-Norrby-Möklinta
pastorat.
TRADITION
Tillsammans med resten av Sverige är summan närmare 40 miljoner. Tack för din gåva!
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap,
könsstympning och andra övergrepp.

Hope Rescue

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

Tack för gåvor till Hope Rescue!
Många har samlat in och donerat pengar till projektet Hope Rescue
i Mocambique, bland annat genom att köpa grönsaker, blommor
och honung från odlingarna i Norrby.
Under 2021 har totalt 116.606 kronor samlats in, fantastiskt!
Dessa pengar har använts för tre ändamål:
• Stöd till undervisning, mat och mediciner för barnen som lever, arbetar
och går i skolan vid soptippen Hulene Dump i huvudstaden Maputo.
• Att starta en organisation i Mocambique som ska säkra och
utveckla insatserna.
• Fortsatt sparande för att kunna bygga ett hus där de som arbetar
i projektet kan möta barnen och familjerna.
Under 2022 fortsätter vi att utveckla vårt engagemang och stöd till Hope Rescue. Håll utkik!
Om du vill engagera dig så är du välkommen att vara med i Internationella gruppen.
Kontakta diakon Eva Axelsson på eva.axelsson@svenskakyrkan.se eller 073-665 54 21.

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

Hälsa, jämställdhet och tillgång till näringsriktig mat är
en mänsklig rättighet, ändå riskerar 45 miljoner människor
att hamna i akut hungersnöd.*
Dela med dig genom att swisha halva beloppet för något
du köper.
*Källa: FN (nov 2021)

*Källa: FN (nov 2021)

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223
svenskakyrkan.se/act
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Påsken

Påsken - livets seger över döden

Kristendomens största högtid är påsken. Påsken
firades redan innan Jesus, den judiska högtiden firas
för att minnas hur Gud räddade folket ur slaveriet i
Egypten. När Moses med Guds kraft leder folket torrskodda genom havet. Från död till liv, havet är ofta en
bild för döden i bibeln. Det judiska namnet för påsk
betyder gå förbi och handlar om att döden skulle gå
förbi och inte drabba det judiska folket under plågorna
innan räddningen. Om det här kan du läsa vidare om i
2 Moseboken i Gamla testamentet.
Om vi nu återvänder till den kristna påsken. Då kan
vi börja två veckor innan påskdagen. Den tiden kallas
passionstiden eftersom det handlar om hur Jesus lider
och dör. Veckan innan påskdagen kallas för Stilla
veckan. Händelserna i Stilla veckan är något vi högtidhåller men inget kyrkan firar. Palmsöndagen kallas
den söndag som inleder stilla veckan. Jesus kommer
till Jerusalem ridandes på en åsna och hyllas som en
kung. Folket sjunger hosianna och lägger palmblad
på vägen, därav namnet på söndagen. Samma texter
läser vi på första advent. Texten handlar om förväntan
men det är inte med vapenmakt och styrka som segern
vinns, Gud visar på en annan väg, kärlekens väg.
(Palmsöndagen i Lukasevangeliet 19:28-40)

Flera av dagarna i Stilla veckan har egna namn.
Fettisdagen och askonsdagen hör inte till Stilla veckan utan är dagen innan fastan och fastans första dag.
Blå måndag och fläskmåndag hör också till fastlagen.
Måndag och tisdag i stilla veckan saknar namn i Sverige. Onsdagen i stilla veckan kallas för dymmelonsdag.
Kyrkklockan fick då en kläpp i trä (en dymmel) som
gav klockan en dov klang. Idag får klockan vila under
Stilla veckans gudstjänster.
Namnet skärtorsdag har inget med färgen rosa att
göra, utan skär i betydelsen ren. Ett av evangelierna
berättar om hur Jesus den här dagen tvättade sina
lärjungars fötter, något som var slavens eller tjänarens uppgift. Skärtorsdagens huvudgudstjänst firas på
kvällen och börjar festligt. Fastetidens lila färg har tillfälligt bytts ut mot glädjens vita färg. Den här kvällen
åt Jesus den judiska påskmåltiden med sina lärjungar.
Vid slutet av måltiden instiftar Jesus nattvarden. Jesus
tar ett bröd, bryter det och säger det här är min kropp.
Jesus lyfter en bägare, tackar Gud och säger det här är
mitt blod. Gör det här för att minnas mig.
Lärjungarna vet inte vad de ska tro för samma kväll
har Judas blivit utpekad som den som kommer att

- 10 -

förråda Jesus. Kvällen slutar med att Jesus ber men
lärjungarna kan inte hålla sig vakna. Dramatiken finns
med i skärtorsdagens gudstjänst. Den börjar i glädje
och nattvardens gemenskap men slutar med att altaret
kläs av, sången tystnar och vi skiljs åt i stillhet. Kyrkorummet är nu förberett för långfredag.
(Skärtorsdagen i Lukasevangeliet 22:7-46)

Långfredag, en dag då nästan allt var stängt förr.
Allvar och stillhet var ledord. Den här dagen förhörs
Jesus. Soldaterna plågar och gör narr av honom. Till
sist blir han dömd till döden och korsfäst. Allt vad
lärjungarna hoppats på verkar gå helt fel. De är rädda
och förtvivlade.
Gudstjänsten den här dagen präglas av stundens
allvar och sorg. Många tonsättare har försökt fånga
känslorna i musik. Den svarta liturgiska färgen används bara den här dagen och vid begravning. Kanske
är det bra att en dag om året verkligen få stanna upp
inför dödens verklighet. Den blir uthärdlig eftersom vi
redan vet hur det slutar.
Jesus död brukar uppmärksammas klockan tre på
eftermiddagen, klockan 18.00 så läggs Jesus i en klippgrav och en stor sten rullas för ingången. Här kunde
allt tagit slut. (Långfredagen i Lukasevangeliet 22:47-23:56)
Påskaftonen är enbart väntan, svensk tradition
förlägger ofta firandet till aftonen innan högtidsdagen.
Julafton, påskafton och midsommarafton är alla viktiga i svensk tradition.
När påskdagen närmar sig så samlas kristenheten för
midnattsmässa. För att äntligen få fira påsk. Ljuset får
skingra nattens mörker. Vi samlas vid en tom grav.
Livets seger över döden. När kyrkklockorna ringer
i natten är det inte för att signalera fara, utan hopp.
Jesus Kristus är uppstånden, Halleluja! Nu har påskveckan börjat och påskdagens gudstjänster fylls med

sång och ljus och blommor. Jesus seger över döden
är centrum i den kristna tron. Vi tror på en levande
Gud. Kristus var död men uppstod. Det är aldrig kört,
det finns alltid hopp. Döden har inte sista ordet, för
graven var tom. (Påskdagen i Lukasevangeliet 24:1-12)
Alla stora högtider har annandag, t ex annandag jul
annandag påsk och annandag pingst. Den sistnämnda

är inte längre röd dag men finns kvar. Under påsken är
annandagen en dag där vi får landa i den nya verkligheten. Några lärjungar som bekymrade lämnat Jerusalem får sällskap av Jesus men känner inte igen honom
förrän han i deras hem bryter brödet, då minns de.
Allt var som det var sagt. Kristi kropp för dig utgiven,
Kristi blod för dig utgjutet. Levande Gud mitt ibland
oss än idag. (Annandag Påsk i Lukasevangeliet 24:13-35)

FAKTARUTA

Välkommen att fira påsken i kyrkan
10/4 Palmsöndagen
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.
11/4 Måndag
18:00 Passionsandakt i Kristina kyrka.
12/4 Tisdag
18:00 Passionsandakt i Kristina kyrka.
18:00 Passionsandakt i Möklinta kyrka.
13/4 Onsdag
18:00 Passionsandakt i Kristina kyrka.
14/4 Torsdag
18:00 Skärtorsdagsmässa i Kristina kyrka
15/4 Långfredagen
11:00 Långfredagsgudstjänst i Norrby kyrka.
18:00 O huvud blodigt, sårat i Kristina kyrka.
Se sid 18.
16/4 Lördag
23:00 Påsknattsmässa i Kristina kyrka.
17/4 Påskdagen
11:00 Påskdagsmässa i Sockenkyrkan.
11:00 SMÅ och stora gudstjänst i Möklinta kyrka.

Varför firar vi Påsken på olika datum?
Påsken infaller på olika datum från ett år till ett annat,
men den infaller alltid mellan 22 mars och 25 april.

18/4 Annandag påsk
13:00 Påskmässa på finska i Kristina kyrka.
14:00 Vandring vid Möklinta kyrka.
16:00 Gudstjänst i Norrby kyrka.

På ett kyrkomöte i Nicaea år 325 bestämdes att
påskdagen ska vara den första söndagen efter första
fullmånen, efter vårdagjämningen. Enkelt och tydligt
i alla fall när månkalendern var det som gällde.
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Soppluncher i Mikaelsgården

Café Ljuspunkten

På tisdagar kl 12.00, serveras det hemlagad soppa i
Mikaelsgården. Det är möjligt tack vare ideella som
hjälps åt med att skala, hacka, duka och servera.
Välkommen!

Onsdagar mellan kl 12.00-16.00.
Tänk på att stanna hemma vid sjukdom.

Det serveras kaffe, te, saft, kaka, smörgås.

Soppa, smörgås och kaka kostar 40 kr.

Kaffe/te............10 kr
Saft.......................5 kr
Smörgås........... 25 kr
Godbit.................5 kr
Kaka.................... 3 kr

Är du allergisk mot något?
Hör av dig dagen innan så ordnar vi ett alternativ
till dig. Inger, 0224-67 54 03.
Tänk på att stanna hemma
vid sjukdom.

Sista för terminen 25/5.

Sista för terminen 31/5.

Liv & Djup

Om restriktionerna tillåter.

Kreativa bibelsamtal,
helig dans och meditation.
Vi håller till i Klockargården,
Norrby, torsdagar jämna
veckor kl.14.00-15.30.
Kom när
Om restriktionerna tillåter.
du kan!
För info: Inga-Lill Modin
073-66 55 417
Sista för terminen 21/4.

Dagen inleds och avslutas med en enkel meditation.
Fika står framme hela dagen.
Möjlighet till enskilt samtal finns.

Gemenskapsträff i Möklinta

Stilla dag
Den 2/4 kl.10.00-16.00 har vi
Stilla dag i Klockargården, Norrby.
Vi delar tystnaden tillsammans,
äter mat till lugn musik, mediterar,
målar, skriver, läser eller bara vilar.

Följande onsdagar: 23/3, 27/4 och 18/5
kl 10.30-12.30 i Prästgården.
Ingen anmälan behövs såvida inte restriktioner
införs som kräver det. Håll dig uppdaterad på
hemsidan: www.svenskakyrkan.se/sala
Kontakt: Kerstin Nyberg Pettersson 073-658 20 42.

Anmälan:
Inga-Lill Modin 073-66 55 417
inga-lill.modin@svenskakyrkan.se
Kostnad 100 kronor, betalas på plats.

Kulturnatta lördag 14 maj

Kulturnatta bjuder som vanligt på många olika
aktiviteter i Kristina kyrka och Mikaelsgården.
Mer info kommer på hemsidan längre fram.
www.svenskakyrkan.se/sala
www.sala.se

Restriktioner pga Covid-19

Då restriktioner kan förändras beroende på ökning eller minskning
av smittspridning, så kan ändringar ske.
Håll dig uppdaterad på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/sala
Du kan också ringa eller maila oss om du har frågor och funderingar:
0224-67 54 00 (månd, tisd, onsd & fred kl 10.00-12.00, torsd kl 13.00-15.00)
Epost: sala.pastorat@svenskakyrkan.se
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Språkcafé

Language café

Ikonmålning i Norrby

Ikonmålningsgruppen träffas på måndagar i
Klockargården kl. 18.30-20.30
Om restriktionerna tillåter.
Kontakt: Östen Berger tel. 070-811 46 95

Onsdagar kl 13.00-15.00 i Mikaelsgården
Ideella medarbetare med bred kompetens finns på
plats varje onsdag under terminerna. Har du böcker
och uppgifter så ta med dem. För dig som vill och
behöver träna på svenska har vi böcker men samtalet är det viktiga. Välkommen att delta utan kostnad. Vi bjuder på enklare fika.

Mitt på dagen-träff

Vi förväntar oss att deltagare över 18 år är vaccinerade.

En torsdag i månaden, kl 14.00-16.00

Sista för terminen 25/5.

Följande datum: 3/3 Missionskyrkan,
7/4 Pingstkyrkan, 5/5 Mikaelsgården.
Kaffe/te, smörgås och liten kaka.
Kostnad: 30 kr. Ingen anmälan.

Kontaktperson:
Eva Axelsson
0224-67 54 21
eva.axelsson@svenskakyrkan.se

Världsböndagen 4 mars
Från solens uppgång till dess nedgång – samma gudstjänst firas runt hela jorden samma dygn den första
fredagen i mars. Samma gudstjänst i Nya Zeeland,
Australien, Asien, Afrika, Europa, Amerika ända bort
till Hawaii. En syskonskara som omringar hela vår
jord – i förbön för fred och kristen enhet.

Vi hoppas kunna bjuda
in till en samling
4 mars i Klockargården,
Norrby kl 17.00-18.30
och att vi där kan träffas
”på riktigt”.

Böner beds på mer än 100 språk med början när gryningen kommer i Tonga och slutar 40 timmar senare
i Alaska. I Sverige har vi varit med sedan 1931 – och
samlas på nära 150 platser.
www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen

Notera datumet och se
kommande annonsering.

VÄ R LD SB Ö N DAG EN
FJÄR DE MAR S 2022

Tema: Jag vet vilka
avsikter jag har med
er
Programland: Engl
and, Wales och Nord
irland

Sala & Sockens
kyrkliga syförening

Finska gruppen
Finska gruppen träffas kl 12.30-14.30
i Mikaelsgården 15/3, 5/4, 26/4, 17/5, 7/6.
Påskmässa på finska 18/4 kl 13.00 i Kristina kyrka.
Kontakt: diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21.

Träffas i Mikaelsgården jämna
veckor, kl 13.00-15.00.
Nya som gamla deltagare
välkomna!

Till Dig som mist någon som stått Dig nära
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 men att möta
andra med liknande erfarenheter, kan vara ett stöd
i sorgearbetet.
Det finns en läkande kraft i att själv berätta och
få lyssna till andras berättelser. Präst och diakon
leder gruppen. Det som sägs stannar i rummet.

Detta är en form av självhjälpsgrupp där
du får möjlighet att sätta ord på vad som hänt.
Då kan du lättare känna, förstå och gå vidare.
Du kan även boka enskilt samtal.
Känner Du att detta skulle kunna vara något för dig?
Kontakta oss!
Marie Obrovac, diakon, 0224-67 54 22
marie.obrovac@svenskakyrkan.se
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VANLIGT
STILSLUT
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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 lämna in det på Mikaelsgårdens expedition eller lägg det i postlådan till höger om ytterdörren.
För- & efternamn:....................................................................................... Tel:..................................................
Vi behöver ditt svar senast måndag den 21 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.
22/3. 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.

På gång i våra kyrkor
& på våra kyrkogårdar
Våren är här!
Nu sätter vårstädningen igång på allvar och under
april-maj kommer gångar och gräsmattor åter
bli fria från grus. Gräsmattor som skadats
vid snöplogning kommer att repareras.

För ytterligare information:
www.svenskakyrkan.se/sala
Nya kyrkogården............................... 0224-67 54 52
Norrby kyrkogård............................. 0224-67 54 56
Sockenkyrkogården.......................... 0224-67 54 55
Möklinta kyrkogård.......................... 0224-67 54 58
Församlingsexpedition..................... 0224-67 54 00

Du som gravrättsinnehavare behöver nu ta hem de
gravlyktor som finns på era gravplatser och även de
lyktor som finns i minneslundar/askgravlundar. Det
finns nämligen risk att dessa går sönder när personalen
börjar klippa och trimma gräset.
Lyktor som inte plockas bort från minneslundar/askgravlundar innan 30 april tas bort och sparas 1 år för
att sedan kasseras om ingen gör anspråk på dem.

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

Vårplantering sker vecka 17-18 på gravar med blå
markering. Gravar med blå och vit markering börjar
vattnas. Sommarplantering sker under veckorna 24-25.

Klimatarbete i Svenska kyrkan
Mitt under pandemin har vår personal under 2021
deltagit i en utbildning om Svenska kyrkans Färdplan för klimatet. Det ambitiösa målet är att Svenska
kyrkan ska vara klimatneutralt år 2030. Under utbildningen har personalen bl a diskuterat sopsortering,
inköp, teologi, energi, resande inom vårt pastorat och
gjort egna klimatuträkningar.
Målet ska nås genom utsläppsminskningar inom den
egna verksamheten, samt andra insatser för omställning nationellt och globalt. I Sala Norrby Möklinta
pastorat har vi redan kommit ganska långt men kommer under våren 2022 att göra en plan för ytterligare
insatser som bidrar till en hållbar framtid.
Vårt pastorat ligger i framkant när det gäller arbetet
med fastigheter och på kyrkogårdarna. Vi har t ex miljöanpassat våra uppvärmningssystem enligt de förutsättningar som finns just nu och ställer successivt om
våra maskiner, fordon och drivmedel till miljövänliga
alternativ.
Vi har också vandrat för klimatet och firat gudstjänster där värnandet av Guds skapelse varit i fokus.
Vårt vänprojekt Hope Rescue i Mocambique handlar
om att ge barnen på soptippen i Maputo en hållbar
framtid genom att de får stöd till hälsa och skolgång.

Så här säger ärkebiskop Antje Jackelén:
– Svenska kyrkan har sedan länge varit engagerad
i klimatarbetet. Det är en självklar konsekvens av
vår tro och teologi. Med denna Färdplan blir arbetet
ännu mer konkret och kraftfullt. Vi tar ett gemensamt
ansvar i arbetet för ekologisk, ekonomisk, social och
andlig hållbarhet,
Läs mer om klimatarbetet i Svenska kyrkan:
www.svenskakyrkan.se/klimat
Om du vill engagera dig i pastoratets klimatarbete,
hör av dig till Sara Kjellerhag:
sara.kjellerhag@svenskakyrkan.se, 0224-67 54 16
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Burundiska missionen
i Sockenstugan
Det händer en hel del i Sockenstugan. Den Burundiska missionen från Stockholms katolska stift har
kontor där och firar gudstjänster i Sockenstugan och
ibland i Sockenkyrkan.
Det finns ganska många burundier i Sala och precis
som hos alla andra så finns längtan att få fira katolsk
gudstjänst på kirundi eller på andra lokala språk.
Många gudstjänstfirare i Svenska kyrkan skulle
känna igen sig i en katolsk gudstjänst. Likheterna är
många fler än olikheterna. Det är språket som skiljer
sig, talar du inte kirundi kan det vara lite svårt att
hänga med i psalmerna och ordningen.
Sala har blivit lite av ett center för burundier i Sverige. Prästen Ignace Nkurunziza har sedan en tid haft

kontor i Sockenstugan och finns nu regelbundet där
för församlingen. Naturligtvis har pandemin begränsat möjligheterna att fira gudstjänst men när begränsningarna har tillåtit det, så firas mässan regelbundet i
Sala. Församlingen har också verksamhet för barnen
och det har även firats konfirmation under året som
var.
Vill du komma i kontakt med fader Ignace Nkurunziza så nås han på telefon: 076-240 89 95.
På Facebook kan du följa församlingen, sök på Mission Catholique Burundaise-en Suede. Att dela lokaler
knyter kontakter och så småningom kan vi kanske
ibland be tillsammans på gemensamma eller på olika
språk. Vi delar likväl samma tro och samma vardag.

Olika aktiviteter i Sockenstugan,
som vi även kallar ”Glädjehuset”
Sakramental tillbedjan på torsdagar
Där några kommer och är närvarande på plats medan
andra ber i kommunionen med de som är på plats.
Gudstjänst varje söndag (högmässa) kl. 16.00
Denna gudstjänst sänds även live till de nästan hundra andra
deltagare från olika församlingar men även till de som finns
utomlands.
Barn undervisas i katekesen.

Söndagsgudstjänst.

Sakramental tillbedjan.
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2024 fyller Sala stad 400 år
Arbetet är i full gång. Glenn Andersson är ordförande i den kommitté som organiserar flera olika
råd som inom olika områden planerar jubileumsåret
2024. Glenn är också ordförande i kyrkorådet under
den här mandatperioden.

Det är roligt att Svenska kyrkan fortfarande är med
och formar staden 400 år senare. Jubileumsåret har
fokus på den vanliga människan, en salabo som lever
och arbetar i staden som ritades och formades för
snart 400 år sedan.

Flera anställda finns i rådet som handlar om religion, kultur och integration, det rådet leds av Herman
Hallonsten. Ulrika Jonsson finns i musikrådet och
Kristoffer Dahlqvist i historiska rådet. Svenska kyrkan var en självklar del i stadsprivilegierna 1624.

Loggan och symbolen för jubileumsåret
är därför en gruvarbetare. Du kommer att
se mer av den framöver. Har du tankar och
idéer inför jubileumsåret så kontakta oss
gärna. Kontaktuppgifter, se sista sidan.

Livsberättargrupp
Välkommen att delta i en livsberättargrupp.
Livsberättargrupper är samtalsgrupper för äldre. Syftet är att bryta ofrivillig
ensamhet och att bidra till en gemenskap. Vi träffas vid tio tillfällen för att
dela minnen och tankar om livet. Varje träff utgår ifrån ett tema, gruppen
består av 6–8 deltagare och leds av utbildade gruppledare.
Behovet att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till är djupt mänskligt och
blir viktigare ju äldre vi blir. Vi vill förstå, försonas med och kanske uttrycka vår tacksamhet över det som varit och ta vara på det liv vi har kvar.
Metoden har utvecklats av Sveriges Stadsmissioner, den idé-burna
psykoterapiverksamheten S:t Lukas och den ideella föreningen Mind inom
projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa. Träffarna är på Mikaelsgården i Sala och startar när vi fått in tillräckligt många anmälningar.
För frågor och anmälan:
Inger Lindblom 0224-67 54 03 eller inger.lindblom@svenskakyrkan.se
Deltagande är kostnadsfritt.
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Musik
Ett hoppfullt requiem

Söndag 20/3 kl. 18.00, Kristina kyrka
Sockenkören
Norrby kyrkokör
Stråkkvartetten Capella Dolce
Andreas Forsberg
Agneta Sonnebo
Ett hoppfullt requiem, ett nyskrivet verk av Per Harling
om vår sorg och längtan i en tid av pandemi.

O huvud, blodigt, sårat

Långfredagen 15/4 kl 18.00, Kristina kyrka
Kristina Vokalensemble
Stråkkvartett
Andreas Forsberg, orgel
Ulrika Jonsson, dirigent
Vi avslutar stilla veckan i Kristina kyrka med musik i ett nedsläckt
och avskalat kyrkorum. Inom kyrkomusiken finns en rik skatt av
musik för passionstiden och stilla veckan. Många förknippar just den
här tiden framför allt med Johannes- och Matteuspassionen av Bach,
med musik som berör på djupet.
Denna kväll får vi följa Jesu sista tid på jorden med musik från
1500-talet till nutid.
Fri entré.

Påskmusikal
Det största påskägget

Söndag 17/4 kl 11.00, Möklinta kyrka
På påskdagen planerar Möklintas körer att, tillsammans med
Möklintas scouter, framföra påskmusikalen Det största
påskägget i Möklinta kyrka.
Berättelsen om Jesus sista dagar är en kraftfull, känslosam,
stundtals lite otäck men fantastisk berättelse som binds ihop
med medryckande, glada, vackra och spännande melodier
för alla åldrar.
Musikalen är skriven 2019 av Maria Sandell och
Linda Söderholm Gustafsson.
Välkomna, små och stora!
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Musik
Lill Lindfors och
Gustaf Sjökvists kammarkör
Söndag 8/5 kl 16.00, Kristina kyrka

Lill Lindfors, en av våra allra mest folkkära och uppskattade artister
tillsammans med Gustaf Sjökvists kammarkör och Anders Ekdahls trio
bjuder på ett sällsamt program med musik och texter av bland andra
Olle Adolphson, Jaques Werup och Evert Taube under ledning av
Patrik Sandin.
Biljetter säljs via: tickster.se

Tornblåsarna blåser in våren
Kristi himmelfärdsdag
Torsdag 26/5 kl 11.00, Möklinta kyrka

I år firar Tornblåsarna, under ledning av Maths Gunnarsson, 50 år i Möklinta. Det uppmärksammas med pompa
och ståt på Kristi himmelfärdsdag.
Vi startar dagen med att Tornblåsarna traditionsenligt
blåser in våren från klockstapeln och sen bjuds vi alla in på
en hejdundrande musikgudstjänst i kyrkan med Möklintas
alla kyrkokörer. Festen avslutas med något gott att äta och
dricka i trädgården vid Prästgården.

Lunchmusik våren 2022
Kristina kyrka
onsdagar kl 12.00!
ca 20 minuters program
Fullständigt program hittar du på hemsidan:

www.svenskakyrkan.se/sala

i samarbete med

Varmt
välkommen!
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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, tisdag, onsdag och fredag kl 10.00-12.00, torsdag kl 13.00-15.00.
Adress: Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 SALA
E-post: sala.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsidan: www.svenskakyrkan.se/sala
Facebook: www.facebook.com/salapastorat

Kanslipersonal

Församlingshemsvärdinna

Cicilia Blomqvist, kommunikatör/adm........ 67 54 01
cicilia.blomqvist@svenskakyrkan.se
Ulrika Tibbling, administratör.................... 67 54 02
ulrika.tibbling@svenskakyrkan.se

Inger Lindblom........................................ 67 54 03
inger.lindblom@svenskakyrkan.se

Präster
Herman Hallonsten, kyrkoherde...... 073-665 54 11
herman.hallonsten@svenskakyrkan.se
Karsten Felzmann, komminister............... 67 54 12
karsten.felzmann@svenskakyrkan.se
Kristoffer Dahlqvist, komminister............. 67 54 14
kristoffer.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Sara Kjellerhag, komminister.................... 67 54 16
sara.kjellerhag@svenskakyrkan.se
Inga-Lill Örnerfors Modin, komminister... 67 54 17
inga-lill.modin@svenskakyrkan.se
Erik Hultby, fängelsepräst
erik.hultby@svenskakyrkan.se

Barn/ungdom
Charlotte Bredenberg, församl.pedagog... 67 54 41
charlotte.bredenberg@svenskakyrkan.se
Inga Lena Paulsson, församl.pedagog...... 67 54 42
ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se
Tobias Karlsson, assistent....................... 67 54 43
tobias.karlsson2@svenskakyrkan.se
Nina Jonsson, förskollärare...................... 67 54 44
nina.jonsson2@svenskakyrkan.se
Victoria Ulander, assistent....................... 67 54 45
victoria.ulander@svenskakyrkan.se
Qla Zetterberg, församl.pedagog.......... vxl 67 54 00
qla.zetterberg@svenskakyrkan.se
Evelina Larsson, ung resurs................ vxl 67 54 00
Kyrkogård/vaktmästeri

Diakoner
Eva Axelsson, diakon............................... 67 54 21
eva.axelsson@svenskakyrkan.se
Marie Obrovac, diakon............................. 67 54 22
marie.obrovac@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
Övrigt
............................ 196 70

Hemsida: helamanniskan.se/sala-heby

Thomas Törnqvist, kyrkogårdschef.......... 67 54 51
thomas.tornqvist@svenskakyrkan.se
Emelie Bergek, vaktmästare...................... 67 54 52
emelie.bergek@svenskakyrkan.se
Urban Johansson, vaktmästare................ 67 54 53
urban.johansson@svenskakyrkan.se
Stefan Törnblom, vaktmästare.................. 67 54 54
stefan.tornblom@svenskakyrkan.se
Annika Rynoson, vaktmästare.................. 67 54 55
annika.rynoson@svenskakyrkan.se
Josefin Karlsson, vaktmästare................. 67 54 56
josefin.karlsson1@svenskakyrkan.se
Lars-Åke Lindquist, vaktmästare.............. 67 54 57
lars-ake.lindquist@svenskakyrkan.se
Annika Ekstrand, vaktmästare.................. 67 54 58
annika.ekstrand@svenskakyrkan.se
Kent Lundin, vaktmästare......................... 67 54 62
kent.lundin@svenskakyrkan.se
Ali Haydari, vaktmästare.......................vxl 67 54 00
ali.haydari@svenskakyrkan.se

Behöver du någon att samtala med?
Kontakta präst eller diakon. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.
Samtalen är kostnadsfria.
För jourhavande präst, läs mer på: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

