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Ord till digOrd till dig

Karsten Felzmann

Vad längtar du mest efter i år?
Jag längtar efter normalitet. Efter 

att livet återvänder. En vardag utan 
pandemi. Det var mycket som inte 
gick att genomföra det senaste året. 
Det är fortfarande mycket som jag 
behöver avstå ifrån. Men just nu 
gäller det att hålla ut och att fortsätta 
följa restriktionerna. 

I bibeln läser jag: Gud ger den trötte kraft, den svage får 
ny styrka (Jesaja 40:29). Profeten Jesaja skrev texten till 
människor som tvingades att ta avstånd från sin vardag, som 
tvingades att följa nya regler för att kunna överleva. Inte i ett år, 
utan i 50 år. Så länge var de borta från Jerusalem, bortförda till 
Babylon efter att Jerusalem hade blivit erövrat av babylonierna. 
Judarnas gudstjänstlokal, templet, blev förstört. Många invåna-
re från Jerusalem blev deporterade till Babylon. Där levde de 
år 587-537 utan att kunna följa de traditioner de var vana vid. 
Men just när folket tvingades ställa om livet fördjupades och 
stärktes deras sätt att tro och leva. 

Vilka traditioner är livsviktiga för oss? Varifrån får jag hop-
pet? Vad är det egentligen som bär? Hur vill vi leva? Viktiga 
föreställningar om rättvisa, hopp, skapelsens integritet och 
helgdagar uppkom just under denna tid. De fick plats i de 
bibliska böckerna och kan inspirera oss idag. År 537 fick den 
judiska befolkningen återvända till Jerusalem. Templet bygg-
des upp och det fylldes åter med liv, mycket hade förändrats. 
Människornas tro och identitet hade stärkts. Den svåra erfaren-
heten gav nu nya insikter och traditioner.

Visst finns stora skillnader mellan ett år under en pandemi 
och 50 år i exil. Men jag undrar – vad har pandemin lärt oss? 
Nyligen skrev en vän: ”Livet under coronapandemin har lärt 
mig mycket. Jag kan uppskatta det vardagliga mycket mer än 
innan. Jag har åter igen lärt mig vad längtan är för någonting. 
Och att det ofta är små saker som gör mig lycklig”.  

Karsten Felzmann

Information

Trevlig
sommar!
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Norrby trädgård
Önskar du swisha en gåva till  
Sala-Norrby-Möklinta pastorat:

123 417 0197
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Norrby trädgård

För tredje året i rad odlas egna altarblommor i Norrby 
trädgård, ekologiskt och vi vattnar med regnvatten. 
Förutom blommor odlas grönsaker, i år pumpor och 
squash, där finns också fina bärbuskar. Allt till för-
säljning där behållningen går till ett projekt i Maputo, 
Mocambique som stöds av pastoratet. Välkommen att 
vistas i den fina trädgårdsmiljön i sommar.

Inga-Lill Örnerfors Modin och Anita Tännström

Semestertider
Under sommaren har expeditionen 
öppet alla vardagar mellan 
kl 10.00-12.00.
Detta gäller under veckorna 22-34.

Månadsbladet
Då mycket ändras pga rådande restriktioner så 

har vi inget kalendarium i detta nummer.
Du kan alltid hålla dig uppdaterad via våra må-

nadsblad. Månadsbladet hittar du på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/sala

Du kan också kostnadsfritt prenumerera på 
månadsbladet. Det går att få det via epost eller 
hem per post.

Anmäl dig till månadsbladet genom att skicka 
epost: sala.pastorat@svenskakyrkan.se eller 
ringa 0224-67 54 00 under expeditionens öppet-
tider.

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra?
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Barn och familj

BLOMMAN VID MIKAELSGÅRDEN
Sommarnöje för barn 0-5 år

Blomman, öppen verksamhet  -  sång och lek
0-5 år, barn- och föräldragrupp (äldre syskon givetvis välkomna) 

Blomman kommer att vara digital under juni v. 22 - 26
Onsdag 2/6, kl. 10:00
Bibliotekets boktips & sagostund via Zoom.
Länk publiceras kl. 9:45, onsdagen 2/6 på:
www.facebook.com/Salapastorat
För länk via epost, ring eller sms:a till 073-665 54 44 
Vid sms, kom ihåg att meddela din epostadress!

Onsdag 9/6, kl. 10:00 
BVC Achima care pratar om solskydd via Zoom
Du kan även ställa andra frågor som rör barn i de 
yngre åldrarna. 
Anmälan sker senast tisdagen 8/6, kl. 12:00
Ring eller sms:a till 073-665 54 44 
Vid sms, kom ihåg att meddela din epostadress!
Du får sedan länk till Zoomträffen via epost.

Onsdagen 16/6, kl.10:00
Bibliotekets boktips & sagostund via Zoom.
Länk publiceras kl. 9:45, onsdagen 16/6 på:
www.facebook.com/Salapastorat
För länk via epost, ring eller sms:a till 073-665 54 44 
Vid sms, kom ihåg att meddela din epostadress!

Onsdagen 23/6 kl.10:00 
Familjeträning med Wellnez by Anna
via Zoom. Zoomträffen riktar sig till 
familjer med barn i de yngre åldrarna. 
Anmälan senast onsdagen 16/6: 
Ring eller sms:a till 073-665 54 44 
Vid sms, kom ihåg att meddela din epostadress!
Eller scanna qr-koden.
Du får sedan länk till Zoomträffen via epost.

Onsdagen 30/6, kl.10:00  Kan även ses i efterhand
Digital sångstund: www.facebook.com/Salapastorat

Om restriktionerna tillåter så möts vi kl. 10:00 
vid Mikaelsgården & promenerar tillsammans till 
gräsplätten mitt emot lekparken, för sångstund. Tag 
gärna med egen fikakorg. Avslutningsvis går vi till 
lekparken. 

Om restriktionerna kvarstår med att endast få 
personer får samlas, så kan ni istället anmäla er till 
barnvagnspromenad, onsdagar kl. 10:00. 
Begränsat antal platser, anmäl er senast kl 12.00 
dagen innan till: 073-665 54 44. 
Vid dåligt väder, inställt. 

VIKTIGT!  Håll dig underrättad på hemsida och 
facebook om våra åtgärder p.g.a. pandemi-läget, 
om verksamheten måste förändras eller ställas in.

www.svenskakyrkan.se/sala
facebook.com/Salapastorat

Blomman kommer att vara utomhus v. 27 - 35

Vid Zoom-träffar: Klicka på gällande länk. Alla deltar live i 
gruppen. Bäst är att ladda ner Zoom innan, finns kostnads-
fritt på nätet. Zoom kan också startas via webbläsare, funge-
rar bäst med Google Chrome - dock är programvaran bättre.
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Barn och familj

v. 24, 14-18/6 vid Sockenstugan
Tider: måndag – fredag kl. 09.00 - 15.00.
Dagkollo är kostnadsfritt.

v. 25, 21-24/6 vid Sockenstugan
Tider: måndag – torsdag kl. 09.00 - 15.00.
Dagkollo är kostnadsfritt.

v. 26, 29/6-2/7 vid prästgården, Möklinta
Tider: tisdag – fredag kl. 09.00 - 15.00.
Dagkollo är kostnadsfritt.

Eftersom det är många som vill vara med så kan 
man bara anmäla sig till en av veckorna.

DAGKOLLO
Sommarnöje för barn 7-12 år 

Vi kommer att ha många olika aktiviteter och mitt på 
dagen serveras lunch. 

Anmälan senast 7 juni
Viktigt att avanmäla vid förhinder, så någon annan får chansen att vara med.

Anmälan sker via länk på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/sala/sommarnoje-for-barn-7-12-ar

Eller scanna qr-koden 
med din mobil:

Frågor: Charlotte Bredenberg 0224-67 54 41
charlotte.bredenberg@svenskakyrkan.se

Missa inte
sommarens dagkollo!
Anmäl senast 7 juni

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
0-5 år, barn- och föräldragrupp
onsdagar kl 09.30-11.30
anmälan till: Nina 070-665 54 44
nina.jonsson2@svenskakyrkan.se

Miniorer F - åk 3
Dag ej fastställd.

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/juniorer F - åk 4
måndagar kl 13.00-14.30
 kl 15.30-17.00
Finns möjlighet att bli hämtad på fritids innan, 
kontakta Tobias 0224-67 54 43 eller 
tobias.s.karlsson@svenskakyrkan.se

Fröet och rytmiken,
miniorer och juniorer börjar vecka 36.

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

VIKTIGT!
Håll dig underrättad på vår 

hemsida om våra åtgärder p.g.a. 
pandemi-läget, om verksam-
heten måste förändras eller 

ställas in. Har du anmält dig så 
får du information via mail.

GRUPPTIDER
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Ur Himmelrik - Argument Förlag

Hjälp Noa´s duva att hitta land

Lösningen längst ner på denna sida.

Barn och familj

1. Hjälp Noa att
 hitta djuren!

2. Labyrint

3. Måla bilden

Kan du hjälpa Noa att leta reda på dem?
Djuren har gömt sig i olika skyltfönster i Sala.
Första dagen du kan börja leta är 
lördagen den 12 juni.

Ledtrådar om var djuren finns, kommer 
att läggas upp på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/sala/barnverksamhet
Klicka dig sedan in på ”Hjälp Noa”.

Börja ditt letande vid Mikaelsgården där 
Noa förklarar hur allt går till. Du
kommer att kunna lämna dina
svar digitalt eller på papper 
som lämnas i postlådan vid 
Mikaelsgården.
Du som lämnar in, kommer att
få ett litet pris med posten.

Mellan 12/6-12/8 finns djuren på rymmen. 
Vi behöver ditt svar senast 13/8.
Undrar du över något? Kontakt: charlotte.bredenberg@svenskakyrkan.se

I sommar!
I sommar!



Ungdom

Ungdomskvällar 
En grupp för dig som går i åk 8 och uppåt. Hit kan du 
komma och träffa kompisar. 
Terminsstart: 8 september, kl. 18.00-21.00, vi startar 
med en mässa i kyrkan, därefter ses vi i Mikaelsgården.

Ungdomsgrupp 20+ 
Ungdomsgrupp för er som har fyllt 20 år. Vi håller på och 
planerar för hur 20+ gruppen ska se ut. Vi har lite olika 
idéer och kommer kanske att ändra dagar och tider. Du 
som är intresserad av denna grupp får gärna höra av dig 
och tala om hur du kan bidra till denna grupp.

Club (7) Seven 
En grupp för dig som går i åk 7. 
En grupp för dig som går i åk 7. Vi träffas och gör roliga 
saker tillsammans, pyssel, lekar och mycket annat kul. 
Terminsstart: 9 september, kl. 15.30-17.00

Några kvällar på sommarlovet kommer vi att hålla som-
maraktiviteter. Vi kommer mest att vara ute, tex spela 
kubb och brännboll, grilla och andra utomhusaktiviteter. 
Kontakt: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42,
ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se
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Barn och familj

Fastekampanjen 2021

UNDER SAMMA HIMMEL
Under årets fasteaktion visade det sig att coronapandemin skapade en enorm kreativitet 
och uppfinningsrikedom runt om i landet. 

Många påhitt och stort engagemang finns för att stödja dem som drabbats mest av det 
senaste årets omständigheter. I vårt pastorat har det inte hänt så mycket som det brukar 
men kollekter har samlats in och ett ideellt initiativ med försäljning av fastlagsris har 
inbringat något. Många bäckar små – det som kan det som kan göras ska göras även om 
det inte ter sig så stort. Ett stort, stort tack till er alla som på olika sätt bidragit.

Varmt tack för ditt stöd!

Foto: Deborah Rossouw
 / 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

AKTIVITETSKVÄLLAR

UNGDOMSGRUPPER

Kontakt och eventuell anmälan till dessa grupper: 
Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42
Epost: ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se
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ÄR DU 14 ÅR OCH VILL GÖRA 
NÅGOT SOM ÄR VIKTIGT FÖR 
DIG OCH DESSUTOM ROLIGT?

Lägret var det roligaste 
jag har gjort i hela mitt liv. 

Sara

Som konfirmand får du...
- tid att tänka på vad som är viktigt i livet
- ta reda på vad kristen tro är
- lära känna nya människor

KONFIRMATION
Konfirmationstiden handlar om kristen tro, och kristen 
tro handlar om livet. Samtal om grundläggande frågor om 
ont och gott, relationer och meningen med livet. Du är 
värdefull och viktig för att du är den du är. Det är grund-
inställningen. Som människa har du ansvar för ditt eget 
liv och för hur du bemöter andra.
Du får även möjlighet att bli bekant med kyrkan, vara 
med om andakter och gudstjänster, och upptäcka vad de 
har med det ditt liv att göra. 

INBJUDAN
Alla fjortonåringar i Sala får en inbjudan någon gång i 
maj/juni. I år (2021-2022) kommer grupperna att starta 
i månadsskiftet oktober/november.  

KONFIRMANDTIDEN
Under konfirmandtiden träffas vi i olika grupper och 
du får tillsammans med andra upptäcka och fundera 
om allt som är viktigt i livet. Tänka, prata och diskutera, 
om hur det är att vara människa – och hur vi kan vara 
mot varandra. 
I Svenska kyrkan Sala Norrby Möklinta pastorat kan du 
välja mellan flera olika konfirmandgrupper. Grupperna är 
olika till sin form men det är lika i innehåll. En grupp har  

träffar i veckorna och andra grupper träffar på loven. 
Vi kommer även erbjuda en grupp på som har större delen 
av träffarna  på sommarlovet. Att åka på läger är en av de 
roligaste sakerna vi gör tillsammans därför brukar läger 
ingå i alla konfirmandgrupper. Det finns möjlighet att 
konfirmeras även om man inte vill eller kan åka på läger.  
I grupperna finns det unga ledare, det vill säga ungdomar 
som är något år äldre och som nyss själva varit konfir-
mander. De finns där för att göra din konfirmandtid ännu 
bättre.
För att konfirmeras behöver du vara döpt och medlem i 
Svenska kyrkan om du inte är det så kan du bli det under 
konfirmandtiden det är ganska vanligt att några döps 
under konfirmandtiden.  

KONFIRMATIONSDAGEN
Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsguds-
tjänst. Då får gruppen tillfälle att visa familj och vänner 
vad du och dina kompisar har upptäckt. Hur din konfir-
mandgrupp visar det, kan utformas på många olika sätt – 
det kan till exempel ske genom drama, dans, sång, musik, 
målat eller film. 

Kontakt: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42
Epost: ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se
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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 12 juli, 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. 
13/7. Pris avhämtas sedan på församlingsexpeditionen, måndag-fredag kl 10.00-12.00.
Genom att du skickar in och deltar i tävlingen, godkänner du också att vi presenterar ditt namn på vår hemsida.
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Sommar i våra kyrkor

Sommarläsning
Att läsa är att resa utan att behöva förflytta sig särskilt långt. En 

solstol under ett träd vars lövverk skapar perfekt läsljus och ger skug-
ga för långläsaren. Att sida efter sida dela andra människors livsöde 
allt medan regnet spelar på taket. Sommaren är tid för läsupplevelser. 
Kristina kyrka har en liten bokhandel i vapenhuset. Ett varierat utbud 
av böcker till mycket rimliga priser. Den finns där för att fler ska kun-
na fördjupa sig i andliga klassiker och dela vandringen på trons stigar 
med andra människor. 

Här kommer några tips för sommaren. Flera böcker av Owe Wik-
ström som låter oss följa med till varma bad i Budapest och vådliga 
färder på moped i Paris. En tjock pocket bok av Max Lucado, Alla 
dagar nära, som dag för dag ger dig en ny kort text som kan idisslas 
en hel dag. Det finns böcker för barn som berättar den stora berät-
telsen med färgglada bilder. Flera olika bibelöversättningar som gör 
välkända texter till nya spännande möten. 

Det finns oftast bara ett exemplar av varje titel men saknar du något 
särskilt så hör av dig. Målet är att böckerna ska bli lästa därför hålls 
priserna låga. Under hela sommaren juni, juli och augusti får du 
den billigaste boken på köpet om du köper minst tre böcker. Det går 
utmärkt att betala kontant eller med Swish. 
Varmt välkommen till Salas minsta bokhandel. 

Bokcirkel. Den digitala bokcirkel som har körts blev mycket lyckad och uppskattad. 
Troligen kommer ytterligare bokcirkel, håll koll på vår hemsida och facebook, där vi annonserar inför start. 
www.svenskakyrkan.se/sala • www.facebook.com/Salapastorat

Det är i år 380 år sedan Kristina kyrka stod färdig. Ett 
skrytbygge i ordets bästa bemärkelse. Svensk stormakts-
tid och ett praktfullt finrum för den betydelsefulla staden 
Sala. På många sätt är kyrkorummet alltjämt ett finrum. 
Några minns säkert än idag finrummet som ett rum i 
hemmet som inte hörde till vardagen. Där firades årets 
högtider men annars stod det kallt och tomt. Vardagsrum-
met kom att ersätta finrummen. Ett rum där vi umgicks 
och kunde dra upp fötterna i soffan. De flesta människor 
har inga finrum längre. Kristina kyrka utvecklas också 
från finrum till vardagsrum. Den är nu öppen varje dag 
mellan kl 9.00-15.00. 

Kyrkbänkarna har visserligen dynor men det är svårt 
att kalla det för soffor. Det finns ingen TV, men under det 
gångna året har många inspelningar skett i Kristina kyrka. 

Ändå vill jag påstå att det är lite av ett stadens vardags-
rum. Kom in, det finns en fåtölj med utsikt över kyrko-
rummet. Bänkarna är förvånansvärt vilsamma, raklång 
ser du de tusentals rosor som fyller valven. Här finns plats 
för både bön och samtal. 

De tjocka väggarna stänger ute det som stör men det 
öppna wifi-nätet gör hela världen tillgänglig, för den som 
vill det. Vi har biblar att låna på många språk och en liten 
bokhandel för dig som vill kunna ta med dig boken hem. 
Kyrkorummet rymmer allt vad livet kan innehålla. 

Vill du tala om livet med någon så är vi flera som är 
utbildade för just det. Kyrkorummet står öppet för dig, ett 
vardagsrum i staden. Vad önskar du i Kristina kyrka? Hör 
gärna av dig eller kom förbi.

Kristoffer Dahlqvist, präst

Kristina kyrka vill vara ett vardagsrum i staden

Pastoratet öppnar sommarcafé med ideella krafter. Un-
der två sommarveckor öppnar ett café i Sockenstugan med 
dess trädgård och närhet till Sockenkyrkan som också är 
öppen då. Passa på att göra en utflykt hela familjen, träffa 
några efterlängtade över hembakt och möjlighet att följa 
de rekommendationer som kvarstår. Allt överskott går till 

projektet Hope Rescue i Mocambique. Ett projekt som 
Sala-Norrby-Möklinta pastorat är med och driver sedan 
flera år. Projektet möjliggör skolgång och mat för många 
barn som lever med sina familjer vid Hulene dump, en 
soptipp utanför storstaden Maputo i Mocambique. Ditt fika 
förbättrar livet för andra så köp en extra kaka, det gör gott.

28 juni 28 juni – 2 juli kl. 13.00-16.00 & 2–6 augusti kl. 13.00-16.00
På sommarcaféet serveras kaffe/te, saft med hembakat bröd.

Sommarcafé vid Sala sockenkyrka Årets nyhet!
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Öppen kyrka i Norrby
Norrby församlingsråd 
håller öppen kyrka tre 
lördagar i juli: 
10, 17 och 24 juli 
kl.13.00-15.00
Välkommen in på fika 
och en stunds samvaro.

Besök Sala Sockenkyrka
Sockenkyrkan kommer 
att hållas öppen under de två 
veckor som Sommarcaféet är 
öppet vid Sockenstugan.
28 juni - 2 juli kl 13.00-16.00
2 - 6 augusti kl 13.00-16.00
Välkommen in!

Vägkyrka i Kristina kyrka 5 – 30 juli 2021
Kyrkan är öppen måndag-fredag kl 09.00-15.30. 
Från kl 13.00 serveras kaffe och kyrkan är då alltid bemannad. Det finns mycket att 
ta del av på egen hand och vill du veta mer om dagsprogrammet hänvisar vi till 
www.svenskakyrkan.se/sala och www.facebook.com/Salapastorat. 
Andakter sker regelbundet och tillsammans firar vi även gudstjänst 
torsdagar kl. 14.00.
Det är inte bara i Sala som begreppet vägkyrka förekommer. Den första vägkyrkan 
(Autobahnkirche), var längs autobahn i Tyskland redan 1958. Vägkyrkor är kyrkor 
som ligger lättillgängligt och som har historisk betydelse eller arkitektoniska värden. 
Kristina kyrka uppfyller väl kriterierna och i år är förhoppningen att även några turis-
ter återvänder för att få uppleva rosenkyrkan med sina rötter i svensk stormaktstid. 
En rastplats för själen och möjlighet till fika, bön och upplevelser av olika slag.
Välkommen!

På gång i våra kyrkor
& på våra kyrkogårdar

KYRKOGÅRDAR
Sommarplantering
Vecka 23-24 startar vi med sommarplanteringen. Blom-
morna ska vara planterade innan midsommar. De blommor 
som ni redan planterat låter vi sitta kvar om de ser bra ut. 
Dock plockas alltid vårblommor bort, som t.ex. penséer.

Häckklippning
Efter midsommar påbörjas häckklippningen på samtliga 
kyrkogårdar. En kyrkogård åt gången.

Grusgångar
Under juli månad startar kantskärning och ogräsbekämp-
ning av grusgångar.

Planteringslådor
Vi fortsätter att montera planteringslådor på gravplatser 
där vi ansvarar för skötseln. Planteringslådorna gör att 
blommorna får bättre tillgång till vatten och det ger en 
besparing på vattenförbrukningen.

Gravstensinventering
De stenar på nya kyrkogården som inte blev godkända i 
gravstensinventeringen 2019 och inte har åtgärdats sedan 
dess läggs ned.
På Norrby kyrkogård, Möklinta kyrkogård och Socken-
kyrkogården läggs endast de stenar som anses utgöra en 
stor fallrisk ned. 

Personalbyggnad Nya Kyrkogården
Utbyggnaden av personalbyggnaden på Nya Kyrkogården 
stod klar i april och nu njuter personalen av större och 
nyrenoverade lokaler.

Restriktioner
Restriktioner och verksamhetsanpassning kan påverka 
planeringen då vi kan behöva anpassa storleken på arbets-
lagen som ska utföra de olika åtgärderna. Därför är denna 
planering preliminär och viss förskjutning kan bli aktuell.

Thomas Törnqvist, kyrkogårds- och fastighetschef

www.svenskakyrkan.se/sala/kyrkor  •  www.svenskakyrkan.se/sala/kyrkogardsforvaltning
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Yrken inom Svenska kyrkanVägval

Praktik

Det finns många olika yrken i Svenska kyrkan. De 
flesta med praktik under utbildningen. Under vå-
ren har Ingela, Margareta och Marie gjort praktik 
i pastoratet. Under sommarlovet kan du möta 
sommarjobbande ungdomar på kyrkogårdarna. 
Pastoratet tar emot praoelever under terminen i 
olika delar av verksamheten. En praovecka kan 
vara ett första steg till ett yrke i Svenska kyrkan. 
Vårens praktikanter har alla påverkats av  res-
triktioner som förändrat verksamheten.  Att ändå 
kunna genomföra praktiken har känts hoppfullt.

Så här säger Margareta om sin praktik 
för att bli diakon.

- Jag har följt min handledare Eva 
i hennes dagliga arbete. Margareta 
har medverkat i digitala gudstjänster. 
Utmanande med både filmandet och 
att få skriva egna reflektioner och leda 

andakter. Jag har haft samtalspromenader, med människor 
istället för samtal i Mikaelsgården. Studiebesök på 
Hela människan och Frälsningsarmén. En digital kurs 
i själavård och deltagit i ett seminarium om existentiell 
hälsa. Kyrkfönstret i Möklinta har pyntats varje vecka. 
Möte med både församlingsråd och miniorer i Möklinta. 
På fredagar;  bön vid kyrkmuren fem i tolv vid Kristi-
na kyrka. Som du  förstår är de flesta yrken. i Svenska 
kyrkan omväxlande. Margareta har jobbat med människor 
tidigare. Efter 30 år som tandläkare har hon nu mitt i livet 
bytt bana.

 -Jag är 54 år, och kände starkt att jag ville göra något 
nytt. Hon sålde praktiken i Västerås, när tankarna på att 
hitta något annat växte sig större. Min barnatro är stark 
och jag var som barn och tonåring mycket aktiv i kyrkan. 
Längtan att få verka i min tro växte och efter en praktik-
period i Mikaelikyrkan i Västerås bestämde Margareta sig 
för att satsa på att bli diakon. Som tandläkare är jag van 
att ta hand om och vårda människor i olika åldrar och på 
olika plats i livet. Den utsatta situation som tandvårdsräd-
da befinner sig i kräver ett särskilt förhållningssätt med 
empati och patienten i fokus. Liknande det diakonala för-
hållningssättet. Människovärdet och etiken låg mig varmt 
om hjärtat redan som vårdgivare. Det tar jag med mig in 
i kyrkan. Margareta har en bit kvar men till hösten väntar 
en antagningskonferens.

- Om jag blir antagen, får jag studera pastorala året till 
diakon i Uppsala. Sedan väntar vigning av biskopen i dom-
kyrkan tidigast 2023, men tiden går fort för jag har så kul! 

Marie är redo för prästvigning redan 
nästa år även hon har gjort praktik 
under våren, för hennes del är det sista 
praktiken innan prästvigningen. Marie 
har haft Inga-Lill som handledare. 
Så här skriver hon själv om sin tid
i pastoratet. 

På långfredagen live-sändes Stabat mater av G.B. Per-
golesi i Kristina kyrka då fick jag predika. I samtal med 

handledaren Inga-Lill har praktikperioden planerats och 
på annandag påsk predikade Marie på musikgudstjänst i 
Norrby kyrka. När det här skrivs har Marie fortfarande en 
del tid kvar på praktiken.

Hur kom du fram till att det var präst du ville bli? 
Innan teologistudierna studerade jag klarinett på musik-
högskola. Där upplevde jag stor vördnad inför musiken 
och undrade varför ingen i min omgivning pratade om 
Gud. Språket på utbildningen var torftigt. Målningarna 
på kyrkväggarna varför förstod jag inte vad de föreställ-
de? Jag hade kunskapsluckor. Jag bestämde mig då för 
att själv bli en som talar högt om både Gud och kyrk-
målningar. Istället för att vara besviken på att andra inte 
gjorde det. Marie kan se att Svenska kyrkan kommer 
att ha ekonomiska utmaningar i framtiden men längtar 
efter få skriva predikningar och ha kollegor. Präst är 
ett framtidsyrke, Marie kommer behöva fler kollegor. 
Kanske känner du någon eller är själv intresserad av att 
pröva prästyrket. Till hösten gör Marie sin sista termin på 
Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala för de olika 
profilyrkena i Svenska kyrkan; präst diakon kyrkomusi-
ker och församlingspedagog. 

Under våren hade pastoratet även en blivande försam-
lingspedagog på praktik. Ingela har även hon byt bana i 
livet och har en tjänst i Västerås samtidigt som hon utbil-
dar sig för att bli behörig församlingspedagog. Ingela har 
gjort praktik tillsammans med Inga Lena som är försam-
lingspedagog med inriktning konfirmand/ungdom. Ingela 
har följt arbetet kring gudstjänst och undervisning. Du 
kunde höra henne läsa text i Skärtorsdagens gudstjänst 
finns digitalt. På grund av de restriktioner som råder har 
mycket under praktiken varit digitalt. 

Hur kom du på att det är församlings-
pedagog du vill vara?

-Jag har arbetat som museipedagog 
i omkring 15 år men kände att jag 
ville undervisa mer om det som ger 
människor i alla åldrar livskunskap. 
Att erbjuda redskap för livet. 

Ingela går precis som Marie sitt pastoralteologiska 
slutår i Uppsala. I juni är jag klar och återgår då till min 
tjänst i Västerås, men nu som behörig församlingspeda-
gog.

Vilken är största utmaningen som församlingspedagog? 
Största utmaningen är att vilja för mycket i förhållande 
till tiden du har. Det som är glädjefullt med att jobba i 
kyrkan är alla dessa spännande möjligheter att hjälpa 
människor se och hitta sin plats i tillvaron. Hur deras 
berättelse hör ihop med Bibelns berättelser.

Svenska kyrkan erbjuder som sagt många skiftande 
arbetsuppgifter alla med människan i fokus, att med olika 
metoder se varje människa i den stora berättelsen. Vill du 
pröva på hur det är att jobba i Svenska kyrkan så finns 
många möjligheter. Som skolungdom kan prao vara första 
steget. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/yrken. 

Stort tack till Margareta, Marie och Ingela för att ni 
delat med er av er själva.
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Den 19 september är det dags att välja förtroende-
valda till olika råd och poster inom Svenska kyrkan, 
både hos oss i Sala-Norrby-Möklinta pastorat samt i 
Västerås stift och i Svenska kyrkan på nationell nivå. 
Kyrkovalet infaller vart fjärde år och här får alla 
medlemmar möjlighet att vara med och bestämma 
om kyrkans verksamhet. Alla medlemmar som är 16 
år och äldre får rösta i kyrkovalet. 

Allmän information om årets kyrkoval hittar du på 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 

I förra kyrkovalet röstade nästan 19% av med-
lemmarna i vårt pastorat. Det var en klar förbättring 
jämfört med föregående val då drygt 12% röstade. 
Hur många kan vi bli i år? 

På valdagen 19 september kan du rösta på flera 
platser i Sala, Norrby och Möklinta. Det finns även 
möjlighet att förtidsrösta mellan 6-19 september 
samt att rösta via bud eller genom brevröstning. I 
nästa nummer av Tillsammans som kommer i brev-
lådan den 30 augusti, presenteras hur, var och när det 
finns möjlighet att rösta. Om du har frågor redan nu 
så går det bra att kontakta oss.
Du kan även läsa mer om olika sätt att rösta på 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

I kyrkovalet kan du rösta på de nomineringsgrup-
per som ställer upp. I nästa nummer av Tillsammans 
presenteras nomineringsgrupperna som ställer upp 
i Sala-Norrby-Möklinta pastorat och några av deras 
kandidater. 

Och i kommande val 2021 kommer dessa ställa upp 
lokalt: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Fri-
modig Kyrka, Centerpartiet och Borgerligt Alternativ.

Framtidens kyrka skapar vi tillsammans, och kyr-
kovalet är den demokratiska grunden i detta arbete. 
Det finns många sätt att engagera sig i kyrkan. Hör 
av dig om du vill veta mer. 

Herman Hallonsten, Kyrkoherde

Kyrkovalet 2021 - demokratin i centrum

Röstfördelning vid tidigare val 2017 2013

Nomineringsgrupp % Antal Mandat % Antal Mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) 41,02 722 13 37,67 466 12
Borgerligt alternativ (BorgA) 8,18 144 3 10,27 127 3
Centerpartiet (c) 40,23 708 12 40,34 499 12
FRIMODIG KYRKA (FK) 10,57 186 3 11,72 145 4

Röstredovisning
Valdeltagande: 2017: 18,92%  •  2013: 12,41%
Förändring valdeltagande: 6,51 procentenheter
Antal valdistrikt vars röster redovisats: 4 av 4
Antal röstberättigade: 9 976
Avgivna röster: 1 887
Giltiga röster: 1 760
Ogiltiga röster: 127

Församlingsexpeditionen 0224-67 54 00 • Epost: sala.pastorat@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Herman Hallonsten 073-665 54 11, herman.hallonsten@svenskakyrkan.se
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Musik i sommarkvällMusik i sommarkväll - TORSDAGAR kl 19.00

Musik

När detta nummer av Tillsammans trycks, är det inte beslutat vilka restriktioner som gäller i sommar. 
Därav kan vi inte ge några detaljer på hur det blir med årets allsång.
Om möjligt försöker vi genomföra allsång ute i stadsparkens paviljong även i år. 
Håll er gärna uppdaterade på hemsida, facebook och i Salabladet, så ni inte missar om det blir av.

Allsång i Sala stadsparkAllsång i Sala stadspark

24 juni, Kristina kyrka
Levande musik på två instrument
Daniel Litborn

Musik som lever och utvecklas - ett 
program med solomusik för cello och 
trombon framfört av Daniel Litborn. 
Variationer på folkmelodi, en av 
J S Bachs cellosviter och ett glatt humör!

22 juli, Kristina kyrka 
Musik i mindre ensembler
Bergslagens kammarsymfoniker

Bergslagens kammarsymfonikers årliga, traditionsrika 
konsertvecka bjuder på blåsensembler och solistiska inslag 
ur orkestern, från 1700-talet till nutida musik.

29 juli, Kristina kyrka 
Med en ton från medeltiden
Swartälvens Pijpare och borduner

”Swartälvens Pijpare och borduner” gästar oss på den sista 
sommarmusiken från Sockenkyrkan. Gruppen kommer från 
Lindesberg men har också anknytning till Sala.
Gruppen spelar tidig musik från medeltid och renässans.
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Musik

Musik i sommarkvällMusik i sommarkväll - TORSDAGAR kl 19.00
5 augusti, Kristina kyrka 
Musik
Helena och Ola

Med rötter i jazz och gospel samt efter timmar av lustfyllda 
jam tillsammans, ger Helena och Ola en stark musikalisk 
upplevelse. Med ett lyhört och fantastiskt svängigt samspel 
och med texter som talar på djupet, öppnar de dörren till en 
större värld. På konserten får vi både helt ny musik och ald-
rig tidigare hörda versioner av älskade psalmer. En reperto-
ar som utvecklats sedan de möttes på Skurups folkhögskola 
i början av 1990-talet.

12 augusti, Kristina kyrka 
Wilhelm Stenhammar 150 år 
Duk-Kyung Chang, piano • Ulrika Jonsson, sopran
Sara Kihlman Wibe, violin

I år är det 150 år sedan tonsättaren Wilhelm Stenhammar 
föddes. Stenhammar räknas som en av Sveriges främsta 
tonsättare genom tiderna, en sann nationalklenod. Hans 
ställning i svenskt musikliv skulle kunna jämföras med Carl 
Nielsens position i Danmark eller med Sibelius betydelse i 
den finska musiken. I egenskap av pianist och dirigent var 
Stenhammar en oerhört viktig kraft i att bygga upp det mo-
derna musiklivet i Sverige.

Duk-Kyung Chang är frilansande dirigent och pianist som 
efter universitetsstudier i Canada och Skottland sedan sju år 
bosatt Heby. Duk-Kyung är bl. a. dirigent och konstnärlig 
ledare för Nya Kammarorkestern i Uppsala (NYKO). Sara 
Kihlman Wibe är violinist och fiolpedagog vid Kultursko-
lan i Sala. Sara skriver även musik och är en del av teater-
gruppen ”teater vårvind”. Ulrika Jonsson är sedan många 
år verksam som organist här i Sala och ansvarar för musik i 
sommarkväll i Kristina kyrka.

19 augusti, Kristina kyrka 
Psalmer och Bach i jazzton
Svenska Psalmjazztrion

Svenska Psalmjazztrion är en stockholmsbaserad pianotrio 
som bildades 2005. Trion har genom åren haft som koncept 
att arrangera och improvisera över psalmer vilket mynnat 
ut i fyra tidigare skivor och ett stort antal konserter i olika 
kyrkor över landet. För att utveckla gruppen har trion på se-
nare tid tagit sig an Bachs geniala kompositioner och resul-
tatet hörs på gruppens senaste skiva Vol 5: Bach, inspelad i 
legendariska Atlantisstudion. På sommarens konsert i Sala 
kommer utöver några psalmer framför allt musik av Bach 
från denna skiva att framföras.
Svenska Psalmjazztrion består av Jonathan Fritzén-piano, 
Martin Östholm-bas och Niklas Bodin-trummor.



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

SOMMARTIDER v. 22-34: Måndag-fredag kl 10.00-12.00
Adress: Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 SALA Hemsidan: www.svenskakyrkan.se/sala
E-post: 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
Inga Lena Paulsson, församl.pedagog ..... 67 54 42
ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se
Tobias Karlsson, assistent ...................... 67 54 43
tobias.s.karlsson@svenskakyrkan.se
Nina Jonsson, förskollärare ..................... 67 54 44
nina.jonsson2@svenskakyrkan.se 
Victoria Ulander, assistent ...................... 67 54 45
victoria.ulander@svenskakyrkan.se
Bibbi Muanglat, ung resurs.................vxl 67 54 00
wiphanee.muanglat@svenskakyrkan.se
Qla Zetterberg, pedagog .....................vxl 67 54 00
qla.zetterberg@svenskakyrkan.se

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

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
Jens Holmqvist, vik. komminister ............. 67 54 15
jens.holmqvist@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

Eva Axelsson ......................................... 67 54 21
eva.axelsson@svenskakyrkan.se
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