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Ord till dig

Önskar du swisha en gåva till  
Sala-Norrby-Möklinta pastorat:
123 417 0197

Sara Kjellerhag, prästFoto: Kenneth Friberg

När man mister någon som man va-
rit med nästan varje dag saknar man 
den personen hela tiden. 

När jag skriver detta har jag nyligen 
förrättat begravning, firat student, lett 
en vigsel och gråtit in sommarlovet 
på en annorlunda skolavslutning i 
Möklinta kyrka. Samtidigt har jag 
följt talgoxarna utanför fönstret och deras ungar som precis har 
lärt sig flyga. Mitt i en tid då jag håller armlängds avstånd till 
mina medmänniskor och många jag möter har inte fått en kram 
på två, tre månader. Samtidigt pratas det om Människovärdet. 
I Människovärdet finns det ett krav på respekt och rättvisa 
mellan människor.

 Finns det någon mening med att leva i den här tiden? Finns 
det någon ljusnande framtid? Jag funderar över vad som händer 
med någon som förlorar sin livskamrat? En del går under av 
sorgen. De ser ingen mening med att fortsätta leva, att skapa 
något nytt. Fast de flesta reser sig, går vidare och vågar byg-
ga något nytt med helt nya förutsättningar. Det är så vi måste 
tänka, att spelreglerna och förutsättningarna för livet på jorden 
ändras och vi måste vara tillräckligt modiga för att våga bygga 
något nytt på det. 

Det handlar inte bara om mig utan om att skapa en trygghet 
för mina barn och kommande generationer. För att orka leva 
vidare är jag tvungen att spela efter nya regler och med nya 
förutsättningar.

Det är det vi kallar resiliens…det var det Noa fick vara med 
om när arken strandade på Ararat och allt liv som fanns i arken 
skulle ut i den världen som hade legat under vatten. Spelreg-
lerna och förutsättningarna hade ändrats. Noa var tillräckligt 
modig för att skapa något nytt!

Ekologisk resiliens kan handla om hur en skog klarar av en 
brand, eller hur ett samhälle klara av en naturkatastrof. Skogs-
brand har vi sett på nära håll och varje gång vi känner brandrö-
ken händer något med oss. Men vi vet också att livet kommer 
tillbaka på nytt där allt var nerbränt. 

Om vi inte går under av coronakrisen så hotar snart klimatkri-
sen på allvar. Vågar vi som Noa skapa något nytt? 

Så tänker jag på Jesus. Jesus på korset. Judarnas kung! Kung-
en som gick från död till liv. Spelreglerna och förutsättningarna 
ändrades och de som följde Jesus var tillräckligt modiga för att 
bygga den första kristna kyrkan. Det är ju Resiliens. De trodde att 
Jesus skulle vara som en vanlig kung. Men Gud ville nåt annat.

Gud vill liv och vi får vara med när spelreglerna och för-
utsättningarna för livet på jorden ändras och vi måste vara 
tillräckligt modiga för att våga bygga något nytt på det. Liv ur 
död … visst är det resiliens. Och Människovärdet bevaras. Det 
var det som fick mina tårar att trillade nerför kinderna på skol-
avslutningen. Barnen sjöng: ”Vi ska ta över världen. Vi ska bli 
stora. Vi ska bli mäktiga, ha ha och vi ska göra jorden hel. Ja vi 
ska göra vattnet rent och vi ska aldrig skada varandra mer.”

Barnen vågar tro på framtiden. 
Gör du?
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Coronaviruset Covid -19 - information
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Vaktmästare
Vi välkomnar Josefin Karlsson

Josefin har arbetat i vårt pastorat 
med olika uppgifter inom kyrkogård 
och vaktmästeri sedan 2016 och är 
sedan maj 2019 kyrkvaktmästare i 
Norrby kyrka. Till Svenska kyrkan 
kommer hon med erfarenheter som 
flygplatstekniker och lastbilschaufför. 

Josefin uppskattar variationen i yrket, att få 
arbeta med omsorg om både kyrkan och kyrkogår-
den samt de människor som kommer till kyrkan. 
Särskilt givande tycker hon att arbetet med begrav-
ningar är, att få bidra till ett fint avsked. 

Välkommen Josefin!

Program kan komma att ändras 
Vi har i detta nummer av Tillsammans tagit med det vi 

i dagsläget planerar att genomföra. Men i ”coronatider” 
har vi lärt oss att mycket kan ändras och med kort varsel. 
Därför reserverar vi oss för ändringar i våra program. 
Enklast håller du dig uppdaterad på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/pastorat 
och på vår facebook: 
www.facebook.com/Salapastorat 
Det går också bra att ringa oss på 0224-67 54 00 
mån-ons, fre kl 10.00-12.00, tors kl 13.00-15.00 
eller maila oss: sala.pastorat@svenskakyrkan.se

Covid-19, hur påverkar det våra verksamheter?
Vi har som alla andra försökt minimera smittspridning, 

bl a genom att uppmana till att stanna hemma och följa 
oss hemifrån. I detta nummer av Tillsammans saknas 
uppgifter om några verksamheter som vi alltid har med i 
vårt program.
Vi gör uppehåll tills vidare med:
• Soppluncher, Sala och Möklinta
• Café Ljuspunkten • Syföreningar 
• Mitt på dagen-träffar • Öppen ateljé i Norrby
• Även större samlingar i samband med några av 
våra gudstjänster. 

Så fort restriktioner hävs om att vi får vara högst 50 
personer eller att människor som tillhör riskgrupper kan 
börja träffas igen så planerar vi att starta upp de verksam-
heterna igen och meddelar det via vår hemsida, månads-
blad och annonsen i Salabladet.

Ensamhet och Coronaviruset Covid-19
Många som är äldre och ensamma och i behov av om-

sorg och stöd har blivit isolerade. Kyrkor som är vana vid 
att både bjuda in till gemenskap och göra hembesök har 
också utmanats i att ställa om och försöka erbjuda alter-
nativ. Och det har varit viktigt även för oss i Sala-Norr-
by-Möklinta pastorat, för i centrum för vår tro finns just 
gemenskapen, övertygelsen att kärleken är störst och en 
längtan efter att få ställa upp för varandra när vi känner 

oss ensamma. Och vi vet att det är många enskilda indi-
vider som också gjort stora insatser för andra. Här följer 
några exempel på hur vi har ställt om och bjudit in eller 
hållit kontakt: 

Gudstjänst och andakt
Vi har livesänt varje söndag klockan 11.00 från Kristina 

kyrka via vårt facebook-konto. Under våren och somma-
ren sände vi också helgsmålsböner kl. 18.00 på lördagar. 
Och under sommaren har vi bjudit in till andakter utom-
hus vid Mikaelsgården och Kristina kyrka. 

Musik och sång
Den populära lunchmusiken på onsdagar kl. 12.00 live-

sänder vi också via facebook och konserterna går även att 
se i efterhand. I juni introducerades ”Trall på trallen” och 
”Trall på trappen”, sångstunder i Sala och Möklinta. Och 
under sommaren har vi även sänt ”Musik i sommarkväll”. 

Telefon och kontakt
Vi har ringt runt till många som brukar besöka våra 

verksamheter. Vi har också själva eller genom kommu-
nens och regionens insatser hjälpt till med inköp och 
medicinutdelning. Under våren och sommaren har vi haft 
en telefonlinje öppen med präst eller diakon och vi har 
haft utökade öppettider i våra kyrkor. Många har kommit 
för att tända ljus och be. 

Om du har idéer på vad vi kan göra för att minska en-
samhet och bidra till gemenskap så vill vi att du ringer 
till kyrkoherde Herman på 073-665 54 11 eller maila: 
herman.hallonsten@svenskakyrkan.se 

Kärlek och Coronaviruset Covid-19
Det är inte bara virus som smittar. TRO, HOPP 
& KÄRLEK är också smittsamt. Vi längtar efter att få 
fritt mötas igen, samtala, dricka kaffe tillsammans samt 
sjunga och dela bröd och vin. I väntan på detta får vi upp-
muntra varandra att hoppas och tro, så vi håller ut. 

”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och 
störst av dem är kärleken.” (1 Kor 13:13)

Herman Hallonsten, kyrkoherde



-  4 -

Internationella arbetet

Genom ACT Svenska kyrkan får vi mycket 
kunskap från vänner runt om i världen hur 
Coronaviruset Covid-19 har drabbat andra. 
Ökad hunger 

FN varnar för att hungern kommer att öka drama-
tiskt, särskilt som vi redan innan coronakrisen var vi 
på väg in i det värsta humanitära krisåret sedan andra 
världskriget.
ACT Svenska kyrkans polischef Eva Ekelund: 

- Det är precis som FN säger, en perfekt storm som 
blåser upp. Jag är otroligt imponerad över hur våra 
samarbetsorganisationer ställer om och finner lösning-
ar på helt nya situationer. Men jag oroas för att resur-
serna inte på långa vägar kommer täcka behoven.
Sociala och ekonomiska effekter

Corona pandemin leder också till ökad fattigdom. 
Från Filippinerna larmar våra samarbetspartner om 
hur karantän och utegångsförbud underlättar och 
ökar övergrepp mot barn som lever i utsatthet. Sam-
arbetspartner i Indien berättar om hur de stödjer ut-
satta människor i den kaotiska situation som uppstått 
sedan karantän införts och lett till massutvandring 
till landsbygden.

Barn och ungdomar
Barn och ungdomar är inte riskgrupper, men påver-

kas ändå starkt av coronakrisen. Mental och exis-
tentiell hälsa, diskriminering, våld i nära relationer, 
sexuellt utnyttjande samt migration och flyktingkris 
är några frågor som ACT-alliansens ungdomsnätverk 
pekar på som negativa effekter.
Globalt klimatarbete

Vid klimattoppmötet i Madrid i december anslöt 
sig Sverige till en pakt för mer ambitiös klimatan-
passning – inte minst i världens fattigaste och mest 
utsatta områden. Coronakrisen får inte göra att vi 
glömmer pakten från Madrid. De fattigaste länder-
na behöver nu hjälp mer än någonsin. En viktig del 
av pakten från Madrid är att säkerställa att 70 % av 
klimatstödet ska komma lokala samhällen till gagn – 
idag är siffran ca 10%.
Vad kan vi göra i Sala?

Vi kan hålla oss informerade och sprida kunskap 
om de globala frågorna. Hos oss i Svenska kyrkan 
kan man engagera sig i internationella gruppen. Och 
– vi är själva en del av världen, och kan fortsätta på 
hemmaplan att säkerställa att det råder rättvisa, fred, 
vänskap och jämställdhet hos oss samt arbeta för att 
vårt hörn av världen ska ha en bra miljö och vara ett 
hållbart hem för våra barn och ungdomar. 

Svenska kyrkans arbete med internationell 
diakoni, solidaritet och med bistånd heter 
ACT – Action by Churches Together. 

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tu-
sentals frivilliga arbetar ACT Svenska kyrkan lång-
siktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och 
agerar snabbt när katastrofen inträffar. Under 2019 
genomförde ACT Svenskakyrkan 29 katastrofinsat-
ser i 19 länder samt långsiktigt utvecklingsarbete i 
25 länder. Tillsammans gör vi skillnad! 

I internationella gruppen ordnar vi aktiviteter, 
samlar in pengar till Svenska kyrkans olika projekt i 
världen och ger av vår tid och kraft för att vara med 
och forma en bättre och rättvisare värld. 
Vill du vara med och hjälpa till i den 
internationella gruppen, kontakta:
Diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21
Epost: eva.axelsson@svenskakyrkan.se

Internationella gruppen ACT
- Välkommen att engagera dig!

Corona i världen – hur har andra drabbbats?

Gult = katastrofinsatser
Blått = långsiktigt utvecklingsarbete



Internationella arbetet

September månad har under många år haft fokus 
på diakoni i kyrkorna. Förra året var temat psykisk 
ohälsa. Från och med i år lanseras ett årligt tema , så 
kallat Diakonifokus, inom det diakonala arbetet för 
2020 och 2021 blir temat Ensamhet. 

Hos oss i Sala Norrby Möklinta pastorat inleder vi 
detta på diakonins dag:
Söndag 6 september kl 11.00
Kristina kyrka

Välkomna att vara med eller att följa oss via face-
book: www.facebook.com/Salapastorat, särskilt om 
restriktionerna om högst 50 personer ligger kvar. Se 
även vår hemsida för programmet den 6 september: 
www.svenskakyrkan.se/pastorat 

Ensamhet – både svårt och ibland viktigt
I Sverige betonar vi starkt människans individuella 

sida och värnar den privata sfären. Vi har länge haft 
ett starkt skydd för individens rättigheter, och samti-
digt upplever många en stor ensamhet. I en del andra 
länder blir människor inte utelämnade till ensamhet, 
och samtidigt kan det innebära kränkningar av det 
egna utrymmet och ens rättigheter. Oavsett så har de 

flesta av oss behov av både integritet och samtidigt 
gemenskap och nära relationer i våra liv.

Under många år har vi nu diskuterat den utbredda 
ensamheten i Sverige, inte minst bland äldre och i de 
stora städerna. Coronaviruset Covid-19 har dessutom 
förstärkt denna ensamhet för många. Det kan finnas 
flera orsaker till att vi hamnar i ofrivillig ensamhet, 
till exempel förlust av en livspartner, pensionering, 
sjukdom eller arbetslöshet. Upplevelsen av ofrivillig 
ensamhet får ofta existentiella dimensioner där vi 
funderar över de stora livsfrågorna kring mening och 
sammanhang. 

Gemenskap som svar på ofrivillig ensamhet
När vi upplever en existentiell känsla av ensam-

het så är botemedlet för de flesta gemenskap. Det 
är detta som kyrkorna ska vara bra på att förstå och 
erbjuda med både öppna träffar och möjlighet till 
fördjupning genom samtal, sång och andakt. 

Nu sätter vi ljus på temat Ensamhet. Håll utkik 
efter vad vi kommer att erbjuda av gemenskap och 
fördjupning kring detta tema och välkomna den 6 
september kl 11.00. 

Herman Hallonsten

Diakonifokus: Ensamhet

Kyrkorna i världen har under 2000 år funnits i ett 
globalt nätverk som vi kallar för den världsvida kyr-
kan. Inom den har kyrkorna alltid samarbetat kring 
frågor som handlar om rättvisa, jämlikhet, jämställd-
het och miljö. I den världsvida kyrkan är vi i Sala 
vänner med människor i Mocambique som arbetar 
för att barn som lever på soptippen Hulene Dump i 
Maputo ska få ett värdigt liv, komma ur fattigdom 
och få möjlighet till utbildning. 

Projektet heter Hope Rescue och erbjuder barnen 
samt familjer stöd i barnens skolgång och hjälp med 
hälso- och sjukvård. De får också hjälp att ord-
na personbevis till barnen. Det är viktigt, för utan 
id-handlingar så kan man inte få tillgång ens till de 
få rättigheter man har i Mocambique.

För två år sedan var två unga kvinnor från Svenska 
kyrkan i Sala, Andrea Stålberg och Josefine Ner-
gård, volontärer i projektet under några månader. 
Genom Västerås stift kan man som ung ansöka om 
att få vara volontär i Mocambique eller i ett annat 
land på södra halvklotet. Efter volontärtiden har 
Andrea och Josefine berättat i Sverige om arbetet på 
soptippen och samlat in pengar. Det stora målet är 

att kunna bygga ett eget hus för projektet dit barnen 
kan komma. För det krävs minst 200 000 kronor. För 
sina insatser fick de i maj 2020 Karl Cederkvist-sti-
pendiet som delas ut av biskopen i Västerås. Grattis 
Andrea och Josefine!

Under sommaren 2020 och vid många tillfällen un-
der året låter vi i Svenska kyrkan små inkomster från 
kaffekalas och kollekter gå till projektet. Barns hälsa 
och utbildning är viktiga frågor för oss alla, även 
när barnen bor långt borta. Om du vill veta mer eller 
komma i kontakt med Andrea och Josefine så hör av 
dig till Eva Axelsson 0224-67 54 21 eller via epost: 
eva.axelsson@svenskakyrkan.se

Vill du stötta Hope Rescue? Swisha ditt bidrag till 
Svenska Kyrkans Unga på: 1232058642 
Märk betalningen med ”HUS”.

Hope Rescue i Maputo
- Svenska kyrkans vänprojekt i Mocambique



UNGDOMSGRUPPER i Mikaelsgården  -  Kom och var med!
Ungdomsgrupp 20+ 
Öppen verksamhet
Måndagar kl. 18.00-21.00, i Mikaelsgården, Sala
En öppen grupp för dig som är 20 år och uppåt. Ingen gräns 
uppåt så kom om du vill vara med i en härlig gemenskap. 
Vi träffas och spelar spel, fikar, gör utflykter och annat roligt. 
Startar igen 7/9.

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

Ungdomskvällar 
Öppen verksamhet 
Onsdagar kl. 18.00-21.00 i Mikaelsgården, Sala 
På ungdomskvällarna kan du komma och bara vara i kyrkan. 
Vi träffas, samtalar och har kul tillsammans. Det blir oftast 
öppna ungdomskvällar och ibland gör vi temakvällar. Varje kväll 
finns det möjlighet till enkelt fika med te och smörgås m.m. Vi 
inleder våra ungdomskvällar med att gå på mässan i Kristina 
kyrka kl. 18.00. Därefter går vi över till Mikaelsgården.

Ålder: från 14 år och uppåt. 
Startar igen 9/9.

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

Club (7) Seven 
Club7 är en grupp för dig som går i åk 7. 
Torsdagar, kl 15.30-17.30, i Mikaelsgården, Sala.
Vi kommer att ha varierande aktiviteter och det bygger på
att du själv är med och planerar aktiviteterna. 

Är du intresserad och nyfiken på denna grupp så 
hör av dig eller anmäl dig så får du veta mer.
Startar igen 10/9.

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

Vägkyrkan 2020Tillbakablick.....
Årets vägkyrka har bemannats enbart av personal samt 

med något kortare tids kaffeservering. Eftersom begräns-
ningar råder i resande har inga utländska turister besökt 
kyrkan men flera ”svemester”-firare från andra orter i 
landet har vi haft. 
Torsdagarnas andakter har varit välbesökta och stäm-

ningen gemytlig. 
Flerspråkigt material om kyrkans historia och symbol-

förklaringar har funnits att tillgå. Ett bildmaterial med 
förstorade detaljer i kyrkorummet, ”bildjakten” har rönt 
intresse bland både äldre och yngre besökare.
Vackra altarblommor, odlade i Norrby, har funnits i kyr-

kan.
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Vägkyrkan 2020

Följ oss digitalt

Hemsida och Facebook
Angående Coronaviruset Covid-19, så följer vi 
utveckling och beslut som kommer. Är det fortsatt 
maxantal, så är det ”först till kvarn” som gäller.

Och om det är fortsatta restriktioner så ser vi gärna att 
ni följer oss hemifrån för att minska smittspridning. 

Vi kommer inför varje söndagsgudstjänst att lägga 
upp vår agenda på hemsidan. Finns också att hämta 
i postlåda utanför Mikaelsgården. Vissa tillfällen 
kommer också att sändas digitalt på facebook, flödet 
syns även på vår hemsida.

Facebook
Vår facebooksida: 
www.facebook.com/Salapastorat
Här kan du följa oss vare sig om 
du har ett facebook-konto eller ej.
Om du inte har eget facebookkonto, kommer 
troligen frågan upp ”Logga in” eller ”Skapa konto” 
- ignorera det, du kan scrolla på sidan ändå. Kommer 
ruta upp mitt i skärmen, klicka på den lilla texten 
”Inte nu”, så försvinner den.

Livesändningar på facebook startar inte förrän det 
klockslag som är angivet att det ska starta. Ibland kan 
det skilja någon minut, beroende på när de i kyrkan 
startar sändningen. Vill man se det i efterhand så går 
det bra, det ligger kvar i facebookflödet.

Du kan också se vårt facebookflöde på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/sala
Du får scrolla ner en bit, så hittar du rutan som visar 
det vi lagt upp på facebook. Till höger om bildrutan 
kan du även scrolla för att se tidigare händelser.

Hemsida
Vår hemsida uppdateras kontinuerligt. Här kan du 
hitta aktuellt månadsblad. Vi puffar också för vad 
som är på gång hos oss men det kan också finnas 
information om något med kort varsel blivit inställt. 

Vi lägger upp söndagens gudstjänstagenda här och vi 
informerar också om vad som sänds digitalt. 
Då vi redan nu har en del av vår verksamhet som tar 
paus, så kan vi också välja att öppna upp grupper om 
restriktionerna förändras. Även det meddelar vi då 
på vår hemsida. Så med andra ord - här kan du hålla 
dig uppdaterad! www.svenskakyrkan.se/sala

Om du vill se vårt facebookflöde men inte vill gå till 
en facebooksida, så kan du se det även på vår hemsi-
da. Om du går in på www.svenskakyrkan.se/sala och 
scrollar ner en bit, så hittar du det.

Månadsblad
Vårt månadsblad innehåller de aktiviteter vi har 
under kommande månad. Här kan du hålla dig upp-
daterad på vad som händer och ibland kanske det är 
något man behöver anmäla sig till, då finns informa-
tionen där.

Vårt månadsblad lägger vi också upp som en läsbar 
pdf på vår hemsida. Där kan man läsa eller skriva ut 
om man har tillgång till en skrivare.

Månadsbladet finns också att hämta på församlings-
expeditionen, i våra kyrkor och församlingshem.

Det går också bra att prenumerera på månadsbladet, 
det är kostnadsfritt. Du väljer själv om du vill ha det 
via mail eller per brev. Vill du börja prenumerera så 
kontakta Församlingsexpeditionen 0224-67 54 00, 
måndag-onsdag och fredag kl 10.00-12.00, torsdag 
kl 13.00-15.00. Eller så mailar du oss på:  
sala.pastorat@svenskakyrkan.se

”Hur funkar det?”
”Månadsblad 

- vad är det?”
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Stilla dagar

Finska gruppen
Vi träffas som vanligt i Schwerinrummet på 
Mikaelsgården, kl 12.30.
Tisdagar: 25/8, 15/9, 6/10, 27/10, 17/11 och 8/12. 
Mässa i Kristina kyrka söndag 4/10 kl 16.00. 
Kaffe från kl 15.00.
Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna. 
Våren 2021 börjar vi 12/1.

Den 26/9 och 21/11 kl.10.00-16.00 har vi 
”Stilla dagar” i Norrby. Vi delar tystnaden 
tillsammans, äter mat till lugn musik, mediterar, 
målar, skriver, läser eller bara vilar. 
Dagen inleds och avslutas med en enkel meditation. 
Fika står framme hela dagen. 
Möjlighet till enskilt samtal finns. 

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

Notiser Notiser

Möklinta
I samband med gudstjänst i Möklinta kyrka 
finns möjlighet att träffa diakon/präst för kortare 
samtal. Eller boka tid för samtal.

Ikonmålning i Norrby
Vid denna tidnings pressläggning vet vi ej hur 
”corona-läget” ser ut. Ev. frågor och mer informa-
tion, ring Östen Berger tel. 070-811 46 95

Hjälp med skolarbetet
Language café

Onsdagar kl 13.00-15.00 i Mikaelsgården 
Vi har tre utbildade lärare med bred kompetens på 
plats varje onsdag under terminerna. Har du böcker 
och uppgifter så ta med dem. För dig som vill träna på 
svenska så har vi böcker. Alla är välkomna att 
delta utan kostnad. Start 2/9.
Vi bjuder på enklare fika.  
Kontaktperson:
Eva Axelsson 
0224-67 54 21

Liv & Djup

Kom när

du kan!

Kreativa bibelsamtal, 
helig dans och meditation. 
Vi håller till i Klockargårdens 
stora sal, Norrby, torsdagar 
jämna veckor kl.14.00-15.30. 
För info: Inga-Lill Modin 
073-66 55 417 
Vi följer information och beslut som 

kommer och håller avstånd.

Besöksgrupp på fängelset
Vill du vara med?
För att delta i besöksverksamheten ska man ha 
fyllt 23 år, kunna göra sig förstådd på och förstå 
svenska, låta sig kontrolleras i polisregistret och 
få en säkerhetsgenomgång. 

Besöken sker på lördagseftermiddagar, plane-
ring görs terminsvis och man bestämmer själv 
hur ofta man är med. 

Kontakt
Ann-Christin Salomonsson
Epost
ann-christin.salomonsson@svenskakyrkan.se
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Frigörande Dans i medveten närvaro
27/9 & 22/11 kl 13.00-16.00 i Klockargården, Norrby

Notiser

Mindfulness
Genom medveten närvaro i kroppen lär vi oss att respektera våra 
begränsningar och att glädjas åt möjligheterna. Dansens fria rörelser 
inbjuder till att hitta nya möjligheter och att komma ur gamla vane-
mönster, vår autopilot. Vi blir mer uppmärksamma på det som är 
just nu bortom tankarnas ofta begränsande idéer och föreställningar. 
Värdefulla verktyg att ha med i vardagen. Dansen kan lösa upp 
spänningar och blockeringar i kroppen och effektivt reducera stress.

Muskler och leder blir mjukare
Flödet i kroppen kommer igång och det främjar hälsan. Dansen väck-
er livsenergin! Att få landa ”hemma” i sin kropp upplevs ofta som en 
välkommen och välbehövlig paus i den prestationsfyllda vardagen.
En paus som ger utrymme för reflektion och en stunds vila i dig 
själv. Är en god investering. Passet avslutas med avslappning.

Alla kan dansa Frigörande Dans
Ålder, etnicitet, rörelseförmåga eller kön spelar ingen roll.
Ingen förkunskap krävs. Inga steg att lära, ingen hemläxa, inget 
rätt eller fel. Man kan dansa stående, sittande eller liggande.

Välkommen!    Mimmi Tollerup, utbildad dansinspiratör

Kort beskrivning:
Den Frigörande Dansen är en metod att motionera såväl kroppen som själen. En guidad meditation med kravlösa, 
fria rörelser utifrån Dina behov och Din förmåga. Vi övar oss att lyssna inåt till det som är, JUST NU. Och att 
acceptera det. Med hjälp av enkla guidade övningar till inspirerande musik från hela världen fokuserar vi på olika 
delar av kroppen och hjälper på så vis våra tankar att sakta ner och flytta från ”knoppen” ner i kroppen.

Anmälan krävs, senast
veckan innan respektive tillfälle.

Avgift: 100 kr 
betalas på plats.
Anmälan & info:

Inga-Lill Modin 073-66 55 417
inga-lill.modin@svenskakyrkan.se

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 och ingen kan i egentlig 
mening dela den.

Vi brukar träffas i grupp men under rådande om-
ständigheter (Covid-19) så kan vi endast erbjuda 
enskilda samtal.

Känner Du att det är något du önskar?

Kontakta oss!

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

Jens Holmqvist, präst, 0224-67 54 15 
jens.holmqvist@svenskakyrkan.se

Under kulturarvsdagen den 13 september kl 14.00-16.00 är du inbjuden till 
Sala sockenkyrka med konst från vikingatid och framåt. Berömd för sina tak-
målningar av Albertus Pictor. En eftermiddag i Sockenkyrkan med korta guid-
ningar om kyrkans konst och bilder. Målarverkstad för barn och lekfulla vuxna 
med inspiration från runsten, takmålningar och konstverk, för den som önskar 
går det utmärkt att ha picknick i gröngräset och komma och gå som du vill. 
En musikandakt avslutar eftermiddagen kl. 16.00 för den som vill ha ord 
och musik till alla bilder.

När väggarna berättar - 13 sept. kl 14.00
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Kalendarium

AUGUSTI 
Torsdag 27/8
14:00 Mässa i Kristina kyrka. Fika efter gudstjänsten.

Fredag 28/8
18:00 Regnbågsgudstjänst i Kristina kyrka.

Söndag 30/8 12 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka. Sista söndagen i 
augusti uppmärksammar vi fängelsesjälavården och 
Salberga. Vi samlas till bön för alla som frihetsberö-
vats, deras offer och anhöriga samt personal. 
16:00 Mässa med musik, Norrby kyrka. Anna Karin 
Ander Glöde & Bengt Kyllinge.

SEPTEMBER 
Söndag 6/9 13 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka. Diakonins dag. 
Tema: Medmänniskan. Diakonifokus: Ensamhet.
18:00 Lovsångsmässa i Kristina kyrka.

Tisdag 8/9
18:00 Mässa i Möklinta kyrka.

Söndag 13/9 14 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.
16:00 Musikandakt i Sockenkyrkan. ”När väggarna 
berättar”, se sid 9.

Söndag 20/9 15 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka. Sång av 
Västmanlands-Dala nationskör från Uppsala.

Tisdag 22/9
18:00 Mässa i Möklinta kyrka.

Söndag 27/9 16 e. tref.
11:00 Högmässa med SMÅ och stora i Kristina 
kyrka. Kristina Barnkör & Juniorkör. Utdelning av  
barnens bibel för alla 4-åringar.
16:00 Musikgudstjänst i Norrby kyrka. Kristina Vo-
kalensemble, Ulrika Jonsson. 

OKTOBER 
Söndag 4/10 Den helige Mikaels dag
11:00 Högmässa i Kristina kyrka. Sala Ungdomskör.
11:00 Gudstjänst med SMÅ och stora i Möklinta 
kyrka med fest i trädgården.
16:00 Finsk mässa i Kristina kyrka, Emma Sihvola. 
Kaffe i kyrkan från kl 15.00.

Tisdag 6/10
18:00 Mässa i Möklinta kyrka.

Söndag 11/10 Tacksägelsedagen
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.
18:00 Höstkonsert med Kristina Kammarkör. Diri-
gent Ulrika Jonsson. Fri entré. Se sid 18.

Söndag 18/10 19 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.
18:00 Konsert med Sonja Aldén samt pastoratets 
junior- & ungdomskörer. Se sid 19.

Tisdag 20/10
18:00 Mässa i Möklinta kyrka. Möklinta vuxenkör.

Söndag 25/10 20 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka. Möklinta vuxenkör.
18:00 Lovsångsmässa i Kristina kyrka.

ALLHELGONAHELGEN
Fredag 30/10
Norrby kyrka
10.00-16.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
Nya kyrkogården
13.00-16.00 Fika på Nya kyrkogården.
Sockenkyrkan
13.00-16.00 Fika på Sockenkyrkogården.

NOVEMBER 
Lördag 31/10 Alla helgons dag

Kristina kyrka
12.00-16.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
12.00 Stilla orgelmusik, Andreas Forsberg.
14.00 Stilla orgelmusik, Andreas Forsberg. 
Nya kyrkogården
12.00-19.00 Fika på Nya kyrkogården.
Gravkapellet
15.00 Stilla orgelmusik, Andreas Forsberg.
16.00 Andakt.
Möklinta kyrka och Dahlgrensrummet
11.00-15.00 Öppen kyrka. Kaffeservering i 
Dahlgrenrummet av syföreningen.
15:00 Minnesgudstjänst i kyrkan. Malin Trast,
flöjt och Ulrika Jonsson, orgel/piano.
Norrby kyrka
15.00-19.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
18:00 Minnesgudstjänst med ljuständning 
och musik. Bengt Kyllinge, saxofon.
Sockenkyrkan
12.00-19.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
18:00 Gudstjänst. Sockenkören.

Söndag 1/11 Sönd. e. alla helgons dag

Kristina kyrka
11:00 Högmässa.
18:00 Minnesgudstjänst med ljuständning.
Malin trast, flöjt och Ulrika Jonsson, 
orgel/piano.

Obs!
Se även 

ruta här till 
höger.
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Kalendarium

Varje vecka i Kristina kyrka

ONSDAGAR
18.00 Veckomässa  OBS! ny tid.

TORSDAGAR
08.30 Morgonmässa.

Med reservation för ändringar! Uppdaterad info finner du i våra månadsblad som kan hämtas i kyrkor, församlingshem 
och på receptionen. Du kan också prenumerera på dessa och få dem till din mail eller per post. De finns också att läsa på vår 
hemsida: www.svenskakyrkan.se/sala

Under allhelgonatiden sprider sig ljusen på våra kyr-
kogårdar. Det blir alltid ett skönt avbrott när höstmörkret 
står tätt och träden har fällt sina löv. Att få minnas och 
lära från de avlidnas livsberättelser är så viktigt – att dela 
minnen med nära och kära.

I den kristna traditionen har det alltid varit naturligt att 
fira och minnas livsberättelserna hos dem som inte längre 
finns bland oss. I den tidiga kyrkan tilldelade man därför 
varje dag till ett specifikt helgon, men snart nog upptäck-
te man att året har sina begränsningar och antalet dagar 
skulle snabbt ta slut.

Därför införde man en helg för ”alla helgon”. I vår 
tradition har vi namnsdagar fördelade under hela året och 
dessutom infört begreppet ”alla själars dag”. På det viset 
inkluderas alla människor i en och samma helg. Där får 
vi tillsammans med nära och kära minnas och berätta om 
alla dem vi idag saknar. Så hålls berättelserna vid liv och 
vi tänder ljus som tränger undan mörkret.

I Sala-Norrby-Möklinta pastorat firar vi helgen genom 
öppna kyrkor och möjlighet till både kaffestunder och 
samtal. Diakoner, präster och vaktmästare finns närvaran-
de vid olika tider och dagar kring de olika kyrkogårdarna. 
För vidare information - se kalendariet sid 10.

Fira Allhelgona tillsammans

Tisdag 3/11
18:00 Mässa i Möklinta kyrka.

Lördag 7/11
15.00 Musikalen ”Fia med knuff” i Möklinta kyrka. 
Se sid 19.

Söndag 8/11 22 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka. Sångare ur 
Kristina Kammarkör.

Söndag 15/11 Sönd. f. domssöndagen
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.

Tisdag 17/11
18:00 Mässa i Möklinta kyrka.

Söndag 22/11 Domssöndagen
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.
Kristoffer Dahlqvist  

OBS! Allhelgona
Angående tiderna för minnesgudstjänster under allhelgona, så kan dessa tider komma att ändras eller 
kompletteras. Kvarstår restriktioner för max antal besökare i samband med Covid-19, så kan minnes-
gudstjänsterna behöva delas upp på flera platser och tider.
Håll dig uppdaterad i våra månadsblad, annons i Salabladet och på vår hemsida.
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Barn och familj

Höstens 
SMÅ och stora gudstjänster
27 september 
kl 11.00 Kristina kyrka 

4 oktober 
kl 11.00 Möklinta kyrka 

Grupptider
Mikaelsgården
Öppen verksamhet ”Fröet” - sång och lek
0-5 år, barn- och föräldragrupp (äldre syskon givetvis välkomna)
Måndagar kl. 13.00-15.00 Ny tid!
Tisdagar kl 09.30-11.30 
Se olika teman i den vänstra spalten.
Fredagar kl 09.30-11.30

Öppen verksamhet ”Småbarnsrytmik”
0-5 år, barn- och föräldragrupp
Onsdagar kl 09.30-11.30

Miniorer F - åk 3
Måndagar kl 15.30-17.00

Juniorer åk 4 - åk 6
Onsdagar kl 15.30-17.00

Sockenstugan
Miniorer F - åk 3
Torsdagar kl 15.30-17.00

Möklinta, Prästgården
Öppen verksamhet ”Fröet” - sång och lek
0-5 år, barn- och föräldragrupp (äldre syskon givetvis välkomna)
Måndagar kl. 13.00-14.30 Nytt!
Miniorer F - åk 3
Måndagar 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 börjar vecka 36.
Miniorer och juniorer börjar vecka 37.

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

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

NYHETER PÅ FRÖET!

Förstärkning på Fröet
Från och med terminsstarten på Fröet kommer 
diakon Marie Obrovac att finnas med på måndagar, 
kl.13.00-15.00
Som diakon möter Marie i sin var-
dag, enskilda och familjer och finns 
nu där för dig som förälder för sam-
tal och stöd. ”Ingenting är för litet, 
ingenting är för stort.”

Fröets tema-tisdagar under hösten
Vid flera tillfällen besöker BVC Achima Care och 
Sala stadsbibliotek oss och tar upp olika teman.
Vi räknar med att barnen som vanligt är med under 
dessa samlingar. Temat blir istället för sångstunden.

Vid tre tillfällen träffas vi i Kristina kyrkan kl.09.30 
med sångstund kl.10.00, med förstärkning av präst, 
Herman Hallonsten och musiker Anna-Karin Ander 
Glöde. Sedan går vi till Mikaelsgården för lek och 
fika.

September
  8/9 BVC talar om kost.
22/9 Bibliotekets boktips och sagostund.
29/9 Sångstund i Kristina kyrka

Oktober
  6/10 Biblioteket samtalar kring vikten av att 
 läsa högt för barn.
13/10 BVC talar om sömn.
20/10 Sångstund i Kristina kyrka 
27/10 Bokbussen på besök, under läslovet v. 44. 

November
10/11 Bibliotekets boktips och sagostund. 
17/11 Sångstund i Kristina kyrka
24/11 BVC har öppen frågestund.

Denna höst
Denna höst har vi ibland möjlighet att vara i 
Mikaelsgårdens ”Stora salen” eller i Kristina kyrka 
för sångstunder, lek och tematräffar.
Så då har vi gott om plats!

Konfirmation
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Dagkollo i Sockenstugan
Under två varma sommarveckor i juni, har sammanlagt 39 barn 

varit på dagkollo i Sockenstugan. Vi har bl.a. lekt, pysslat, grillat, 
haft dagens tävling, musikquize, körsång och träffat nya och gamla 
kompisar. En dag gjorde vi en heldagsutflykt till Klockargården i 
Norrby och anlade en pallkrageodling, planterade om blommor, vek 
pappersflygplan till dagens tävling m.m. Sista dagen varje vecka 
hade vi ”Fångarna i Socken” där samarbete var viktigt. 
 Stort tack till alla barn för härliga sommardagar på dagkollo! // Ledarna

Tillbakablick.....

Konfirmation

Välkommen att anmäla 
dig till konfirmationen!
Denna inbjudan är till alla er som är födda 2006

A. Veckogrupp i Sala
Vi träffas varannan onsdag kl. 15.30-18.30 
i Mikaelsgården, Sala.
Vi får åka på två läger, ett på hösten och 
ett på våren. Vi samlas varannan onsdag 
då vi genom övningar, lek och samtal får 
fundera på det som är viktigt i livet, vi sam-
talar om livet,  kristen tro, Gud och Jesus.
Den här gruppen passar dig som har tid 
i veckorna och som inte är upptagen på 
onsdagarna.
Konfirmationen blir i början av maj -21.
Plats: Mikaelsgården, Sala
Startdatum: 9/9 
Kostnad: Ingen kostnad
Kontaktperson: Inga Lena Paulsson, 
församlingspedagog. 
Tel. 0224-67 54 42
Anmälan via: www.intesomdutror.se
eller  www.konfirmandsok.se

B. Spel-och Äventyrsgrupp
Den här gruppen träffas på några helger 
och på loven (höstlovet, jullovet efter nyår, 
sportlovet) samt några torsdagskvällar. 
En grupp för dig som gillar spel och andra 
äventyr. Vi kommer att möta frågorna om 
livet genom olika bordsspel, dataspel och 
äventyr.  Äventyrsgruppen kommer att åka 
på läger och övernattningar på olika ställen 
och självklart blir det en massa samtal 
om kristen tro, kyrkan och Jesus mitt i allt 
detta.
Konfirmationen blir i slutet av maj -21.
Plats: Mikaelsgården, Sala Startdatum: 
17/9 
Kostnad: Ingen kostnad
Kontaktperson: Inga Lena Paulsson, 
församlingspedagog. 
Tel. 0224-67 54 42
Anmälan via: www.intesomdutror.se
eller  www.konfirmandsok.se

Välj den grupp som passar dig bäst både i plats och tid! 
Anmäl dig gärna så snart som möjligt. Sista anmälningsdag är den 4/9. 

Anmäler du dig senare kan vi inte garantera att det finns platser kvar.
Anmälan: www.intesomdutror.se

Om du behöver få vara i en liten 
grupp eller har särskilda behov så 
hör av dig om inget passar dig så 
ska vi hjälpa till att hitta något som 

passar dig!

Har du frågor - kontakta:
Inga Lena Paulsson, församlings-

pedagog, 0224-67 54 42
ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

Konfirmation handlar om allt i livet, 
om Gud och det du tycker är viktigt 
på riktigt! Kan jag vara mig själv? Vad 
ska jag bli i framtiden? Finns det något 
som är rätt och fel? Finns Gud?  Vad 
betyder tro för mig?

Du är inte ensam om att fundera 
över livet och tron. Varje år väljer om-

kring 30 000 14-åringar att konfirmeras 
i Svenska kyrkan! 

Att vara konfirmand är att få chansen 
att vara med om saker du kanske inte 
får någon annan gång i livet. Ordet 
konfirmation betyder bekräftelse och 
att du hör ihop med Gud genom dopet 
och att just Du är värdefull och viktig. 

OBS! Eventuellt kan årets konfir-
mationsträffar bli drabbade av olika 
begränsningar pga Corona. Men vi 
hoppas att kunna utföra det så vanligt 
som möjlig. Vi följer givetvis råden och 
direktiven från myndigheterna. 

Det här är konfirmation!
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Upptagning av blommor
Blå skylt
Under vecka 38 kommer vi ta upp blommor på de gravar 
där vi ansvarar för plantering av blommor.

Vit skylt
Under vecka 41 kommer vi ta upp blommor på de gravar 
där gravrättsinnehavaren planterat men som vi ansvarar 
för skötseln. Om blommorna vissnat tidigare än denna 
vecka kommer blommorna tas upp tidigare.

Plantering av ljung
För de som har beställt ljungplantering kommer vi plante-
ra dessa under vecka 41

Utläggning av krans
Under vecka 44 lägger vi ut kransar som är beställda.

Inventering av gravstenssäkerhet
Under hösten kommer vi skicka ut informationsbrev till 
gravrättsinnehavare vars gravstenar behöver åtgärdas för 
att uppfylla säkerhetskraven. 
De regler som vi förhåller oss till hittar ni här:
www.skkf.se/sites/default/files/editorial/2019_monte-
ring_och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_
och_privatpersoner.pdf

Allhelgona
I början av november infaller Alla Helgons dag. Se kalen-
dariet sid 10-11 och hemsida för information om vad som 
händer i Pastoratet denna dag.

Thomas Törnqvist, 
kyrkogårds- och fastighetschef

På gång i våra kyrkor
& på våra kyrkogårdar

Nya kyrkogården
Reparation gräsytor 
På Nya kyrkogården kommer vi under sensommar-höst fortsätta 
med det arbetet som påbörjades förra året. På ett område av kvarter 
7 kommer vi ta bort befintligt gräs, jämna till ytan med ny jord och 
sedan lägga färdig gräsmatta.

Möklinta kyrkogård
Plantering av buskar, träd och perenner
På Möklinta kyrkogård kvarter D, kommer vi under hösten plantera 
stamsyrener. Dessa kommer att markera de olika gravraderna. I sam-
band med plantering kommer vi göra justeringar av gravstenarna så 
att de dels står rätt och säkert samt att vi ser till att raderna blir rakare 
och jämnare.

Norrby kyrkogård
Plantering av buskar och perenner
På Norrby kyrkogård, norra delen, kommer vi plantera buskar och 
perenner där det förut vuxit Bergtall.

På gång under augusti-november

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

Begravning - hur går det till?
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På gång i våra kyrkor
& på våra kyrkogårdar

Begravning - hur går det till?

När en anhörig lämnat jordelivet vad gör man då?
Här kan du läsa om olika faser före, under och efter begravningen.

ORDNA BEGRAVNING

Det vanligaste när en anhörig har avlidit är att man kon-
taktar en begravningsbyrå för att få hjälp med de praktiska 
frågorna.

Det kan många gånger vara skönt att få hjälp, då man i 
denna situation ofta har mycket att tänka på ändå. En fråga 
som blir viktiga är om man önskar jordbegravning eller 
kremation. Andra frågor kan vara om man önskar att den 
avlidna ska gravsättas i en grav med gravsten eller kanske i 
en minneslund. Även andra alternativ finns.

Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till begravning i 
Svenska kyrkans ordning. Är man ej tillhörig tillhandahål-
ler vi lokal för borgerlig begravning.

När man kommit fram till vilken kyrka eller kapell som 
önskas, gör vi en bokning. Därefter får ni en bokningsbe-
kräftelse från oss eller via begravningsbyrån. Där framgår 
dag och klockslag samt vilken präst och musiker ni blivit 
tilldelad. Där finner ni även deras kontaktuppgifter. Det går 
också att boka församlingshem för minnesstund.

Den präst som ska hålla i begravningen, kontaktar närmast 
anhörig en tid före begravningen för ett samtal. Där får 
anhöriga berätta om den avlidna och man går igenom even-
tuella önskemål, t.ex. musik som ska spelas. För de som är 
tillhöriga Svenska kyrkan och väljer kyrklig begravning, 
finns någon av våra kunniga musiker på plats..

Musik inleder och avslutar begravningsgudstjänsten. Under 
akten har man minst två psalmer. Ibland har man kanske 
ordnat en egen solist som medverkar under begravningen, 
något man kan diskutera med begravningsbyrån. Musiken 
skapar gemenskap och delaktighet men även lugn och ef-
tertanke. Fundera gärna före samtalet med prästen och kom 
med förslag på musik när ni träffas.

EXEMPEL 
PÅ BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST
Inledning: Gudstjänsten inleds med klockringning 
och musik. Prästen säger några inledningsord.
Psalm
Griftetal: I griftetalet säger prästen något om den 
avlidna, om hans eller hennes liv och gärning, 
avslutas med kort bön.
Överlåtelsen: Prästen låter mull tre gånger falla 
på kistan eller tecknar korset över kistan.
Bibelläsning: Prästen läser några bibeltexter 
om tryggheten hos Gud i liv och död.
Psalm  (kan utgå)
Begravningsbön
Herrens bön: med översättning Vår Fader 
eller Fader vår
Psalm
Avsked (vid kremation)   
Välsignelse
Avslutningsmusik
Avsked (vid jordbegravning) kistan sänks i graven.
De sörjande tar avsked av den bortgångna.
Slutbön

Känner Du att detta skulle kunna vara något för dig?
Kontakta: 
Marie Obrovac, diakon 0224-67 54 22
marie.obrovac@svenskakyrkan.se
Jens Holmqvist, präst 0224-67 54 15
jens.holmqvist@svenskakyrkan.se

Givetvis kan man också kontakta Svenska kyrkan direkt, med ett besök, telefonsamtal eller mail.
Besöksadress: Borgmätare Lundbergs plan 1, Sala.

Måndag-onsdag, fredag kl 10.00-12.00, torsdag kl 13.00-15.00.
Telefon: 0224-67 54 00. Epost: sala.pastorat@svenskakyrkan.se

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 och ingen kan i egentlig 
mening dela den. Vi brukar träffas i grupp men under 
rådande omständigheter (Covid-19) så kan vi endast 
erbjuda enskilda samtal.

Mer information om begravning: www.svenskakyrkan.se/begravning/att-planera-en-begravning
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Musik

Pastoratets barn-, ungdom- och vuxenkörer

Tillbakablick.....
Mellan himmel och jord

På Kristi himmelfärdsdag firades traditionsenligt en tema-
gudstjänst i Möklinta kyrka. Gudstjänsten var välbesökt och 
Sara Kjellerhag predikade för församlingen som högt och 
ljudligt sjöng med i de lite ovanliga psalmerna. Dessa var-
vades med sånger framförda av Sara Kjellerhag, Eva Axels-
son och Anna-Karin Ander Glöde.

Efter gudstjänsten fick vi gå ut i solen och lyssna på Torn-
blåsarna som under Maths Gunnarssons ledning blåste in 
sommaren med några av våra vackraste sommarpsalmer. De 
spelade för 48 året i år! Övriga blåsare var Bengt Persson, 
Inger Bjerkered, Marie-Louise Eriksson och Johan Ek.

Anna-Karin Ander Glöde

Kristina barnkör 
Barn från 5 år – åk. 2
Tisdagar 16:30-17:30 i Mikaelsgården.
Körledare: Agneta Sonnebo

Kristina juniorkör 
Barn från åk. 3-6
Tisdagar 15-16 i Mikaelsgården.
Körledare: Ulrika Jonsson

Sala ungdomskör
Ungdomar åk. 7- gymnasiet
Nybörjargrupp tisdagar 16.00-17:00 i Mikaelsgården.
Avancerad grupp torsdagar 18.30–20.00, provsjungning.
Körledare: Andreas Forsberg

Möklinta barnkör 
Förskoleklass-åk. 2
Torsdagar 12.40-13.30 i Möklinta prästgård.
Körledare: Anna-Karin Ander Glöde

Möklinta juniorkör 
Åk. 3-6
Torsdagar 14.40-16.00 i Möklinta prästgård.
Körledare: Anna-Karin Ander Glöde

Vuxenkörer
Vi har även flera vuxenkörer samt en instrumental-
ensemble. En del repeterar varje vecka och en del 
körer/ensembler är projektvis. Vi har körer med olika 
inriktning, med och utan förkunskapskrav. 
Vi hoppas att du skall kunna hitta något som passar dig. 
Hör av dig till någon av oss musiker så berättar vi mer. 
Du kan även läsa mer på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/sala

För anmälan kontakta respektive körledare. Kontaktuppgifter hittar du på tidningens baksida.
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Lunchmusik
hösten 2020

Kristina kyrka på onsdagar kl 12.00!

i samarbete 
med

Lunchmusik

 Varmt
välkommen!

Musik

Det är onsdag. Klockan närmar sig 12.00 och en jämn ström av 
människor söker sig in till Kristina kyrka för att bänka sig för veckans 
lunchmusik. Varje vecka ges ett nytt musikprogram, och det finns en 
förväntan i luften. Musikprogrammen har skiftande karaktär; pampig 
orgelmusik, vackra ballader, svängig jazz eller medryckande folkmusik. 
Vår organist Ulrika Jonsson ansvarar för lunchmusiken:

- Det är verkligen en stor glädje och ett privilegium att kunna erbjuda 
live-musik varje vecka. När det inte är någon av pastoratets musiker som 
står för programmet så är det någon inbjuden gäst. Oftast med lokal för-
ankring i Sala med omnejd.  Jag har t. ex. sedan ett par år tillbaka haft ett 
samarbete med musiklinjen på Sjöviks folkhögskola som brukar framträ-
da i olika konstellationer ett par gånger om året. 

Ett annat mycket populärt inslag är ”Önskemusik!” Då är det besökarna 
som i förväg får önska vad de skulle vilja höra. Då kan allt från Bach och 
Mozart till Gärdestad, folkvisor och älskade psalmer samsas på program-
met. Om jag inte hittar färdiga arrangemang så brukar jag göra egna.

Jag gillar verkligen konceptet med att det är ett relativt kort program, 
15-20 minuter som brukar följas av chansen till en stunds samvaro i 
Mikaelsgården över en lunchsmörgås, dock ej nu i coronatider. En del 
besökare slinker in på lunchrasten från sitt jobb.  Många pensionärer och 
andra daglediga har det som en fast och efterlängtad vecko-rutin.

Tyvärr har många av våra trogna lunchmusik-besökare inte kunnat 
komma under våren p.g.a. restriktionerna. Men vi valde att låta lunch-
musiken fortsätta och har live-sänt på vår facebook-sida. På så vis har vi 
även nått en ny publik, människor långt utanför pastoratets gränser har 
kunnat ta del av musiken. 
Välkommen till Lunchmusiken, hoppas att vi ses i höst!

 28/10 Minna Heimo, orgel

 4/11	 Malin	Trast,	flöjt	&	Ulrika	Jonsson,	orgel

 11/11	 Kajsa	Palmér,	sång	&	Ulrika	Jonsson,	piano/orgel

 18/11	 Ulrika	Jonsson,	orgel

 25/11	 Program	ej	fastställt

 2/12	 Kyrkspelarna,	Agneta	Sonnebo

 9/12	 Program	ej	fastställt

 16/12	 Advent-	och	julmusik	
	 	 med	pastoratets	alla	musiker!

 2/9	 Sara	Kihlman	Wibe,	violin	
	 	 &	Ulrika	Jonsson,	piano

 9/9	 Markus	Jonsson,	orgel

 16/9	 Herman	&	Tomas	Hallonsten
	 	 musicerar;	träblås,	gitarr,	piano	&	trumpet

 23/9	 Ulrika	Jonsson,	orgel	

 30/9	 Andreas	Forsberg,	orgel

 7/10	 Önskemusik!	Ulrika	Jonsson,	orgel	

 14/10	 Anna-Karin	Ander,	sång	och	piano

 21/10	 Ulrika	Jonsson	sång	
	 	 &	Andreas	Forsberg	orgel	
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Musik

Musikandakt
Söndag 13 september kl 16.00, Sockenkyrkan

Gudstjänst med V-Dalakören
Söndag 20 september kl 11.00, Kristina kyrka

Fia med knuff
Lördag 7 november kl 15.00, Möklinta kyrka

Kristina Vokalensemble
Söndag 27 september kl 16.00, Norrby kyrka

Höstkonsert med
Kristina Kammarkör
Söndag 11 oktober kl 18.00, Kristina kyrka

”Allt som jag känner” -
Tommy Nilsson & Kristina Kammarkör
Planerad till februari 2021
Info och biljetter: www.tommynilsson.nu

Andreas Forsberg, orgel/piano
”När väggarna berättar”. Musikandakten avslutar 
kulturarvsdagen. Läs mer på sid 9.

V-Dalakören (Västmanland-Dalakören) från Uppsala 
”V-Dalakören från Uppsala grundades 1972 och 
kallades från början V-Dala salongskör. Kören har 
ända sedan dess haft en viktig roll i V-Dala nation i 
Uppsalas föreningsliv och uppträder traditionsenligt 
på många av nationens evenemang under läsåret. 
V-Dalakörens repertoar är mycket blandad och har 
varierat med år och dirigenter. Oftast består den av 
allt från visor och klassiskt till pop. ”

Kristina Vokalensemble
Dirigent: Ulrika Jonsson
Kristina Vokalensemble är ett gäng rutinerade sångare 
från Sala med omnejd som de senaste åren framträff 
på långfredagen i Kristina kyrka samt under musik i 
sommarkväll. De bjuder på ett finstämt a capella pro-
gram i Norrbys kyrkas vackra akustik. 

Dirigent Ulrika Jonsson
Fri entré
Program meddelas senare. Håll dig uppdaterad på 
hemsida, facebook och månadsblad.

Lördagen den 7 novem-
ber kommer Möklintas 
barn- och juniorkörer 
samt Kristina barnkör, 
tillsammans med musi-
ker, framföra musikalen 
Fia med knuff i Möklin-
ta kyrka. 
Musikalen är skriven 
av mellanstadielära-
ren Jakob Skarrie från 
Alingsås. Den handlar 
om att vi alla är olika 
men att alla behövs på 
olika sätt och tar upp 
ämnen som demokrati, 
vänskap, rättvisa och gemenskap. 
Om restriktionerna för max antal besökare 
kvarstår så kommer vi sända den digitalt.

Foto: Kenneth Friberg
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Musik

Sonja Aldén
För att du finns
- här just nu
Söndag 18 oktober kl 18.00, Kristina kyrka

Musik

Medverkan av Kristina Juniorkör, Möklinta Juniorkör 
och Sala Ungdomskör
Info om biljetter och förköp kan du läsa om på vår hemsi-
da, när vi vet om konserten kommer kunna genomföras.

Sonjas varma röst, vackra melodier, livsbejakande 
texter och personliga tilltal har gjort henne till en av 
våra mest älskade artister. 
Från musikalteatern i Huddinge där hon växte upp, 
via showkrogar och olika musikaliska grupper och 
soulfunkband, ledde så vägen fram till genombrottet 
i Melodifestivalen 2007, där megahiten För att du 
finns blev ”Årets låt” på Svensktoppen efter att ha 
prenumererat på förstaplatsen i över ett halvår. 
Sonja själv blev utsedd till ”Årets Nykomling”, 
flerfaldigt grammisnominerad för sitt debutalbum 
”Till dig”, och hon kammade även hem den åtråvärda 
Rockbjörnen i kategorin ”Årets kvinnliga artist”. 
Sonja har sedan dess turnerat flitigt runt i landet, pro-
gramlett flera av Svt:s högtidsprogram och har efter 
många skivsamarbeten hunnit släppa 6 soloalbum. 
Hennes älskade kärlekshymn ”Du är allt” är än idag 
en av de mest önskade låtarna vid bröllop.

Intervju med Sonja Aldén
I början av juni hade jag en telefonintervju med 
Sonja Aldén inför hennes kommande konsert i 
Kristina kyrka.
Det har varit och är en märklig vår och sommar 
när vi alla måste förhålla oss till olika restriktio-
ner på grund av pandemin. I samtalet med Sonja 
Aldén så kommer vi genast in på hur situationen 
påverkar hennes arbete och vardag: 

 
När tillvaron blir omkullkastad så har jag känt att det 

varit viktigt att ta vara på det positiva.  
”- Den här våren har varit något av ett uppvaknande 

för mig. Tänk vad mycket jag har stressat tidigare… Nu 
har det plötsligt funnits tid för att komma ikapp och tid 
för reflektion. Jag har fått mer tid att hinna med den an-
nars ganska stressiga vardagen och skönt att få lite mer 
tid med familjen. För mig har det blivit en insikt om att 
tempot i vanliga fall är väldigt högt. ”

Flera månaders spelningar är ställda eller framflytta-
de, men jobbet har inte stannat av helt utan det pågår på 
många sätt ändå. Hon berättar att hon arbetar på med att 
planera (mycket får ju planeras om) och repetera inför 
kommande föreställningar och konserter. Alla förbere-
delser pågår ju även om det är ovisst vad som kommer 
kunna bli av på utsatt tid. 

 
I höst planerar du alltså för en mindre kyrkoturné, 
då du bland annat kommer hit till Sala. Vad lockar 
dig att göra konserter just i kyrkor?

”- Det ligger mig väldigt nära. Mina sångtexter är ofta 
livsbejakande och jag har gjort många liknande turnéer 
förut, både i egen regi och tillsammans med andra. Jag 
tycker om kyrkorummet, en vacker plats som i sig inbju-
der till att vara extra lyssnande och öppen för olika typer 
av budskap. Man kommer också människor nära, det blir 
intimt och en fin stämning.” 

”- Jag känner att jag vill ge vidare något och jag vill att 
de som kommer på konserten skall känna sig omhänder-
tagna. Det skall finnas tid för eftertanke och reflektion 
och att de som kommer till konserten skall känna sig 
glada och lite lättade när de går därifrån.”

 
Vad har du för personlig relation till kyrkan?

”- Inte så mycket vana i yngre dagar i fråga om att gå 
på gudstjänst mer än vid speciella högtider, lite mer på 
äldre dagar, men vi pratade mycket om kristen tro i hem-
met under min uppväxt. Min mamma är troende katolik 
och bad alltid aftonbön med oss barn.” 

Hon talar om kyrkan som ett tryggt rum med en 
välkomnande atmosfär. Det märks att Sonja känner ett 
personligt engagemang och intresse. 

”- Där finns ett lugn, en vördnad. Det känns fantastiskt 
att få möjligheten att framföra min musik i kyrkan!”

Ulrika Jonsson
Foto: Karin Törnblom



För expeditionsärenden gällande Sala,Norrby och Möklinta 
Växel och expedition 0224-67 54 00
Bokningar av dop, vigsel, 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

Barn och familj 
Charlotte Bredenberg, församl.pedagog .. 67 54 41
charlotte.bredenberg@svenskakyrkan.se
Ungdom/konfirmand 
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, fritidsledare ...................... 67 54 44
nina.jonsson2@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
Föräldraledig
Karsten Felzmann, komminister .............. 67 54 12
karsten.felzmann@svenskakyrkan.se
Kristoffer Dahlqvist, komminister ............ 67 54 14
kristoffer.dahlqvist@svenskakyrkan.se
Jens Holmqvist, pastorsadjunkt ............... 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
Marie Obrovac........................................ 67 54 22
marie.obrovac@svenskakyrkan.se
Marie har även hand om sjukhuskyrkan.

Inger Lindblom ....................................... 67 54 03
inger.lindblom@svenskakyrkan.se
Hans Eskefors...................................vxl 67 54 00
hans.eskefors@svenskakyrkan.se

Behöver du någon att prata med?
Kontakta en präst eller diakon. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. 

Samtalen är kostnadsfria.
För jourhavande präst, läs mer på: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

                                        ............................ 196 70
         Hemsida: helamanniskan.se/sala-heby


