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Ord till digOrd till dig

Swishnummer för  
Sala-Norrby-Möklinta pastorat:
KOLLEKT

123 495 6140
GÅVA

123 417 0197
ÖVRIGT (t.ex. betalning till fond vid minnesblad)

123 288 4187

Inga-Lill Örnerfors Modin

Vi i Sverige anses vara de mest se-
kulariserade i världen. Med det menas 
att vi mist mycket av den etablerade 
religionens språk och beteende. 

Men det betyder inte att vi inte är 
andliga. Tvärtom. Vi går bara andra 
vägar. Människor söker sig gärna ut i 
naturen för att känna frid, förundran 
och ödmjukhet. Vi är ett naturälskande folk och ser oss som en 
del av den. I skogen, på havet eller fjället kan vi få religiösa 
upplevelser av enhet och gränsöverskridande. Omkring detta 
skriver David Thurfjell i sin bok Granskogsfolk, hur naturen 
blev svenskarnas religion.

Men även om inte människor samlas till gudstjänst så älskar 
vi våra kyrkolokaler. Vi går gärna in för att tända ljus, vila i 
tystnaden under valven eller lyssna till musik. Väggarna skän-
ker ro och trygghet, historia och kontinuitet. Här har människor 
samlats i århundraden för att fira eller sörja. Tillsammans eller 
enskilt. Och så gör vi än idag. Det spelar roll att fira stora 
genomgripande händelser tillsammans. Då påminns vi om att 
vi ingår i ett nätverk. Osynliga trådar binder oss samman som 
mänsklighet. Det påminner oss kyrkorna om.

Om naturen påminner oss om att vi själva är natur, alltså 
biologiska varelser helt beroende av allt annat liv, så påmin-
ner kyrkan oss om att vi hör samman som mänsklighet. Som 
kroppsdelar i en enda kropp. En värld av rättvisa, jämlikhet och 
kärleksfullt ansvarstagande av skapelsen gynnar alla.

Jag kan gott tänka mig att du varit i naturen denna sommar. 
Njutit av solen mot din hud, dragit in doften av blomster genom 
dina näsborrar, kanske låtit dig svalkas i någon sjö, druckit ter-
moskaffe på en stubbe i bärskogen. Nu nalkas höstens mognad 
och vila. Förhoppningsvis med betydligt mer möjligheter att 
samlas igen.

Välkommen in under kyrkans valv, enskilt eller till gemen-
skap. Du är en del av helheten.



Personalnytt

Allhelgonahelgen
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Det har varit en omtumlande tid, fylld med sorg och 
saknad för många. När allhelgonahelgen infaller är 
många vaccinerade och vi ser ljus i mörkret, inte bara 
på våra kyrkogårdar. Allhelgonahelgen är en högtid där 
hoppet verkligen bär oss vidare. Minnen av alla levda 
liv ger också kraft till oss som ännu lever. 

Det kommer att bli mer som vanligt i år självklart 
följer vi de restriktioner som eventuellt finns. Tradi-
tionen att smycka gravarna med ljus och blommor den 
här helgen är stark och du är varmt välkommen och 
kommer att mötas av människor på plats. Diakoner, 
präster och kyrkogårdspersonal finns plats för samtal 
och svar på dina frågor. Hållpunkter och andakter som 
är planerade hittar du här. 

Uppdatera dig gärna på www.svenskakyrkan.se/sala 
där hittar du alltid aktuell information. 

Fredag 5/11
Norrby kyrka
10.00-16.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
Nya kyrkogården
13.00-16.00 Öppet kapell, kaffeservering.
Sockenkyrkan
13.00-16.00 Öppen kyrka, kaffeservering.

Lördag 6/11 Alla helgons dag

Kristina kyrka
12.00-16.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
12.00 Stilla orgelmusik.
14.00 Stilla orgelmusik. 
Nya kyrkogården
12.00-19.00 Öppet kapell, kaffeservering.
Gravkapellet/Nya kyrkogården
15.00 Stilla orgelmusik.
16.00 Andakt. Det går bra att delta utomhus.
Möklinta kyrka och Dahlgrensrummet
11.00-15.00 Öppen kyrka. Kaffeservering i 
Dahlgrenrummet av syföreningen.
15:00 Minnesgudstjänst i kyrkan. 
Norrby kyrka
15.00-19.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
18:00 Minnesgudstjänst med ljuständning.
Sockenkyrkan
12.00-19.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
18:00 Gudstjänst.

Söndag 7/11 Sönd. e. alla helgons dag

Kristina kyrka
11:00 Högmässa.
18:00 Minnesgudstjänst med ljuständning.

Medarbetare som kommer
Evelina Larsson är ny Ung Resurs i pastoratet. Under 
hösten och nästa vår kommer du att möta Evelina i flera 
verksamheter, särskilt i arbetet med barn och unga. Att 
vara Ung Resurs innebär att under ett år få prova på att 
arbeta i en församling och samtidigt bidra med inspiration 
och egna erfarenheter. Evelina kommer från Askersund, 
tog studenten i juni och har varit aktiv i Svenska kyrkan 
där. Vi ser fram emot att få lära känna och arbeta med 
Evelina. Välkommen!

Medarbetare som slutar
Vikarierande komminister Jens Holmqvist kom till vårt 
pastorat i juni 2019 för att göra sitt första år som präst. 
Efter adjunktsåret tackade Jens ja till ett vikariat och 
stannade kvar under ytterligare ett år. Det året har han 

tagit hand om församlingens konfirmander. Jens har gjort 
sitt första dop, vigsel, konfirmation och begravning här 
i församlingarna. Snabbt blev han en självklar medarbe-
tare och skicklig i hantverket. Tack för din humor och 
noggrannhet, sång och god predikan. Lycka till i det nya 
sammanhanget som är en prästtjänst i Skarpnäcks försam-
ling, Stockholms stift.

Bibbi Muanglat har nu avslutat sitt år som Ung Resurs 
hos oss. Hon flyttade hit till Sala för få prova på att arbeta 
i församling. Det blev ett annorlunda år. Bibbi har fram-
för allt varit med i konfirmand och barn och unga verk-
samheten. När pandemin förändrade allt blev Bibbi också 
en viktig person i arbetet med digitala böner och guds-
tjänster. Tack Bibbi! Det har varit härligt att lära känna 
dig, din humor och ditt glada skratt, och vi önskar dig nu 
lycka till med både arbete och studier i framtiden.
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Barn och familjUppstartsinformation

Höstens 
SMÅ och stora gudstjänster
12/9 kl 11.00 Kristina kyrka

3/10 kl 11.00 Möklinta kyrka

21/11 kl 11.00 Kristina kyrka

28/11 kl 11.00 Möklinta kyrka

GRUPPTIDER
Mikaelsgården
Öppen verksamhet ”Fröet” - sång och lek
0-5 år, barn- och föräldragrupp (äldre syskon givetvis välkomna)

Tisdagar kl 09.30-11.30
Torsdagar kl. 14.00-16.00  Ny tid!
Fredagar kl 09.30-11.30

Småbarnsrytmik
0-5 år, barn- och föräldragrupp
Onsdagar kl 09.30-11.30
Anmälan till: Nina 073-665 54 44
nina.jonsson2@svenskakyrkan.se

Juniorer åk 4 - åk 6
onsdagar kl 15.30-17.00

Sockenstugan
Miniorer F - åk 3
torsdagar kl 15.30-17.00

Möklinta, Prästgården
Miniorer/juniorer F - åk 4
Måndagar kl 13.00-14.30
Måndagar kl 15.00-17.00
Möjlighet finns att bli hämtad på fritids innan,
kontakta Tobias 0224-67 54 43
tobias.s.karlsson@svenskakyrkan.se

Fröet och rytmiken, börjar vecka 37.
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 hemsidan om åtgärder p.g.a. 
pandemi-läget, om verksamheten måste förändras eller 
ställas in. Har du anmält dig, får du information via mail.

Till hösten får vi vara 
tillsammans igen – äntligen!

När dessa rader skrivs befinner vi oss i början av 
juni. Det är försommar, skolavslutningar och vi har 
just börjat tillämpa nya anvisningar som från 1 juni 
säger att vi i begränsad omfattning får bjuda in 
till gudstjänster, dop, vigslar och olika former av 
gemenskap igen. 

Under hösten startar vi upp verksamhet efter 
verksamhet och vi gör det långsamt, stegvis och 
med förnuft. Vi träffas igen till gudstjänst, bön och 
lovsång. Vi möts för att dela livet i grupper för 
barn, ungdomar, vuxna och äldre. Och successivt 
kommer alla våra körer att börja öva igen och låta 
sina stämmor klinga ljuvligt vid konserter och 
gudstjänster. 

Allt under säkra former då vi fortsättningsvis be-
höver tänka på att minimera smittspridning, även 
om vi blivit vaccinerade. Vi fortsätter därför hålla 
avstånd, tvätta händerna, använda handsprit och 
stanna hemma vid symptom.

Corona-pandemin har drabbat många familjer 
med sjukdom och död och vi har blivit medvet-
na om hur vi är beroende av varandra i en global 
värld. Tillsammans har vi också gjort goda erfaren-
heter som kan komma till nytta av i kyrkans arbe-
te, bland annat hur digitala format kan användas 
som komplement. Tillsammans har vi också fått en 
påminnelse om hur viktigt det är att få ses och vara 
i samma rum. Under hösten och vintern erbjuder vi 
därför nya grupper och aktiviteter. 

Välkommen hem till kyrkan i höst!

PS. Fortsätt berätta vad just du längtar efter och 
vill vara med i!
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Barn och familj

Fröet (Mikaelsgården v. 37-48)
Tisdagar kl. 9:30 – 11:30 
Torsdagar kl. 14:00 – 16:00 Ny tid!
Fredagar kl. 9:30 – 11:30 

Fröets temadagar:
SEPTEMBER 
 21/9 Bibliotekets hjulsagostund & bokbuss
 28/9 Sångstund i Kristina kyrka 

OKTOBER 
 1/10 Bibliotekets sagostund och boktips
 5/10 BVC Achima care talar om barns kost
 8/10 Utflykt till Sockenstugan
 12/10 Sångstund i Kristina kyrka 
 19/10 Gill Wetterberg och Mats Stenberg från 
  Familjerådgivningen deltar och informerar 
  om sin verksamhet.
 26/10 Sångstund i Kristina kyrka 
 28/10 Familjeträning med 
  WellneZ by Anna 
  Anmälan senast: 
  Söndag 24/10 via qr-kod.

NOVEMBER 
 2/11 Bibliotekets bokbuss är på 
  besök under läslovet.
 3/11 Sala GF – workshopen 
  ”Vikten av rörelse för  barn”. 
  Anmälan senast: 
  tisdagen 2/11 via qr-kod.
 9/11 Sala kommun, familjeteamet 
  informerar om öppen ingång.
 Föräldrastöd riktas till föräldrar som själva 
 önskar lösa sina svårigheter och är en kortare 
 samtalskontakt (ett - fem samtal). Vi kan 
 stötta genom att hjälpa till att hitta lösningar,
 nya sätt att samspela, i att skapa rutiner, med 
 strukturer och kommunikation. 
12/11  Folktandvården informerar om barns tänder
 16/11 Sångstund i Kristina kyrka 
 23/11 Bibliotekets sagostund i Kristina kyrka 
 30/11 Sångstund i Kristina kyrka 

DECEMBER 
 3/12 BVC Achima cares frågestund

FröetFröet Rytmiken
Rytmiken
Småbarnsrytmik 
0-5 år, barn- och föräldragrupp. 
Onsdagar kl. 9:30 – 11:30 
Terminsstart: onsdagen 15/9
Anmälan senast: 14/9 
Anmälan via Qr-kod, eller 
ring/smsa: Nina Jonsson
073-665 54 44
nina.jonsson2@svenskakyrkan.se 

Anmälda till rytmiken har möjlighet att träffa barn-
morskor från Vårdcentralen för frågestund följande 
datum: 15/9, 13/19 och 17/11.

20/10 Barn-HLR med Räddningstjänsten.

24/11 talar Familjerådgivningen om När två blir tre. 

Uppehåll v. 44, anmäl er gärna till Sala GF work-
shopen - vikten av rörelse för barn, onsdagen 3/11. 

Wellnez by Anna

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

Sala GF

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

Biblioteket

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

Familjeteamet

Vi erbjuder i första hand stöd till dig som är förälder som har barn 
0-18 år. Kontakt: 0224-74 96 60. Alla besök/samtal är kostnadsfria.

INFO-RUTA!



UNGDOMSGRUPPER i Mikaelsgården  -  Kom och var med!
Ungdomskvällar 
Öppen verksamhet            
Onsdagar kl. 18.30-21.00 i Mikaelsgården, Sala 
På ungdomskvällarna kan du komma och bara vara i kyrkan. 
Vi träffas, samtalar och har kul tillsammans. Vi inleder ungdom-
skvällarna med att gå på mässan i Kristina kyrka kl. 18.00. 
Därefter går vi över till Mikaelsgården.

Ålder: från 14 år och uppåt. 
Start 8/9.

Ungdomsgrupp 20+ 
Hör av dig om du är intresserad, vi startar upp om vi får tillräck-
ligt många som vill vara med. 

Club (7) Seven 
Club7 är en grupp för dig som går i åk 7. 
Torsdagar, kl 15.30-17.00, i Mikaelsgården, Sala.
Vi kommer att ha varierande aktiviteter och det bygger på
att du själv är med och planerar aktiviteterna. 

Anmälan via tel eller epost.
Start 9/9.
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Intervju med två ungdomar i kyrkans ungdomsverksamhet

En solig försommardag bjöd vi två ungdomar på 
lite fika och vi satte oss en stund på gräsmattan
för att prata om ungdomsverksamheten i Sala-
Norrby-Möklinta pastorat. Hur de ser på kyrkan 
i dag och hur de ser på kyrkan i framtiden. 

Berätta lite om vad ni gör och hur ni 
kom med i kyrkans grupper i Sala?

Nadine berättar att anledningen att hon är med i kyrkans verk-
samhet är att det är kul och trevligt att vara där. Hon är med på 
ungdomskvällarna och i ungdomskören.

När Amanda gick i lågstadiet började hon i miniorerna för att 
en kompis mamma var ledare i gruppen. Hon följde med kompi-
sen en gång och sen fortsatte hon. Hon konfirmerade sig för att 
hon hört av andra äldre kompisar att det var kul. Sedan blev hon 
ledare/konfirmandassistent för att hon vill vara med att ge vidare 
till andra det som hon själv fått vara med om och uppleva, och 
hon tycker om att jobba med barn och unga. Hon sitter dessutom 
i styrelsen för Svenska kyrkans unga. Hon sjunger även i ung-
domskören för att hon tycker om att sjunga.

Det roligaste är att umgås, leka lekar, spela spel och prata och 
bara vara. På ungdomskvällarna  brukar vi spela ett spel som 
heter Djungel speed - det är roligt!

Vad tänker ni om kyrkan och framtiden?
Det vore roligt om ungdomskvällarna var lite längre och höll 

på lite senare. Amanda som sitter i styrelsen kan ju komma med 
förslag på ändringar den vägen.

Om tio år kanske kyrkan har andra som är med i styrelsen 
och andra som jobbar. Så hur det ser ut och fungerar i framtiden 
beror ju på vilka som är där. Amanda och Nadine hoppas på att 
det kommer vara fler ungdomar som är i kyrkans grupper då. Om 
de som nu går tar med sig sin kompis och kompisen tar med sig 
en till kompis så blir vi fler. På frågan om de tror att de är kvar i 
verksamheten om tio år så får jag svaret att de får vi se.

Intervju med två ungdomar i församlingens 
verksamhet av Inga Lena Paulsson

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

Namn: Nadine
Har du hört om kyrkovalet?
Nej, jag visste in att det finns ett val.
Kommer du att rösta i år?
Jag får inte rösta eftersom jag inte fyllt 16 år.

Namn: Amanda
Har du hört om kyrkovalet?
Jag vet inte så mycket om det. Det enda jag vet 
det är att jag kommer få rösta, men jag vet inte 
vad jag får rösta om. 
Kommer du att rösta i år?
Jag vet inte ännu om jag ska rösta. Och jag vet 
inte vad det finns att rösta på. 

Tankar kring kyrkovalet...

”Jag vill ge andra ungdomar samma upplevelse som jag själv fick som konfirmand”
Amanda

KYRKOVAL
6-19 SEPT
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Bibelsamtal när det passar dig? 
Ett bra bibelstudium är det som blir av. 
Att läsa bibeln tillsammans med andra är alltid roligare. 
Några vill helst träffas i en grupp andra kan lika gärna delta 
från hemmet.  Därför har vi två olika erbjudanden. 
Du behöver en bibel och för den digitala varianten möjligheten 
att koppla upp dig för att träffas digitalt. Har du frågor så ställ 
dem gärna, grupperna är för vuxna deltagare. 

Den digitala gruppen läser Efesierbrevet
Digitala kvällsträffar fyra söndagar i oktober.
Det blir lite som en resa till medelhavet i oktober, när vi tar oss 
an Efesierbrevet med dess vision om Kyrkan som Kristi kropp. 
Träffarna är digitala Zoom-möten söndagar kl 18.30-19.30.
3/10,10/10, 17/10, 24/10. Länkar får du efter anmälan. 
Anmäl dig till: kristoffer.dahlqvist@svenskakyrkan.se 

Den analoga gruppen läser Markusevangeliet
Analoga träffar åtta torsdagar på Mikaelsgården.
Markusevangeliet ger hela berättelsen i ett behändigt format. 
Vi kommer att läsa två kapitel inför varje träff och jobba med 
flera olika metoder.
Träffarna är torsdagar kl 16.00-17.00 i Mikaelsgården. 
Första träffen är 23 september sista träffen är 18 november, 
vecka 44 tar vi höstlov.
Anmäl dig till: kristoffer.dahlqvist@svenskakyrkan.se   

VuxenverksamhetIntervju med två ungdomar i kyrkans ungdomsverksamhet

Välkommen att delta i en
LIVSBERÄTTARGRUPP 
Livsberättargrupper är samtalsgrupper för äldre. Syftet är att 
bryta ofrivillig ensamhet och att bidra till en gemenskap. Vi 
träffas vid tio tillfällen för att dela minnen och tankar om livet. 
Varje träff utgår ifrån ett tema, gruppen består av 6–8 deltagare 
och leds av utbildade gruppledare. 

Behovet att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till är djupt 
mänskligt och blir viktigare ju äldre vi blir. Vi vill förstå, förso-
nas med och kanske uttrycka vår tacksamhet över det som varit 
och ta vara på det liv vi har kvar. 
Metoden har utvecklats av Sveriges Stadsmissioner, den idé-
burna psykoterapiverksamheten S:t Lukas och den ideella för-
eningen Mind inom projektet Äldres existentiella och psykiska 
hälsa. 

Träffarna är måndagar kl 14.00 – 16.00 med 
start 27 september på Mikaelsgården 

För frågor och anmälan, kontakta Inger Lindblom 
0224-67 54 03 eller inger.lindblom@svenskakyrkan.se 
Deltagande är kostnadsfritt.
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På gång i kyrkor
& på kyrkogårdar

Kyrkogårdar och fastigheter
Personal
Under året har några nya säsongsanställda anställts på 
kyrkogårdarna. På Möklinta kyrkogård har Christopher 
Mandl gjort sin första säsong och på Norrby kyrkogård 
fick har du kunnat möta Alice Block. Deras goda förmåga 
att snabbt lära sig de sysslor som ingår i kyrkogårdssköt-
sel. Har gjort att de blivit uppskattade kollegor och vi 
hoppas på fler säsonger. 

Utöver nya kollegor så är det snart slut på säsongen. Ett 
stort tack till de säsongsanställda Mona Åsberg Nilsson, 
Mikael Johnsson, Jenny Boström och Ali Haydari för 
gott arbete. Deras mångåriga erfarenhet är oersättlig och 
vi hoppas att ni kommer tillbaka till nästa säsong. Det 
är dessa människor som ser till att kyrkogårdarna är i 
gott skick. De säsongsanställda gör sin sista vecka efter 
allhelgonahelgen. Du hinner säga hej och på återseende. 
Under 2021 inleddes ett samarbete med Peter Eriksson i 
Möklinta som vi hyr in två dagar i veckan. Peters breda 
erfarenhet inom många olika områden är till stor nytta.

Odlingarna i Norrby vid Klockargården har Anita Tänn-
ström hand om. Det gör att hela sommaren finns det 
egenodlade blommor på altaret och i församlingshem. 
Dessutom odlas det grönsaker som kommit till nytta i 
verksamheten. Överskottet har funnits till försäljning. 
Allt för en mer hållbar värld.

Ny gräsmatta
Det arbete som påbörjades redan 2019 fortsätter. Kvar-
ter med ojämna ytor, jämnas till och ny färdig gräsmatta 
rullas ut.

Gravskötsel
Upptagning av blommor
Blå skylt
Under v 39 tas planterade sommarblommor upp från 
gravar som har skötselavtal med plantering.

Vit skylt
Under vecka 41 tas blommor bort på gravar med skötsel-
avtal där gravrättsinnehavaren planterat sommarblommor. 
Vissnade blommor tas bort tidigare.

Plantering av ljung
Beställd ljungplantering utförs under vecka 41.

Utläggning av krans
Beställda kransar läggs ut under v 44.

Gravstenssäkerhet
Har ni frågor gällande regler för hur en gravsten behöver 
förankras? Ring så hjälper vi er med rådgivning. 
Gällande regler hittar ni här:
www.svenskakyrkan.se/sala/kyrkogardsforvaltning

Allhelgona
Utökad bemanning på kyrkogårdar och öppna kyrkor och 
kapell se sidan 3.

Thomas Törnqvist, 
Kyrkogårds- och fastighetschef

Information om 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
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Kyrkoval 2021
På gång i kyrkor
& på kyrkogårdar

Vilka val äger rum?
• Val till kyrkomötet – (Nationell nivå)
• Val till stiftsfullmäktige i Västerås stift – (Regional nivå = Västmanland och Dalarna).
• Val till kyrkofullmäktige i Sala-Norrby-Möklinta pastorat – (Lokal nivå)

Vilka kan rösta i kyrkovalet?
I kyrkovalet kan den rösta som: 
• Medlem i Svenska kyrkan
• Fyllt 16 år senast på valdagen
• Är folkbokförd i Sverige
• Finns upptagen i röstlängen

Hur röstar man?
Du röstar personligen i vallokal eller på röstmottagningsställe. 
Du måste ha med ditt röstkort och legitimation.
Är du förhindrad kan du brevrösta. För att kunna brevrösta behöver du ett brevröstningspaket. 
Det kan du beställa av församlingsexpeditionen i Sala 0224-67 54 00.
Brevröstningspaketet innehåller ett informationsblad om hur brevröstning går till och hur du 
kan rösta genom bud. Brevröstning kan ske via post, så snart man fått röstkortet.
Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/sala/kyrkoval-2021

Kyrkomötet: Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar i frågor som 
handlar om krkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har 
betydelse för hela Svenska kyrkan.

Stiftsfullmäktige: Styr det lokala stiftets arbete vars grundläggande uppgift är att 
främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.

Kyrkofullmäktige: Styr församlingens arbete, vars grundläggande uppgift är att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva iakoni och mission.

Vad ska kyrkan göra? 
Om du får bestämma?
Samtal inför kyrkovalet 19 september 2021
7 och 14 september kl 19.00-20.30

Under rosorna i Kristina kyrka kan du vara med 
om ett samtal tillsammans med de nominerings-
grupper som ställer upp i årets kyrkoval. Allt vi 
gör är politik men allt är inte partipolitik. 
Svenska kyrkan är en folkkyrka som styrs av för-
troendevalda. Hur förvaltas ett förtroende? Hur 
hålls en 1000 årig tradition levande? Ska porten 
stå öppen med låga trösklar och hur högt i tak får 
det lov att vara. Nåden är alltid gratis men inte att 
värma upp ett kulturarv.

Två tisdagskvällar med företrädare för två no-
mineringsgrupper per kväll. Samtalet leds av en 
samtalsledare och det är inte en debatt. Samtalet 
avslutas med en gemensam andakt. 
Datum: 7 och 14 september kl 19.00-20.30.
Från klockan 18.30 finns det en kopp kaffe 
eller något läskande för den som vill 
mingla lite innan.
Välkommen!
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Kyrkoval 2021

Centerpartiet, Leif Angmo
Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka tillgänglig för 
alla, i vardag såväl som i glada eller sorgliga stunder.

Svenska kyrkan bidrar till en stabil grund i samhället med 
tillit och etik, dessutom har kyrkan en given plats i byg-
dens kulturliv med gudstjänster, musik och körverksamhet.

Kyrkan har funnits i hela mitt liv från söndagsskolan, kon-
firmation, småbarns-åren med barntimmar mm till engage-
manget i fullmäktige och kyrkoråd.

Jag besöker ofta musikgudstjänster och följer numera de 
digitala helgsmåls-andakterna och gudstjänsterna som jag 
hoppas kan fortsätta även om samhället öppnar igen.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna,
Glenn Andersson
Barn och ungdomar och att vara en öppen kyrka för alla.

En viktig samlingsplats och sammanhållande länk i vårt 
civilsamhälle.

Genom söndagsskola på 1950-talet och sedan i kyrkans 
ungdomsverksamhet på 1960-talet.

Min hemförsamlings kyrka i Norrby och olika aktiviteter 
där. 

Det är viktigt att alla nyttjar sin rösträtt i kyrkovalet den 19 september för att 
säkerställa att vår kyrka får vara så öppen och välkomnande som den är idag. 

I vårt pastorat är det fyra nomineringsgrupper som ställer upp i det lokala valet . Det vill säga för val 
till Kyrkofullmäktige i Sala-Norrby-Möklinta pastorat. Här har förstanamnen på varje lokal valsedel 
fått svara på några frågor.

• Vilken verksamhet ska Svenska kyrkan prioritera?
• Vad bidrar Svenska kyrkan med i samhället idag? 
• Hur blev du engagerad i Svenska kyrkan?
• Vilka aktiviteter besöker du gärna själv?

FRÅGOR
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Kyrkoval 2021

Borgerligt Alternativ, Curt-Göran (C-G) Karlsson
Vi vill att kyrkan ska prioritera sina grundläggande uppgif-
ter, dvs att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission.

Vi anser att kyrkan både ska stå får sin traditionella roll i att 
bidra med öppenhet, hopp och delaktighet i samhällslivet, 
och samtidigt leva i takt med vår egen samtid. Det senare 
har vi sett exempel på under pandemin där kyrkan delvis 
ställt om och erbjudit digitala gudstjänster och andra verk-
samheter.

Kyrkan har varit en del av mitt liv. Jag är själv döpt, konfir-
merad och har gift mig i kyrkan. Som pensionär har jag lite 
mera tid att engagera mig. 

Under pandemin har jag besökt digitala gudstjänster i olika 
kyrkor. Jag tycker även om helgsmålsringning och aftonbön. 

Frimodig kyrka, Sara Ulander
Kyrkans uppdrag är att fira gudstjänst, uppmärksamma 
och vara röstbärare för samhällets sköra och utsatta, er-
bjuda undervisning i kristen tro samt medvetandegöra och 
leva den utmaning som gavs av Jesus själv: Att sprida det 
glada budskapet-evangelium-i omvärlden.

Kyrkan är självklar som välfärdsaktör i samhället. Här 
finns liv för både kropp, själ och ande. Vi behöver ritualer 
för de stora nära händelserna i tillvaron såsom dop, vigsel 
och begravning. Livet däremellan kan vara hårt, svårt och 
alldeles underbart. 

Anställning i barn- och unga tjänst.

Sinnesrogudstjänst, lovsång.

Nomineringsgrupper och kandidater
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. 
De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen. 

I kyrkovalet väljs kandidater för kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, vilket motsvarar nationell, 
regional och lokal nivå. De kandidater som blir förtroendevalda har med andra ord fått ett förtroende av väljarna 
att vara delaktiga, ta ansvar och utveckla helheten i Svenska kyrkan.

Nomineringsgrupper och kandidater ansvarar för sin egen kommunikation med väljarna. Är du intresserad av 
vad de har för program och åsikter och vad de vill genomföra, kan du kontakta dem direkt. Stift och valnämnder 
kan ge dig information om vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i din valkrets.

Informationen är hämtad från www.svenskakyrkan.se/kyrkoval där du också kan läsa mer.
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Kyrkoval 2021

TRE SNABBA FRÅGOR...

Namn: Andrea Stålberg
Ålder: 23 år
Har du hört om kyrkovalet?
Ja
Har du röstat förut?
Ja, en gång.
Kommer du att rösta i år?
Ja, det känns viktigt.

Namn: Herman Hallonsten
Ålder: 54
Har du hört om kyrkovalet?
Ja, då ska vi ordna fest för vår 
demokrati.
Har du röstat förut?
Ja, många gånger.
Kommer du att rösta i år?
Ja, och eftersom jag bor i Uppsala 
så förtidsröstar jag där. På valda-
gen är jag på gudstjänst i Sala.

Namn: Casper Tham
Ålder: 39 år
Har du hört om kyrkovalet?
Ja
Har du röstat förut?
Ja en gång tidigare
Kommer du att rösta i år?
Troligtvis

Namn: Felicia Dahlgren 
Ålder: 15 år
Har du hört om kyrkovalet?
Ja
Har du röstat förut?
Nej 
Kommer du att rösta i år?
Jag skulle gärna vilja men har 
tyvärr inte åldern inne. 

Färdplan för klimatet

  

Rösta i Kyrkovalet!
FÖRTIDSRÖSTA • Medtag röstkort och legitimation!

RÖSTA PÅ VALDAGEN 19 SEPTEMBER • Medtag röstkort och leg.

Mikaelsgården
 6/9 Måndag .......10.00–12.00
  Måndag .......15.00–20.00
 7/9 Tisdag .........10.00–12.00
  Tisdag .........15.00–20.00
 8/9 Onsdag .......10.00–12.00
  Onsdag .......15.00–20.00
 9/9 Torsdag .......10.00–12.00
  Torsdag .......15.00–20.00

Sala församling
Mikaelsgården Sala Västra
Kl 08.00–11.00
Kl 13.00–20.00

Mikaelsgården
 10/9 Fredag ........10.00–12.00
  Fredag ........15.00–20.00
 11/9 Lördag .........10.00–14.00
 13/9 Måndag .......10.00–12.00
  Måndag .......15.00–20.00
 14/9 Tisdag .........10.00–12.00
  Tisdag .........15.00–20.00

Norrby församling
Klockargården
Kl 08.00–11.00
Kl 15.00–20.00

Ekebyskolan, Ljushallen
Sala Östra
Kl 08.00–11.00
Kl 13.00–20.00

Mikaelsgården
 15/9 Onsdag .......10.00–12.00
  Onsdag .......15.00–20.00 
16/9 Torsdag .......10.00–12.00
  Torsdag .......15.00–20.00 
 17/9 Fredag ........10.00–12.00
  Fredag ........15.00–20.00
 18/9 Lördag .........10.00–14.00

Möklinta församling
Prästgården
Kl 08.00–11.00
Kl 15.00–20.00

Välkommen!
Välkommen!

Det är även öppet för förtidsröstning under valdagen.
Mikaelsgårdens expedition, söndag 19/9, kl 08.00–11.00 och 13.00–20.00.



Alla människor på jorden och inte minst vi i Sveri-
ge behöver minska vårt koldioxidutsläpp. Människor 
i Sverige är bra på miljöfrågor men konsumerar 
alldeles för mycket. Vi äter för mycket kött, vi kör 
för mycket bil. Det köps för många nya mobiler, byts 
ut för många fungerande kök. Garderoben är fylld 
av kläder som inte används. Vi har för många prylar 
helt enkelt. Sveriges befolkning lever som om det 
fanns 4,2 jordklot. Djur, natur och människor i andra 
länder och framtida generationer, får betala för det vi 
konsumerar just nu. För att nå FN:s mål för en håll-
bar konsumtion och produktion år 2030 så behöver 
våra konsumtionsmönster förändras radikalt. 

EU-kommissionen har tagit fram en färdplan för 
klimatet och den färdplanen antog även Svenska kyr-
kan 2019. Kyrkostyrelsen beskrev då klimatkrisen en 
av vår tids stora ödesfrågor. Klimatkrisen påverkar 
möjligheterna skydda och realisera mänskliga rättig-
heter. Att hitta lösningar på klimatkrisen förebygger 
konflikt och migration. Den påverkar också i högsta 
grad förutsättningarna för allt liv i skapelsen.

Ett av klimatmålen är att Svenska kyrkan ska vara 
klimatneutral år 2030, det vill säga inte lämna något 
nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet 
ska nås genom utsläppsminskningar inom den egna 
verksamheten, samt andra insatser för omställning 
både nationellt och globalt.

– Svenska kyrkan har sedan länge varit engagerad i 
klimatarbetet. Det är en självklar konsekvens av vår 
tro och teologi. Med färdplan för klimatet blir arbetet 
ännu mer konkret och kraftfullt. Vi tar ett gemensamt 
ansvar i arbetet för ekologisk, ekonomisk, social och 

andlig hållbarhet, säger ärkebiskop Antje Jackelén, 
som är ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kommer också internationellt, 
genom Act Svenska kyrkan, att stärka stödet till de 
människor som drabbas mest, trots att de bidragit 
allra minst till klimatförändringarnas effekter. Sala 
Norrby Möklinta pastorat har kommit en bit på väg 
och håller just nu på att utbilda all personal. Vill 
du vara med och engagera dig i klimatarbetet är du 
välkommen att t ex vara med i vår hållbarhetsgrupp. 
Kontakta Sara Kjellerhag 0224-67 52 16, 
sara.kjellerhag@svenskakyrkan.se

Kom gärna till kyrkmuren, Aguéligatan-Gruvga-
tan på fredagar fem i tolv, då hålls en kort bön för 
klimatet.

Färdplan för klimatet
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Bön för klimatet
Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet. 

Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkri-
sens tid. Vi ber om nåden att få göra gott, som dina 
skapade medskapare.

Jesus Kristus, du har gått på vår jord och lever 
mitt ibland oss. Gör oss känsliga för människors 
och hela skapelsens lidande. Stärk oss i arbetet för 
ett värdigt liv, i rättvisa och solidaritet med dem 
som lever och kommer att leva.

Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft, 
du talar till våra samveten. Trösta oss när vi lider 
och plågas av ångest. Ge oss oro när vi domnar i 
bekvämlighetens ro. Skapa om oss till att bli vad vi 
är: en enda mänsklighet under samma himmel.
Ur Svenska kyrkans biskopsbrev för klimatet (2019).

RÖSTA PÅ VALDAGEN 19 SEPTEMBER • Medtag röstkort och leg. ”I begynnelsen
skapade Gud
himmel och jord”
1 MOSEBOK 1:1



-  14  -

Stilla dagar

Finska gruppen
Finska gruppen startar 7 september kl 12.30-14.30 
i Mikaelsgården. Därefter följande datum:
28/9, 19/10, 9/11, 30/11 och 21/12.
Kontakt: diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21.

Lördag 11 september och 20 november
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

Liv & Djup

Kom när

du kan!

Start 9/9 och t.o.m. 16/12.
Kreativa bibelsamtal 
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 

Soppluncher i Mikaelsgården Café Ljuspunkten 22/9-15/12
Onsdagar mellan kl 12.00-16.00. 
Vi följer rådande maxantal och möjligheten till 
att hålla avstånd. Vid restriktioner med lågt 
maxantal, kan anmälan bli aktuell.

Det serveras kaffe, te, saft, kaka, smörgås.
Kaffe/te ...........10 kr
Saft ....................5 kr
Smörgås .........25 kr
Godbit...............5 kr
Kaka .................3 kr

På tisdagar kl 12.00 med start 21/9, serveras det 
hemlagad soppa i Mikaelsgården. Det är möj-
ligt tack vare ideella som hjälps åt med att skala, 
hacka, duka och servera. 
Välkommen!
Soppa, smörgås och kaka kostar 40 kr.
Är du allergisk mot något?
Hör av dig dagen innan så ordnar vi ett alternativ 
till dig. Inger, 0224-67 54 03. 

Vi följer rådande maxantal 
och håller avstånd. 
Vid restriktioner med 
lågt maxantal, kan 
anmälan bli aktuell.

Gudstjänst på finska söndag 10/10  kl 16.00, 
Kristina kyrka. Kyrkkaffe finns från kl 15.15.

Vill du prova på dockspel 
med marionetter?  
Snart är det jul igen … . 
Under vecka 48 framförs 
”Marionetternas julspel” 
i Kristina kyrka 
för elever. Vill du 
medverka? För mer 
information kontakta 
Karsten Felzmann: 
073-66 55 413
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Notiser

Möklinta
Veckomässor/gudstjänster varannan tisdag samt 
övrig gruppverksamhet för daglediga och/eller 
äldre planeras och genomförs utifrån aktuella 
restriktioner. Se annonsering i månadsbladen 
och Salabladet för uppdaterad info.

Ikonmålning i NorrbyHjälp med skolarbetet

Digital bokcirkel

Kulturarvsdagen 12 september

Language café
Onsdagar kl 13.30-15.30 i Mikaelsgården 
Start 8 september. 
Möjlighet till läxhjälp, konversation och annat 
språkrelaterat. Talar du svenska, spanska, franska, 
engelska eller något annat språk? Har du bott eller 
arbetat utomlands någon period i ditt liv? 
Välkommen in och häng ett slag, dela en fika 
och berika tillfället med din närvaro, din berättelse 
och ta del av andras. 

Kontaktperson:
Eva Axelsson 
0224-67 54 21

Kulturnatta lördag 23 oktober
Kulturnatta bjuder som vanligt på många olika 
aktiviteter i Kristina kyrka och Mikaelsgården. 
Konserter, barnteater, utställning, fikaförsäljning, m.m. 
Mer information kommer på vår hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/sala
Hela programmet finns på: www.sala.se

Ikonmålningsgruppen träffas på 
måndagar i Klockargården 
kl.18.30-20.30.
Start 13 september!
Kursledare är Östen Berger 
Tel. 070-811 46 95

Tisdagar 18.30-19.30. 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober och 26 oktober. 
Digital bokcirkel är tillbaka. Välkommen att tillsammans med andra läsa 
Kristuslegender av Selma Lagerlöf under fyra träffar i oktober. 
Inga-Lill Modin leder samtalet. Träffarna kommer att vara i form av
Zoom-möten. Du behöver ha möjlighet att koppla upp dig från den plats 
du vill delta. Länkar skickas ut efter anmälan. Har du frågor om hur 
det går till tveka inte utan hör av dig.
Boken finns i pocket på bokbordet i Kristina kyrka 
men även på bibliotek och i bokhandeln.
Anmälan sker till: kristoffer.dahlqvist@svenskakyrkan.se

Kyrkan kan vara en portal till historien. Kulturarvsdagen 12/9 firas 
i Sockenkyrkan. Ett levande kulturarv är inget museum. Välkommen 
till en dag i en ännu aktiv medeltida byggnad. Mer information kommer. 
Dagen avslutas med en musikandakt klockan 16.00.
En musikalisk tidsresa till medeltiden
Jana Langenbruch, blockflöjter • Ulrika Jonsson, orgel och sång Jana Langenbruch

Foto: Sofia Nordin
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Musik

Sonja Aldén
Akustisk konsert
”Ett fönster mot ljuset”
Söndag 26 september kl 18.00, Kristina kyrka
I samverkan med HOLM Entertainment 

Måns Ek - piano & kör
Ninni Bautista - kör och div. instrument
Medverkan av Kristina Juniorkör, Möklinta Juniorkör 
och Sala Ungdomskör

  BILJETTER:
  www.nortic.se/dagny/show/27789
  Samt ICA Åkrahallen, Berggatan 13, SALA

Här möter Sonja publiken i sitt akustiska konsert-
format med rubriken ”Ett fönster mot ljuset”. En 
intim konsert med värme och eftertanke, personliga 
reflektioner och tidlös musik. Med fin balans mellan 
humor och allvar och en stor portion hopp välkomnar 
Sonja dig att släppa taget om vardagen för en stund. 
Sänk axlarna, ta ett djupt andetag och låt dig svepas 
med på en stämningsfull resa.

Sonjas varma röst, vackra melodier, livsbejakande 
texter och personliga tilltal har gjort henne till en av 
våra mest älskade artister, och med sånger som 
”För att du finns”, ”Du är allt”, ”Sluta aldrig gå”, 
”Meningen med livet” och många, många fler 
lämnar Sonja Aldén ingen oberörd.

Foto: Karin Törnblom

After work-konsert!
”Sänd ditt ljus”
Fredag 8 oktober kl 17.00, Kristina kyrka
Improvisation, gregorianik, folkliga koraler m.m.
Anders Hagberg, flöjter och sopransaxofon
Johannes Landgren, orgel och piano

Fri entré. 

I höst är det fem år sedan orgeln renoverades och 
utrustades med ett separat spelbord i koret.  För att 
fira detta och för att visa på bredden av musik som 
kan framföras på en orgel så bjuds du in till en after 
work-konsert! 
Vi gästas av två eminenta musiker från Göteborg som 
är kända för sitt genreöverskridande musicerande. 
Johannes Landgren  är nyinvald medlem i Kungl. 
musikaliska akademien, verksam som frilansande 
organist, professor och prorektor vid Kungliga Mu-
sikhögskolan i Stockholm.
Han har turnerat i merparten av Europa, Ryssland 
och USA. Johannes har också, som dirigent och som 
organist, medverkat vid över 30 CD-inspelningar 
samt inspelningar för radio och TV i ett stort antal 
länder. Han samarbetar kontinuerligt med olika mu-
siker och ensembler.
Anders Hagberg är flöjtist, saxofonist och komposi-
tör. Improvisation och gränsöverskridande samarbe-
ten är kännetecknande för Anders, och hans projekt 
inkluderar ofta musiker från olika genrer och kul-
turer samt även andra konstformer såsom dans och 
bild. 
Anders är även professor i musikalisk gestaltning, 
improvisation vid Högskolan för Scen och Musik, 
Göteborgs universitet. 
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Musik

”Allt som jag känner” -
Tommy Nilsson & Kristina Kammarkör
Lördag 30 oktober kl 18.00, Kristina kyrka
Kristina Kammarkör, Ulrika Jonsson.

  Info och biljetter: www.tommynilsson.nu

”Att sjunga i kyrkor är alltid en upplevelse. Den 
vackra klangen och den unika miljön skapar en 
stämning som man inte får uppleva i andra lokaler”.
Självklart får vi uppleva alla de mest omtyckta sång-
erna; En dag, Öppna din dörr, Allt som jag känner, 
Dina färger var blå, Amelia med flera men även ett 
antal handplockade guldkorn från Tommys digra 
katalog som passar fint in i den unika kyrkomiljön.

Bergslagens Kammarsymfoniker
Lördag 13 november kl 16.00, Kristina kyrka

Anders Börjesson, pianosolist • Markus Jonsson, dirigent
Musik av Wilhelm Stenhammar och Camille Saint-Saëns

Vi har åter igen den stora glädjen att välkomna 
Bergslagens Kammarsymfoniker till Sala!
Tidigare har vi kunnat lyssna till orkestern i verk 
som Mozarts Requiem, Dobrogosz Requiem och L-E 
Larssons Förklädd gud här i Kristina kyrka. De har 
även medverkat i mindre ensembler vid flera ”Musik 
i sommarkväll”.
Orkestern samlar musiker från hela Sverige med 
Bergslagen som centrum och består av musiker, 
musiklärare, studerande och fritidsmusiker i alla 
åldrar. Spelglädje och höga musikaliska ambitioner 
är orkesterns ledstjärna. 
I år är det 150 år sedan Wilhelm Stenhammar föddes. 
På programmet finns hans symfoni nr 1 i F-dur. Efter 

uruppförandet drog Stenhammar tillbaka symfonin. 
Han kunde dock senare tänka sig att andra satsen 
kunde bli framförd, då under titeln ”Nenia”. 
Redan 11 januari 1931, knappt fyra år efter tonsätta-
rens död, framfördes dock symfonin i sin helhet av 
Konsertföreningen i Stockholm. Från 1980-talet har 
symfonin blivit en del av orkestrars repertoar.
På konserten bjuds vi även på pianokonsert nr 2, op 
22 i g-moll av Camille Saint-Saëns som också har ett 
jubileum detta år; Det är 100 år sedan han gick bort. 
Dirigenten Markus Jonsson arbetar som frilans 
dirigent och musiker i Uppsala Missionsförsamling. 
Pianosolisten Anders Börjesson är organist i Marie-
stads Domkyrka.

  Info om biljetter: Se månadsblad och annonsering
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Nystart i våra körer hösten 2021!

Det finns ett rikt musikliv i Sala Norrby och 
Möklinta, främst genom många aktiva körsångare 
i alla åldrar. Du kan delta i babyrytmik, barnkörer 
för olika åldersgrupper, ungdomskör samt flera 
vuxenkörer med olika inriktningar. Kyrkspelarna är 
en instrumentalensemble för vuxna som vill spela 
tillsammans.

Som ni vet har tyvärr mycket blivit inställt under 
året som gått. Körer har inte kunnat träffas som 
vanligt. Några verksamheter har inte träffats alls, 
vissa körer har träffats i mindre grupper eller enskilt. 

Några körer har träffats digitalt. Nu känner vi musi-
ker en stor lust och längtan att få träffas och sjunga 
tillsammans igen! Förhoppningsvis kan hösten bli 
lite mer som vanligt. Det finns många roliga projekt 
att se fram emot; musikgudstjänster, konserter, Kul-
turnatta, samarbeten med Sonja Aldén och Tommy 
Nilsson, luciafiranden, julkonserter m.m.  

Vill du var med och sjunga eller spela? Vill du veta 
mer? Besök hemsidan under menyn ”musikliv” eller 
kontakta någon av oss musiker.

Lunchmusik hösten 2021
Kristina kyrka, onsdagar kl 12.00! Ca 20 minuters program.

 1/9 Ulrika Jonsson, piano
 8/9 Ulrika Jonsson & Kajsa Palmér, sång
  Andreas Forsberg, piano
 15/9 Agneta Sonnebo, viola
 22/9 Ulrika Jonsson, orgel 
 29/9 Ulrika Jonsson, piano &
  Liset Lindemann, klarinett
 6/10 Anna-Karin Ander Glöde, piano/sång
 13/10 Önskemusik! Ulrika Jonsson, orgel
 20/10 Nenne Normansson & Bo Lund

 27/10 Studenter från Sjöviks folkhögskola
 3/11 Andreas Forsberg, orgel
 10/11	 Malin	Trast,	flöjt	&
  Ulrika Jonsson, orgel
 17/11 Herman & Tomas Hallonsten
 24/11	 Jana	Langenbruch,	blockflöjt
 1/12 Studenter från Sjöviks folkhögskola
 8/12 Kyrkspelarna, Agneta Sonnebo
 15/12 Advent- och julmusik med 
  pastoratets alla musiker!

i samarbete med

Anna-Karin Ander Glöde
0224-67 54 34
anna-karin.ander@svenskakyrkan.se
Barn/familjeverksamheten, Kristina barnkör,
Möklinta barn- och juniorkör, Möklinta vuxenkör

Andreas Forsberg
0224-67 54 32
andreas.forsberg@svenskakyrkan.se
Ungdomskörer, gosskör

Ulrika Jonsson 
0224-67 54 31
ulrika.jonsson@svenskakyrkan.se
Kristina juniorkör, Kristina Kammarkör, 
Kristina vokalensemble, orgelundervisning

Agneta Sonnebo 
0224-67 54 33
agneta.sonnebo@svenskakyrkan.se
Sockenkören, Norrby kyrkokör, Kyrkspelarna
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För expeditionsärenden gällande Sala, Norrby och Möklinta 
Växel och expedition 0224-67 54 00
Bokningar av dop, vigsel, samtal, kyrka, församlingshem, gravärenden m.m.

ÖPPETTIDER: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 10.00-12.00, torsdag kl 13.00-15.00.
Adress: Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 SALA 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, kommunikatör/adm. ...... 67 54 01
cicilia.blomqvist@svenskakyrkan.se
Ulrika Tibbling, administratör ................... 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
Qla Zetterberg, pedagog .....................vxl 67 54 00
qla.zetterberg@svenskakyrkan.se
Evelina Larsson, ung resurs ............... vxl 67 54 00

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
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, diakon .............................. 67 54 21
eva.axelsson@svenskakyrkan.se
Marie Obrovac, diakon ............................ 67 54 22
marie.obrovac@svenskakyrkan.se

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

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

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

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

Nystart i våra körer hösten 2021!



Tack vare dig
som medlem!

Barn

Små barn och deras
föräldrar har möjlighet att 

mötas i flera av Svenska kyrkans 
aktiviteter så som öppen 

förskola och barnkör. 
Barnen är vår främsta 

prioritering.

Det viktiga

Livet bjuder stora ögonblick 
och då finns kyrkan med – i glädje 

och sorg. Välkommen att döpa 
ert barn, viga er med Guds 

välsignelse. Även i det 
svåraste när en nära och 

kär avlidit, finns 
Svenska kyrkan 

med.

Sång

och musik

Ta del av Svenska kyrkans 
rika musikliv. Kom och lyssna 

till våra körer och musiker, 
eller kom med själv i sång- 

och spelglädjen!

Diakonal

närvaro

Diakoni betyder ”tjänst” och är 
kyrkans omsorg om medmänniskan. 

Ibland kallas det kyrkans sociala arbete. 
Diakoni är kristen tro i praktisk hand-
ling. Genom delaktighet, respekt och 

solidaritet finns Svenska kyrkan 
för människor i utsatta 

livssituationer.

Ungdomar

Vi har en stor konfirmand- och 
ungdomsverksamhet, och även 

ungdomskörer och rika skolkontakter. 
Vi vill finnas i de ungas värld med 
erfarenhet och lugn – men också 

för att få del av ungas livslust 
och skaparkraft.

Är du inte redan medlem men vill bli?

Fyll i talongen och skicka den till: Sala-Norrby-Möklinta pastorat, Borgm. Lundbergs plan 1, 733 30 Sala
eller gå in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/sala/medlemskap så skickar vi hem en inträdesblankett 
till dig. Har du själv möjlighet att skriva ut så finns blanketten på hemsidan.

Önskar blankett gällande anmälan om inträde i Svenska kyrkan

Namn ......................................................................................................................................

Adress .....................................................................................................................................


