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Ord till digOrd till dig
Glad advent! 
Nu lyser stjärnor i många fönster 

och påminner om ljusets närvaro i 
mörkrets tid. Stjärnan visar vägen 
mot det som komma skall, liksom 
stjärnan i Betlehem gjorde för de 
tre visa som sökte efter nytt hopp. 

Nu, liksom då, längtar många ef-
ter en bättre tid, för vilken höst vi har haft – i kyrka och 
samhälle; i Sverige och globalt. Två år har vi bakom oss 
sedan vi först hörde om ett virusutbrott i Kina. Förutom 
pandemi även konflikt och oro i världen, inte minst i Af-
ghanistan där barn och kvinnor drabbats hårt. 

Då är det viktigt att vi får samlas kring ljuset och hoppet. 
Ett av den kristna trons kännetecken är att ständigt påminna 
om att det aldrig är helt hopplöst eller kört! Vi vill få kon-
troll på pandemin; kunna möta klimatkrisens utmaningar 
med nya levnadsmönster och smarta lösningar; få uppleva 
fred på jorden och leva i trygghet med varandra. 

Advent kommer med förväntan inför julfirande och le-
digheter. Julen kommer med budskapet att det verkligen 
aldrig är för sent. Jesusbarnet föds och visar att Gud är Gud 
för verkliga människor och alla våra behov. Men också 
att Guds omsorg behöver våra hjärtan, händer och röster 
i världen. Nyår kommer med möjligheten till nya tag och 
nya under. 

Först behöver vi gemenskap och vila. Välkomna till pas-
toratets alla gudstjänster, konserter och aktiviteter under de 
kommande helgerna. Kontakta oss gärna för samtal. 

Julen kommer med insikten att livet är ett mysterium, 
ensam överlever ingen. Vi behöver varandra ty ingen kan 
ensam upptäcka tillvarons ursprung och mål. Skönheten 
och glädjen i livet visar på något större, att vi och hela ska-
pelsen är beroende av varandra och är del av något större. 
Kanske är det  möjligt att se redan här och nu i Sala Norrby 
Möklinta pastorat. 

Ett synligt exempel på detta är att visa solidaritet bortom 
våra egna gränser. Det kan vi göra genom ACT Svenska 
kyrkans kampanj och insamling under advent och jul som 
lyfter alla flickors rätt till ett värdigt liv, och genom vårt 
eget utbyte med Mocambique och arbetet för barns rätt till 
hälsa och utbildning. Låt oss som i psalm 109 ställa dörrn 
på glänt inför det som skall komma:

Det susar genom livets strid, en fläkt av himmelrikets 
frid, en klang av harpotoner … O mänsklighet, ställ dörrn 
på glänt – det är advent, det är advent!

En Ljus Advent, en God Jul
och ett Gott Nytt År! 

Herman Hallonsten

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



SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

:  


/ 

BRYT EN 
TRADITION

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

svenskakyrkan.se/act

Kyrkovalet preliminärt valresultat 2021
Sala-Norrby-Möklinta pastorat
Kyrkofullmäktige
Röst- och mandatfördelning 
Antal mandat: 31 Ersättarkvot: 1/2

Nomineringsgrupp Röstetal Procent Mandat

Centerpartiet 518 31,7% 10
Socialdemokraterna 744 45,6% 14
Frimodig Kyrka 212 13,0% 4
Borgerligt alternativ 159 9,7% 3

Summa giltiga röster ........1633 Summa ogiltiga röster ..... 94
Valdeltagande ...............18,55% Röstberättigade ........... 9309
 För fler resultat: www.svenskakyrkan.se/sala/valresultat

Julkampanjen - ACT

Kyrkovalet 2021

Gudstjänster under julhelgen

24/12 Kristina kyrka kl 11:00 Levande julkrubba.
24/12 Möklinta kyrka kl 23:00 Midnattsmässa.
24/12 Kristina kyrka kl 23:00 Midnattsmässa.
25/12 Sockenkyrkan kl 08:00 Julotta.
25/12 Norrby kyrka kl 11:00 Juldagsgudstjänst.
26/12 Kristina kyrka kl 16:00 Julens sånger & psalmer.
  6/1   Norrby kyrka kl 16:00 Julmusik på orgel.
Information finns i månadsblad, annonsering i Salabladet och på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/sala



Barn och familj

TEMADAGAR PÅ FRÖET
JANUARI
25/1: Sångstund i Kristina kyrka.

FEBRUARI 
  4/2 Frågestund med sköterska 
 från BVC Achima care.
  8/2 Sångstund i Kristina kyrka.
15/2 Familjerådgivningen informerar om 
 sin verksamhet.
22/2 Sagostund i Kristina kyrka med biblioteket.

SPORTLOVSAKTIVITETER
  1/2 Utflykt till Sala stadsbibliotek.
 Samling vid Mikaelsgården.
  2/2 Vikten av barns rörelse med
 Sala GF work-shop 
 Mer info, se nedan.
 Anmälan via QR-kod.
  3/2 Utflykt till Sala stadsbibliotek.
 Samling vid Mikaelsgården.
  4/2 Prova på rytmikpass.

SPORTLOVSKUL!
1 mars 2022 kl. 13:30-15:00
Utomhusaktiviteter för dig som är 6-9 år.
Vi hoppas redan nu på en fin vinterdag!
Håll utkik på hemsidan om plats och aktiviteter
när vi närmar oss sportlovet.
Välkomna!

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
Fredagar kl 09.30-11.30

Småbarnsrytmik 
0-5 år, barn- och föräldragrupp
Onsdagar kl 09.30-11.30
Anmälan senast 25/1: 
Nina 070-665 54 44
nina.jonsson2@svenskakyrkan.se
Eller via qr-kod för anmälan via hemsidan.
Anmälda till rytmiken har möjlighet att träffa barnmorskor från 
Vårdcentralen för frågestund 16/2. V. 9 uppehåll - anmäl gärna till 
Sala GF, se Sportlovsaktiviteter i vänstra spalten.

Miniorer F - åk 3
Torsdagar kl 16.00-17.30
Juniorer åk 4 - åk 6
Onsdagar kl 15.30-17.00

Möklinta, Prästgården
Måndagar
Miniorer F - åk 3 kl. 13.00-14.30
Juniorer åk 4 kl 15.30-17.00
Torsdagar
Miniorer F - åk 3 kl. 13.00-14.30
Möjlighet att bli hämtad på fritids innan, 
kontakta Tobias 0224-67 54 43 eller 
tobias.s.karlsson@svenskakyrkan.se

Vi avslutar v 48 och startar upp igen vecka 4.

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

www.svenskakyrkan.se/sala/barnverksamhet

INFO-RUTA!
Sala GF
Sala gymnastikförening har familjegym-
nastik från 1,5 års ålder till 4 år. Genom att 
träna ihop med ditt barn skapas rörelsegläd-
je, grunden till barns träning för hela livet. 

Vi övar grundformer och övar upp grovmo-
toriken vilket gynnar finmotoriken. Barnet 
får kognitiva fördelar som god självkänne-
dom, självkänsla och självförtroende.  

Genom lek gör vi rörelsen till en lustfylld 
stund tillsammans!

-  4 -
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Levande julkrubba 24 december
kl. 11.00 i Kristina kyrka
Vi firar julafton tillsammans och får 
uppleva julberättelsen och sjunga julens 
sånger. Det medverkar barn och ung-
domar från barn- och körverksamheten. 
Vill du vara med i årets julkrubba så är du 
välkommen till Mikaelsgården torsdag 16/12 
kl. 16.15-17.30 då vi går igenom spelet med sånger 
och spel och alla medverkande. Varmt välkomna!

Barnens julfest i Möklintagården
6 januari kl 14.00
Dans och lek kring granen, tomtebesök.Fika.
Se annonsering i månadsblad och Salabladet.

Julvandring till krubban!
Nu är det dags för förskolor och förskoleklasser att 
boka in vandring till krubban. För att samlas kring 
vad som hände den där första julen.
Dramat kommer att vara i Kristina kyrka och 
i Möklinta kyrka under v. 49 och 50. 
I Norrby enligt överenskommelse.

Information och bokning:
qla.zetterberg@svenskakyrkan.se

I år får du uppleva den allra första julen på plats i Kristina kyrka: 
Marionetternas julspel - är en poetisk föreställning med levande musik.
Uttrycksstarka marionetter drar oss in i julens händelser.
Tillsammans med ängeln som följeslagare möter vi Maria och Josef vid 
krubban. Gör ett besök hos herdarna på Betlehems ängar och vise män 
framför kung Herodes borg.
En stämningsfull julföreställning för alla åldrar.

Under v. 48 kommer det att visas en kvällsföreställning öppen för alla. 
Skolföreställningar bokningsbara för årskurs 1-3.
Kvällsföreställning: Fredag 3/12 kl. 18.00 i Kristina kyrka. Fri entré.
Skolföreställningar åk 1-åk 3: Vecka 48 må-tis-tors-fre. 
Är du intresserad av att boka en förställning för en skolklass kontakta: 
Karsten Felzmann 0224-67 54 12, karsten.felzmann@svenskakyrkan.se

Marionetternas julspel

Fiol: Carina Normansson
Orgel: Ulrika Johnsson
Marionetterna: Michael Meschke 1952
Scenografi: Mimmi Tollerup, Karsten Felzmann
Dock-/Skådespel: Qla Zetterberg, Mimmi Tollerup, Karsten Felzmann
Belysning: Tobias Karlsson

Barn och familj

FINN FEM FEL!FINN FEM FEL!RÄTT!RÄTT!

Rätta svaret hittar 
du på sid. 8.

-  4 -
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UNGDOMSGRUPPER i Mikaelsgården  -  Kom och var med!

Förintelsens minnesdag 27 januari

Besöksgrupp på fängelset

Knep & knåp

Club (7)SevenClub (7)Seven
Torsdagar kl. 15.30-17.30 i Mikaelsgården (en trappa ner).
En grupp för dig som går i åk 7. 
Vi har varierande aktiviteter, lek och pyssel. 
Du är  själv med och planerar aktiviteterna. 
Sista träff den 16/12. Vårterminen startar 20/1.
Kontaktperson: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42
Epost: ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

Ålder från 14 år och uppåt.
På ungdomskvällarna kan du komma och bara vara i 
kyrkan. Vi träffas, samtalar och har kul tillsammans. 
Det är ofta öppna ungdomskvällar och ibland har vi 
temakvällar. Varje gång finns det möjlighet till fika 
med te och smörgås m.m.
Vi inleder ungdomskvällarna med mässa i Kristina 
kyrka kl. 18.00. Därefter går vi över till Mikaelsgår-
den. Sista träff den 22/12. Vårterminen startar 19/1.

Fredagscafé 3 december kl 18.00-21.30 
I höst och till våren kommer vi att ha öppet en 
fredagskväll i månaden med olika program. 
Vårens datum kommer på hemsidan, Facebook och 
Instagram. 
Kontaktperson: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42
Epost: ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

Går du i åk 8 (eller åk 9) och vill bli konfirmerad?Går du i åk 8 (eller åk 9) och vill bli konfirmerad?
Det går fortfarande bra att anmäla sig till alla alternativ. 
Även till Äventyrsgruppen som började på höstlovet.
I år har vi senarelagt konfirmandgruppernas start. 
På grund av pandemin erbjuder vi även de som går i åk 9 
att anmäla sig om du inte ville eller kunde vara med förra året.

Följande grupper går att anmäla sig till just nu.
A. Veckogrupp. Startar 1:a advent och träffas en gång 
i veckan under höst – och vårterminen. Onsdagar på 
Mikaelsgården. Passar bra för alla.
B. Äventyrsgrupp. Startade på höstlovet. 
Gruppen träffas mest på lov och helger.
Passar dig som gillar läger och äventyr.
C. Sommar-konfa. Startar 1:a advent och har 
några få träffar under våren. Under sommar-
lovets tre första veckor träffas gruppen varje 
vardag och åker på ett lite längre läger. 
Du har möjlighet att välja inriktning idrott 
eller sång och musik.
Frågor: Inga Lena Paulsson
ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se
073-665 54 42
Anmälan till: www.intesomdutror.se

KONFIRMATION

Club

Ungdomskvällar - Öppen verksamhetUngdomskvällar - Öppen verksamhet
Onsdagar kl. 18.00-21.00 i Mikaelsgården (en trappa ner). 

Har du ett specialintresse eller vill du konfirmeras på annan plats. Du hittar många alternativ i Konfirmandsök. 
Tjänsten hittar du på: www.svenskakyrkan.se/konfirmation/konfirmandsök
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Förintelsens minnesdag 27 januari

Besöksgrupp på fängelset

Vi hälsar på med fika. En stund av helt vanliga samtal, det är 
mycket uppskattat! Vi går två eller tre tillsammans. Från 23 år och uppåt. 

Kontakt: Erik Hultby Kontakt: Ann-Christin Salomonsson
Epost: erik.hultby@svenskakyrkan.se  Epost: ann-christin.salomonsson@svenskakyrkan.se

Vill du vara en frisk fläkt?

Besöksgruppen på Salberga
startar upp igen

Knep & knåp
FINN FEM FEL!FINN FEM FEL!RÄTT!RÄTT! Rätta svaret hittar du på sid. 8.

Minnesstund för förintelsens offer
Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 
Det är den internationella minnesdagen för förintelsens offer – samma datum 
som koncentrationslägret Auschwitz befriades 1945. Minnesdagen lyfter 
fram engagemanget hos alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, 
rasism och antisemitism. 

Minnesstund i Kristina kyrka 27/1 kl 18.00 
Det medverkar människor som idag är engagerade i dialog och tolerans. 
Människor med olika bakgrund och religioner från Sala minns tillsammans. 
En minnesstund fylld med musik, ord och ljuständning – för livets skull.
Välkommen!
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Ny turistinformation

De fem felen: Ett ljus är släkt, ett annat antependium, en blomma 
fattas i högra vasen, ett annat kors mellan ljusstakarna, takkronan 
ändrad i höjd.

De fem felen: Det saknas en stjärna, en prick på kläderna, en näsa, 
ett vågigt streck på kläderna och den orange toffsen.

FACIT

Aguéli-skylten är på plats 
Det har blivit lättare att hitta Ivan Aguélis grav vid Kristi-
na kyrka tack vare en ny skylt. Att sätta upp en permanent 
skylt på kyrkogården kräver beslut av församlingsråd, kom-
mun och länsstyrelse. Skylten berättar om graven där stoftet 
efter Ivan Aguéli är gravsatt. Namnet på gravstenen är John 
Gustaf Agueli. 

Ivan Aguéli växte upp i ett hus på Agueligatan bredvid 
kyrkogården. Huset finns inte kvar idag och gatan hette då 
Bergmästaregatan. Ivan blev känd som konstnär, religions-
filosof och orientalist. Namnet Ivan Aguéli tog han i Paris. 
Studier inom religionsfilosofin ledde Ivan in i sufismen och 
när han konverterade tog han namnet Abd Al-Hadi Aqhili. 

Ivan Aguéli omkom i en tågolycka den 1 oktober 1917 i 
Barcelona. Graven flyttades från Barcelona till Sala och 
efter en minnesstund i Kristina kyrka gravsattes stoftet på 
nytt 25 oktober 1981. 

Dikten ”Frände av ljus” av Bo Setterlind är skriven till Ivan 
Aguélis minne. Stanna gärna till när du passerar och läs 
dikten. 

Församlingsrådet har nu gjort det enklare att hitta graven 
och Sala Kommun har stått för kostnaden och länsstyrelsen 
gett sin tillåtelse. Tillsammans är nästan allt möjligt även 
om det tar lite tid. 

Kristoffer Dahlqvist, präst

Finn fem fel - från sid 5.Finn fem fel - från sid 7.
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Du barn som låg i krubban
vill aaaa aaaaaaaa aaa .
Vem följer nu din stjärna?
Vem öppnar sina kistor
i ljus av stjärnans glöd?"

Vill du vara med och tävla, skicka då in ditt ifyllda korsord till:
Sala-Norrby-Möklinta pastorat, Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 Sala
Eller lämna in det på Mikaelsgårdens expedition eller lägg det i postlådan till höger om ytterdörren.

För- & efternamn: ......................................................................................   Tel: .................................................
Vi behöver ditt svar senast måndag den 10 januari, priser lottas ut till fem personer med rätt lösning.
Vinnarna kontaktas per telefon och presenteras med namn på www.svenskakyrkan.se/sala, där även facit finns fr.o.m. 
11/1. Pris avhämtas sedan på församlingsexpeditionen, måndag-onsdag & fredag kl 10.00-12.00, torsdag 13.00-15.00.
Genom att du skickar in och deltar i tävlingen, godkänner du också att vi presenterar ditt namn på vår hemsida.

Ny turistinformation

FACIT



Notiser Notiser

Liv & Djup
Kreativa bibelsamtal, 
helig dans och meditation. 
Vi håller till i Klockargården, 
Norrby, torsdagar jämna 
veckor kl.14.00-15.30. 
För info: Inga-Lill Modin 
073-66 55 417 

Stilla dagar
Den 26/2 och 26/3 kl.10.00-16.00 har vi 
Stilla dag i Klockargården, Norrby. 
Vi delar tystnaden tillsammans, 
äter mat till lugn musik, mediterar, 
målar, skriver, läser eller bara vilar. 
Dagen inleds och avslutas med en enkel meditation. 
Fika står framme hela dagen. 
Möjlighet till enskilt samtal finns. 
Anmälan: Anmälan: 
Inga-Lill Modin 073-66 55 417Inga-Lill Modin 073-66 55 417
inga-lill.modin@svenskakyrkan.seinga-lill.modin@svenskakyrkan.se

Kostnad 100 kronor, Kostnad 100 kronor, betalas på plats.betalas på plats.

Kom när

du kan!

14/12 sista för i år. Startar igen 27/1.

Välkommen till gemenskap 
i Mikaelsgården kl 14.00-16.00. 
Vi serverar julkaffe med 
skinksmörgås.

Soppluncher i Mikaelsgården Café Ljuspunkten 22/9-15/12
Onsdagar mellan kl 12.00-16.00. 

Tänk på att stanna hemma vid symptom.

Det serveras kaffe, te, saft, kaka, smörgås.
Kaffe/te ...........10 kr
Saft ....................5 kr
Smörgås .........25 kr
Godbit...............5 kr
Kaka .................3 kr
Sista för året 15/12.
Startar igen 19/1.

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

Tänk på att stanna hemma 
vid symptom. 
Sista för året 14/12.
Startar igen 18/1.

Finska gruppen

Annandag jul i Mikaelsgården Annandag jul i Mikaelsgården 

Syförening Möklinta

Finska gruppen träffas kl 12.30-14.30 
i Mikaelsgården 30/11 och 21/12.
Vi startar sedan upp igen 11/1 -22 och 
sedan var tredje vecka.
Kontakt: diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21.

Kallas nu Gemenskapsträffen och samlas ons-
dagarna 15/12, 19/1-22 och 23/2 kl 10.30-12.30 
i Prästgården. Ingen anmälan behövs. 
Kontakt: Kerstin Nyberg Pettersson 073-658 20 42.
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Veli-Pekka Järvinen, präst
Jag arbetar som vikarie  för den finsk-
språkiga prästen i Västerås fram till 
slutet av maj 2022. Sala besöker jag 
två-tre gånger i månaden. Jag är en 
pensionär från Tammerfors/Finland 
och min plan är att återvända till 
Finland efter arbetsperioden. Det är 
spännande att uppleva Sverige!



Notiser

Ikonmålning i Norrby

Mitt på dagen-träff

Ikonmålningsgruppen träffas på måndagar i 
Klockargården kl.18.30-20.30. 
Sista för året 6/12. Startar igen 10/1.
Kursledare är Östen Berger tel. 070-811 46 95

Torsdag 9 december kl 13.00 i Mikaelsgården.
Välkommen på julgröt med 
skinksmörgås. Vi kommer även 
att gästas av ett luciatåg. 
Anmälan till Inger senast 6/12.
0224-67 54 03 eller
inger.lindblom@svenskakyrkan.se

Julfirande i MikaelsgårdenJulfirande i Mikaelsgården

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

Sista för året 8/12. Startar igen 9/1.

Till Dig som mist någon som stått Dig nära

Julmat och julklappar
Även i år finns möjlighet för familjer med begrän-
sad ekonomi och hemmavarande barn i åldrarna 
0-18 år att ansöka om bistånd till julmat och jul-
klappar till barnen. Detta möjliggörs genom gåva 
från Odd Fellowbröder, Silverbergets Damklubb 
och Rebeckasystrar i Sala.
Ansökan sker genom personligt samtal med diakon 
Eva Axelsson, 0224-67 54 21 vardagar kl 8-17 
eller eva.axelsson@svenskakyrkan.se
Sista ansökningsdag torsdag 10/12.

Sala & Sockens kyrkliga syförening
Välkommen till grötavslutningen 
9/12 kl 13.00 i Mikaelsgården. 
Anmälan till Inger senast 6/12.
0224-67 54 03 eller
inger.lindblom@svenskakyrkan.se
Syföreningen startar igen 26/1.

Hjälp med skolarbetet
Language café

Onsdagar kl 13.30-15.30 i Mikaelsgården 
Vi har tre utbildade lärare och flera ideella medar-
betare 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. Vi bjuder på enklare fika.

Julafton kl 12.00-15.00
Julmaten serveras mellan kl 12.00-14.00
Besök gärna Kristina kyrka före julmaten:
Levande julkrubba kl 11.00-12.00

Kom och fira julen i gemenskap!
Härlig gemenskap, underhållning och gott att äta.
Vill du bidra med något till julbordet eller göra en 
frivillig insats på julafton? Kontakta:
Inger Lindblom ......0224-67 54 03
Eva Axelsson ...........0224-67 54 21

Att mista någon i din närhet påverkar ditt eget liv 
på olika vis. Du upplever nya känslor och svåra 
tankar kommer. Din sorg är unik och ingen kan i 
egentlig mening dela den.
Att möta andra med liknande erfarenheter, kan vara 
ett stöd i sorgearbetet. Det finns en läkande kraft i 
att berätta och lyssna till andras berättelser. Präst 
och diakon leder gruppen. Det som sägs stannar i 
rummet.

Detta är en form av självhjälpsgrupp där 
du får möjlighet att sätta ord på vad som hänt. 
Då kan man lättare känna, förstå och gå vidare.
Du kan även boka enskilt samtal..
Känner Du att detta skulle kunna vara något för dig?
Kontakta oss!
Marie Obrovac, diakon, 0224-67 54 22 
marie.obrovac@svenskakyrkan.se

-  11  --  10  -

Kostnad: 50 kr

Kostnad: 50 kr
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Varför firar vi jul?

Om du frågar folk på stan kommer du få många 
olika svar. Någon tänker på julklappar, andra på att 
familjen samlas. Några vet att det är en kristen högtid 
och att det har med Jesus att göra. Den här sidan 
handlar inte om vad som är rätt julfirande, utan bara 
varför kyrkan firar jul. Kyrkligt sett är påsken en stör-
re högtid men utan julen vore inte påsken möjlig.

Det var på julnatten som det fantastiska hände. I 
Betlehem, en liten stad i mellanöstern, bland djuren 
i det som kom att kallas för ett stall. Där lindas ett 
nyfött barn och läggs i en krubba. På en bädd av hö 
ligger Gud själv som människa i Jesus Kristus. Julen 
firar vi för att Gud blev människa. Gud låter sig bli 
buren och sårbar. Gud kommer till oss utan makt för 
att visa oss att vi kan välja att älska. Att ett barn skul-
le födas står det redan om i profetböckerna i det vi 
kallar Gamla testamentet. Jesaja, en profet som levde 
700 år före Jesus födelse, skriver:  

”Men natten skall vika där ångest nu råder. 
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort 
ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar 
ljuset fram … Ty ett barn har fötts, en son är 
oss given.”

Nog om julnatten. Vårt firande börjar långt tidigare, 
för tidigt finns det alltid någon som tycker. Första 
advent har blivit en storhelg i Svenska kyrkan. Det är 
något med musiken, psalmerna och alla levande ljus. 
Vi läser samma text som innan påskfirandet, hur den 
vuxne Jesus rider in i Jerusalem och hyllas som en 
kung. Folket la palmblad på vägen och ropade Hosi-
anna, Davids son. Nu hör du också psalm 105 inom 
dig. 

Advent betyder ankomst och vi förbereder oss på 
att ta emot Jesus. Adventstiden är julens fastetid. Vi 
hänger upp adventsstjärnor i våra fönster så att också 

vårt hus blir en krubba och 
de vise männen hittar hem 
till oss. Traditionen med 
adventsstjärnor kom till 
Sverige i början av 1900-
talet från herrnhutismen 
i Tyskland. Varje söndag i 
advent tänds ett nytt ljus i staken. 
Den elektriska ofta med sju ljus, ett för varje dag i 
veckan, kom till Sverige redan på 1800-talet. Diakon-
erna på Ersta i Stockholm tog inspiration från Tysk-
land. I Sala blir den fjärde söndagen i advent särskilt 
festlig eftersom det var just den söndagen 1641 som 
Kristina kyrka invigdes. Då blir det tårta efter guds-
tjänsten. 

Sverige har en tradition av att fira helgdagsaftnar. 
Vi börjar till exempel att fira julhelgen redan på jul-
afton och midsommar firas på midsommarafton. Det 
beror på att helgen börjar klockan sex kvällen före 
helgdagen enligt gammal tideräkning. I andra länder 
är det vanligare att fira jul 25 december, det vill säga 
på juldagen. Bara ett av evangelierna berättar om när 
Jesus föds. De första trehundra åren var jul inget som 
firades. Läs gärna Lukasevangeliet 2:1-20 (se sid 13) 
eller kom till gudstjänsterna på julafton och juldagen. 
Det finns gudstjänster både för morgonpigga och för 
nattugglor.

Annandag jul har ett annat tema i texterna. Då 
minns kyrkan Stefan och andra som dödats för sin 
tros skull. Stefan är känd som Staffan stalledräng hos 
oss i sångerna vid Lucia.

Även det som idag inte tolkas som en kyrklig 
del av julen har ofta rötter i kristen tro och folktro. 
Julgranen skyddade mot det onda och blev också 
symbol för korsträdet. Jultomten är en blandning av 
en turkisk givmild biskop (den röda och vita klädna-
den är en biskopsdräkt) och gårdstomten i konstnären 
Jenny Nyströms tappning. Den turkiska biskopen 
helgonförklarades och är känd som Sankt Nikolaus 
och firas den 6 december. 

Efter nyår som inte har något med julhelgerna 
att göra så kommer trettondagen. Dagen då de vise 
männen kom fram till Betlehem med sina gåvor till 
en nyfödd kung. I en del länder är det först då som 
barnen får presenter. Julens klappar hör så klart ihop 
med gåvorna som Jesus fick. Guld, rökelse och myrra 
står sällan på dagens barns önskelistor. 

Julen dansas ut vid tjugondag knut, en vecka efter 
trettondagen för alla stora helger firas med oktav. 
Det betyder att glädjen från helgen innan fortfarande 
lever kvar.

Kristoffer Dahlqvist, präst

JULTEMAJULTEMA
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Varför firar vi jul?
JULTEMAJULTEMA
Julevangeliet
Lukas 2:1-20

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en för-
ordning om att hela världen skulle skattskrivas. 
Det var den första skattskrivningen, och den hölls 
när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då 
för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och 
Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids 
hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till 
Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skatt-
skriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, 
som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne 
att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. 
Hon lindade honom och lade honom i en krub-
ba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i 
härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vakta-
de sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel 
framför dem och Herrens härlighet lyste omkring 
dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln 
sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er 
om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag 
har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är 
Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni 
skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger 
i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans 
med ängeln en stor himmelsk här som prisade 
Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt 
dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem 
upp till himlen, sade herdarna till 
varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem 
och se det som har hänt och som 
Herren har låtit oss veta.” De skyndade 
i väg och fann Maria och Josef och det 
nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade 
sett det, berättade de vad som hade sagts till dem 

om detta barn. Alla 
som hörde det häpna-
de över vad herdarna 
sade. Maria tog allt 
detta till sitt hjärta och 
begrundade det. Och 
herdarna vände till-
baka och prisade och 
lovade Gud för vad 
de hade fått höra och 
se: allt var så som det 
hade sagts dem.

Är du ensam i jul?
Är du en av många människor som är rädd för 
ensamheten i jul? För samtidigt som julen för 
många är fylld av glädje och värme, känner sig 
många andra ensammare än någonsin.

Det finns många anledningar till ensamhet 
under julen. Kanske bor släkt och vänner långt 
bort, kanske har de närmast anhöriga dött eller 
så kan kontakten ha gått förlorad.

Oavsett hur just du känner inför julen så finns 
Svenska kyrkan för dig. 

Kanske finns det något passande för just dig un-
der helgerna. Se gärna sidorna 10-11 och 14-15.

Önskar du komma i kontakt med någon att sam-
tala med går det bra att ringa jourhavande präst,
öppet alla kvällar kl 21.00 - 06.00. 
Ring 112 och fråga efter jourhavande präst.

Önskar du komma i kontakt med någon i 
Sala-Norrby-Möklinta pastorat, se kontaktupp-
gifter på sista sidan.

Foto: Johannes Frandsen/Ikon



Musik

Julkonsert med Kristina kammarkör
Lördag 18 december kl. 18.00, Kristina kyrka
Ulrika Jonsson, dirigent

Kammarkören tillsammans med gästande musiker bjuder 
på ett traditionellt och stämningsfullt program med kända 
och mindre kända julsånger.  På repertoaren finns bl. a. 
Jingle Bells, Stilla natt och We wish you a merry christmas! 
Fri entré.

Lucia i Möklinta
Lördag 11 december kl. 17.00, Möklinta kyrka
Möklintas miniorer, juniorer samt barn- och juniorkörerna. 

Lucia med SMÅ och stora  Nytt för i år!
Söndag 12 december kl. 16.00, Kristina kyrka
Kristina barn- och juniorkör, Sala Ungdomskör och Salas Lucia under 
ledning av Anna-Karin Ander, Ulrika Jonsson och Andreas Forsberg 

Här får de yngsta körsångarna stå i centrum och programmet 
är särskilt utformat för att passa yngre barn och familjer. 
Fri entré, kollekt till Act Svenska kyrkans julinsamling.

Julens sånger och psalmer
Annandag jul, söndag 26 december kl. 16.00, Kristina kyrka
Sångare ur Kristina Kammarkör med vänner
Stråkkvartett • Andreas Forsberg, orgel • Ulrika Jonsson, dirigent

Kom och lyssna till och sjung med i våra mest älskade julpsalmer och 
sånger! Fri entré.

Luciakonsert i Kristina kyrka
Måndag 13 december kl 18.30, Kristina kyrka
Salas Lucia och körsångare från församlingen under 
ledning av Andreas Forsberg och Ulrika Jonsson. 
Arrangeras i samarbete med Lions club Sala. 

Förköp av biljetter, se kommande månadsblad och 
Salabladet för mer information. 

Musik

Lunchmusik i Kristina kyrka onsdagar kl. 12.00
Efteråt finns kaffe/te och lunchsmörgås på Café Ljuspunkten i Mikaelsgården.
Terminsavslutning onsdag 15 december. 
Vårens program startar onsdag 19 januari. Se aktuellt program på hemsidan. 

Välkommen!
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Magnificat av J. S. Bach
Söndag 30 januari kl. 16.00, Kristina kyrka
”Jubilate-kören” - Kristina Kammarkör tillsammans med Körsångare från Västerås stift
Svenska Barockorkestern
Ulrika Jonsson, sopran • Susanne Nordin, sopran • Anna Florin Schmidt, alt 
Andreas Forsberg, tenor • Mikael Boström Eric´, bas
Ulrika Jonsson, Marie J:son Lindh Nordenmalm och Mikael Boström Eric´, dirigenter

Nyårsbön
Fredag 31 december
Möklinta kyrka kl 15.00 • Sockenkyrkan kl 17.00
Folkmusik på kontrabas och nyckelharpa med
Josefina Paulson och Fredrik Bengtsson. 
Musik för en stund av närvaro och värme, där en väv av toner från 
förr och nu blir till melodier där både nyckelharpan och kontrabasen 
för och följer varandra i den melodiska dansen. 
Josefina är riksspelman, med sina rötter i Västmanland. Korad världs-
mästare på nyckelharpa 2016 och en kandidatexamen från Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Fredrik har en masterexamen i kontra-
bas och sina folkmusikaliska hemtrakter i Göinge i Skåne, men nu bor 
de samman i Kråktjärn i Västmanlands Broddboskogar.

Musik

Nyårsmusik!
Nyårsdagen, lördag 1 januari kl. 18.00, 
Kristina kyrka
Sala Blåsorkester
Malin Trast, dirigent • Andreas Forsberg, orgel

Fri entré.

Julmusik på orgel
Trettondedag jul, torsdag 6 januari kl 16.00, 
Norrby kyrka
Andreas Forsberg 

Musikgudstjänst med vackra julmelodier på orgel.

Varje år brukar Västerås stifts kyrkosångsför-
bund anordna så kallade ”Jubilate-dagar”. Detta 
körsångsevenemang brukar gå av stapeln en helg i 
februari eller mars i någon av stiftets församlingar. 
Körsångare från olika håll i stiftet samlas för inten-
sivt repeterande som mynnar ut i framförandet av 
något större körverk. 
Detta evenemang skulle ägt rum i mars 2020, men 
pandemin gjorde att evenemanget fick skjutas upp 
med bara några dagars varsel. Nu laddas det om! 
Repertoaren är ”Magnificat” samt koraler av J. S. 
Bach. Magnificat betyder ”Marias lovsång” och är 
härligt sprudlande musik för 5-stämmig kör, 

orkester och solister. Svenska barockorkestern 
spelar på tidstypiska instrument från 1700-talet. 
Samtliga sångsolister är verksamma kyrkomusiker 
från olika håll i stiftet.
Arrangörer är Västerås stifts kyrkosångsförbund, 
Västerås stift och Sala Norrby Möklinta pastorat i 
samarbete med Sensus. Repetitionerna leds av de tre 
förbundsdirigenterna Ulrika Jonsson (kyrkomusiker 
i Sala), Marie J:son Lindh Nordenmalm (kyrkomu-
siker i Nora) Mikael Boström Eric´ (kyrkomusiker 
i Leksand) samt Kira Lankinen (musikkonsulent i 
Västerås stift)
Fri entré.
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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.karlsson2@svenskakyrkan.se
Nina Jonsson, förskollärare ..................... 67 54 44
nina.jonsson2@svenskakyrkan.se 
Victoria Ulander, assistent ...................... 67 54 45
victoria.ulander@svenskakyrkan.se
Qla Zetterberg, församl.pedagog ......... vxl 67 54 00
qla.zetterberg@svenskakyrkan.se
Evelina Larsson, ung resurs ............... vxl 67 54 00

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

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


