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Varför sjunga i Hemsjökören?
Jag heter Göran Dahlström och är ny ordförande i Hemsjökören. Jag vill med några rader
beskriva varför jag tycker att det är roligt och inspirerande att sjunga i kör.
Jag gick med i Hemsjökören 2012. Dessförinnan hade jag under 1990-talet sjungit i en mindre kör på min dåvarande arbetsplats.
När jag började sjunga i Hemsjökören fick jag åter uppleva den härliga känslan som körsång
medför. Varje övning blir nästan som att utöva ett motionspass.
Man upplever en speciell frihetskänsla och känner att kropp och själ mår bra av att sjunga.
Men att sjunga i kör är inte bara övningar.
Vi ska också sjunga för publik.
Syftet med våra övning”Varje övning blir nästan som
att utöva ett motionspass.
vacker körsång för våra
Man upplever en speciell
gudstjänster och på våra
frihetskänsla och känner att
Vi vill så klart att publiken ska
kropp och själ mår bra av att

ar är att få framföra
åhörare, både vid
konserter.
gilla oss.

sjunga.”

I Hemsjökören är vi ett härligt
gäng på omkring 50
kvinnor och män. Kamratskapet är gott och vi har
mycket roligt tillsammans. I kören skapar vi något gemensamt.
Det medför ett ansvar för varje körmedlem att göra sitt absolut bästa för att helheten ska
bli så bra som möjligt.
Just det att vi strävar mot ett gemensamt mål där alla är delaktiga är kanske den viktigaste ingrediensen till varför det är roligt att sjunga i kör.
Men varför sjunga i Hemsjökören? Ja det finns flera orsaker.
För mig var det självklart efter att jag under många år har besökt Hemsjö kyrka och lyssnat på kören.
Kören har alltid imponerat på mig som åhörare. Hemsjökörens blandning av sakral och profan
musik är något jag tycker bra om.
Musikvalet innebär också en hel del utmaningar för kören och det är alltid lika spännande att
se hur vi stegvis lär oss nya sånger.
Sist men inte minst så betyder vår uppskattade körledare Madeleine Wengblad mycket för
Hemsjökören. Hennes engagemang, hennes sätt att leda kören och hennes enträgna arbete
med kören medför att kören håller en god kvalitet och förblir populär hos våra åhörare.

BARN OCH UNGA
Kick-off för konfirmander
Lördag 9 sep 10.30-12.00, Christinae kyrka i Alingsås
För konfirmander och föräldrar/vårdnadshavare.
Samling i kyrkan, därefter mingel med information,
fika och möjlighet att träffa ledarna.
Anmäl dig till konfirmation i Hemsjö eller till någon av våra övriga
grupper på www.svenskakyrkan.se/alingsas/konfirmation

Våra grupper
Måndag: Öppna förskolan kl 9.30-12.30, i annexet.
Konfirmander 16.00-18.00, i annexet.

Tisdag: Tisdags för barn i F-klass-åk 2, kl 15.00-16.45, i annexet.
Onsdag: Efter Plugget för barn i åk 3-6, kl 16.00-17.45, i annexet.
Torsdag: Kyrkans barntimmar för barn 3-5 år, kl 13.00-15.00 i annexet.
Fredag: Öppna förskolan, kl 9.30-12.30 i annexet.
Söndag: Hänget, kl 18.30-20.30 i annexet
Alla barngrupper startar v. 35.
Hänget och konfirmanderna startar v. 38 i Hemsjö.

Kontaktpersoner:
Tisdags, Efter Plugget, tonårshäng och konfirmander: Viktor Fors Mäntyranta.
Öppna förskolan och Barntimmar: Helena Ingeborn.

Spaghettigudstjänster
Tisdagar: 10 okt och 14 nov kl. 17.30 i Hemsjö kyrka
Vardagsgudstjänster för stora och små. Barnkören medverkar. Efter gudstjänsten
serveras spaghetti och köttfärssås i annexet. Vuxna betalar 30 kr och barn äter gratis.

GEMENSKAP OCH DIAKONI
Dagledigträffar
Vi träffas torsdagar kl 10.30-12.30
i församlingshemmet.

21 sept • Musik på livets stig
- Duo King Edvard.
19 okt • Våra bevingade vänner
- Bildspel med Karl-Göran Hallabro.
23 nov • Meldodikrysset
- Medarbetarlaget i Hemsjö.

Sopplunch

Buss hämtar
9.35 Alingsås jv stn
9.45 Ingared, Örnudden,
Bergsjöholmsvägen
9.55 V Bodarne stn
10.00 Hästeryd
Taxin hämtar
9.30 Råbockekullen, Snipås
10.00 Edsås
Kontaktperson:
Helena Ingeborn

Onsdagar: 6 sep, 4 okt, 1 nov och 6 dec kl. 12.00-14.00
Välkommen att äta tillsammans , prata och umgås. Soppa till självkostnadspris.

Syförening
Varannan torsdag (udda veckor) kl. 16.00-18.00 i församlingshemmet. Start 31/8
Kontaktperson: Maja Dahl: 504 55.

Vävgrupp
Måndagar kl. 10.00-13.00 i församlingshemmets bottenvåning.
Start 21/8. Kontaktperson: Gunn Pennings: 506 66

Stickcafé
Fredagarna 1 sep, 6 okt, 3 nov och 1 dec kl. 11.00 i församlingshemmet.
Kontaktperson: Inga-Lisa Karlsson: 501 10

Boule
Varje torsdag (när vädret tillåter) kl 10.30–12.30 på baksidan av församlingshemmet.
Vi dricker kaffe efteråt. Kontaktperson: Nils-Arne Lindblad, 520 44

MUSIK
Hela kyrkan gungar
Måndagar: 4 sep, 2 okt, 6 nov och 4 dec kl. 10.00 i Hemsjö kyrka
Välkommen att sjunga och gunga till svängiga barnlåtar!
För barn i förskoleåldern, föräldrar och andra som gillar att sjunga.

Orgelkonsert
24 september kl. 18.00 i Hemsjö kyrka
Diplomorganist Morgan Blåberg ger en konsert på vår nyrenoverade Hammarberg-orgel.

En afton på operan
22 oktober kl. 18.00 i Hemsjö kyrka
Aurora Wedell Borg, sopran, och Charlie Borg, tenor, guidar oss tillsammans med
Jan Kesker genom en afton på Operan. Ackompanjerar gör Madeleine Wengblad.

Lutherska Missionskyrkans kör
12 november kl. 18.00 i Hemsjö kyrka
Efter att ha spelat in ytterligare en skiva här i Hemsjö ger kören en konsert under ledning
av Johanna och Sven Fridolfsson.

Körer
Barnkören: F-klass- åk 2. Tisdagar kl. 16.50-17.30
Praise: Åk 3-6. Onsdagar kl. 15.00-16.00
Pacem: Åk 7-9. Onsdagar kl. 16.45-17.45
Hemsjökören: Blandad kör. Tisdagar kl. 19.30-21.30

Körerna övar i församlingshemmet, Hemsjören startar vecka 34 och barn och
ungdomskörerna startar v 35.
Kontakta körledare Madeleine Wengblad för mer information och anmälan.
För mer information om körer och konserter - kika in på www.hemsjokoren.se

Filmkvällar
Måndagar: 9 okt och 20 nov kl. 18.30 i församlingshemmet
Vi ser en film tillsammans. Den blir sen utgångspunkt för samtal och reflektion.
Mer information kommer på hemsidan.

Syföreningens julklappsbasar
Lördag 25 nov med start kl. 15 i församlingshemmet

Kom och ta en kopp kaffe, fixa årets julklappar och köp hembakt bröd m.m.
Pengarna vi samlar in går till välgörande ändamål. Praise medverkar.

”Väven”
Vill du dela gemenskapen i en bönegrupp? ”Väven” träffas varannan vecka i annexet
under terminen. Kontakta Helena Ingeborn om du vill veta mer.

Allhelgonahelgen
Gravsmyckningskaffe
Fredag 3 november kl. 11-16 i annexet

Gudstjänst med ljuständning
för de under året avlidna

Lördag 4 november kl. 11. Andakt på kyrkogården kl. 10.30

Hemsjökören medverkar.

Hämta andan-retreatdag
Lördag 30 september kl 9-19 i annexet
Ge dig själv en dag för tystnad och eftertanke. Tystnaden bryts av frivilliga meditationer
i kyrkan. Det finns även möjlighet till individuellt samtal med präst eller diakon.
Vi äter frukost, lunch och kvällste tillsammans.
Kostnad: 125:-. Anmälan senast 26 September

Kontakta Helena Ingeborn för anmälan och frågor.

GUDSTJÄNSTER HÖSTEN 2017
Reserv. för ändringar.
3 sep		
11.00		

Tolfte söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst

10 sep		
18.00		

Trettonde söndagen efter trefaldighet
Mässa.

17 sep		
11.00		

Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Familjegudstjänst. Barnkören. Ensemble ur Hemsjökören. Kyrkkaffe.

24 sep		
18.00		

Femtonde söndagen efter trefaldighet
Musikgudstjänst. Orgelkonsert: Morgan Blåberg.

1 okt		
11.00		

Heliga Mikaels dag
Familjegudstjänst. Musikal framförd av Praise och Efter Plugget.

8 okt		
11.00		

Tacksägelsedagen
Mässa. Hemsjökören. Trumpetare.

15 okt		
11.00		

Artonde söndagen efter trefaldighet
Gudstjänst.

22 okt		
18.00		

Nittonde söndagen efter trefaldighet
Musikgudstjänst. Opera. 				Se annons

29 okt		
11.00		

Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Mässa. Ensemble ur Hemsjökören.

4 nov		
10.30		
11.00		

Alla helgons dag
Andakt på kyrkogården
Gudstjänst. Hemsjökören. 			

5 nov		
11.00		

Söndagen efter alla helgons dag
Gudstjänst. Sammanlyst till Christinae kyrka.

12 nov		
18.00		

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Musikgudstjänst. Lutherska Missionskyrkans kör.

19 nov		
11.00		

Söndagen före domsöndagen
Mässa.

26 nov		
11.00		

Domsöndagen
Gudstjänst. Pacem

3 dec		
11.00		

Första söndagen i advent
Gudstjänst. Hemsjökören, trumpetare.

Se annons

Se annons

Se annons

ADRESSER OCH TELEFONNUMMER

Hemsjö församling
Hemsjövägen 43
441 96 Alingsås
Tel. 0322-66 91 90, fax 0322-50144
Präst - Anders Mulec
T: 0322-66 91 91 • E: anders.mulec@svenskakyrkan.se
Pastorsadjunkt - Ann-Cathrine Kroon Sahlin
T: 0322-66 91 89 • E: ann-cathrine.kroon.sahlin@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker - Madeleine Wengblad
T: 0322-66 91 94 • E: madeleine.wengblad@svenskakyrkan.se
Diakon - Helena Ingeborn
T: 0322-66 91 93 • E: helena.ingeborn@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog - Viktor Fors Mäntyranta
T: 0322-66 91 97 • E: viktor.fors.mantyranta@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare - Mats Sundquist
T: 0322-66 91 90 • E: mats.sundquist@svenskakyrkan.se
Barn och Unga / lokalvård - Carina Holton
T: 0322-66 91 92 • E: carina.holton@svenskakyrkan.se
Församlingsrådets ordförande - Britt-Marie Isidorsson
T: 0322-504 33
Telefonnummer
Församlingshemmet, kök: 0322-66 91 96
Annexet, kök: 0322-66 91 98

Vill du veta mer eller ta del av den senaste informationen - gå in på:
www.svenskakyrkan.se/alingsas/hemsjo

