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Svenska kyrkan, Norrahammar
Centrumgången 5, 562 32 Norrahammar

Församlingshemmet, Norrahammar 
Telefontid: alla vardagar kl. 10.00 - 12.00 
Tel. 036-36 21 00, Fax 036-604 50

E-mail:
norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/norrahammar 

Direktnummer, Församlingshemmet
Kyrkoherde 036-36 21 02
Komminister 036-36 21 07
Diakon 036-36 21 03
Kamrer 036-36 21 01
Kyrkomusiker 036-36 21 05
Kyrkomusiker 036-36 21 15
Församlingsassistent 036-36 21 04
Församlingspedagog 036-36 21 14
Kyrkvaktmästare, husmor 036-36 21 12
Församlingshemmets kök  036-36 21 11

Kyrkvillan, Hovslätt 
Barrsätragatan 30 
556 26 Jönköping   036- 31 79 20

Direktnummer, Kyrkvillan
Komminister 036–36 21 70
Diakon 036–36 21 73
Församlingsassistent 036–36 21 72
Församlingsassistent  036–36 21 71
Kyrkvaktmästare, husmor 036–31 79 20

Övrig 
Sandseryds församlingssal 036–681 15
Kontakten Grästorp 036–700 55
Stenbäcken Norrahammar 036–694 36
Kyrkans familjerådgivning 036-30 35 33
Jourhavande Präst (21.00-06.00) 112
Finskspråkig redaktion 036-31 36 05

Mobiltelefon/Hemtelefon
Kyrkoherde Ann-Christine Borg 0725-19 04 92
Komminister Andreas Gunnmo 0705-97 66 04
Diakon Marianne Johansson 0703-87 58 09
Kyrkomusiker Valentina Viktorovitch 0705-87 03 69
Kyrkomusiker Birgit Söderström 0738-48 25 00
Församl. pedagog Anette Karlsson 0768-79 56 25
Församl. assistent Emma Jonson 0735-16 23 50
Församl. assistent Mattias Karlsson 0722-34 79 91 
Församl. assistent Therese Ekvall 0709- 94 47 00
Församl. praktikant Sandra Gustavsson 036-36 21 00

Kyrkvaktmästare
Birgitta Einarsson (Norrahammar) 0700-42 60 15 
Hanna Lindström (Norrahammar) 036-36 21 12
Reidar Martinsson (Sandseryd) 0739-75 99 96
Kristina Magnusson (Kyrkvillan) 0730-78 67 15
Kyrkogårdsvaktmästare 
Anders Olsson 0705-68 11 62 
Eric Einarsson  0761-68 14 80
Kyrkofullmäktiges ordförande
Tommy Gustafsson 0707-79 33 48 
Kyrkorådets ordförande 
Jan-Erik Forsberg 036-616 18
Begravningsombud 
Lennart Angselius  0725-72 51 30
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Vill du maila till någon personal i församlingen? Gå in på www.svenskakyrkan.se/norrahammar
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Ann-Christine funderar

När skymningen faller och vintermörkret sänker 
sig ned vill vi gärna tända levande ljus. Ljuset lyser 
upp i mörkret, skänker värme och inger oss hopp. 
Ljuset förmedlar också lugn, frid och harmoni.

Det var ingen tillfällighet att Jesus sade: ”Jag är 
världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i 
mörkret utan ha livets ljus.” (Joh. 8:12) På många 
sätt kan vi jämföra Jesus med levande ljus. Precis 
som ljuset har också Jesus något att förmedla av 
värme och hopp, lugn och harmoni. Detta betyder 
då inte att den kristnes liv är bekymmersfritt el-
ler att ett kristet liv är en garanti mot svårighe-
ter i livet. Däremot finns Gud som en upplyst bro 
i mörkret. En bro med skyddsräcke som bär i livets 
svåra stunder. Legenden om den kristna flickan 
Lucia är ett tydligt exempel på detta. Det finns 
förresten fler legender om Lucia och de berättar 
om en ung flicka från Syrakusa i Italien som i början 
av 300-talet dog martyrdöden under kejsaren Di-
ocletianus förföljelser mot kristna. Det som skiljer 
legenderna åt är på vilket sätt man försöker röja 
Lucia ur vägen och ta hennes liv. En legend be-
rättar hur Lucia skulle brännas på bål men lågorna 
svedde henne inte. Ytterligare en legend talar om 
att man hällde kokande olja över henne utan att 
hon brändes. Slutligen dödades Lucia av ett svärd 
som genomborrade hennes kropp. Legenderna om 
Lucia berättar att hon inte övergav sin kristna tro 
trots hotet mot sitt liv. När vi i modern tid firar Lu-
cia så är det utifrån att flera olika traditioner från 
olika århundraden och kulturer sammanfaller.

I luciagestalten kan vi finna en tydlig symbo-
lik. I det vita lucialinnet ser vi den vita dopdräk-
ten som påminner oss om Jesu renhet som vi får 
iklädas. Och precis som lucialinnet är även dop-
dräkten lång. Vi får alltså växa i tro hela livet. Det 

röda bandet, kärlekens och 
blodets färg, ger oss asso-
ciationer till Lucia som kristen 
martyr som dog för sin tros skull 
och ljusen i hennes krona påminner oss o m 
Jesus. Lucia bär bud om världens ljus Jesus Kris-
tus. Lucias krona får också en djupare innebörd när 
vi ser att den påminner om glorian, alltså det ljus 
som den utstrålar som levt nära Gud. Lucia är både 
martyr och helgon. Helgonen är förebilder för oss. 
De är förebilder som visar oss vem Gud är och hur 
Gud kan förändra en människa som lever nära det 
gudomliga. I skrivandets stund är det den 31 ok-
tober 2016 och påve Franciskus har precis anlänt 
till Lund. Det är historiskt! Det är 500- års minnet 
av reformationen som  inleds och uppmärksam-
mas genom att katoliker och lutheraner ska fira 
gemensam gudstjänst i Lunds domkyrka idag. Det 
som förenar de båda kyrkofamiljerna blir här syn-
ligt! Så är det Guds vilja att vi ska älska varandra!

Sankta Lucia påminner oss om Kristus som värl-
dens ljus och att vi får sprida ljus och glädje till var-
andra. I psalm 37 versarna 1 och 2 sjunger vi julens 
och enhetens glada budskap med orden; ”Kristus 
är världens ljus, han och ingen annan- född i vårt 
mörker, född att bli vår broder. Har vi sett honom 
har vi sett vår Fader. Ära vare Gud”

”Kristus är världens fred, han och ingen annan, till-
hör vi honom älskar vi vår broder. Han oss förenar 
nu i Gud, vår Fader. Ära vare Gud”

// Ann-Christine Borg, kyrkoherde

En välsignad Julhelg och  
Ett fridfullt Gott Nytt År 2017!
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Lucias röda band har något att berätta
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I BACKSPEGELN

Anders Olsson berättade om sitt arbete på kyrkogården vid 
Allhelgonavandring för elever i år 5 i Sandseryd.

Kontakten-gruppen samlas på Grästorp.Ekumenisk kör medverkade vid andakt i det gamla kapellet på 
Norrahammars kyrkogård, Alla Helgons dag.

Vandrargruppen i första snön, Torsvikskogen 2 november. Våffelkväll på Stenbäcken.

Barnkör sjöng på skördegudstjänst i Norrahammars kyrka 9 
oktober.
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Karlsborgs Fästning började uppföras 1819. Karlsborg 
var ämnat som Sveriges reservhuvudstad ända fram 
till 1930-talet. Det var planerat att byggnationen 
skulle klaras av på 10 år men det tog 90 år! Då var 
hela fästningen föråldrad, men den har varit utbild-
ningsplats för soldater och är det fortfarande. I mitten 
av det 678 meter långa slutvärnet, som är en av Euro-
pas längsta byggnader och tog 22 år att bygga, ligger 
kyrkobyggnaden. Garnisonskyrkan invigdes 1869 och 
är byggd i nygotisk stil i fem skepp. Den ingår numera i 
Fästningsmuséet och är sedan 1935 ett statligt bygg-
nadsminne. Tornspiran pryds av något så ovanligt som 
en örlogsflagga (se bild). 

I kyrktornet finns två klockor samt en mindre som slår 
timslagen. Kyrkan tillhör förbandet och utnjyttjas för 
såväl gudstjänster, regementsceremonier och musik-
konserter. Men fram till 1991 var den församlingskyr-
ka. Kyrksalen rymmer 700 personer och var tänkt som 
plenisal åt riksdagen vid ett eventuellt krigstillstånd. 

Koret finns på långväggen, och som blickfång på altaret 
återfinns Erik Höglunds glaskors från 1969, (se Kyrko-
bladets framsida). Erik var verksam på Boda Glasbruk. 

I ett av valven hänger den mycket udda och 500 kg 

tunga ljuskronan. Den är tillverkad på tygstationen på 
fästningen och består av 276 bajonetter från utrang-
erade flintlåsgevär m/1861. Betydligt bättre att an-
vända dem i en ljuskrona än ursprungstanken. Påmin-
ner om bibelordet att smida svärd till plogbillar.

Ljuskronan har en lätt anknytning till våra bygder. Det 
är nämligen Boel Östlunds farmors far, Johan Mau-
ritz Boustedt, född i Mölltorp (Ransberg) 1833, som 
skänkte den till kyrkan 1875. Då hade han varit kro-
nobagare på fästningen i 20 år, men samma år hade 
hans hustru Kristina avlidit, så den händelsen kan vara 
sambandet med gåvan till kyrkan.

Johan efterträdde sin far Jacob Benidictus Boustedt 
som kronobagare på fästningen. Även sonen Ernst Wil-
helm blev kronobagarmästare på samma ställe. Johan 
var även kassör vid Skaraborgs Läns Enskilda Bank som 
var inrymt i bageribyggnaden på Vanäs mellan 1874-
95, där även Johan och hans hustru Kristina bodde. 
Året efter att Kristina avlidit gifte Johan om sig med 
hennes syster Hilda. Då hade Johan 8 barn och fick yt-
terligare 5 till med Hilda.

Johan var även ledamot i Svenska Turistföreningen 
1889 – 90. Han avled den 15 sep. 1910 i Karlsborg.

Garnisonskyrkan i Karlsborg

// Berthil Johansson
Vid kameran och pennan 
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Vad gör en kyrkvärd?

Genom att googla på ordet ”kyrkvärd” kan man läsa 
följande definition och beskrivning av uppdraget: ”En 
kyrkvärd är en person som är utsedd att hjälpa till vid 
kristna gudstjänster, vanligtvis med att hälsa välkom-
men, hjälpa till med textläsningar, hjälpa till vid natt-
varden, dela ut psalmböcker(och gudstjänstagendor) 
samt att ta upp kollekt.”

Att vara kyrkvärd är ett av de äldsta uppdragen inom 
Svenska kyrkan. Redan på 400-talet hade kyrkvär-
darna i det kristnade Rom ett ansvar framförallt gäl-
lande församlingens ekonomi.

Ordet kyrkvärd omnämns i vårt land första gången 
på en inskription från 1100-talet vid Forsa kyrka i 
Hälsingland. I äldre västgötalagen står det stadgat att 
”två skola kyrkvärdarna vara och prästen den tredje”.
Kyrkvärdarnas ekonomiska ansvar försvann på 
1880-talet när beslut fattades om  att medlen i 
sockenkyrkorna skulle överföras till kyrkoråden.

Vem kan bli kyrkvärd? Jo den som är döpt medlem i 
Svenska kyrkan och har rösträtt vid kyrkovalen. Minst 
två av kyrkvärdarna ska utses bland kyrkorådets 
ledamöter för att garantera ett samband mellan sty-
relse och församling. Däremot är det inte längre något 

tvång att vara bosatt i den församling man tjänstgör i.

Att vara kyrkvärd idag i Norrahammars församling 
innebär just det som tidigare beskrivits. Uppgifter 
som kan tillkomma är att hålla förbön, tända ljus och 
hjälpa tjänstgörande präst med de liturgiska kläderna. 
Som kyrkvärd tjänstgör man mycket sällan ensam 
utan man arbetar i par och är i tjänst vid gudstjäns-
terna ungefär var tredje söndag. Ibland kan det till-
komma gudstjänster vid andra tillfällen som dopguds-
tjänster och musikstunder. 

Jag har själv varit kyrkvärd i Norrahammar i tjugo år. 
För mig har det blivit en möjlighet att behålla kon-
takten med en kyrka och församling som kommit att 
betyda mycket för mig. Att vara kyrkvärd får mig att 
på ett djupare sätt följa med i kyrkoårets rytm samti-
digt som jag ständigt lär mig något nytt. Bara det att 
läsa någon av de aktuella texterna i förväg kan leda 
till en bättre förståelse av det kristna budskapet. Och 
– det är alltid en glädje att vid ingången få dela ut
psalmböcker och välkomna gudstjänstbesökarna. Ett
uppdrag som jag gärna skulle vilja dela med flera.

// Inger Gustafsson, kyrkvärd
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För många är det en kär syssla att börja leta 
fram adventsljustakar, stjärnor och ljusslingor 
igen. De har legat halvt bortglömda och samlat 
damm i garderober och skåp, på vindar och i 
källare allt sedan de plockades undan efter julen 
förra året. Snart strålar det av adventsstjärnor 
och ljusslingor i fönster och dörrar, på fruktträd 
och staket. Inget ont i detta, tvärtom!

Nästan alla jag känner uppskattar att få tända 
det första adventsljuset. Att efter en lång, mörk, 
blåsig och kall höst - både vad det gäller vädret 
och förhållandena i världen- äntligen få gå in i 
advent och börja se fram emot julen och förbe-
reda sig för den. Det känns befriande.

Men alla tänker inte så. En höst hade jag besök 
av en etiopisk präst några dagar. Jag berättade 
för honom om hur vi firar kyrkoåret i Sverige. 
Att vi längtar efter advent och jul när det är 
som mörkast och kallast på hösten. Vidare att 
vi, när vårvintern sedan kommer och björkarnas 
hängen börjar skifta i lila, går in i fastetidens 
allvar.  Därefter kommer våren med det nya livet 
i naturen och påskens glädje som anknyter till 
detta.

Den etiopiske prästen skrattade när han hörde 
detta. ”Nej, så tänker inte vi” sa han. ”Vi har torr-
tid och regntid, mer än så är det inte. Årstiderna 
förknippar vi inte med Bibelns budskap på det 
viset. Och vårt klimat liknar landet där Mästaren 

levde mer än ert, eller hur?”

För några år sedan var jag anställd att ett par 
nätter i veckan svara på nödlinjen 112, som 
jourhavande präst. Där mötte jag åtskilliga, som 
inte alls var glada över vare sig advent eller jul. 
Många som nyligen mist sin make bävade för 
den första julen i ensamhet. Andra som aldrig 
haft familj skulle söka sig bort till några nätter på 
hotell eller pensionat - men utan större glädje.  
För att nu inte tala om de makar och barn som 
fanns i missbruksmiljöer. Där väntade fylla och 
misshandel, och kanske inte ens mat på bordet.

Advents-, jul- och trettondagstiden har sedan 
länge varit en insamlingstid för gåvor till Svenska 
Kyrkans Mission, eller som det nu heter Svenska 
Kyrkans Internationella arbete. Låt oss därför ge 
en god gåva som förmedlas till människor som 
lever under svåra omständigheter långt borta i 
världen!

Men låt oss inte heller glömma bort de en-
samma, gamla och sjuka vi har omkring oss här 
hemma.  Kanske är det dags att bjuda hem nå-
gon man aldrig haft som gäst förut?

Med ganska enkla medel kan vi få adventsljuset 
att lysa inte bara i våra egna hem, utan även i 
andra människors liv.

// Agne Josefsson, vik präst  
i Norrahammars församling

Adventstid
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Tack!

// Ann-Christine Borg

Vi tackar kyrkomusiker Gerd 
Ebegård för hennes musika-
liska bidrag till församlingsli-
vet i Norrahammars försam-
ling. Gerd, vi önskar dig all 
Guds välsignelse och glädje i 
den nya tjänsten!

Vi tackar Thomas Tegvall för mångårigt arbete som  
församlingens webb-redaktör och för allt gott arbete med  
församlingsbladet. Thomas, vi önskar dig Guds välsignelse 
och är glada över ditt fortsatta engagemang i vår församling.  
Vi lyssnar gärna till din sång!

Thomas Tegvall sjöng solo framför gospelkören vid Gerds avtackning i Norrahammars kyrka 11 september.
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Svenska kyrkan i Norrahammar, Sandseryd, Hovslätt 
(Med reservation för ändringar)

Se även hemsidan: www.svenskakyrkan.se/norrahammar 
På startsidan finner du: ”Detta händer i församlingen just nu” 

Sidan uppdateras varje vecka.

November 

Söndag 27 november,  
Första söndagen i advent  
Kyrkvillan            10.00                 Familjegudstjänst 

Utdelning  
barnens bibel  
Kyrkokören  
Barngrupper,  
musikelever 
Adventskaffe 

Sandseryd 11.00 Adventsguds- 
  tjänst. Sandse- 
  ryds kyrkas kör  

Adventskaffe 
Norrahammar 14.00-15.30 Adventskaffe 

16.00 Familjeguds- 
  tjänst.  

Utdelning  
barnens bibel  
Barnkörerna 
Gospelkör

Onsdag 30 november 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön  
och soppa

December 
Torsdag 1 december 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika 

Lördag 3 december 
Norrahammar 11.00 Dopgudstjänst 

Julia Bengtsson,  
sång 

Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 
Julia Bengtsson,  
sång 

Söndag 4 december, Andra söndagen i advent 
Sandseryd 11.00 Mässa 

Kör från SPF 
Norrahammar 18.00 Julkonsert med 

Norrahammars  
Musikkår 
Ola Heinpalu,  
sång 

Tisdag 6 december 
Norrahammar 14.00 Vilande nålen-
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans  

vänner 

Onsdag 7 december 
Kyrkvillan 10.00 Vardagsguds- 
  tjänst 
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsmackan 

Torsdag 8 december 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika 

Fredag 9 december 
Sandseryd 18.00 Lucia 

Barnkörerna  
Allegro och Con  
spirito, musik- 

  elever, juniorer  
och unga ledare,  
därefter  
grötfest 

Församlingsexpeditionen är öppen alla  
vardagar kl. 10.00 - 12.00. Tel 036-36 21 00

Varmt välkommen till  
Gudstjänster och övriga samlingar
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Söndag 11 december, Tredje söndagen i advent 
Kyrkvillan 10.00 Luciagudstjänst 
  Barnkör Vivo,  
  musikelever och  
  barngrupper 
  från Kyrkvillan 
  Gröt och pyssel  
  efteråt 
Norrahammar 16.00 Lucia  
  Barnkörer  
  Allegro och  
  Con Spirito, 
  musikelever och  
  juniorer från  
  Kyrkvillan och  
  Unga ledare. 
 
Måndag 12 december 
Huluäng 14.30 Eftermiddags- 
  kaffe  
  Sandseryds  
  kyrkas kör 
 
Onsdag 14 december 
Norrahammar 11.00 Promenad 
 12.00 Grötlunch med  
  lucia

Torsdag 15 december 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika 
 12.00 Middagsbön och  
  lunch 
 
Söndag 18 december, Fjärde söndagen i advent 
Norrahammar 11.00 Mässa  
  Ungdomar från  
  vägkyrkan, sång 
  Therése Ekvall,  
  flöjt 
Kyrkvillan 18.00 Mariamässa 
  Kyrkokören 
  Ellinor  
  Söderlund, sång

 
Onsdag 21 december 
Hammargården  10.30 Julbön 
 

Torsdag 22 december 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika 
Gjutaren 14.00 Julbön 
Smedjegården  15:30  Julbön 
 
Lördag 24 december, Julafton 
Norrahammar 11.00 Samling vid  
  krubban  
  Barnkör 
Kyrkvillan 11.00 Samling kring 
  levande krubba 
  Musikelever och  
  juniorer 
Sandseryd 15.00 Julbön 
Norrahammar 23.30 Midnattsmässa 
  Midnattskör 
 
25 december, Juldagen 
Sandseryd 06.00 Julotta 
  Sandseryds  
  kyrkas kör 
 
26 december, Annandag jul 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst-
Kyrkvillan 18.00 Julens sånger 
  Julkör med  
  solister 
 
31 december, Nyårsafton 
Slättenkyrkan 16.00 Ekumenisk  
  nyårsbön 
Sandseryd 17.00 Musik vid nyår 

 
Januari 
 
1 januari, Nyårsdagen 
Norrahammar 16.00 Nyårsgudstjänst 
Equmeniakyrkan 18.00 Ekumenisk natt- 
  vardsgudstjänst 
4 januari 
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsmackan 
 
Torsdag 5 januari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika 
 

Välkommen att delta i någon av våra grupper
Vid frågor ring till Norrahammar 36 21 00 eller Kyrkvillan, Hovslätt 31 79 20. Har du förslag på ny grupp är du mycket välkommen att höra av dig och tipsa oss som jobbar.
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Fredag 6 januari, Trettonsdagen 
Norrahammar 16.00 Julmusikal,  

”Juldrama” med  
konfirmander
Därefter  
församlingens 
julfest 

Söndag 8 januari, 1:a söndagen  
e. Trettondedagen
Kyrkvillan 10.00 Mässa 

Måndag 9 januari 
Huluäng 14.30 Eftermiddags- 
  kaffe 

Onsdag 11 januari 
Smedjegården 15.30 Andakt 

Torsdag 12 januari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika 
Hammargården 10.30 Andakt 
Gjutaren 14.00 Andakt 

Lördag 14 januari 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

14.00 Dopgudstjänst 

Söndag 15 januari, 2:a söndagen  
e. Trettondedagen
Norrahammar 11.00 Mässa 

Vecka 2 Ekumenisk bönevecka, tema bön 
Tisdag 17 januari 
Norrahammar 14.00 Mötesplats 

Julgransplundring 

Torsdag 19 januari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika  

12.00 Middagsbön och  
lunch 

Lördag 21 januari 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

14.00 Dopgudstjänst 

Söndag 22 januari, 3:e söndagen  
e. Trettondedagen
Kyrkvillan 10.00 Mässa 
Norrahammar 11.00 Gudstjänst 

Tisdag 24 januari 
Norrahammar 18.00 Slöjdcafé,  

snida i trä 

Onsdag 25 januari 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön och  
soppa 

Torsdag 26 januari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika 

Söndag 29 januari, 4:e söndagen e.  
Trettondedagen 
Norrahammar 11.00 Mässa 
Kyrkvillan 18.00 Ro för själen 

Konfirmander 

Tisdag 31 januari 
Norrahammar 14.00 Vilande nålen 
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans vänner 

Februari
Onsdag 1 februari 
Stenbäcken  18.00-20.00 Kvällsmackan  

Torsdag 2 februari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika 

Lördag 4 februari 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

14.00 Dopgudstjänst 

Söndag 5 februari, Kyndelsmässodagen 
Kyrkvillan 10.00 Familjemässa 
Norrahammar 18.00 Ljusgudstjänst 

Till ljus från mörker 
Vocal ensemble 

Tisdag 7 februari 
Norrahammar 18.00 Fest för idéella 

Anmälan exp.  
tel. 36 21 00 

Välkommen att delta i någon av våra grupper
Vid frågor ring till Norrahammar 36 21 00 eller Kyrkvillan, Hovslätt 31 79 20. Har du förslag på ny grupp är du mycket välkommen att höra av dig och tipsa oss som jobbar.



Onsdag 8 februari 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön  
och soppa 

Smedjegården 15.30 Andakt 

Torsdag 9 februari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika 
Hammargården 10.30 Andakt 
Gjutaren 14.00 Andakt 

Söndag 12 februari, Septuagesima 
Norrahammar 11.00 Mässa 
Sandseryd 18.00 Musikguds-  
  tjänst med  

vigseltema 
Fest, musik och  
solosång 

Tisdag 14 februari 
Norrahammar 14.00 Vilande nålen 
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans  

vänner 

Torsdag 16 februari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika  

12.00 Middagsbön  
och lunch 

Lördag 18 februari 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

14.00 Dopgudstjänst 

Söndag 19 februari, Sexagesima 
Norrahammar 11.00 Gudstjänst 
Kyrkvillan 18.00 Ro för själen 

Tisdag  21 februari 
Kyrkvillan 18.00 Slöjdcafé,  

snida i trä  

Onsdag 22 februari 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön  
och soppa 

Torsdag 23 februari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika 

Söndag 26 februari, Fastlagssöndagen 
Norrahammar  11.00 Mässa, 

”Fastefest” 
Kyrkokören 

Tisdag 28 februari 
Norrahammar 14.00 Vilande nålen 
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans  

vänner 

Mars
Onsdag 1 mars, Askonsdagen 
Stenbäcken  18:00 – 20:00 Kvällsmackan 
Kyrkvillan 19.00 Askonsdags 

mässa 

Torsdag 2 mars 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop in fika 

Fredag 3 mars, Världsböndagen 
Kyrkvillan 17.00 Ekumenisk  

gudstjänst 

Lördag 4 mars 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

14.00 Dopgudstjänst 

Söndag 5 mars, 1:a i söndagen i fastan 
Norrahammar 11.00 Gudstjänst  

Gospelkören 
konfirmander

Varmt välkomna!
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Skicka in ditt svar till:
Svenska kyrkan
Att. Finn Fem Fel
Centrumgången 5
56232 Norrahammar

Du kan också maila ditt svar till:
norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se 
Vi vill ha ditt svar senast 8/1. 
9/1 dras tre som vinner presentkort  
à 150 kr på Nya Musik.
Lycka till!         //Jari Oikarinen        

Finn Fem Fel

Nästa vinnare presenteras 
på hemsidan efter 9/1

[Innehåll reviderat den 
2018-03-27 enligt allmänna 
dataskyddsförordningen 
(GDPR).]
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Under 10 års tid har Norrahammars församling haft en 
ledarutbildning för ungdomar som hjälper till i barn- och 
ungdomsgrupper, konfirmandarbetet, körer mm. Unga 
ledare gör ett fint arbete i församlingen och det är därför 
viktigt att de ges möjlighet att växa och utvecklas. Det 
är viktigt att ta unga människor på allvar och unga ledare 
finns också med som en punkt i riktlinjerna för konfir-
mandarbetet där man skriver:

”Unga konfirmandledare är viktiga medarbetare i varje 
arbetslag kring konfirmanderna.

Uppdraget ger unga människor en chans att få leva 
och växa i sitt dop, i sin tro, och i sin kyrka. De unga 
konfirmandledarna berikar konfirmandarbetet. Som 
stöd i uppdraget behöver unga ledare handledning 
från vuxna konfirmandledare.

Genom satsning på de unga konfirmandledarna bidrar 
församlingen till att utrusta framtidens ledare för 
kyrka och samhälle.”

Ur riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, 2008.

Norrahammars församling har tillsammans med Mån-
sarps församling bedrivit ledarskola för ungdomar se-
dan 2006. Idén om att göra något tillsammans föddes 
under en resa till kommuniteten i Taizé som Norra-
hammars församling har besökt med unga människor 
under 20 års tid, ungefär vartannat år. Detta år var 
Månsarps församling med och vi bestämde då att nu 
behöver vi satsa mer på att ge utbildning till ungdo-
marna, och att det vore roligt att göra det tillsammans. 
Stiftet har utbildningar men ibland är det svårt att få 
iväg ungdomarna på det som sker i stiftet. Samverkar 
man med grannförsamlingar blir man fler och hjälps åt. 
Under 2007 kom Barnarp Ödestugu pastorat med och 
under 2015 även Rogberga- Öggestorps församling.

I år firar vi 10-årsjubileum, och den 16 oktober i år 
var vår biskop Fredrik Modéus hos oss på besök till-
sammans med sin stiftsadjunkt Rickard Bonnevier. Vi 
firade en ungdomsmässa i Norrahammars kyrka där 
våra ungdomar hade förberett och övat in sånger, 
drama, gjort en altartavla, deltog med textläsning, 
förbön och var med vid utdelandet av nattvarden. Vi 
kallar det verkstadsmässa där alla får någon uppgift i 

Ledarskolan 10 år

Ungdomsmässa med biskopen, Norrahammars kyrka 16 oktober.
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gudstjänsten och detta jobbade vi med under några 
timmar dagen innan. I samband med biskopsbesöket 
åt vi lunch tillsammans, fick ställa frågor till biskopen 
och fick berätta om vår ledarskola.

Blir man ledare i Norrahammars församling får man 
inget betalt utan man är med på ledarskolans utbild-
ningar samt får åka med på resor. Det stärker gemen-
skapen och ger uppmuntran för den insats man gjort 
under året i en konfirmandgrupp eller barngrupp. Un-
der resan får ungdomarna lära sig något nytt och vi gör 
studiebesök mm.

Under de tio år som vi haft ledarskola har vi haft många 

träffar på hemmaplan där vi pratat om le-
darrollen, sekretess, tystnadsplikt, andakt 
och gudstjänst, bibel, bön, lek och sång, 
pilgrimsvandringar, hjärt- och lungrädd-
ning mm. Att medverka vid gudstjänster, 
kyrkkaffe, lotterier och annat som händer 
där Svenska kyrkan finns med är något som 
unga ledare ofta är med och stöttar.
Vi har också haft flera föredragshållare hos 
oss bland andra Johan Reftel, Jonas Hel-
gesson, Torgny Wirén och Jenny Berggren.

Bland det viktigaste vi gjort under dessa år 
är våra resor till Taizé där man får tid att 
lära känna Gud, sina kamrater men också 
sig själv på ett djupare sätt. Taizé innebär 
boende i tält, gudstjänster tre gånger om 
dagen, enkel mat, bibelstudier mm. Detta 
berättade vi om på en After Work i Kyrkvil-
lan tidigare i höst.

Vi har också genomfört en hel del andra 
resor under åren bland annat till Stockholm 
med studiebesök i Klara församling och 
Katarina församling. Resa till Lund-Malmö 
med besök i domkyrkan i Lund och Stads-
missionen i Malmö. Några teaterbesök har 
det också blivit bland annat Trollkarlen från 
Oz med Glada Hudikteatern. Vi har haft le-
dardagar på Flämslätts stiftsgård och Tall-
näs stiftsgård samt cykelläger på Gotland.

Många är konfirmandledare och blir en stor 
tillgång när vi är på läger och resor med konfirmander. 
Vi anställda som jobbar med unga ledare i våra för-
samlingar ses regelbundet och planerar träffarna, våra 
föreläsare och resor. Det som ligger närmast framför 
oss är en ledarkväll på Tallnäs innan våra konfirman-
der anländer och vi ska ha lekar, frälsarkransvandring, 
aftonbön, gudstjänst och Tallnäskampen. Här får unga 
ledare uppgifter hela helgen och blir en viktig länk 
mellan anställda och konfirmander. Det är ett mycket 
inspirerande arbete att ha förmånen att jobba med le-
darskolan och unga människor.

// Anette Karlsson,  
församlingspedagog

En av tre smarriga jubileumstårtor!

Moa, Emma, Filip, Niklas, Hampus, Anette och Agnes. Några av dem som var  
med och firade Ledarskolan, Tallnäs stiftsgård 11 november
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Begravningsavgiften är en årligen återkommande 
avgift. Från och med januari 2017 blir avgiften ge-
mensam- ett beslut som fattats av Sveriges riksdag. 
Orsaken till att det nu blir en enhetlig begravnings-
avgiftssats har att göra med att personer inte längre 
kommer att folkbokföras på församling utan i första 
hand på sin bostad, Regeringen framhåller även eko-
nomiska skäl och utjämningsskäl. Nivån på avgiften 
beslutas av Kammarkollegiet i november 2016 och är 
alltså, när detta församlingsblad trycks, okänd. Dock 

finns en uppskattad beräkning på ca 24 öre per hund-
ralapp. Jämförelsevis kan vi se att Norrahammars för-
samling hittills har haft en låg begravningsavgift på 11 
öre. Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda 
i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar 
inkomst, oavsett trostillhörighet. Begravningsavgiften 
som betalas ska alltså inte förväxlas med kyrkoavgiften. 

Begravningsavgift är den årliga avgift som bekostar 
begravningsverksamheten i Sverige.

Enhetlig begravningsavgift 2017

Pepparkakshus av Norrahammars k:a 

Vera Olsson, med i barnkören, har tillsammans med sin familj tillverkat detta konstverk:
Norrahammars kyrka som pepparkakshus

//Ann-Christine Borg
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Av alla de jultraditioner vi håller kära så har julkrubban 
en särskild plats. Den är full av symbolik och den bär i 
all sin enkelhet högtidens innersta budskap. Josef och 
Maria med Jesusbarnet, herdarna och änglarna. För 
mig behövs egentligen inte så mycket mer än krubbfi-
gurerna i stallet för att det ska vara jul hemma. 

Julkrubbans symboliska värld går att tolka på många 
sätt. Josef och Maria får ofta symbolisera hemmet och 
föräldraskap, och för oss är det kanske den mest tillta-
lande aspekten i scenen. Julen är för många en familje-
högtid och det lilla Betlehemsstallet blir på något sätt 
förebilden för den lilla familjen som samlas kring det 
viktigaste som finns. Frågan är då vad det viktigaste 
som finns är. För många kanske det är familjen i sig. 
Frågan är viktig eftersom det ju är vad vi samlas kring 
som skiljer denna högtid från andra sammankomster.

”Jag har inte lyckats få någon julkänsla i år.” Så kan vi 
säga ibland när adventsljusen lyser. Vi måste uppbåda 
”julstämning” inom oss på något sätt, mitt i allt annat 
som vi också måste göra. Men tänk om det inte be-
hövdes någon ”julkänsla” för att julens under skulle bli 
verkligt hemma i vardagsrummet. 
Jesusbarnet ligger där i krubban och där finns budska-

pet om en gåva av glädje och frid till varje människa 
och hem. Där finns inget krav. Om julens innersta kärna 
är barnet i krubban så behöver vi bara samlas kring Je-
susbarnet, så är det jul. 

Men jag undrar om det inte är så att för många av oss  
är krubban tom, bildligt talat, i vårt eget Betlehems-
stall. Alla ansikten är vanemässigt riktade mot krub-
bans hö, men om det inte ligger något Jesusbarn i 
krubban så är det ju bara ett vanligt fodertråg. Då blir 
det upp till oss själva att ordna så att det ändå blir jul. 

Julkrubbans scen förmedlar att det stora ligger i det 
enkla: att vi samlas kring undret som skett. Allt det där 
som också är julen för oss – familjen, släkten, gåvorna, 
pynten, sångerna och ljusen – skulle bli så mycket dju-
pare, och bli mycket mer av en vila, om vi slutade låtsas 
som att det inte gör något om krubban är tom. Det är 
ju Jesus som gör att det strålar ljus och värme från det 
där skjulet. Jag menar helt enkelt att om vi tog det till 
våra hjärtan skulle det nog innebära väldig lättnad och 
vi skulle inse att julen inte hänger på oss.

En tom julkrubba?

// Andreas Gunnmo, komminister
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Församlingsnytt 
GÄLLANDE MEDLEMMAR I NORRAHAMMARS FÖRSAMLING 

döpta
[Innehåll reviderat den 2018-03-27 enligt allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR).]

[Innehåll reviderat den 2018-03-27 enligt allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR).]

avlidna

vigda

[Innehåll reviderat den 2018-03-27 enligt allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR).]
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Anslagstavlan Önskas 
Kyrktaxi?
 
När du vill åka till gudstjänst eller  annat evenemang, ring senast kl 12.00 till exp. 036-36 21 00 närmaste vardag före.
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Mötesplats 
Julgransplundring

Norrahammars församlingshem  
tisdag 17 januari kl 14.

Välkommen!

Fastefest 
Norrahammars kyrka  

söndag 26 februari kl 11
Lunch och brödlotteri  
i församlingshemmet.

Fest för ideella  
medarbetare 

Norrahammars församlingshem  
tisdag 7 februari kl 18.

VI HAR EN NY FRÄSCH HEMSIDA! 
Där kan du bland annat läsa om kommande 
gudstjänster i jul och nyår: 
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/NORRAHAMMAR

Juldrama
Konfirmander framför ”Artaban”, berättelsen  

om den fjärde vise mannen.
Norrahammars församlingshem. 
Trettondagen 6 januari kl 16. 
Därefter församlingens julfest.

Slöjdcafé
Snida i trä. 

Tisdag 24 januari och 21 februari kl 18.

Lucia

Kyrkoval 2017 
År 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan  

söndagen den 17 september.
Mer information kommer löpande under året.

Vill du vara med som förtroendevald? Kontakta  
vår pastorsexpedition för mer information och  

kontaktuppgifter för nominering till kyrko- 
fullmäktige i församling, stiftsfullmäktige i  

Växjö stift och kyrkomöte  
i Svenska kyrkan.

Kom och lyssna på fina luciatåg!
Sandseryds kyrka fredag 9 december kl 18, 

därefter grötfest och allsång. 

Kyrkvillan söndag 11 december 
kl 10, därefter grötfest 

och pyssel.

Norrahammars kyrka 
söndag 11 december kl 16.




