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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, Husmödrar 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 Mic Alexandersson 0761-34 84 98
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

Kyrkvaktmästare
Birgitta Einarsson (Norrahammar) 0700-42 60 15 
Hanna Lindström (Norrahammar) 036-36 21 12
Reidar Martinsson (Sandseryd) 0739-75 99 96 
Kyrkogårdsvaktmästare 
Anders Olsson 0705-68 11 62 
Erik 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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Jag sitter här med min konfirmationsbibel framför 
mig. Bibeln är från 1917 och jag konfirmerades 
1977. Redan då tyckte jag denna bibel var gam-
mal. Hela 60 år! Detta är fyrtio år sedan och 
bibeln har blivit ännu äldre förstås. I år fyller 
min, och kanske också din, konfirmationsbibel 
100 år! Det handlar om kyrkobibeln gillad och 
stadfäst av konungen 1917. Bibeln kallas också 
Gustav V:s bibel och överlämnades den 31 ok-
tober 1917 till kungen vid en högtid  i Uppsala 
domkyrka. Innan 1917 års bibelöversättning stod 
klar hade översättningsarbetet pågått i 144 år. 

Gustav III hade gett direktiven år 1773. Visser-
ligen hade flera översättningar tagits fram under 
dessa 144 år, men ingen översättning hade blivit 
antagen. Så lagom till jubileumsåret för reforma-
tionen 1917 togs ny bibelöversättning i bruk- 
Bibel 1917! Reformationen firade då 400 år. I år 

2017 firar vi 500 år sedan reformationen och i 
ett ständigt pågående reformationsarbete tas nya 
bibelöversättningar fram. Reformationen innebar 
ju bland annat att vi skulle få kunna läsa bibeln på 
vårt eget språk. Nu är det bibel 2000 som är den 
officiella bibelöversättningen. Ur denna läser jag 
minnesversarna som står i min konfirmationsbibel 
från 1917. Det är Psaltaren 23, den som kallas 
herdepsalmen och en text ur Johannesevangeliet 
10:11” Jag är den  gode herden. Den gode her-
den ger sitt liv för fåren”. 

Tänkvärda ord när vi under fastetid och påsktid i 
kyrkoåret påminns om vad Jesus Kristus gjort för 
oss genom sin egen död och uppståndelse. 

Ann-Christine funderar

Vi firar en hundraåring- Bibel 1917!

/Ann-Christine Borg, kyrkoherde

Jesus är den gode herden!
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I BACKSPEGELN

Filippa Hammar bar luciakronan med stolthet, Sandseryds  
kyrka 9/12. 

De tre vise männen Owe, Rolf och Bengt gjorde entré med guld, rökelse 
och myrra vid juldrama för Förskolan Smultronet, Kyrkvillan 20/12.

God och glad gemenskap på julbord i Kyrkvillan 17/11. Ronja Ståhl var ”lillpräst” på 1:a advent gudstjänst i Norraham-
mars kyrka 27/11. 

Kyrkvärd Gustav Fröding avtackades på Julens sånger i Kyrkvillan 
26/12.

Juniorherdar värmer sig vid Kyrkvillan 24/12.
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I BACKSPEGELN

Pelle Ruthér instruerar snideri i trä på slöjdcafé i Kyrkvillan 21/2. Kyrkomusiker Mic Alexandersson hälsades välkommen på hög-
mässa i Norrahammars kyrka 26/2. 

Lisa Rygert plockade fram vårrepertoaren 7/2. Martin Luther kom på oväntat besök mitt i festen för ideella 
medarbetare, församlingshemmet 7/2.

Vinterkonfirmanderna uppförde pjäsen ”Artaban” i Nor-
rahammars kyrka 6/1.

Alva, Gabriel och Robin målade tavlor på temat ”Frid” på  
konfirmandtorsdag i församlingshemmet 26/1. 
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Ännu är inte landet Iran något större turistland för 
svenskar, vilket gör att det inte finns någon guidebok på 
svenska över det gamla Perserriket. Men på vissa platser 
i Iran går det bra att använda Gamla testamentet!

En av världens äldst städer är Susa, ligger i Khuzestan, 
en av Irans 31 provinser. 
Susa var Elamitiska rikets huvudstad fram till 539 f. 
Kr. när kung Kyros II (den store) erövrade staden. Idag 
heter platsen Susch då mongolerna totalförstörde 
platsen på 1200-talet. När jag första gången läste om 
Susa uppfattade jag den som bebodd under 5000 år, 
men så såg jag det lilla men ack så viktiga f:et före Kr. 
alltså var staden 7000 år gammal. 

Hela Esters bok i Gamla Testamentet är förlagt till 
kungaborgen i Susa. Ni kan börja läsa ur Ester kap. 1: 
2-5 men även resten av kapitlet. Även i Daniels bok
kap 8:1-2 står det att han, Daniel, var i Susa.
En annan av persiens gamla huvudstäder är Pasargad 
I provinsen Fars. Det viktigaste monumentet i staden 
Pasargad är Kyros den stores grav. Vem var han undrade 
jag när jag i okt-16 befann mig i staden. Det var bara att 
slå upp i Bibelns personregister. Persiske kung Kyros den 
II, han kallades kungen av världens fyra sidor. 

Kyros utvecklade området i Främre Orienten till att bli 
ett världsrike. Det sträckte sig från nuvarande Libyen 
till floden Indus i Pakistan. År 539 f. Kr erövrade han 
Babylonien, som ligger i nuvarande Irak. Han frigav
under sitt första regeringsår (i Babylonien) alla judiska 
fångar som den Babyloniske kung Nebukanessar hål-
lit i fångenskap sedan år 597 f. Kr. Kyros återlämnade 
även alla skatter som tagits från Jerusalems tempel 
och bidrog med en stor summa till dess återuppbygg-

nad. Läs gärna Esra kap 1:1-11. 

När islam tog över religionen i Persien 650 e. Kr. kom 
arabiska arméer och planerade att förstöra kung Kyros 
gravmonument, då den ansåg att var en direkt kränkning 
av islams trossatser. Man lyckades övertyga den arabiska 
ledningen att det var kung Salomos mors grav och man 
lyckades bevara det till eftervärden. Man har i alla tider 
förstört arkeologiska minnesmärken när andra härskare 
tagit över makten från sina föregångare. 

I samband med den Iranska revolutionen 1979 för-
sökte man även då riva kung Kyros grav. Åker man 
några mil från Pasargad till Persepolis, staden som 
kung Darios I skulle göra till Persiens huvudstad, men 
han lyckades bara delvis. Dit kom den Makedoniske 
fältherren Alexander den store 331 f. Kr och plundra-
de, ödelade och brände ner kungapalatsen. Staden föll 
i glömska i princip ända till 1600-talet. Där kan man 
idag se på reliefer hur underlydande folk kom med gå-
vor till kungen. Många av folkslagen känner man igen 
genom Gamla Testamentet såsom Meder, Elamiter, 
Arier, Armenier, Lydier, Babylonier, Assyrier, Egyptier, 
Kappadokier, Skyter, och många fler som ingick i det 
gamla Perserriket.

Vid pennan o kameran  
/Berthil Johansson

Med Gamla Testamentet i Iran

Kung Kyros II grav

Tchoga Zambil, terasserad pyramid i trakten av Susa
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Då och då händer det att det på våra anslagstavlor 
finns affischer om en kommande aktivitet under rub-
riken Tid för tankar. Det handlar om besök av någon, 
som tar upp ett aktuellt ämne. Lokal för arrang-
emanget skiftar mellan kyrkor i Tabergsådalen – t.ex. 
Equmeniakyrkan, Månsarps kyrka, Slättenkyrkan, 
Pingstkyrkan i Taberg.

Senast var det en sådan, välbesökt sammankomst i 
slutet av januari. Ämnet för dagen var Främlingen vår 
nästa - vi kan göra skillnad. Daniel Grahn talade om 
den aktuella situationen för flyktingar. Fouad Rasho 
från Göteborg berättade om de behov som finns och 
om hur hans kyrka engagerat sig och verkar främst 
bland kristna flyktingar. Information lämnades också 
om det arbete bland flyktingar som bedrivs av Allians-
kyrkan i Jönköping.

Tid för tankar är ett för kyrkor i Tabergsådalen ge-
mensamt projekt med syfte just att ge underlag för 
var och en att ge sig tid för tankar kring viktiga frågor 
som berör oss som människor såväl privat och som 
församlingsmedlemmar. 

Senast gällde det den aktuella flyktingsituationen. 
Tidigare har det handlat om bl.a tro och vetande, ru-
mänska barnhem, théhus-verksamhet för invandrar-
kvinnor, den nuvarande påven Fransiskus. Alltså högst 
varierande ämnen.

Håll ögonen öppna! Rätt som det är finns det på för-
samlingens anslagstavla information från Tid för tan-
kar om en intressant talare med ett intresseväckande 
ämne. Kanske det då känns rätt att avsätta litet tid för 
tankar.

 /Håkan Bredin, gudstjänstbesökare och 
ledamot i Kyrkofullmäktige

Tid för tankar

Tro
Tid för tankar

vetande
rumänska barnhem

påven Fransiskus

aktuella situationen för flyktingar
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Tack!

Välkommen

/ Ann-Christine Borg

Vi välkomnar Britt-Marie Leion som mottagits som kyrkvärd i Sandseryds kyrka. Vi känner Britt-
Marie sedan många år. Britt-Marie är också diakon och veniat i församlingen. Välkommen Britt-Marie 
till uppgiften som kyrkvärd!

Välkommen Mic Alexandersson som ny kyrkomusiker i Norrahammars församling. Mic som kommer 
från Karlskrona i Blekinge kommer, förutom gudstjänster och kyrkliga handlingar, även tjänstgöra inom 
den barn-och ungdomsmusikaliska verksamheten.

Välkomna våra vikarier i Kyrkvillan!
Filip Arbhede Sandberg på posten som kyrkvaktmästare vid gudstjänster och Filippa Hammar med 
uppgiften som lokalvårdare. Vi har också tidigare mött er ungdomar i församlingsverksamheten, så det 
blir i en lite annan roll som vi träffar er nu under våren 2017.

Tack Gustav Fröding som varit kyrkvärd i Kyrkvillan, Hovslätt, och som avtackades Annandag jul 
2016. Tack för ditt engagemang och din glädje i uppgiften som kyrkvärd.
Nu ser vi fram emot att också i fortsättningen få möta dig i andra sammanhang i vår församling framöver!

Vi tackar Anita Lindqvist som vi, under fyra år, mött som kyrkvärd i Sandseryds kyrka. Tack Anita för 
engagemang och glädje i tjänsten!
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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.

Mars
Onsdag 8 mars 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön  
och soppa 

Smedjegården 15.30 Andakt

Torsdag 9 mars 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika

Hammargården 10.30 Andakt 
Gjutaren 14.00 Andakt 

Fredag 10 mars 
Kyrkvillan 10.00 Vardagsguds- 
  tjänst  

Församlingsens  
dopfest 

Söndag 12 mars, 2:a söndagen i fastan 
Norrahammar 11.00 Mässa 
Kyrkvillan 18.00 Ro för själen 

Ungdomar från  
Vägkyrkan  
sjunger 

Måndag 13 mars 
Huluäng 14.30 Eftermiddags- 
  kaffe 

Tisdag 14 mars 
Kyrkvillan 14.00 Mötesplats 

Angelita Nooni  
sjunger läsar- 

  psalmer 

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

12.00 Middagsbön  
och lunch

Lördag 18 mars 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 
Norrahammar 14.00 Dopgudstjänst

Söndag 19 mars, 3:e söndagen i fastan 
Norrahammar 11.00 Mässa 

Tisdag 21 mars 
Kyrkvillan 18.00 Slöjdcafé,  

”Snida i trä” 

Onsdag 22 mars 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön  
och soppa 

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

Söndag 26 mars, Jungfru Marie bebådelsedag 
Kyrkvillan 10.00 Mässa 

After School  
och musikelever 

Norrahammar 18.00 Musikguds- 
  tjänst

”Var hälsad,   
Herrens  
moder”
Körprojekt med  
församlingens 
körer och solister 

Tisdag 28 mars 
Norrahammar 08.15 Morgonmässa 

Onsdag 29 mars 
Kyrkvillan 10.00 Vardagsguds- 
  tjänst 

Torsdag 30 mars 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

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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April
Lördag 1 april 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

14.00 Dopgudstjänst

Söndag 2 april, 5:e söndagen i fastan 
Norrahammar 11.00 Mässa 

Barn- och  
ungdomskörer
Konfirmander 

Onsdag 5 april 
Norrahammar 10.00 Promenad 
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsmackan 

Torsdag 6 april 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

Söndag 9 april, Palmsöndagen 
Kyrkvillan 10.00 Gudstjänst  

Ungdomar från  
Vägkyrkan  
sjunger 

Måndag 10 april 
Huluäng 14.30 Eftermiddags- 
  kaffe 
Norrahammar 19.00 Passionsandakt 

Tisdag 11 april 
Sandseryd 19.00 Passionsandakt 

Sandseryds  
kyrkas kör 

Onsdag 12 april 
Kyrkvillan 19.00 Passionsandakt 

Igor Viktorovitch,  
viola 

Torsdag 13 april, Skärtorsdagen 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 
Hammargården 10.30 Mässa 
Gjutaren 14.00 Mässa 
Smedjegården 15.30 Mässa 
Norrahammar 19.00 Skärtorsdags- 
  mässa 

Fredag 14 april, Långfredagen 
Sandseryd 11.00 Långfredags- 
  gudstjänst  

Sandseryds  
kyrkas kör 

Kyrkvillan 18.00 Musikgudstjänst  
Stabat Mater 
Ann Roach,  
sopran
Natallia Salavei, alt 
Norrahammar- 
Hovslätts  
kyrkokör  
Stråkkvartett 
Bildspel av  
Berthil Johansson 

Söndagen 16 april, Påskdagen 
Norrahammar 11.00 Påskdagsguds- 
  tjänst

Gospelkören 

Måndag 17 april, Annandag påsk 
Sandseryd 14.00 Pilgrimsvandring  

i Sandseryds  
omgivning  
Samling vid   
Sandseryds   
kyrka,
medtag kaffekorg 

17.00 Pilgrimsmässa 

Tisdag 18 april 
Kyrkvillan 18.00 Slöjdcafé ”Snida  

i trä” 

Onsdag 19 april 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön och  
soppa 

Torsdag 20 april 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

12.00 Middagsbön och  
lunch 

Fredag 21 april 
Kyrkvillan 10.00 Vardagsguds- 
  tjänst 

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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Lördag 22 april 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

14.00 Dopgudstjänst 

Söndag 23 april, 2:a söndagen i påsktiden 
Norrahammar 11.00 Mässa 
Kyrkvillan 18.00 Ro för själen 

Tisdag 25 april 
Norrahammar 08.15 Morgonmässa 

Torsdag 27 april 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

Lördag 29 april 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

14.00 Dopgudstjänst 

Söndag 30 april, 3:e söndagen i påsktiden 
Norrahammar 11.00 Gudstjänst 
Hammarvallen 19.00 Valborgsmässo- 
  firande 

Ekumenisk  
kör, lotteri.   
Samarr. NGIS,  
Slättenkyrkan och  
Norrahammars 
församling 

Maj
Onsdag 3 maj 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön och  
soppa 

Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsmackan 

Torsdag 4 maj 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

Söndag 7 maj, 4:e söndagen i påsktiden 
Kyrkvillan 10.00 Mässa 

Måndag 8 maj 
Huluäng 14.30 Eftermiddagskaffe 

Onsdag 10 maj 
Smedjegården 15.30 Andakt 

Torsdag 11 maj 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 
Hammargården 10.30 Andakt 
Gjutaren 14.00 Gjutaren 

Fredag 12 maj 
Kyrkvillan 10.00 Vardagsgudstjänst 

Söndag 14 maj, 5:e söndagen i påsktiden 
Norrahammar 11.00 Gudstjänst med  

musikal  
Församlingens  
barn- och ung- 

  domskörer, 
solister, barngrup- 

  per, unga ledare

Kyrkvillan 13.00 Finsk gudstjänst 
Sandseryd 18.00 Musik & Konst 

Fotoutställning 

Onsdag 17 maj 
Stenbäcken 10.00-12.00 Sommarkul 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön och  
soppa 

Torsdag 18 maj 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

12.00 Middagsbön och  
lunch 

Lördag 20 maj 
Norrahammar 11.00 Konfirmations- 
  mässa 

Gospelkören 
14.00 Konfirmations- 

  mässa 
Gospelkören 

Söndag 21 maj, Bönsöndagen 
Kyrkvillan 10.00 Mässa

Sandseryds kyrkas  
kör 

Onsdag 24 maj 
Stenbäcken 10.00-12.00 Sommarkul 

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.



Torsdag 25 maj, Kristi himmelsfärds dag 
Norrahammar 07.45 Trumpet från  

klockstapeln 
Peter Hempel,  
Mikael Olofsson 

08.00 Morgonmässa 
Därefter  
församlingsresa 
(Anmälan) 

Söndag 28 maj, Söndagen före pingst 
Norrahammar 11.00 Gudstjänst 
Kyrkvillan 18.00 Ro för själen 

Tisdag 30 maj 
Norrahammar 14.00 Födelsedags- 
  kalas 

Manskören SB 

Onsdag 31 maj 
Stenbäcken 10.00-12.00 Sommarkul 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön  
och soppa 

Juni
Torsdag 1 juni 
Norrahammar  10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

Söndag 4 juni, Pingstdagen 
Sandseryd 14.00 Pilgrims- 
  vandring i 

Sandseryds  
omgivning, 
samling vid  
Sandseryds  
kyrka, medtag  
kaffekorg  

17.00 Pilgrimsmässa

Onsdag 7 juni 
Stenbäcken 10.00-12.00 Sommarkul 
Smedjegården 15.30 Andakt 
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsvåfflan 

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

12.00 Lunchmusik  
med baguette 

13.00 Bibelsamtal 
Hammargården 10.30 Andakt 
Gjutaren 14.00 Andakt 

Söndag 11 juni, Heliga trefaldighets dag 
Stenbäcken 11.00 Friluftsguds- 
  tjänst

Församlingens  
sommarfest  
Norrahammar- 
Hovslätts  
kyrkokör  
och solister 

Norrahammar 18.00      Musik i  
sommarkväll 
Norrahammars  
musikkår 

Varmt välkomna!
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Välkommen med din anmälan:
•förälderns namn •barnets namn och födelsedatum •adress •telefonnummer
•önskad grupp (Norrahammars församlingshem eller Kyrkvillan).

Nu börjar vi med Babyrytmik 
i Norrahammars församling
För ditt barn är din röst den 
vackraste i världen.

Babysångstunderna blir en 
möjlighet att lära känna sitt 
barn och komma varandra nära.

På ett lekfullt vis stimulerar vi 
barnets utveckling motoriskt, 
socialt och emotionellt genom bl.a. 
sång, vaggning, ramsor och dans. 
För att känna närhet och trygghet 
begränsas grupperna till 10 barn 
per grupp.

Efter varje sångpass finns det tid för fika, samtal och lek.Babyrytmik kommer 
att erbjudas i både Norrahammars församlingshem och Kyrkvillan:
•Norrahammars församlingshem, tisdagar kl. 13.00–14.30
•Kyrkvillan, onsdagar kl. 10.00–11.30

Det finns platser kvar! Anmälan och frågor görs till våra Baby- och barnsångkonsulenter:
Anette Karlsson
Församlingspedagog
Mobil: 0768-79 56 25
anette.h.karlssson@svenskakyrkan.se  

Therese Ekvall
Församlingsassistent
Mobil: 0709-94 47 00 
therese.ekvall@svenskakyrkan.se

Söndagen den 17 september är det kyrkoval. Alla medlemmar i Svenska kyrkan 
har möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor 
som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors enga-
gemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.
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Luther och reformationen

BILDEN AV LUTHER 
Det hände härom sommaren. Hustrun köpte en vecko-
tidning, huvudsakligen för de många korsordens skull, 
som vi tillsammans tänkte lösa under några ljusa som-
markvällar. Men redan på någon av de första sidorna 
tog chefredaktören till orda i en ledare som gjorde mig 
rejält irriterad. ”Njut nu av sommaren och semestern,” 
skrev hon. ”Låt nu inte Luther sitta på axeln och förhin-
dra livsglädjen, utan ät, drick, koppla av och var glad 
med gott samvete”.

Jag skickade omedelbart ett mail till henne. ”De fles-
ta som kritiserar Luther har inte läst ett enda ord av 
honom” påpekade jag. ”Tvärtom var livsglädje ett av 
Luthers stora ärenden. Han inbjöd ofta till fest i sitt 
hus. Uttrycket ’Vin, kvinnor och sång’ har Luther som 
upphovsman. Han var inte alls den dystergök som man 
av okunnighet försöker göra honom till idag”.

Jag fick svar nästan omedelbart. Redaktören erkände 
att hon faktiskt inte läst något alls av Luther, och tack-
ade vänligt för mitt påpekande. Dessutom tänkte hon 
återkomma med något positivt om Luther längre fram, 
lovade hon. Redaktören är inte ensam om denna syn 
på Luther. Tvärtom är den oerhört vanlig. Men just i år 
finns det anledning att minnas vad denne man betytt, 
inte bara för oss i Sverige, utan också för många andra 
länder och folk.

VARFÖR TALA OM LUTHER NU?
Detta år 2017,  är det 500 
år sedan Martin Luther spi-
kade upp sina 95 teser på 
kyrkporten i Wittenberg. I 
och med detta tog reforma-
tionsverket sin början, och 
det fick fick oerhörda kon-
sekvenser. Den i västeuropa 

allenarådande katolska kyrkan splittrades, furstar och 
kungligheter i olika stater och länder ersatte påven 
som kyrkans högsta ledare. 
Det Luther främst kritiserade i teserna var tillståndet 
i kyrkan med påvedömet och den s.k. avlatshandeln. 
Den senare innebar, att människor kunde köpa sig en 
förkortad tid i skärselden, dit man räknade med att i 
stort sett alla människor hamnade under lång tid innan 

himmelen väntade. Pengarna gick bl.a. till det kost-
samma bygget av Peterskyrkan i Rom, som hade på-
börjats under denna tid. Luthers tanke var egentligen 
aldrig splittra kyrkan, men när han bannlystes av påven 
i Rom fanns ingen väg tillbaka. 

NÅDEN, BIBELN, SÅNGEN OCH KATEKESEN
Reformationens infö-
rande i Sverige  fick 
stora konsekvenser 
på gott och ont för 
vanligt folk. Genom 
att boktryckarkon-
sten nyligen uppfun-

nits kunde Luther snabbt nå ut med flygblad och andra 
skrifter till allmänheten.
Till det goda hör, att man nu kunde glädja sig åt att det 
var genom Guds nåd, och inget annat som man kunde 
hoppas på himmel och evigt liv. Tron på att Jesus dött 
för våra synder var det viktiga, inte gärningarna som 
människan utförde eller underlät att göra. Detta inne-
bar ett genombrott och en befrielse för många, och är 
så fortfarande. Luther själv hade under sin tidigare tid 
som munk dignat under kraven på allt han skulle göra 
för att behaga en, som han då trodde, sträng och dö-
mande Gud. Upptäckten av Nåden, (att Guds godhet 
ges oss gratis, bara vi vill tro på den) kom att betyda 
oändligt mycket för honom själv och hans efterföljare.

Luther översatte även Bibeln till tyska, vilket gjorde att 
den snart också kom på svenska. Gudstjänsten skulle 
nu hållas på folkspråket istället för på latin. Psalmsång-
en tog fart genom många nyskrivna sånger och genom 
katekesen fick vanligt folk en själavårdande undervis-
ning om hur det kristna livet skulle levas. Därmed blev 
också skolgången viktig.

Vidare utvecklade Luther tankar om kallet. Det var inte 
bara präster som hade ett kall, utan det har alla kristna. 
Man ska utföra sitt arbete, även det allra enklaste, som 
gjorde man det för Gud.

I och med detta var också grunden lagd för enhets-
samhället: ett folk, en tro, en kyrka. Det var som star-
kast under stormaktstiden på 1600 - och 1700-talen. 
Men ur Luthers tankar hämtades småningom också in-
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spiration för de väckelserörelser som kom att påverka 
landet något århundrade senare genom pietismen och 
småningom frikyrkligheten.

KLOSTER, KONFISKATIONER OCH KRIG
Först på senare år har vi Lutheraner vågat erkänna, att 
allt som skedde när reformationen genomfördes i Sve-
rige inte enbart var av godo.
Reformationen kom som ett påbud uppifrån, och inte 
ur folkdjupet. För den regerande kungen Gustav Vasa 
passade det utmärkt att själv bli kyrkans överhuvud. 
Då kunde han lägga beslag på kyrkans ”överflödliga 
rikedomar”. Otaliga berättelser finns om hur bönder 
och präster försökte gömma undan kyrkklockor, natt-
vardskärl och ljusstakar när kungens fogdar kom för att 
hämta dem. Helgonbilder kastades på sophögen, och 
ersattes efter hand med epitafier över stormän som 
utmärkt sig i fält. Massor av kyrkor revs, och klostren 
förbjöds. Av byggmaterial från de rivna klostren upp-
fördes slott åt Gustav Vasas söner, som i Vadstena, el-
ler befästningar som i Skaraborg och Jönköping.
I klostren fanns förutom härbärgen och gudstjänstliv 
även kunniga munkar och nunnor med många gamla 
skrifter om läkeörter och sjukdomar. När klostren revs 
uppstod därmed också ett sämre tillstånd i folkhälsan.

Luthers hemland Tyskland  bestod på den tiden av 
småstater och kungadömen, där några av härskarna 
stod kvar i den gamla tron, medan andra anslöt sig 
till Luther, huvudsakligen av samma skäl som Gustav 
Vasa. Motsättningarna mellan dessa ledde efter hand 
till det 30-åriga kriget, där så småningom Sverige och 
Gustav den II:e Adolf kom att spela en stor och inte 
särskilt ärofylld roll.

VAD HÄNDE MED DEN KATOLSKA KYRKAN DÅ?
Medeltiden var på många sätt en tid av förfall inom 
den katolska kyrkan. Men mitt i förfallet fanns på en 
del håll en blomstrande spiritualitet. Luthers tankar 
var egentligen inte helt nya. Senare tiders forskning 
har visat att Luther varit mer beroende av medeltiden 
än man förstått förut, och att särskilt de tyska mysti-
kerna har påverkat honom mycket.

En följd av reformationen blev att det på katolskt håll 
inleddes en motreformation, som trots namnet hade 
en del gemensamt med Luthers tankar. Avlatshandeln 
förbjöds ganska omgående, och även om det tog lång 
tid, så blev mycket av det Luther strävat efter genom-
fört också i den katolska kyrkan. Mässan hålls numera 
på folkspråket, nattvardskalken erbjuds inte bara präs-

ter, lekmannainflytandet har stärkts och undervisning-
en blivit tydligare och mer kristuscentrerad.

LUTHER IDAG
Luthers betydelse för 
det svenska samhälls-
bygget kan knappast 
överksattas. Stat, 
skola, arbetsliv, kyrka 
-allt präglades av
Luthers tankar tills för

bara någon generation sedan. Prästerna var central-
gestalter i samhället och kunde med stöd av Luther 
frimodigt ta sig an även olika sekulära uppgifter i sam-
hället. 

Lutherska kyrkor finns idag i många länder, inte bara i 
Sverige, Tyskland och Amerika. De till antalet största, 
eller snabbast växande Lutherska kyrkorna finns idag i 
Etiopien och Tanzania.

Många av Luthers tankar är alltjämt akuella och levande. 
Katekesen är en oöverträffad instruktionsbok i kristen 
tro. Moderna teologer som Dietrich Bonhoeffer har 
gjort Luthers tankar tillgängliga för nya generationer. 

HUR SER FRAMTIDEN UT?
Ingen vet vad som händer på den kyrkliga fronten 
framöver. Men för ett tiotal år sedan presenterades 
ett gemensamt dokument, där lutheraner och kato-
liker erkände att de hade samma syn på rättfärdiggö-
relsen, just det som varit en stötesten för Luther och 
främsta skälet för splittringen.

I oktober 2016 gästade påven Franciskus Sverige och 
Lund i en historisk sammankomst med ledande före-
trädare för Lutherdomen. I sina uttalanden och do-
kument erkänner båda parter, att de har syndat mot 
åttonde budet genom att tala illa om och motarbeta 
varandra. Påven uttryckte, att det efter 500 år av 
stridigheter nu var dags att äntligen sluta fred.

Allt tyder på att många tidigare hinder undanröjs, och 
att de lutherska kyrkorna och den katolska kyrkan går 
mot en allt större enhet framöver. Det kan gå snabbare 
än vi anar. Den som lever får se!

/ Agne Josefsson, vikarierande präst
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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 31/3. Vi drar tre vin-
nare som vinner var sitt presentkort à 150 kr 
på Nya Musik. Lycka till!         /Jari Oikarinen      

Vinnare i blad nr 4 2016:

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

Finn Fem Fel

Nästa vinnare presenteras
på hemsidan efter 1/4

12
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Nästa vinnare presenteras
på hemsidan efter 1/4

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

FÖR MER INFORMATION SE VÅR HEMSIDA! 
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/NORRAHAMMAR

Påsk i Din församling

Upplev påskens kärleksbudskap i en kyrka nära Dig!

Skärtorsdagen 13/4 kl 19: Mässa i Norrahammars kyrka
Långfredagen 14/4 kl 11: Gudstjänst i Sandseryds kyrka

Långfredagen 14/4 kl 18: Musikgudstjänst Stabat Mater i Kyrkvillan
Påskdagen 16/4 kl 11: Gudstjänst i Norrahammars kyrka

Annandag påsk 17/4 kl 17: Pilgrimsmässa i Sandseryds kyrka

Pilgrimsvandring och mässa
Sandseryd 17 april och 4 juni

Kl. 14:00 Samling vid Sandseryds kyrka, 
vandring i de vackra omgivningarna.

Kl. 17:00 Mässa
Medtag egen kaffekorg

Pilgrimspräst Agne Josefsson

Mötesplats
Kyrkvillan 14 mars kl. 14:00 

Angelita Nooni sjunger läsarsånger
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Önskas 
Kyrktaxi?
När du vill åka till 
gudstjänst eller  
annat evene-
mang, ring senast kl 12.00 till 
exp. 036-36 21 00 närmaste vardag före.

Församlingsresa till Liseberg 25 maj
Du församlingsbo, ung som gammal, är välkommen 

med på en utflykt till soliga Göteborg. 
Två stora bussar är bokade 

och vi hoppas på en fin dag tillsammans!
Kl. 07:45 Trumpet från klockstapeln, 

därefter morgonmässa i Norrahammars kyrka.
Kl. 09:15 Buss avgår från Norrahammars församlingshem. 

Tillbaka vid 19-tiden.
Håll utkik på hemsidan och affischeringsplatser för mer 

information om anmälan, priser m.m.

Musikalen 
”Ängel utan vingar”

Norrahammars kyrka 
14 maj kl. 11:00 

Församlingens barn- och ungdoms- 
körer, solister, barngrupper samt 

unga ledare Musik & Konst
Sandseryd 14 maj kl. 18:00

Musikgudstjänst och 
fotoutställning i kyrkan

Drop-in fika
Du vet väl om att både Norrahammars församlingshem och 

Kyrkvillan håller öppet för fikasugna varje torsdag mellan kl. 10 och 12?
Tveka inte! Passa på att droppa in på en kopp kaffe 

eller te bland vänliga människor.




