
kyrkobladet 2/2017
En hälsning från Svenska Kyrkan i Norrahammar, Hovslätt och Sandseryd



2

Svenska kyrkan, Norrahammar
Centrumgången 5, 562 32 Norrahammar

Församlingshemmet, Norrahammar 
Telefontid: alla vardagar kl. 10.00 - 12.00 
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Kyrkofullmäktiges ordförande
Tommy Gustafsson 0707-79 33 48 
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Vill du maila till någon personal i församlingen? Gå in på www.svenskakyrkan.se/norrahammar
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Nu har det gått några veckor sedan jag kom 
hem från fantastiska dagar i det heliga landet. 
Det land där Jesus föddes, levde och verkade, 
dog och uppstod. Kanske har du varit där en eller 
flera gånger? Min resa var en pilgrimsresa då vi 
färdades från plats till plats där bibliska händelser 
ägt rum. 

Händelser från bibelns både gamla och nya tes-
tamente. Att besöka de platser där Jesus föddes, 
dog och uppstod är fantastiskt. Så blir bibelordet 
ännu mer levande och påtagligt. Och att besöka 
platser i Galileen där vi vet att Jesus vandrade 
och verkade under sitt jordiska liv är obeskriv-
bart. 

Som pilgrim till det heliga landet hade jag förstås 
packat en ryggsäck med tidigare erfarenheter 
som referenser. Jag hade samlat bibelmaterial 
i form av händelser och berättelser. Jag hade 
också, i mitt minne, med mig ett antal legender 
som fick sitt sammanhang i sin rätta miljö. Under 
resans gång kunde jag förstås samla fler erfaren-

heter, inte minst genom den fantastiska arkeologi 
som i det heliga landet påminner och bekräftar 
det bibliska materialet. 

Jag tänker exempelvis på den förhållandevis ny-
funna (år 1910) staden Magdala där arkeologiska 
utgrävningar pågick så sent som 2005-2009. 
Magdala, nuvarande Migdal, betyder fisksaltar-
staden. Vi vet att genom att producera saltad fisk 
var denna stad relativt välmående. Magdala var 
en planerad stad och ingen fattig by. Här kunde 
man tjäna pengar på fiskodling eller genom att 
salta och sälja fisk. Denna stad varifrån Maria 
Magdalena (Magdalena betyder kvinna från 
Magdala) kom har nu grävts ut och vi kunde se 
arkeologiska fynd i form av gator, boningshus och 
marknadsplats. Nu vet vi att en marknadsgata 
gick utanför synagogan där Jesus predikade. Och 
plötsligt är den tröskel in till synagogan, över 
vilken Jesus och hans lärjungar gick, även synlig 
och nåbar för mig.

Ann-Christine funderar

/Ann-Christine Borg, kyrkoherde

Vad händer i församlingen?
Församlingens uppdrag att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning, utöva diakoni och mission sammanfat-
tas i den övergripande målbeskrivningen.

”Att fira gudstjänst är församlingens främsta uppdrag. 
Ett annat uppdrag i församlingen är undervisningen, 
att den kristna tron ständigt ska förkunnas, förmedlas 
och förankras hos nya generationer. Ett annat uppdrag 
är diakonin och Kristus står alltid på de svagas sida. 
När människor har det svårt är kyrkan kallad att vara 
ett barmhärtighetens tecken. Det fjärde uppdraget i 
församlingen är mission och alla döpta är delaktiga i 
att ”gå ut” och göra alla folk till lärjungar. Evangeliet 
sätter inga nationella gränser, och församlingens upp-
drag är att utöva mission både hemma och borta.”

Utifrån denna målbeskrivning bedrivs verksamhet där 
gudstjänsten är navet som inspirerar och ger kraft att 
leva och vara människa och kristen. Förra året, 2016, 
firade vi 240 gudstjänster i församlingen. Av dessa 
firades 115 gudstjänster med mässa. Totalt samlade 
alla gudstjänster 9720 deltagare i vår församling förra 

året. Man är alltså inte ensam i kyrkbänken... men det 
ryms plats för fler! Våra kyrkliga handlingar dop, kon-
firmation, vigsel och begravning samlade ytterligare 
6536 personer. Så välkomna att dela gudstjänstlivet i 
våra kyrkor i Norrahammar, Hovslätt och Sandseryd.

Den kristna gudstjänsten, som har sitt ursprung i sy-
nagogans gudstjänst som Jesus firade, liknas vid en 
bibelvandring där varje moment har sitt ursprung i 
bibeln. Gudstjänstens Kyrie betyder ”Herre förbarma 
dig” och är en bön och tillbedjan till honom som ensam 
kan hjälpa. Detta kan vi bland annat hitta i Matteuse-
vangeliets 20:e kapitel versar 30-31 och i kapitel 15 
vers 22. I momentet Kyrkans förbön får vi be om allt 
och i Lukasevangeliets 19:e kapitel vers 46 och i det 
11:e kapitlet vers 9-13 hittar vi bibelreferensen. Det 
är spännande att finna en fördjupning i gudstjänst-
språket, men det är inget krav. Gudstjänsten är krav-
lös och man får ”bara vara” tillsammans med Gud, med 
varandra och med sig själv. 

Välkommen! /Ann-Christine Borg
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I BACKSPEGELN

Drop-in fika i Kyrkvillan 4/5. Musikalen Ängel utan vingar i Norrahammars kyrka 14/5.

Koncentrationslägret Sachsenhausen 10/4.  
Guiden Annika, konfirmander och unga ledare.

Musikgudstjänst Stabat Mater i Kyrkvillan Långfredagen 14/4.  
Solister var Natallia Salavei och Ann Roach. Även Norrahammar- 
Hovslätts kyrkokör och stråkkvartett deltog med sång och musik.

Lilian och Karl-Olof på församlingsresan till Liseberg 25/5.Vintergruppen som konfirmerades i Norrahammars kyrka 20/5
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Musikgudstjänst Stabat Mater i Kyrkvillan Långfredagen 14/4.  
Solister var Natallia Salavei och Ann Roach. Även Norrahammar- 
Hovslätts kyrkokör och stråkkvartett deltog med sång och musik.

Emma blir biskop för en dag!

I början av 2017 skickade biskop Fredrik Modéus ut 
en spännande möjlighet för ungdomar i åldern 14 – 
18 år, nämligen att bli biskop för en dag.

Två ungdomar väljs ut till detta, och nyligen blev det 
klart att en av dem är vår alldeles egna Emma Sjögren!

Emma är aktiv i Norrahammars församling som ung 
ledare i både vinter- och sommargruppen för kon-
firmander samt i Kyrkvillans juniorgrupp. Dessutom 
kommer hon att jobba på kyrkogården i sommar. Hon 
är alltid glad, ambitiös och påhittig.
Torsdagen den 17 augusti bär det av till Östrabo i 
Växjö. Där ska hon praktisera hos självaste biskopen.

Grattis Emma!

Jag träffar henne på ett fik i närheten av Per Brahe-
gymnasiet, där hon går första året på samhällspro-
grammet.

Hur fick du reda på att du hade blivit antagen, 
och hur reagerade du då?
- Jag och min familj satt i bilen på väg hem från en 
konfirmation i Hässleholm. Jag kollade mailen och 
upptäckte att jag hade fått mail från Richard Bonne-
vier (biskopens adjunkt, red anm). De hade valt mig! 
Jag skrek i bilen. Av glädje alltså. 
Min första reaktion var att ”jag måste ringa Karin och 
Mattias!”. Det är verkligen kul att de gillade min ansökan.

Vad vet du om biskopsämbetet?
- En biskop tar hand om församlingarna i stiftet och 
ger dem stöd på olika sätt. De som jobbar i kyrkan 
och de som går i kyrkan. Biskopen är också ute och 
föreläser och inspirerar.

Vad vet du om vår biskop Fredrik?
- Att han lyssnar på folk. Han bryr sig om ungdomar 
och låter oss få en chans att berätta ur våra perspek-
tiv. Han är intresserad helt enkelt. Ja, och så vet jag 
att han har ett stort hus. Vi var ju där på lokalavdel-
ningslunch i vintras.

Vilka förväntningar har du på den här dagen?
- Jag vill se vad en biskop gör under en helt vanlig dag. 
Se hur kyrkan fungerar ”högre upp”. Jag vill också dela 
med mig om mina egna tankar om Svenska kyrkan.
Vi kommer att börja i Växjö och sedan åka till Jönkö-
ping, mer än så vet jag inte om upplägget än så länge. 
Jag vet inte heller vem den andra utvalda är.

Tror du att du kan lära honom något?
- Jag vet inte. Kanske ge en annan syn på oss ungdo-
mar som finns i kyrkan.

Ska du förbereda dig på något sätt?
- Man vill ju inte skämma ut sig själv och sin försam-
ling totalt, så jag tänkte ta hjälp av er anställda, och 
även kolla med de andra unga ledarna i Norrahammar 
om de har några frågor eller åsikter som de vill att jag 
ska framföra på tu man hand med Fredrik.
Samtidigt vill jag komma som jag är och vara mig själv, 
inte vara extra högtidlig eller nåt sånt, utan prata som 
jag brukar.

Ditt kyrkliga engagemang i övrigt. Vad ser du 
fram emot mest just nu?
- Där måste jag nog säga konfirmationsläsningen i 
sommar. Det verkar vara ett kul och fritt sätt att bli 
konfirmerad på.

Tack Emma för pratstunden och stort lycka till den 
17:e augusti!

/Mattias Karlsson 
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”Voffor gör di på detta viset” är en ofta citerad 
fråga från Ronja Rövardotter. Många gånger står vi 
förundrade inför olika skeenden i vår omvärld och 
ställer frågan ”varför?” För oss som är medlemmar i 
Svenska Kyrkan dyker kanske frågan upp i samband 
med det kommande kyrkovalet. Den 17 september 
i höst är det ju aktuellt för oss att gå och rösta. Vi får 
då tillfälle att utse våra representanter på tre nivåer: 
församling, stift och riks. Ibland anklagas kyrkan för 
att kopiera valen till kommun, region och riksdag 
och det finns vissa organisatoriska likheter. Men den 
stora skillnaden är att till kyrkovalet finns nomine-
ringsgrupper, inte politiska partier.

Alla som är kyrkobokförda den 18 augusti 2017 och 
som har fyllt 16 år senast på valdagen är röstberät-
tigade. Och vi är många som har möjlighet att rösta, 
nämligen 5,5 miljoner medlemmar! Långt ifrån alla 
använder denna möjlighet till inflytande utan avstår 
från att rösta, vilket är beklagligt. En del ställer sig 
säkert frågan ”varför ska jag rösta?”. Än fler har 
synpunkter på kyrkans verksamhet - varför då inte 
använda rösträtten till att påverka Svenska Kyrkan? 
Du kan genom din röst få inflytande på den lokala 
nivån d.v.s. din församling. På röstsedeln finns säkert 
namn på personer som du vet delar dina åsikter och 
som kan framföra dem i kyrkoråd och kyrkofullmäk-
tige. I många församlingar finns det endast en lista – 
en nomineringsgrupp - att välja på när det gäller det 
lokala valet. För att tydliggöra vilka du helst vill ska 
bli valda kan du kryssa högst tre kandidater. 

När det gäller val till stiftsfullmäktige och kyrkomö-
tet finns ett stort antal listor att välja mellan. Nomi-
neringsgrupperna presenterar sina program genom 
foldrar, annonser och på olika social medier. Du som 
ska rösta - använd en stund till att läsa igenom de 
olika programmen och fundera över vilken grupp 
som har åsikter som stämmer överens med dina 
egna. Även här kan du markera vilka ledamöter du 
helst vill ska få en plats i stiftsfullmäktige och kyrko-
möte genom att kryssa en, två eller tre namn. Inte 
fler än tre – då blir röstsedeln ogiltig! Ibland är det 
så att en nomineringsgrupp endast ställer upp med 
lista till en nivå t.e.x. till kyrkomötet. Det är därför 
inte alls ovanligt att man lägger sin röst på tre olika 
nomineringsgrupper; en till församlingen, en annan 
till stiftet och en tredje till kyrkomötet.

Valdagen är den 17 september och omkring den 
30 augusti kommer ditt röstkort hem i brevlådan. 
På kortet finns information om var och när du kan 
rösta. Du kan också förtidsrösta i samtliga lokaler i 
hela landet den 4 – 17 september och även brev-
rösta. Det finns egentligen ingen anledning alls till 
att inte rösta - eller?

Den 17 september kan just Du vara med och be-
stämma. Låt oss - genom att många gör sina röster 
hörda tillsammans - forma kyrkans framtid. 

Svenska Kyrkan är viktig – Din röst är viktig!
/Inger Gustafsson

Voffor gör di på detta viset?
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För Kyrkans Bästa  
i Norrahammars församling vill…

Bakre raden från vänster till höger: Bo Juhlin, Michael Axelsson, Thomas Helleblad, Jan-Erik Forsberg,  
Gunnel Bengtsson, Tommy Gustafsson, Inger Thelander, Maria Aspång, Carl-Evert Werme, Lars-Göran Davidsson 
Mellanraden: Håkan Freidlitz, Birgitta Arvidsson, Jan Olausson, Inga Boström, Inger Wärme, Birgit Söderström,  
Mona Forsberg, Lotta Lilja 
Främre raden: Katarina Dalén, Ulla Culley, Jenny Rogö, Gullan Persson, Filip Ljungdahl, Filip Arbhede Sandberg,  
Filippa Hammar, Håkan Bredin  
På bilden saknas Carina Jörgensen

• Främja en mångfacetterad verksamhet och mötesplatser som riktar sig till församlingsbor i alla åldrar.
• Uppmuntra till olika gudstjänstformer med utrymme för mångas delaktighet.
• Säkerställa kostnadsfri verksamhet för barn i olika åld-rar som uppmuntrar till aktivt engagemang

och bidrar till en utvecklande och meningsfull fritid.
• Fortsätta prioritera ett innehållsrikt arbete med konfir-mander med fokus på relationen till Gud, till

varandra och till andra både i närområde och i vår omvärld.
• Stödja medverkan av ideella medarbetare såsom unga ledare och i diakonala insatser.
• Stödja utveckling av erbjudanden av särskilt värde för personer i yrkesverksam ålder.
• Främja en diakonal verksamhet som möter människor i utsatta livssituationer och fångar nya behov

som kan uppstå över tid.
• Säkerställa en fortsatt hög kvalitet och variation i för-samlingens musikliv, såväl i sång som

instrumentalt.
• Samverka med skolor, ideella föreningar och andra församlingar.

För Kyrkans Bästa
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Tack, Välkommen och Lycka till!

/Ann-Christine Borg

Vi välkomnar också komminister Jin Berglund Grennhag till ny tjänst i församlingen. Jin kommer  
närmast från ett pastorsadjunktsår i Ljungarum och har även tidigare arbetat i Norrahammars  
församling. Välkommen tillbaka!

Även tidigare församlingspraktikanten Moa Jakobsson är tillbaka! Nu som vikarie för församlingsassis-
tent Emma Jonsson som från i sommar kommer att vara föräldraledig. Allt gott, Emma och välkommen 
tillbaka Moa, i din nya roll!

Välkommen tillbaka, hälsar vi också, vår vikarierande präst Agne Josefsson som varit församlingen 
behjälplig under en period av vakans på en av prästtjänsterna. Efter ett sommaruppehåll återkommer 
Agne till oss i höst och vikarierar då under komminister Andreas Gunnmos föräldraledighet.
Önskar dig fina dagar med barnen, Andreas!

Som församlingspraktikant 2017-2018 hälsar vi Filip Arbhede Sandberg välkommen! Filip känner vi 
igen som ung ledare i församlingen, men också som vikarierande kyrkvaktmästare vid gudstjänster i 
främst Kyrkvillan. Filip kommer i sommar även att tjänstgöra som vaktmästare i både Norrahammar 
och Sandseryd. All välsignelse!

Välkommen tillbaka efter föräldraledigheten, Lovisa Karlsson, som nu återupptar husmors-och vakt-
mästarsysslorna. Lovisa har tidigare tjänstgjort i Norrahammar, men kommer nu främst tjänstgöra i 
Kyrkvillan, Hovslätt.

Tack Kristina Magnusson som, drygt ett år, vikarierat på vaktmästar- och husmorstjänsten i Kyrkvillan, 
Hovslätt. Vi önskar dig all välsignelse och lycka till med dina uppgifter inom vården!

8
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Skrivarkursen

Hamnade av en tillfällighet på en skrivarkurs 2005. Min 
fru Inger hade överraskande och mycket hastigt avlidit 
24 dagar tidigare. Såg inbjudan till kursen och tänkte att 
jag behöver omväxling, så jag slipper sitta hemma och 
fundera över framtiden.

Redan vid presentationen av deltagarna på skrivarkursen 
förstod jag att jag nog har hamnat på fel ställe. Där fanns 
de som studerat litteraturhistoria på universitetsnivå, 
någon var lokalredaktör på en tidning, en äldre dam hade 
skrivit poesi och dikat hela sitt liv osv. Jag var katten 
bland hermelinerna!

Jag hade då arbetat som hantverkare i 45 år, läst mycket 
men var inte någon större skribent. Förresten hade jag 
anmält mig till prosakursen, men det blev för få deltagare 
så den sammanslogs med poesidelen.

Vi hade fått arbetsuppgifter hemma också, innan kur-
sens början, som skulle redovisas första dagen. Jag hade 
skrivit min sorgsenhet på eget tagna foton, vilket var 
nytt för många. Jag kom in i gruppen!

Andra dagen fick vi till uppgift att skriva haikudikter. 
Hade aldrig hört namnet innan. Vi fick en genomgång på 
förmiddagen. Haiku är en japansk treradig versform som 
ska innehålla 5-7-5 stavelser. Grovt förenklat ska det 
också finnas en vändpunkt i dikten, en svävning, där två 
element oväntat kombineras ihop. Ja, du hör, jag hade 
inte en aning om vad eller hur jag skulle skriva.

Vi fick dagen fri och redovisningen skulle ske på kvällen. 
Vandrade utefter stranden vid Kattegatt och insöp havs-

luften, vågskvalpet, måsskriken. Det kunde jag, natur-
människa som jag var och är, men skriva 5-7-5-staviga 
diktverser, nej. Inte förrän jag tog mig över en liten bäck 
som rann ut i havet kom jag på knepet efter det att jag 
sett barnens lek i sanden. 

Min första haikudikt bara satt där i skallen:
ett övergivet
sandslott med egen vallgrav
upphittat idag
5-7-5. Kolla stavelserna!

Ett annat exempel som jag läste upp vid kvällens redo-
visning: 
horisontenslinjens
välvda synlinje i väst
slutar i Danmark
Det finns nog någon som protesterar om detta är en 
haikuvers, men en början är det i alla fall.

Hittade flera haikuversar i min skrivarlåda med minnen 
från sommarkursen 2005:
sand mellan tårna, med ett solsken i blicken, kommer man rätt långt
nedfallna fjädrar, kommer fantasins vingar, sväva högre upp
strandrågssusningen, framhäver urkraften från, västanvindarna
sand i ögonen, med solsveda i nacken, nu är det sommar
i havsdjupskvalpet, anas Skaparens urkraft, och all hans kärlek

Till sist fick vi skriva ren poesi efter egen fantasi. Ett 
exempel som jag lyckades åstadkomma:
Det finaste du kan ge som gåva,
till en sorgsen vän,
är ditt leende. 

/Berthil Johansson

I havsdjupet, anas Skaparens urkraft, och all hans kärlek
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Porträttet: Inga Boström

Du är kyrkvärd i Norrahammars församling sedan 
1983, i 34 år, och har varit längst i Norraham-
mars kyrka. (samtidigt började Gullan Karlsson i 
Sandseryds kyrka). Vad innebär det för dig?
Att jag får träffa många trevliga människor, att få hälsa 
välkommen till våra gudstjänster, att dricka kyrkkaffe 
och prata en stund med gudstjänstbesökarna. Det 
känns alltid viktigt och betydelsefullt i synnerhet nu 
när min man Kjell-Åke inte längre finns i livet. Han var 
kyrkvärd 2008-2015.

Är det något speciellt tillfälle du särskilt kommer 
ihåg?
Det som kommer upp nu är när biskop Sven Lindegård 
var i Norrahammars kyrka på 90-talet  och jag som 
kyrkvärd hjälpte till i sakristian. Han såg oss och gjorde 
ingen skillnad. Det berörde mig starkt!
Du började tidigt engagera dig i kyrkans liv. Berätta!
Under kyrkoherde Hammarbergs tid på 70-talet hjälp-
te jag till i söndagsskolan på Huluäng och senare med 
juniorerna i Norrahammar.

I Sandseryds kyrka var det ”Musik & Konst” i ok-
tober och då var Match Town Square Dancers in-

bjudna att visa sina danser och i församlingshem-
met ställde du ut square-kläder som du har sytt 
och designat, skor , smycken, skärp... Berätta vad 
denna fritids-sysselsättning betyder för dig?
Jag dansade ihop med min man i många år, ungefär 
20 år, några gånger i veckan och på helgerna. Vi reste 
också runt med husvagn till olika platser där vi träffade 
många andra squaredansare. Sedan jag blev ensam 
dansar jag nästan varje dag.
Detta betyder för mig otroligt mycket! Glädje, att röra 
på hela kroppen och att huvudet måste vara med, i 
ett socialt och trevligt sammanhang. Vi fikar, planerar 
kommande event m.m. I IOGT-NTO-lokalen på By-
marken har vi månadsdans. Kom gärna och pröva på!
Under sommaren har vi uppehåll. Då dansar jag ”vanlig 
dans” på Fröjden.

Du är också med i Väntjänsten. Berätta om det!
Ja, vi är 10 personer i gruppen som hjälper till med 
bingo, promenader och sällskap och vi besöker de äldre 
på Smedjegården, Gjutaren och Hammargården.

Tack Inga för att du ställde upp på intervjun!
/Birgit Söderström

Familj: Gift med Kjell-Åke 1966–2015. 
Tre söner med familjer som bor på gångavstånd. 
Sex barnbarn i åldrarna 2-21.

Jobbat på:  Studieförbundet SKS/SENSUS i 15 år.
Växte upp: I Skulptuna, Västmanland.
Flyttade till Norrahammar: 1968
Är pensionär sedan:  2009

Kyrkvärd Inga Boström Vi behöver 
fler kyrk-
 värdar!
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Pilgrimsvandring i Sandseryd Annandag påsk 17/4

Ca 20 personer, barn och vuxna, startade vid Sand-
seryds kyrka och vandrade i väg i de vackra omgiv-
ningarna ca 7 km som leddes av pilgrimsprästen Agne 
Josefsson, tidigare  kyrkoherde i församlingen. Vand-
ringen gick norrut förbi Sandseryds prästgård och 
lantgården som fram till 1981 tillhörde Norrahammars 
församling. 

Vi vandrade på kyrkvägen som gick över ängarna ner 
till Bårarp och därefter vandrade vi söder ut på kyrk-
vägen som kom från Hovslätt och tog oss tillbaka till 
Kyrkan. Utmed vägen möttes vi av två historiska per-

soner! Den förste var en pilgrim från medeltiden som 
gestaltades av  församlingens kamrer Björn Hagberg. 
Han berättade hur det var på den tiden att vara pil-
grim, läste historiska texter och berättade om sin 
bakgrund. Nästa person som vi mötte var Martin 
Luther gestaltad av församlingens komminister An-
dreas Gunnmo. 

Han var på besök i 2000 talets Sverige för att se hur 
långt reformationen har nått här i landet och talade 
med våra pilgrimer om sin egen syn på pilgrimsvand-
rande då och nu. Vi åt vår matsäck i en glänta då solen 
tittade fram och värmde oss trots det kyliga vårväd-
ret. Det blev en härlig vandring i gemenskap med prat 
och skratt och även en stund i tystnad då vi fick ta in 
alla dofter, fågelkvitter, trädens sus m.m. Bild Kl 17.00 
firade vi mässa i kyrkan som blev en fin avslutning på 
pilgrimsvandringen med påskens glada psalmer, natt-
vard och musik som inramade mässan. 

Nästa pilgrimsvandring är Pingstdagen 4/6 med 
samma tid och koncept. Hoppas att du då finns med 
på denna fina vandring med mässa i kyrkan. Om inte 
så blir det flera gånger. 

Vi ses framöver! 
Birgit som vandrade med, 
spelade och skrev dessa rader.
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Bröllopsutställning 21/6 - 9/7 

Välkommen att vara med och visa upp dina bröllops- 
kläder och/eller något annat som hör till ett bröllop! 

Gärna med en personlig kommentar!

Ring till: Kerstin Ydreborg 073 757 02 80 eller 
Marianne Johansson 070 387 58 09 senast 14 juni

Vägkyrkan i Sandseryd öppnar 21 juni, mitt 
i veckan före midsommar. Det är tionde 
året som församlingen anordnar vägkyrka 
i Sandseryds kyrka och församlingshem. 
Cafét är öppet kl. 10 -18 varje dag och här 
serveras hembakt bröd. Måndag - fredag 
andakt och guidning i kyrkan kl. 14.

Årets utställning ”Bröllop” visar det mesta 
som hör till ett bröllop. Vi hoppas att ni vill 
vara med och visa era bröllopskläder eller 
något annat som hör till.

Onsdagen 21 juni, vägkyrkans första dag, 
har vi midsommarfirande i trädgården kl. 
10.00 - 12.00. Vi klär midsommarstången 
och dansar runt den tillsammans med Julia 
Sandwall som leder dansen och spelar fiol.

Friluftsgudstjänst i trädgården kl. 16.00 där Sandseryds kyrkas kör medverkar är en tradition på midsommarda-
gen 24 juni.

Djuren på landet är en uppskattad aktivitet, som återkommer. Söndagen 2 juli kan man titta på och klappa små 
djur, det finns möjlighet att åka traktorsafari och gå tipspromenad. Andakt och musiklek kl. 14.00 i Sandseryds 
kyrka.
Måndagen 3 juli går en buss från Norrahammars församlingshem kl. 13.15, via Slätten – Strömslund – Övre 
Huluäng – Hovslätts hembygdsgård till Vägkyrkan. Bussen är gratis. Välkomna att åka med.

Temat ”Sju sorters kakor” återkommer den 8 juli. Den lördagen finns det 7 sorters kakor till kaffet hela dagen 
och cafémusik spelas i trädgården kl. 15.00.

Kvällsvåfflan flyttat från Stenbäcken till Sandseryd. Torsdagarna 29/6 och 6/7 serveras våfflorna. Kl. 18.00 - 
20.00 dessa kvällar är det även sommarmusik i Trädgården.

Se Vägkyrkans hela program i kalendariet och på hemsidan. Det finns även att hämta i församlingens kyrkor och 
församlingshem.

Välkomna!

Vägkyrka i Sandseryd 21 juni – 9 juli

/Marianne Johansson

muSik
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Söndag 11 juni, kl. 18.00, Norrahammars kyrka. 
SOMMARKONSERT med NORRAHAMMARS MUSIKKÅR
Dirigent Yngve Nordström. 

Söndag 11 juni, kl. 18.00 i Månsarps kyrka. 
FOLKMUSIK, PSALM OCH VISA I SOMMARTID 
Månsarps Kyrkokör och Barnkör, Mart Hallek - fiol.

Söndag 25 juni, kl.18.00 i Månsarps kyrka. 
MITT UPP I´AT en samling sånger som vill dela en liten bit av ett liv. 
Karin Edwardsson - sång, Fredrik Sjöblom - piano.  

Torsdag 29 juni, kl.18.00 i Sandseryds församlingshems trädgård. 
VISOR OCH LÅTAR FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN med INTEVIALLA
Gabriel Djärf, Kerstin Lindberg, Anita Kristensen och Anders Tellander.

Söndag 2 juli, kl.18.00 i Sandseryds kyrka. 
SWING THAT MUSIC! 
SwingAkuten Stefan Knutsson - gitarr, Jimmy Ludwigsson - tuba, Bo Ingemarsson - klarinett

Torsdag 6 juli, kl.18.00 i Sandseryds församlingshems trädgård. 
ALLSÅNGSKVÄLL 
Birgit Söderström och sommarkör

Söndag 9 juli, kl.19.00 i Sandseryds kyrka. 
FRÅN BACH TILL BEATLES Sebastian Johansson - orgel 

Söndag 16 juli, kl.19.00 i Månsarps kyrka. 
ENSEMBLE TRE spelar Monica Zetterlund 
Karin Seiborg - sång, Tony Sjögren - gitarr, Fredrik Wiklund - trombon

Torsdag 20 juli, kl.18.00 i Kyrkvillan, Hovslätt. 
FÖR KÄRLEKENS SKULL LeWe kvartetten Patrik och Gabriella Lernberg Magnus och Åsa Westroth

Söndag 30 juli, kl.18.00 i Sandseryds kyrka. 
HÖRDEGÅRDS FYRA Magnus Hördegård - piano, text och musik, Allis Brorsson
- sång och fiol, Gustav Hördegård - elbas och kontrabas, Ludvig Gustavsson - trummor

Torsdag 10 augusti, kl.18.00 i Kyrkvillan, Hovslätt
KLASSISKA MÄSTARE möter UNGA VIOLINISTER 
Musikfamiljen Iourtchik från Växjö. Daniel, 9 år och Christian, 11 år – fiol, Elena - flöjt, Vladimir– fiol 

Söndag 20 augusti, kl.19.00 i Månsarps kyrka. 
SOFIA WINALD KVARTETT med ELLA FITZGERALD PROJEKT
Sofia Winald – sång, Mikael Winald – saxofon, Håkan Persson – piano, Bo Hellgren - bas

Söndag 27 augusti, kl.18.00 i Norrahammars kyrka.
”GLÄDJENS I HERREN” JÖNKÖPINGS KAMMARKÖR
Dirigent Ove Gotting

I SOMMARKVÄLL 2017muSik	   
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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 30/6. Vi drar tre vin-
nare som vinner var sitt presentkort à 150 kr 
på Nya Musik. Lycka till!         /Jari Oikarinen      

Vinnare i blad nr 1 2017:

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

Finn Fem Fel

Nästa vinnare presenteras
på hemsidan efter 1/7

14
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Anslagstavlan
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FÖR MER INFORMATION SE VÅR HEMSIDA 
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/NORRAHAMMAR 

GILLA OSS PÅ FACEBOOK  
WWW.FACEBOOK.COM/SVKNORRAHAMMAR  

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM @SVKNORRAHAMMAR

Lunchmusik
8/6 & 15/6  Kl. 12.00
Baguette och bibel- 
samtal i Kyrkvillan

Körsångare sökes!
till Sandseryds kyrkas kör 

Ring kantor Birgit Söderström  
0738-48 25 00

Lunchmusik
 i Kyrkvillan 21/6 kl. 12.00

Midsommarlunch och bibelsamtal

Kvällsvåfflan  
på Stenbäcken

7/6 - 23/8
OBS! 29/6 – 6/7, torsdagar i Väg-

kyrkan, Sandseryds församlingshem

Vägkyrka i Sandseryd
 21/6 - 9/7

Se hemsidan för 
mer information!

Utflykt till Vägkyrkan
i Sandseryd måndagen 3 juli

Buss avgår från Norraham-
mars församlingshem kl. 
13.15 via Slätten - Ströms-
lund - Övre Huluäng och 
Hovslättshembygdsgård




