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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 
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 Tjänstledig
Komminister Jin Berglund Grennhag 0739-64 57 44 
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 Tjänstledig
Vik. Församl. assistent Moa Jakobsson 0761-02 90 90
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
Lovisa Karlsson (Kyrkvillan) 036–31 79 20
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 
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Vill du maila till någon personal i församlingen? Gå in på www.svenskakyrkan.se/norrahammar
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Datorn är ett fantastiskt hjälpmedel! Nästan varje 
dag, utom om jag skulle befinna mig högt uppe på 
fjället eller långt nere i någon krypta, är jag en av 
dess användare som antingen söker information, 
kommunicerar med omvärlden eller renskriver 
texter. Ja, det stämmer. Jag renskriver på datorn 
efter att med egenhändig handstil präntat ner 
mina formuleringar på vanligt papper. Jag har 
nämligen upptäckt att om jag skriver direkt via 
datorn finns det något i vägen som hindrar mig 
från att ha direktkontakt med texten. Istället för 
att låta varje bokstav vara ett tangentklick låter 
jag därför, med vanlig penna, bokstäverna for-
mas och vävas samman till en text där innehållet 
som vuxit fram ur tanken formuleras och sätts 
på pränt, utan att tappas bort på vägen.” Handen 
med fjäderpennan kommer att förbli tankens 
oumbärliga redskap”, uttryckte sig den franske 
poeten Jean Arthur Rimbaud (1854-1891) med 
syfte på att Gutenbergs boktryckarpress kunde 
ställa den anspråkslösa handskriften i skymundan. 
Det är precis så jag menar, tänker jag, om poetens 
uttryck om pennan som tankens redskap. För-
resten så ska vi tacka Gud för boktryckarkonsten 
som kom att öppna det skrivna ordets värld för 
alltfler och som kom att betyda mycket för den 
kristna tron och vår kyrka.

Men långt innan dess tar skrivkonsten sin 
början. Likt en äventyrsberättelse kan vi se upp-
komsten och utvecklingen av den fascinerade 
skrivkonsten som har sitt ursprung i länderna vid 
Eufrat och Tigris och som går vidare runt Egeiska 
havets och Medelhavets kuster för att sedan 
spridas över världen. Från det att människor 
ritade teckningar i grottorna vid Lascaux i Frank-
rike, tjugotusen år före Kristus, dröjde det mer än 
sjuttontusen år innan skrivkonsten tog sin början. 
Skrivkonsten som blev och fortfarande är bärare 
av ett storslaget arv, nämligen av de samlade 
minnen och erfarenheter som människor har och 
vill lämna vidare till kommande generationer. För 
den kristna tron har, i alla tider, det skriva ordet 
haft stor betydelse. Redan i dess begynnelse 
gav kristna ut skrifter för att förklara sin tro och 
för att bemöta dem som angrep kristendomen. 
Troligtvis är bibelböckerna Lukasevangeliet och 
Apostlagärningarna de första exemplen på detta. 
Vad vi säkert vet är att de skrevs för att under-
visa. 

Om vi går så långt tillbaka som till Sokrates´ tid 
på 500-talet före Kristus, har man kunnat spåra 
att offentliga filosofiska diskussioner förekom. 
Dessa hade alltså en lång tradition bakom sig när, 
så småningom, de kristna började delta i dessa 
debatter. Vi vet också att Paulus, under en pe-
riod, hade dagliga diskussioner med filosoferna på 
torget i Aten.

Härifrån tar vi ett ordentligt kliv till våra dagar 
och konstaterar att det är i denna kristna tradition 
vi står, när vi nu vill bygga vidare och utveckla 
vår församling i syfte att fördjupa vår kunskap i 
tron, rusta oss till att kunna delta i det religiösa 
samtalet och bidra till andlig tillväxt. Därför är 
det viktigt att bli påmind om reformationsjubiléet 
2017- det är 500 år sedan reformatorn Martin 
Luthers teser offentliggjordes på kyrkporten i 
Wittenberg i Tyskland. Martin Luther ville disku-
tera teologi. Han ville att vi skulle tala om Gud och 
upptäcka mer av vem Gud är och vad Jesus Kris-
tus gjort för oss människor. En viktig konsekvens 
av reformationen på 1500-talet är bibelöversätt-
ningsarbetet när Luther översatte bibelns böcker 
till sitt modersmål, tyska. 

Första gången bibeln översattes till svenska var 
i samband med reformationen. Gustav Vasa gav 
uppdraget och den allra första bibeln på svenska 
kallas därför Gustav Vasas bibel från år 1541. 
Den översattes från Martin Luthers tyska över-
sättning. En reviderad svensk bibelversion utkom 
1618 under Gustav II Adolfs tid men sedan kom 
Karl XII:s bibel 1703 som var den officiella svens-
ka kyrkobibeln fram till att 1917 års översättning 
gavs ut. KarlXII:s bibel från 1703 var den första 
svenska bibel som översattes från grundspråken, 
hebreiska och grekiska. Idag läser vi ur Bibel 2000 
som Sveriges regering 1972 gav den statliga 
bibelkommissionen i uppdrag att översätta från 
grundspråken till svenska. Eftersom Bibel 2000 
är ett regeringsbeslut är denna bibel också en 
statlig utredning(SOU 1999:100). Det kan man 
läsa mer om på regeringskansliets hemsida www.
regeringen.se 

Så om prästen läser välsignelsen i kyrkan inför 
skolelever är det bara ett litet citat hämtat ur 
statens offentliga utredningar, SOU 1999:100.

Ann-Christine funderar

/ Ann-Christine Borg, kyrkoherde

Det skrivna ordet
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I BACKSPEGELN

Tre nya medarbetare! Filip, församlingspraktikant, Moa, vik. 
församlingsassistent och Jin, komminister.

Sommarkonfirmation i Norrahammars kyrka 1/7.Här är Con Spirito på Barnkördag i Hovmanstorp.

Friluftsgudstjänst på Stenbäcken 11/6.

 Sommarkör ledde psalmsång på Hammardagen 26/8.
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Friluftsgudstjänst på Stenbäcken 11/6.

Välkommen till våra grupper och körer!
Höstterminen 2017
Norrahammar

Måndag
After School åk 3 – 7 ..................................................................................................................14:00 – 16:30
Tonår åk 8 och uppåt ...................................................................................................................18:00 – 20:00

Tisdag
Babyrytmik 2 – 8 månader ........................................................................................................13:00 – 14:30

Onsdag
Before Choir åk 3 och uppåt ......................................................................................................13:00 – 15:30
Barnkör Allegro 9 – 13 år ...........................................................................................................15:30 – 16:30
Ungdomskör Con Spirito 13 år och uppåt .............................................................................16:00 – 17:00
Barnkör Vivo 4 – 9 år ..................................................................................................................17:00 – 17:45

Torsdag
Konfirmander åk 8 och uppåt ....................................................................................................15:00 – 18:00
Norrahammar- Hovslätts kyrkokör .........................................................................................18:45 – 21:00

Fredag
Seven/Eleven åk 7 och uppåt ...................................................................................................19:00 – 23:00

Söndag
Gospelkören ....................................................................................................................................16:00 – 17:30

Kyrkvillan

Tisdag
Musikgrupp åk 3 och uppåt .......................................................................................................15:00 – 17:00

Onsdag
Babyrytmik 2 – 8 månader ........................................................................................................09:30 – 11:30

Fredag
Vuxen-Barn 0 – 5 år ....................................................................................................................09:00 – 12:00
Juniorer åk 5 – 7 ...........................................................................................................................15:00 – 18:00
Vardagsgudstjänst 13/10 och 8/12 ......................................................................................10:00 – 10:45

Sandseryd

Tisdag
Sandseryds kyrkas kör .................................................................................................................19:00 – 21:00

Onsdag
Vuxen-Barn 13/9, 27/9, 11/10, 8/11 och 22/11    .......................................................10:00 – 11:30

Vi är många som jobbar med alla dessa grupper och körer! För att hitta rätt person 
att kontakta hänvisar vi till hemsidan samt broschyren ”Höstterminen 2017”.
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Statyn ”Löparna” 

Detalj av statyn ”Löparna”

Statyn  ”Löparna” från 1937 av skulptören Carl Eldh står vid huvudentrén till Stockholm Stadion på 
Valhallavägen. En kopia av den finns utefter gamla Riks1:an utanför Gränna. Denna staty är sponsrad av 
Malte Leiwen Stierngranat och invigd 1950. Platsen upplät ryttmästare Rolf Gyllensvaan, men ställde 
som krav att löparna Lennart Strandberg och Sven Strömberg skulle springa mot hans nyuppförda 
rastställe, Sveriges första motorhotell, Gyllene Uttern. Så de nakna herrarna flyr inte Gränna för att 
komma till Jönköping som vissa tror!

Statyn återfinns också på Kyrkobladets baksida.

/Vid pennan Berthil Johansson, Hovslätt

Ta mina tankar, Herre ej endast 
mina ord och låt en helig stillhet 
i själens djup bli spord.

Lina Sandell, mer på sidan 14
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För Kyrkans Bästa  
i Norrahammars församling vill…
• 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 åldrar 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.

Fler volontärer behövs  
till Hela Människan - Ria Center i Jönköping 

Hjälp en medmänniska idag!
Ingen utbildning behövs för att hjälpa till på Ria Center. 
Första gången går man bredvid för att se och lära. 
Man behöver inte heller vara kristen.

Ett kvällspass börjar kl. 18:45 och slutar kl. 08:00. 
Man är nästan alltid två volontärer under ett pass.

Man kan också hjälpa till i köket på lördagar och söndagar.

Telefonnummer till Gunnar Dahlkvist, föreståndare på 
Ria Center, är 036 – 12 29 60 eller 0708 – 806748

”För mig är kvälls- och nattpasset avkopplande och 
trevligt” hälsar Carl-Evert Werme, tel. 036 – 692 33.

Söndagen den 17/9 är det kyrkoval, och din röst är viktig!

Nomineringsgruppen För Kyrkans bästa i Norrahammars församling är en grupp på 
27 personer som är beredda att ta ansvar i kyrkofullmäktige 2018-2021.

Visa ditt stöd genom att gå och rösta!

Du kan antingen rösta på valdagen, förtidsrösta eller brevrösta!

Läs mer om valet på www.svenskakyrkan.se/vaxjostift
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Porträttet: 

Du har sjungit i Norrahammar-Hovslätts kyrko-
kör i 56 år (Norrahammars kyrkokör slogs ihop 
med Hovslätts kyrkokör på 80-talet). Vad har 
det betytt för dig och vad betyder det idag? Jag 
har alltid längtat och längtar än till körövningarna, att 
få sjunga för församlingen, medverka i våra guds-
tjänster/musikgudstjänster/konserter. Ni har gjort 
körresor! Är det någon särskild du kommer ihåg! Ja, 
när vi sjöng i Storkyrkan, Stockholm på Ann-Marie 
Ahlanders tid (körledare/Musikdirektör), i Haga kyr-
kan, Göteborg då vi sjöng i högmässan när Cai Lund-
berg (kyrkoherde i Norrahammars församling 1981-
1996) hade flyttat. 

Musikgudstjänst ”Var hälsad Herrens moder” Norraham-
mar-Hovslätts kyrkokör, Gospelkören och Sandseryds 
kyrkas kör

Ni har gjort flera stora körprojekt! Är det något 
eller flera du särskilt kommer ihåg? Ja, Stabat Ma-
ter (Sörjande Moder) med solister och stråkkvartett 
på Långfredagen, Kyrkosångshögtiden i Sofia kyrkan 
med stiftets körer och ensemble. 

Kyrkoherdarna har blivit många under alla dessa 56 
år. Ja, Philip Assarsson 1:a prästen konfirmerade mig, 
vigde mig och döpte sonen. Cai Lundberg var mycket 
för körmusik, stöttade oss och var tacksam. För Kalle 
kantorn spelade du piano i tre år på Örnaberget?. Ja 
och han lockade med mig att sjunga för de äldre på 
Hammargården, sjukhemmet som nu heter Smedje-
gården och Norrahammars Bruk (julfest för Brukets 
pensonärer). Han var också min förste körledare. 

Du berättade att du har sjungit hela ditt liv! Hur 
började det? Det började i söndagsskolan, Missions-
huset, då uppträdde jag med att sjunga och läsa dik-

ter. Som tonåring var jag med i 
talang jakten ”Flugan” i  idrotts-
huset. Tredje gången vann jag 
med sången ”Bei mir bist du 
schön och fick åka till finalen i 
Stockholm och sjunga i kon-
serthuset. Jag kom på 3:e plats 
men höjdpunkten var att jag 
fick träffa mina stora idoler som 
var Lill Babs och Siw Malmkvist. 
Du har också varit vokalist i 
dansbandsorkestrarna Bosse 
Andell och Roy Palmgrens. Ja, 
och vi turnerade på alla helger 

runt omkring Jönköping men så träffade jag min stora 
kärlek Gunnar och då slutade jag i banden och började 
sjunga i kyrkokören. Det är roligt och jag håller på så 
länge rösten håller.

Tack Birgit att du ville ställa upp på intervjun!

/Bild och skrift: Birgit Söderström 
(kantor i församlingen)

Familj: Gift med Gunnar 1961-2016 
(gick bort sept), sonen Johnny 
Yrke: Sömmerska, sjukpensionär 
(”sömmerskenacke”) sedan1996
Intressen: Sång, musik, dans, gymnastik
Född och bosatt: I Norrahammar 1939-
1979 Flyttade till Lovsjön 1979-2007
Bor i Jönköping sedan: 2007
Visioner och drömmar: Att få vara 
frisk med familjen.Birgit Lindén
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På onsdagseftermiddagen samlades ett 30 tal 
födelsedagsbarn med anhöriga och vänner till ett 
firande. Det började med att diakon Marianne Johansson 
hälsade alla välkomna till födelsedagsfesten! Därefter höll 
kyrkoherde Ann-Christine en andakt och det sjöngs en 
sommarpsalm. SB-kören under ledning av Eva Melin sjöng 
vackra vår och sommarsånger. En hyllnings sång till födel-
sedagsbarnen sjöngs också Hurra, hurra, hurra! Kaffe och 
tårta serverades och blommor delades ut. Marianne bad 
alla 80-åringar vifta med sina händer, därefter 85-åringar, 
90-åringar och den äldsta i samlingen 95-åriga Ingegerd 
Ahlberg. Marianne frågade också om någon ville dela med 
sig av något minne! Karl-Fredrik delade med sig av ett 
barndomsminne. Han berättade om när han hörde ängla-
sång ca 50 meter. Det gnolades uppe bland molnen som 
gick lågt ”Se Jesus är ett tröstrikt namn ”Jag berättade inte 
för någon förrän senare. Det har varit hemligt i 60-70 år. 
Karl-Fredriks barndoms minne blev en fin avslutning på fi-
randet. Marianne tackade alla som hade deltagit och gjort 
denna födelsedagsfest till ett minne för livet. 

 /Bild och text Birgit Söderström 
(Kantor i Norrahammars församling)

Födelsedagsfest för 80-, 85-, 90-, 95-åringar
har firats i Norrahammars församlingshem i slutet av maj.

Till vänster i bild 85-åriga Birgit Fredriksson och till höger 
95-åriga Ingegerd Ahlberg.

90-årige Karl-Fredrik i mitten omgiven av sina klasskam-
rater från ettan i skolan. Till vänster Hasse Nilsson och till 
höger Stig Gustafsson.
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Världens fest i Västerås 2-4 juni 2017

Västerås och Världens fest var målet för vår resa när vi 
ett gäng på nio personer steg på tåget i Jönköping för 
att åka till Västerås och delta i Världens fest 2017. Vi var 
några anställda, unga ledare och en förtroendevald. Hela 
Västerås var präglat av denna fest med stora tält resta i 

centrum där gudstjänster, musikfestivaler, galakväll och 
gospelmässa hölls. Seminarium kunde man gå på av olika 
karaktär och det var utspritt i hela staden. En nästan 75 
meter lång marknad fanns där man kan kunde handla 
Fairtrade, dricka kaffe samt titta på alla utställningar.

Lotta Lilja, Valentina Viktorovitch, Emma Sjögren, Tilda Magnusson, Andreas Gunnmo, 
Mattias Karlsson, Therése Ekvall, Karin Borg, Anette Karlsson
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Världens fest Ung hade ett eget arrangemang som var 
präglat av Taizé och med besök av Taizébröderna Matt-
hew och Jubaraj.

Under helgen fick vi vara med om många olika slags 
gudstjänster, seminarier, workshops, utställningar mm. 
Några av oss dansade en gudstjänst ”Dansa tro, dansa 
liv” till härlig musik och några av ungdomarna var med 
på discot i tältet. Vi var också och såg musikalen Luthers 
ungar, minglade i biskopens trädgård och deltog i kvälls-

bönen med sånger från Taizé med ljuständning i Västerås 
domkyrka.

Vid gospelmässan som avslutade helgen i det stora täl-
tet mitt i staden predikade ärkebiskop Antje Jackelén och 
Västerås stifts biskop Mikael Mogren var gudstjänstleda-
re. Samuel Ljungblad med en stor gospelkör gjorde så att 
gudstjänsten hördes och syntes i hela centrala Västerås. 
Vi åkte hemåt med fina upplevelser från den här helgen.

 / Anette Karlsson

Världens fest var en del av Reformationsåret 2017 då kyrkor i hela världen upp-
märksammar den proteströrelse som sprids sig i Europa och som Martin Luther 
startade. I Sverige blev Västerås den plats där reformationen först fick fäste.

Världens fest i Västerås arrangerades av Västerås stift, Svenska Kyrkans Unga, 
Sensus studieförbund och Svenska kyrkans Internationella arbete.
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Gott fika, sol, regn, musik, allsång och många fina möten!

Tipspromenaden ”Vem är vem av församlingens personal på bröllopskorten?” vanns av Margareta Hultgren, 
Jönköping. Grattis till vinsten av en blomstercheck!

Vi minns Vägkyrkan 2017… 
… och det med stor glädje!
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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 30/9. Vi drar tre vin-
nare som vinner var sitt presentkort à 150 kr 
på Nya Musik. Lycka till!         /Jari Oikarinen                                                                           

Finn Fem Fel

Nästa vinnare presenteras
på hemsidan efter 1/10
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Anslagstavlan
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Tid för tankar
Det var en gång en präst och teologiprofessor i Tyskland som gjorde 

sina tankar om försäljningen av påvens avlatsbrev allmänt kända genom ett 
anslag på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Det hände den 31 oktober 1517 och fick 

genast mycket stor betydelse både för kristenheten och den världsliga politiken i Europa. 
Inte minst för Sverige. Det var inledningen till den protestantiska reformationen. 

Mannens namn var Martin Luther.

Onsdagen den 4 oktober kl. 19 i Norrahammars kyrka

ger prästen och Lutherkännaren Carl Magnus Adrian en livfull skildring 
i ord och bild av Martin Luthers liv och lära.

 Tid för tankar: ett samarbete mellan kyrkor I Tabergsådalen

Tryggare kan ingen vara
– ett program om Lina Sandell, hennes texter och psalmer

2000 sångtexter hann hon med att skriva under sin livstid, 
prästdottern från lilla Fröderyd i Småland. 

Författare till flera av våra mest älskade och sjungna psalmer:  

Tryggare kan ingen vara, Jesus för världen, 

 Blott en dag ett ögonblick i sänder, och många, många fler.

Men vem var hon?

I programmet ger skådespelerskan Catherine Jeppsson  en levnadssteckning, blandad 
med Sandells texter, sånger och allsång av några av hennes psalmer.

Söndagen den 29 oktober kl. 18 i Norrahammars kyrka 
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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

Skördefest
8 /10 Skördefest, Tacksägelsedagen.

10.00 Gudstjänst, Brunch, lotteri
Kyrkvillan, Hovslätt

Mötesplats
Mötesplats kl. 14.00

26/9 i Kyrkvillan, Hovslätt
21/11 i Församlingshemmet, 

Norrahammar

Slöjdcaféer
Julinspirerande Slöjdcaféer kl. 18.00

17/10, 31/10 och 14/11
Kyrkvillan, Hovslätt

Välkomen till någon 
av våra körer!
Älskar du att sjunga?

Då är du varmt välkommen att ansluta dig till någon av 
församlingens körer! Vi har körer för olika åldrar och svårighetsgrader. 

Oavsett om du vill utvecklas som sångare eller bara 
njuta av glädjen i att sjunga tillsammans.

Hälsningar Valentina, Birgit och Mic

Musik & Konst i 
Sandseryd

Söndag 12/11 kl. 18:00
Kan du bidra med musik och/eller konst?

Ring Birgit Söderström 
0738-48 25 00

Församlingsresa 
25/9 Församlingsresa 

Hantverksdag på Stiftsgården Tallnäs
Info och anmälan senast 11/9 

Tel. 036 - 36 21 00



Sorgen och glädjen de vandra tillsammans,
  medgång och motgång här tätt följas åt.
Skyar med solsken och suckar med gamman
  skiftar alltjämt på vår jordiska stråt.

Ps. 269 vers 1. Text T. Kingo 1681, B G Hallqvist 1983


