
kyrkobladet 4/2017
En hälsning från Svenska kyrkan i Norrahammar, Hovslätt och Sandseryd



2

Innehållsförteckning
2    Innehåll, tel. nr m.m.
3  Ann-Christine funderar
4  I Backspegeln
5  I Backspegeln
6  Min veronagröna Saab 99
7  Min dag med biskopen

8 En sällsam historia / Lucia
9 Kyrkovalet 2017
Kalendarie 171201-180305
10 Prostvisitation 
11 Prostvisitation  
12 Anslagstavlan  

13 Anslagstavla 
14  Julhelgen / Böneveckan 
15  Finn fem fel

KYRKOBLADET - en hälsning från Svenska kyrkan i Norrahammar, Hovslätt och Sandseryd
ANSVARIG UTGIVARE: Ann-Christine Borg. Redaktion: Ann-Christine Borg, Inger Gustafsson,  

Berthil Johansson, Jari Oikarinen, Mattias Karlsson och Thomas Tegvall.
Framsida: Templo Ecuménico, Playa del Inglés, Gran Canaria | Baksida: Rosenlunds Herrgård i Jönköping | Fotograf: Berthil Johansson

Bilder till Kyrkobladet tas gärna emot. Skicka till norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se
Nästa Kyrkoblad kommer vecka 10.

Tryckning och layout:

Falkenberg

2

Vill du maila till någon personal i församlingen? Gå in på www.svenskakyrkan.se/norrahammar

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 0705-97 66 04
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 
Lennart Angselius  0725-72 51 30
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Ann-Christine funderar

”Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem”. 
Så sjunger vi i en av våra psalmer under tretton-
dedagstiden när våra texter och böner handlar 
om Guds härlighet i Kristus. Evangelietexten från 
Matt.2:1- 12 som står i fokus handlar om att öst-
erländska stjärntydare kom till det lilla Jesusbarnet 
och hyllade honom med sina gåvor. Stjärnan visade 
vägen ”hem” till livets ursprung och mål. Ja, till Gud 
själv som visar sin härlighet genom att födas och 
bli människa som vi och som låter sig finnas i en 
krubba, i all enkelhet. För den Heliga familjen var 
säkerligen vägen från Nasaret till Betlehem stra-
patsrik. De vandrade den långa vägen till Betlehem 
under svåra förhållanden eftersom landet då var 
ockuperat av romarna. Rån och överfall var van-
ligt under vandringar och Josefs och Marias vand-
ring utgjorde inget undantag. När stjärntydarna 
besökte Jesusbarnet blev de, i en dröm, tillsagda 
att ta en annan väg hem till sitt land för att inte 
diktatorn Herodes skulle finna det nyfödda barnet.

Varför valde inte Gud en annan del av världen eller 
en annan tid när oroligheter och kaos rådde? Guds 
plan för sitt människoblivande var ingen slump. 
Jesus föddes i centrum av den då kända världen. 
Det Heliga landet har en närhet till Afrika, Europa 
och dessutom fanns en närhet till en del av då-
tidens handelsvägar i Asien. Gud blev människa 
för vår skull, för alla människors skull. Jultidens 
budskap om Jesu födelse och Guds människo-
blivande handlar om att han kommer till oss alla 
och vår utsatthet. Kristus själv identifierar sig med 
oss därför att vi som människor lever utsatta och 
oskyddade i denna världen. Våra liv är sköra och 
från en sekund till en annan kan livet förändras to-
talt. Gud kommer till oss i ett litet barn för att dela 
livet med oss och han delar också vår utsatthet 
genom att födas och själv låta sig utsättas för fa-
ror. Den verkligheten kanske vi inte alltid klarar av 
att se- att Gud låter sig bli en liten, beroende och 
oskyddad människa. Det är en motsägelsefylld, 
men verklig, bild av honom som också är Allvis 
härskare, Gudomlig hjälte, Evig Fader, Fredsfurste.

Att titta på stjärnhimlen är romantiskt! Att se 
lysande små lampor på himlavalvet väcker för-

undran! Men ska vi förstå något av universum 
och himlakropparna får vi gå till vetenskapen och 
forskningen. Ändå är det mycket vi inte kan för-
stå, men vi får förundras! Vi tänker som regel inte 
på att det pågår energifrigörelse, som vanligen 
är kärnreaktioner, inom stjärnan för att denna 
himlakropp ska lysa. Att stjärnorna är stora klot 
som sammanhålls av gravitationen brukar vi inte 
så ofta fundera över eller att nya generationer 
stjärnor fortlöpande bildas i universum och att det 
finns stjärnor i alla möjliga utvecklingsstadier om-
kring oss. Vetenskapen kan förklara mycket, men 
inte allt. Det är fascinerande att inte förstå och 
för mig blir Gud större då! När vi anar ett sam-
manhang och hur finurligt allt fungerar då kan vi 
se en tanke bakom storheten och att Någon har 
konstruerat detta fantastiska. Vi talar om Gud 
som den store konstruktören och Skaparen. Vad 
är då denna Betlehemsstjärna? Det finns många 
teorier. En teori handlar om en supernova, alltså 
en stjärnexplosion som kan lysa i 2-3 år. En annan 
teori är planeterna Jupiters och Saturnus möte år 
7 f. Kr. Ytterligare en teori handlar om en komet 
som visat sig år 5 f.Kr. Vad för slags himlafenomen 
denna Betlehemsstjärna var spelar ingen roll, inte 
ens året har betydelse. Det fantastiska är att Gud 
talar till oss om att en Frälsare är född och att han 
kommit till oss i mänsklig gestalt för att dela allt 
med oss!

// Ann-Christine Borg, kyrkoherde

En Välsignelserik God Helg  
och Gott Nytt År 2018!
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Supernova eller komet
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I BACKSPEGELN

Konfirmander pusslar ihop Vår Fader i Sandseryd 1/10.

Unga ledare i Mora, på väg till Östersund, 22/9.Con Spirito på ungdomskördag i Växjö domkyrka 16/9.

Marianne, diakon, och Hanna, minipräst, ber förbön vid  
skördegudstjänst i Kyrkvillan 8/10.

Stjärnor och änglar från slöjdcafé i Kyrkvillan 17/10.  

Agne Josefsson talade i Slättenkyrkan vid predikstolsbytet 24/9.
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I BACKSPEGELN

Ankomst till barnläger på stiftsgården Tallnäs 27/10.Cajsa Tengblad kom till Ledarskolan, Månsarp 22/10.

Änglastegen, tillverkad av konfirmander, vid dopfest i 
Sandseryds kyrka 1/10.

Jönköpings kammarkör och Norrahammar-Hovslätts kyrkokör 
samsjöng i musikgudstjänsten ”Glädjens i Herren” i Norraham-
mars kyrka 27/8.

Vandrargruppen gick runt Rocksjön 15/11.Musik & Konst i Sandseryd 12/11. Utställarna Hasse Pålsson, Svea 
Gustafsson, Elisa Fogelberg, Maria Lundberg och Pelle Ruthér.
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Min veronagröna Saab 99

Jag ägde en veronagrön Saab 99 för många år sedan. 
Den började bli sliten och gammal. Det behövdes 1 li-
ter olja och en flaska vatten på färden för att kunna 
fylla på, om det behövdes. Men den var praktisk för 
att förflytta material och målarburkar med, eftersom 
jag var målare och bodde i Tranemo på den tiden. 

En dag var jag på styrelsemöte i Borås. På hemvägen 
spann bilen som katten. Jag behöver nog inte byta den 
ännu, tänkte jag. Nästa kväll var det återigen styrel-
semöte, men denna gång i Ulricehamn. Dagordningen 
var inte så lång, sa jag till min fru, jag är nog hemma 
vid 21.30.

Korta dagordningar kan ändå bli långa möten, efter-
som man tar upp ärenden som man inte hunnit med 
tidigare. Låste upp bilen i Ulricehamn när jag lovat att 
vara hemma. 

Sent på hösten, helmörkt. Vägen är bra mot Gällstad 
men börjar efter Stålared att krokna betydligt. Både 
jag och bilen längtade hem så den rullade på ordentligt, 
jag kände ju vägen och trafiken var minimal.

Innan den första skarpa kurvan började bilen misstända 
och rycka, den gick inte på alla cylindrar. Trampade in 

kopplingen och lät bilen rulla in mot vägkanten. Hur 
skulle jag göra? Om jag fortsatte kunde bilen stanna 
mitt på vägen, men här stod jag bra. Hade en bekant 
i närheten, hade sett att det var mörkt i huset när jag 
for förbi, skulle jag gå tillbaka och väcka upp honom? 

Att gå hela vägen till Tranemo var i tanken inte lock-
ande. Detta var långt innan det fanns telefoner i varje 
ficka. Men jag hade ju bara trampat i kopplingen, mo-
torn gick ju fortfarande. Började lägga in 1:ans växel.
Nu är en veronagrön Saab inte någon sportbil, så den 
rullade iväg lite försiktigt. Även nästa växel fick jag tro-
ligtvis in, innan den första skarpa kurvan, och där mitt 
på vägen, stod fyra älgar och stirrade på mig! En skog 
av 16 långa älgben framför vindrutan.

Det var ingen konst att stoppa innan dem, men tanken 
kom, tänk om jag tagit kurvan i 100 km/tim och kört in 
i denna skock av stora djur, som mycket motvilligt läm-
nade vägbanan när jag både tutat och blinkat på dem.
Peter Himmelstrand skrev en sång som heter ”Nån’ där 
upp måste gilla mig”…

Jag kände mig lite darrig resten av vägen hem, men 
tacksam.

// Berthil Johansson
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Jag och pappa åkte ner till 
Växjö, Östrabo. Där mötte jag 
Rikard Bonnevier som väntade 
på mig och Zackarias. Biskop 
Fredrik anslöt när vi båda hade 
kommit. Efter att vi hälsat på 
varandra gick vi in för att ha ett 
morgonmöte, för att jag och 
Zackarias skulle se hur många 
som jobbar på Östrabo.

Vi lyssnade på en liten kort dag-
ordning (viktiga saker alla skulle 
ha någorlunda koll på). Efter 
”frukost” pratade biskopens as-
sistent och biskopen om deras 
jobb och vad som är viktigt med 
att vara biskop.

Därefter kom P4 Kronoberg 
och intervjuade oss.

Efter en liten rundtur på Öst-
rabo åkte vi till Alvesta, där vi 
åt lunch och pratade om HBTQ-
frågor inom kyrkan och regn-
bågsnyckeln.
Väldigt intressant att lyssna på 
och ge tips vad kyrkan kan göra 
för att ge de yngre en chans att 
förstå det viktiga i HBTQ frågor.

Därefter åkte vi upp till Ryhov i 
Jönköping. Under tiden fick jag 
chansen att ställa några egna 
frågor.

Sen kom vi upp till Ryhov där vi fikade med de som 
jobbade på sjukhuskyrkan, De berättade om deras 
arbete och roll på sjukhuset, sen fick vi en guidad 
rundtur av en av cheferna på akuten. Intressant 
men väldigt tungt och jobbigt för min del.

När vi var klara på sjukhuset åkte vi till P4 Jönkö-
ping och blev intervjuade live på plats.

Efter en fullspäckad eftermiddag svängde vi förbi 
Max på jordbron och åt en snabb middag, det är 
nog inte många som kan säga att de har ätit på 
Max med biskopen.

När vi hade fyllt på med lite energi åkte vi vidare 

till Månsarp där vi hade en avslutande mässa som 
både jag och Zackarias var delaktiga i.

Efter en lång dag kom jag hem helt utpumpad 
men glad och kände mig lyckligt lottad över att 
jag fick vara med om denna chans.

Jag har tagit med mig så mycket från denna dag. 
Jag har större förståelse för människor inom kyr-
kan och att alla församlingar har utmaningar som 
de står inför men om alla hjälps åt kan vi klara det 
tillsammans.
Även vilken viktig roll kyrkan har i vården, att alltid 
finnas på plats och hjälpa anhöriga och patienter 
när livet inte går riktigt som man tänkt sig.

Min dag med biskopen

// Emma Sjögren,  
ung ledare i Norrahammars församling
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Ibland är slumpen vacker.

På bilden syns – från vänster – Josefine Zeed med 
dottern Miranda samt Elin Widén med dottern 
Willmaa.

Ovetandes om varandra hade båda två sökt dop-
tid för sina döttrar, och tackat ja till en och samma 
dopgudstjänst: Sandseryds kyrka lördag 9/9.

Så småningom visade det sig att mammorna själ-
va både hade döpts och konfirmerats samtidigt, 
av Tore Karlsson i Norrahammars kyrka

Nu döptes alltså deras barn samtidigt, av Ann-
Christine Borg i Sandseryds kyrka.

En sällsam historia

LUCIA

Stora tåget sjunger på luciagudstjänsten 
i Norrahammars kyrka  
onsdag 13/12 kl. 18:00

Lilla tåget sjunger på julmarknaden  
i Hovslätts hembygdspark  
Lördag 16/12 kl. 15:00

Om du väljer stora tåget i Norrahammar – 
öva gärna hemma på denna psalm som  
vi ska sjunga tillsammans!

Kom och lyssna  
och titta på  
våra fina luciatåg!
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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.

December 
Söndag 3 december, Första söndagen i advent 
Kyrkvillan 10.00 Adventsguds- 
  tjänst

Norrahammar- 
Hovslätts  
Kyrkokör 
After school 
Adventskaffe,  
lotteri

Sandseryd 11.00 Adventsguds- 
  tjänst

Sandseryds  
kyrkas kör 
Adventskaffe 

Norrahammar 14.30 Adventskaffe 
16.00 Adventsguds- 

  tjänst
Gospel-, barn-,  
ungdomskör 
Avtackning  
kyrkvärd  
Bibelutdelning  
konfirmander 

Tisdag 5 december 
Norrahammar 08.15 Morgonmässa 

14.00 Vilande nålen 
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans  

vänner 

Onsdag 6 december 
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsmackan 

Torsdag 7 december 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika

Fredag 8 december 
Kyrkvillan 10.00 Vardagsguds- 
  tjänst 
Sandseryd 18.30 Grötfest 

Sandseryds  
kyrkas kör 

Lördag 9 december 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

Söndag 10 december, Andra söndagen i advent 
Sandseryd 11.00 Mässa

Kör från SPF 
Norrahammar 18.00 Julkonsert 

Norrahammars  
musikkår 

Måndag 11 december 
Huluäng 14.30 Eftermiddags- 
  kaffe 

Sandseryds  
kyrkas kör 

Onsdag 13 december 
Norrahammar 11.00 Promenad 

12.00 Grötlunch med  
lucia, lotteri 

18.00 Luciakonsert 
Barn-,  
ungdomskörer,  
konfirmander,  
unga ledare 

Torsdag 14 december 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

12.00 Middagsbön  
och jullunch

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 17 december, Tredje söndagen i advent 
Norrahammar 11.00 Mässa 
Kyrkvillan 14.00 Stilla ro  

eftermiddag 
17.00 Té och scones 
18.00 Mariamässa 

Solosång 

Onsdag 20 december 
Hammargården 10.30 Julbön 
Smedjegården 15.30 Julbön 

Sång 

Torsdag 21 december 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 
Gjutaren 14.00 Julbön 

Torsdag 24 december, Julafton 
Norrahammar 11.00 Samling vid  

krubban 
Barn- och  
ungdomskör 

Kyrkvillan 11.00 Samling kring 
levande krubba 

Sandseryd 15.00 Julbön
Sång 

Norrahammar 23.30 Midnattsmässa 
Körsång 

25 december, Juldagen 
Sandseryd 06.00 Julotta

Sandseryds  
kyrkas kör 

26 december, Annandag jul 
Kyrkvillan 17.00 Glöggmingel 

18.00 Julens sånger 
Norrahammar- 
Hovslätts  
kyrkokör,  
solist 

Torsdag 28 december 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

31 december, Nyårsafton 
Norrahammar 16.00 Ekumenisk  

nyårsbön 
Sandseryd 17.00 Musik vid nyår 

Orgelmusik 

Januari

1 januari, Nyårsdagen 
Kyrkvillan 18.00 Ekumenisk  

nyårsmässa  
Solosång 

3 januari 
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsmackan

Torsdag 4 januari

Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

Lördag 6 januari, Trettondedag jul 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 
Norrahammar 16.00 Trettondags- 
  gudstjänst  

Körsång  
Därefter  
församlingens 
julfest, lotteri 

Söndag 7 januari, 1:a söndagen e. trettondedagen 
Norrahammar 11.00 Gudstjänst 

Måndag 8 januari 
Huluäng 14.30 Eftermiddags- 
  kaffe 

Onsdag 10 januari 
Smedjegården 15.30 Mässa 

Torsdag 11 januari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 
Hammargården 10.30 Mässa 
Gjutaren 14.00 Mässa 

Lördag 13 januari 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 
Norrahammar 14.00 Dopgudstjänst 

Söndag 14 januari, 2:a söndagen e. trettondedagen 
Norrahammar 11.00 Mässa 

Mottagande  
av nya 
förtroendevalda 
Kyrkkaffe 

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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Vecka 3 Ekumenisk bönevecka, tema bön 

Tisdag 16 januari 
Kyrkvillan 14.00 Mötesplats 

”Julgrans- 
  plundring” 

Onsdag 17 januari 
Norrahammar 12.00 Middagsbön och  

soppa

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

Lördag 20 januari 
Norrahammar 14.00-18.00 Öppen  

gospelkörövning 

Söndag 21 januari, 3:e söndagen e. trettondedagen 
Norrahammar 11.00 Mässa 
Kyrkvillan 17.00 Té och scones 

18.00 Ro för själen 

Tisdag 23 januari 
Norrahammar 08.15 Morgonmässa 

Onsdag 24 januari 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön och  
soppa 

Torsdag 25 januari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

12.00    Middagsbön  
och lunch 

Lördag 27 januari 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

Söndag 28 januari, Septuagesima 
Kyrkvillan 10.00 Mässa 
Sandseryd 18.00 Musikgudstjänst, 

vigseltema 

Tisdag 30 januari 
Norrahammar 14.00 Vilande nålen 
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans vänner 

18.00 Leva vidare-grupp 

Februari

Torsdag 1 februari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

Fredag 2 februari 
Kyrkvillan 10.00 Vardagsgudstjänst 

Söndag 4 februari, Kyndelsmässodagen 
Norrahammar 16.00 Familjegudstjänst 

Barnkör

Vecka 6 
Norrahammars- månd-fred Öppet hus 
församlingshem 

Tisdag 6 februari 
Norrahammar 18.00 Fest för ideella 

Anmälan exp. tel.  
36 21 00 
senast 30/1 

Onsdag 7 februari 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön och  
soppa 

Smedjegården 15.30 Andakt 
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsmackan 

Torsdag 8 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 

Lördag 10 februari 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

Söndag 11 februari, Fastlagssöndagen 
Norrahammar 11.00 Mässa 
Kyrkvillan 16.00 Familjegudstjänst 

Barngrupper 

Måndag 12 februari 
Huluäng 14.30 Eftermiddagskaffe 

Tisdag 13 februari 
Norrahammar 14.00 Vilande nålen 
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans vänner 

18.00 Leva vidare-grupp 

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 14 februari, Askonsdagen 
Norrahammar 19.00 Askonsdags- 
  mässa 

Torsdag 15 februari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

Söndag 18 februari, Första söndagen i fastan 
Norrahammar 11.00 Mässa 

Onsdag 21 februari 
Norrahammar 10.00 Promenad 

12.00 Middagsbön  
och soppa

Torsdag 22 februari 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika 

12.00 Middagsbön  
och lunch 

Lördag 24 februari 
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst 

Söndag 25 februari, Andra söndagen i fastan 
Norrahammar 11.00 Gudstjänst 
Kyrkvillan 10.00 Mässa

Tisdag 27 februari 
Norrahammar 08.15 Morgonmässa 

14.00 Vilande nålen 
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans  

vänner
18.00 Leva vidare- 

  grupp 

Mars

Torsdag 1 mars 
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in fika 
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in fika

Varmt välkomna!
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Kyrkovalet i september 2017 blev något av en 
succé. Inte sedan 1934 har så många valt att lägga 
sin röst i ett kyrkligt val. I Norrahammars församling 
valde 792 medlemmar att rösta. I procent blir det 
16,92 %. Jämfört med valet 2013 är det en ökning 

med mer än 2,5%. 
Kyrkovalet omfattar tre val: ledamöter till kyrko-
fullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomö-
tet. Ett stort antal nomineringsgrupper ställde upp 
i dessa val med följande resultat i mandat räknat:

Jämförelse mellan valen till de båda instanserna 
visar att väljarna i vårt stift inte alltid följer riks-
trenden. I något fall blir det fler mandat i stiftet 
– ibland blir det fler till kyrkomötet. Resultatet är
naturligtvis särskilt intressant för de olika nomine-
ringsgrupperna och något som de säkert diskute-
rar vid kommande utvärderingar.

Till kyrkofullmäktigevalet i Norrahammars för-
samling fanns en lista benämnd För Kyrkans bästa i 
Norrahammars församling. Valet gällde 17 mandat 
och 9 ersättare.

Invalda är i följande ordning: Ann-Charlotte Lilja, 
Tommy Gustafsson, Maria Aspång, Jan-Erik Fors-
berg, Mona Forsberg, Jenny Rogö, Håkan Freidlitz, 
Gullan Persson, Lars-Göran Davidsson, Thomas 
Helleblad, Gunnel Bengtsson, Filip Arbhede Sand-

berg, Fiippa Hammar, Michael Axelsson, Birgitta 
Arvidsson, Inger Wärme och Bo Juhlin.

Ersättare är: Inga Boström, Inger Thelander, Carl-
Evert Wärme, Ulla Culley, Carina Jörgensen, Håkan 
Bredin, Birgit Söderström, Jan Olausson och Kata-
rina Dalén. 

Många har på olika sätt aktivt bidragit till att valet 
blev så uppmärksammat. Några delade ut valma-
terial, andra skrev artiklar och deltog i debatter, 
och många talade väl om kyrkans verksamhet. Alla 
ska känna uppskattning för arbetet. Nu gäller det 
för oss alla att fortsätta vara aktiva och arbeta 
för kyrkans budskap på olika nivåer och på många 
olika sätt. Kyrkan behöver din röst inte bara på 
valdagen utan varje dag! 

Kyrkomöte Stiftsfullmäktige Växjö stift
Socialdemokraterna 76 (+) 14 (+1)
Borgerligt alternativ 22 (-9) 3 (-1)
Centerpartiet 34 (+4) 11 (+-0)
Frimodig kyrka 10 (-2) 4 (+1)
Kristdem i Sv kyrkan 7 (-5) 2 (-1)
Miljöpartister i Sv kyrkan 6 (-6) 1 (+-0)
POSK 43 (+5) 9 (+-0)
Sverigedemokraterna 24 (+9) 4 (+1)
Vänsterpartister i Sv kyrkan 9 (+3) 1 (+-0)
Öppen kyrka 11 (+-0) 2 (+1) 

Kyrkovalet 2017 – hur gick det?

// Inger Gustafsson



10

Vecka 41 genomfördes en så kallad prostvisita-
tion i Norrahammars församling.

En prostvisitation utfärdas av biskopen och är ett 
slags ”hälsokontroll” av församlingens olika delar 
och verksamheter. Tidigare prostvisitationer här 
gjordes 1987 och 1997, så nu var det verkligen 
hög tid igen.

Måndag - torsdag ledde Tore Karlsson, kontrakts-
prost för Södra Vätterbygdens pastorat, samtal 
med tonårsgruppen, personalen i helgrupp, mu-
sikerna, husmor/vaktmästare, kyrkogårdsvakt-
mästare, Kyrkorådet, kyrkoherden, Kyrkorådets 
presidium, Kyrkorådets ordförande, prästerna, 
Arbetsråden för Sandseryd och Kyrkvillan, admi-

nistrativ personal, pedagogerna, diakon och kyrk-
värdarna. 

Vad fungerar?
Vad fungerar inte?
Vad ska vi vara stolta över?
Vilka utmaningar väntar oss?

Dessa viktiga frågor diskuterades.

Dessutom kom stiftsadjunkt Teresia Clifford till 
oss och hade ett extra samtal med personal i 
0-18-verksamheten.

Vi tackar Tore och Teresia för deras besök och tar 
till oss av både positiv och negativ kritik.

Prostvisitation

// Mattias Karlsson

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

GILLA OSS PÅ FACEBOOK  
WWW.FACEBOOK.COM/SVKNORRAHAMMAR 

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM @SVKNORRAHAMMAR
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Högmässa med visitationsstämma 
i Norrahammars kyrka 15/10 kl 11.00

Mässan inleddes efter välkomnande och klockringning 
av procession till psalmen 168 ”Kom inför Herren”. 
Församling, anställda, förtroendevalda och Norraham-
mar-Hovslätts kyrkokör sjöng växelvis! Därefter sjöng 
kören ”En mångfald gåvor du oss ger” av J. Eriksson. Ef-
ter inledningsord, bön om förlåtelse, förlåtelseord och 
tackbön sjöng församlingen Kristusrop och Lovsången.  

Kyrkoherde Ann-Christine Borg, liturg. Dagens bön. 
Gammaltestamentlig läsning: Ordspråksboken 8:32-36, 
körsång, Epistel: Apostlagärningarna 5:27-29, kyrkvärd 
Ulla Cullei. Psalm 583b ”Pärlor sköna, ängder gröna”.  

Evangelieläsning: Matteus 13:44-46, diakon Marian-
ne Johansson. Hallelujarop! Kontraktsprost Tore Karls-
son predikade. Han talade om ”Att lyssna i tro”, som var 
dagens rubrik, och gav exempel på vad det innebär! 
Kören sjöng ”Som ett ord i min mun” av Hagberg/Jämt-
back. Trosbekännelsen lästes och månadens psalm 66 
”En såningsman går där” sjöngs. Kyrkans förbön. 

Måltiden inleddes med psalm 726 ”Vilket stort mys-
terium”, kollekten togs upp till Svenska kyrkans unga 
i Växjö stift och komminister Jin Grennhag Berglund 
förberedde nattvarden. Lovsägelsen och Helig sjöngs, 
Ann-Christine liturg. Nattvardsbönen, Herrens bön, 
brödsbrytelsen, fridshälsningen och O Guds lamm läs-
tes och sjöngs. Anställda delade ut bröd och vin. Un-
der kommunionen spelades psalmer på gitarr, flöjt och 
piano som avslutades med körsång. 
Bön efter kommunionen, Jin. Slutpsalm 712 ”O Gud, 
som skapat vind och hav”, Välsignelsen och kören av-
slutade högmässan med Davids 121:a psalm ”Jag lyfter 
mina ögon upp till bergen” av Otto Olsson. Ann-Christine 
tackade medverkande och församlingen för firandet och 
gemenskapen och bjöd in till visitationsstämman. 
Efter en liten paus redogjorde och sammanfattade Tore 
prostvisitationsveckan. Han berättade om att det finns 
mycket positivt i vårt församlingsarbete som barn- 
och ungdomsverksamhet, körer m.m. men också att vi 
har många utmaningar framöver bl.a. i utvecklandet av 
våra gudstjänster! 

Därefter var alla inbjudna till kyrklunch i församlingshemmet. 
Det blev en fin gemenskap med många visioner och skratt! 

// Birgit Söderström



Anslagstavlan

Eftermiddag i kyrkvillan
17 dec i Kyrkvillan 

Kl. 14.00 Stilla Ro-eftermiddag
I tystnad finns det möjlighet: att bara vara, läsa, 
måla, och göra kort mm och till enskilt samtal.

Kl. 17.00 Te och scones
Kl. 18.00 Mariamässa

Trettondagsgudstjänst 
med julfest

Lördag 6/1 kl. 16:00 i Norrahammars kyrka
Vise män-drama. Konfirmander medverkar.

Julfest med gröt, dans kring granen  
och tomtebesök.

Kvällsmackan
Stenbäcken, Kyrkogårdsvägen 3, Norrahammar

6/12, 3/1 och 7/2
Välkomna!

Jullunch
med småvarmt

Torsdag 14 december kl. 12.00 
70 kr 

Lotteri till förmån för julinsamlingen
Välkommen till Kyrkvillan!

Julens sånger
Kyrkvillan 26/12 kl. 18:00 

Norrahammar-Hovslätts kyrkokör  
och operasångare Pär Fürst Nilsén

Blivande norrahammarsbon Pär F Nilsén är  
operasångare inom barytonfacket. Utbildad  

på operalinjen vid Högskolan för Scen och  
Musik i Göteborg, och en flitigt konsert-  

och kyrkosångare. Han har arbetat på  
bland annat Kungliga operan, Folkoperan och  

Smålandsoperan.

Mässa med mottagning 
av nya förtroendevalda

Söndag 14/1 kl. 11:00 i Norrahammars kyrka
Efteråt serveras kyrklunch!

 Grötlunch med luciatåg
 i Norrahammars församlingshem, 

13/12 kl 12.00
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Fest för ideella medarbetare
Tisdag 6/2 kl. 18:00 

Vi börjar med en andakt i Norrahammars kyrka.
Därefter samlas vi i församlingshemmet för god mat  

och underhållning av bland andra personalen. Alla ni som  
på ett eller annat sätt bidrar med er tid och kraft i någon  

av våra verksamheter är välkomna!
Anmälan senast 30/1 till  

expeditionen 036 – 36 21 00.
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”Sen så kommer söndan och då vill våran präst, att jag ska till 
kyrkan men då sover jag mest. Prästen kan väl sova hela måndagen 
men, för en fattig bonddräng börjar knoget igen.” ”Fattig Bond-
dräng” av Astrid Lindgren 

Så sjunger drängen Alfred i Emil i Lönneberga. Om prästen som kan 
sova hela måndagen. Stämmer det? Vad gör en präst i Norraham-
mars församling, egentligen? Jobbar vi bara på söndagarna?

För att ta reda på hur det verkligen ligger till är ALLA välkomna att 
prao hos prästen under tre tillfällen i vår! Du kan komma den: 22 
februari, 22 mars eller 26 april. Då får du möjlighet att vara med i 
mitt uppdrag som präst under en hel dag eller delar av dagen.
 
Jag hoppas du blir nyfiken och antar möjligheten att berika min 
vardag med din närvaro!

Meddela mig gärna när du vill prao hos prästen via mail, telefon 
eller sms. Väl mött den 22 februari, 22 mars eller 26 april  
önskar Jin Berglund Grennhag. jin.berglund.grennhag@svenskakyr-
kan.se eller 0768-32 98 48.

Praoa hos prästen

Leva vidare- grupp
Ibland kan vi uppleva att livet och tiden stannar upp på grund av  

att vi förlorar något som var oss kärt. Livet och vår tillvaro blir aldrig  
mer sig lik. Du har gjort en stor förlust genom att ha mist en närstående.

Norrahammars församling inbjuder dig till en Leva vidare- grupp.

Första träffen tisdagen 30 januari kl. 18.00 i Kyrkvillan, Hovslätt. Därefter kommer 
ytterligare fyra samlingar att ske, varav den sista blir en gemensam middag.

Ledare för samlingarna är: Marianne Johansson, diakon  Jin Berglund Grennhag, präst.

Har du frågor eller funderingar får du gärna höra av dig:  
Marianne: 0703-875809 eller Jin: 0768-329848
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Julhelgen i Norrahammars församling
Välkommen till våra njutbara julgudstjänster!

Ekumeniska böneveckan
Vecka 3 satsar vi extra på bön och lovsång i dalens kyrkor!

Julafton kl. 11:00 i Norrahammars kyrka
Samling vid krubban - Agne berättar om den första julen. Barnkör sjunger.

Julafton kl. 11:00 i Kyrkvillan
Levande krubba - Jin Berglund Grennhag. Julspel med stora och små.

Julafton kl. 15:00 i Sandseryds kyrka
Julbön - Jin Berglund Grennhag

Julafton kl. 23:30 i Norrahammars kyrka
Julnattsmässa - Agne Josefsson, Norrahammar gospel.

Juldagen kl. 06:00 i Sandseryds kyrka
Julotta - Ann-Christine Borg, Sandseryds kyrkas kör.

Annandag jul kl. 18:00 i Kyrkvillan
Julens sånger - Operasångare Pär F Nilsén, Norrahammar-Hovslätts kyrkokör, 
Andakt Jin Berglund Grennhag

Tisdag 16/1 kl. 07:00 i Slättenkyrkan
Frukost och bön

Tisdag 16/1 kl. 19:00 i Pingstkyrkan Hovslätt
Bön och lovsång

Onsdag 17/1 kl. 12:00 i Norrahammars församlingshem
Middagsbön och sopplunch

Torsdag 18/1 kl. 20:30 i Equmeniakyrkan Hovslätt
Andrum – en enkel nattvardsandakt

Söndag 21/1 kl. 18:00 i Kyrkvillan Hovslätt
Ro för själen (Te och scones från kl. 17:00)
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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 29/12. 
Då dras tre som vinner presentkort  
à 150 kr på Nya Musik.
Lycka till!         //Jari Oikarinen        

Finn Fem Fel

Nästa vinnare presenteras 
på Facebook-sidan 1/1 
[Innehåll reviderat den 
2018-03-27 enligt allmänna 
dataskyddsförordningen 
(GDPR).]




