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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
Facebook: www.facebook.com/svknorrahammar
Instagram: @svknorrahammar

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 
Håkan Freidlitz 036-765 13 
Begravningsombud 
Lennart Angselius  0725-72 51 30
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Ann-Christine funderar

Vandring i trädgården

/Ann-Christine Borg, kyrkoherde

Efter vinter kommer vår och vi längtar efter 
våren. Det är lövsprickningens tid. Solen värmer 
jorden och vi kan plantera små frön. Livet i na-
turen väcks på nytt och vi påminns om att Gud 
uppehåller skapelsen som vi får vårda och för-
valta. I början av mars förra året besökte jag det 
Heliga Landet. Det är vår där också. Jag minns 
de fantastiska mandelträden. Där är mandel-
trädet det första träd som blommar på våren. I 
bibelns gamla testamente ser profeten Jeremia 
en gren av ett mandelträd när Herren Gud talar 
till honom(Jer.1:11–12). Mandelträdet är en 
symbol för gudsordet. När mandelträdets gren 
verkar livlöst bär den ändå på livskraft som 
blommar ut och bär frukt. 

På fikonträdet däremot, hittar Jesus ingen 
frukt (Matt.21: 18-19). När han blev hungrig 
fanns där bara blad och vid orden ´aldrig någon-
sin ska du bära frukt´, vissnade trädet. Under 
Jesu vandring på jorden finns där längs vägen, 
träd som får betydelse i Jesu undervisning och 
i hans liv. Det är bilder för livet med Gud som vi 
ännu idag får ta emot.

Olivträdet är ytterligare ett träd som vi möter 
i skriften (=bibeln). Olivträd kan bli 1500 år 
gamla och i Getsemane trädgård i Jerusalem, 
som vi kan besöka i vår tid, växer ättlingar till 
de olivträd som fanns där på Jesu tid. En gren 
från ett olivträd kan ligga länge på marken, det 
lever under ytan tills det ympas in i trädet igen. 
Aposteln Paulus beskriver för oss i brevet till de 
kristna i Rom (Rom 11:17) att också en gren 

av en vildoliv kan ympas in i det äkta olivträdet 
och få del av dess sav. Så får vi människor del 
av Kristi död, uppståndelse och liv genom att 
i dopet inympas i trädet Kristus. ”Jag är vin-
stocken, ni är grenarna”, säger Jesus i Johanne-
sevangeliet (15:5)”om någon är kvar i mig och 
jag i honom bär han rik frukt; utan mig kan ni 
ingenting göra”. Vi behöver honom som är det 
sanna vinträdet. I nattvardens bröd och vin får 
vi möta Kristus här och nu för att hämta kraft 
till att leva i vardagen.

Precis som vildoliven är också törnbusken en 
vild växt, ja en vildväxande rosenbuske med 
taggar. Andra Moseboken kapitel 3 vers 2 be-
skriver hur Gud talar till människan genom att 
en eldslåga slog upp ur en törnbuske som inte 
brinner upp. När vi hör talas om törnbusken går 
våra tankar gärna till törnekronan som Jesus fick 
bära under sitt lidande på väg till korsfästelsen. 
Också genom törnekronan talar Gud till mänsk-
ligheten. Genom att Jesus dör och uppstår 
segrar livet och porten öppnas till ett liv som 
aldrig dör. Jesus lider och dör på korset för vår 
skull och därför kan vi se törnekronan som en 
kärlekens symbol. 

Genom en vandring i den bibliska trädgården 
påminns vi om våra liv med Gud. Vi påminns om 
ordet och sakramenten som är mötesplatser 
mellan Gud och människa. Vi påminns om att 
Gud är närvarande här hos oss!

Mandelträd i Israel
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I BACKSPEGELN

Jan-Erik Forsberg avtackades som kyrkvärd, 1:a advent i  
Norrahammars kyrka 3/12. Foto: Filip Arbhede Sandberg

Grötfest med tomtebesök, Sandseryds församlingshem 8/12. 
Foto: Birgit Söderström

Åsnor på besök vid adventssamlingar för skolbarn, Kyrkvillan 
1/12. Foto: Mic Alexandersson

Anställda och ideella medarbetare i dramagruppen som höll i jul-
vandringar och julspel i Kyrkvillan, 19/12.  
Foto: Marianne Johansson.

Lucia i Norrahammars kyrka 13/12.  
Foto: Mic Alexandersson

Mötesplats. Birgitta Assarsson Ponsimaa, fjärde fr v, berättade om  
att växa upp som prästdotter i Norrahammar på 50- 60- och 70- 
talen, församlingshemmet 21/11. Foto: Marianne Johansson.
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I BACKSPEGELN

Grattis till vinnarlaget i quizet på festen för ideella medarbetare! 
Norrahammars församlingshem 6/2. Priset? En vinnarbild i  
Backspegeln. Foto: Mic Alexandersson

Fika i Mariarummet efter mässa, Norrahammars kyrka 18/2. 
Foto: Mattias Karlsson

Nyvigda präster! Andra fr v Karin Hagberg, dotter till vår  
kamrer Björn. Tredje fr v Anna Gaffet, dotter till vår kyrkoherde 
Ann-Christine. Växjö domkyrka 4/2. Foto: Birgit Söderström

Familjegudstjänst med Britt-Marie Leion, Norrahammars kyrka 
4/2. Foto: Valentina Viktorovitch

Kyrkorådet höll sitt sista sammanträde för mandatperioden 
19/12. Foto: Mattias Karlsson.

Therése, Nils, Noomi och Anna sjöng i gudstjänst, Norrahammars 
kyrka 21/1. Foto: Birgit Söderström
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Växjö gospelfestival firade i år sitt 
10-årsjubileum med två konserter 
på Växjö konserthus söndagen 11/2, 
tillsammans med gästledarna och 
artisterna Gerald. T Smith, Patrice E 
Turner och Samuel Ljungblahd. Nor-
rahammar Gospel var på plats i den 
stora festivalkören

Efter att anmälan gjordes i december skickades det 
hem till alla körmedlemmar ett häfte med titeln ”Sjung 
Gospel”, innehållandes de sånger vi tillsammans övade 
in flitigt under onsdagskvällarna i församlingshemmets 
undervisningssal. Informationsbrevet vi fick från Växjö 
var tydliga med att allt skulle sjungas utantill. Inget kon-
stigt egentligen då gospeltraditionen framförs utantill. 
Gospeltraditionen är en improvisatorisk tradition där vad  

som helst kan hända, och det som står i noter ses mest 
som ett ”förslag”. Det gäller att ”expect the unexpected!”

Vi var totalt 17 personer som samlades tidigt utanför 
församlingshemmet lördagen den 10/2. Tolv körmed-
lemmar ur Norrahammar Gospel, tre medlemmar ur 
ungdomskören Con Spirito, och ledare från respektive 
kör. Vi delade in oss i två minibussar och åkte iväg. Några 
av oss hade erfarenheter från Stockholm Gospel, ”store-
bror” till Växjö gospel, och utgångspunkt för den svenska 
gospelmusiken. 

När vi hade landat i Ulriksbergkyrkan, där första sam-
lingen hölls, så fick vi lära känna arrangörerna och ledarna 
för festivalen: Kyrkomusikern Jonas Nilsson och familje-
pastorn Anette Eidenskog. Tillsammans med Sensus och 
Växjö kristna råd så har de skapat denna festival. Den 
stora festivalkören formades av totalt 325 korister från 
församlingar och körer runtom i landet.

Total Praise 

En gospelfestivalyra
Goa sångare från Norrahammar. Foto: Mulle Andersson.
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Vi övade en liten stund innan den första gästledaren 
presenterades - Gerald T Smith från Washington D.C. 
Han bor för tillfället i Sverige. I ett projekt tillsammans 
med Gospelverkstaden åker Gerald runt till församlingar i 
Sverige och undervisar enligt gospeltraditionen. Efter att 
bjudit på en fantastiskt upplyftande sångstund så gjorde 
nästa gästledare entré - Patrice E Turner från New York. 
Hon bjöd oss på ett mycket energirikt övningspass för 
att sedan växla till en otroligt rörande stund då kören 
sjöng ”O store gud”. Trots att hon inte förstår svenska 
rördes hon till tårar över den härliga lovsången och vitt-
nade om hur musik kan överskrida språkbarriärer.

Efter en fantastiskt rolig och utmattande dag så åkte vi 
till hotellet. Där avnjöt vi en god middag och delade med 
oss av alla upplevelser vi varit med om under dagen. 
Melodifestivalen som yrade i bakgrunden kunde inte 
mäta sig med den glädje vi hade haft.

Dag nummer 2 var konsertdagen. Vi checkade ut, åkte 
till Växjö konserthus och intog den stora scenen där 
kvällens två konserter skulle hållas. Alla 325 korister 
trängdes på de för få gradänger som ställts fram, men 
efter ett genrep och en konsert så försvann alla klago-
mål.

Inför första konserten presenterades även kvällens tredje 
gästartist, Samuel Ljungblahd, som charmade publiken. 
Han berättade lite om sin historia, om drömmarna att bli 
fotbollsproffs och skriva autografer, samt berättade lite 
om de egenskrivna sånger vi sjöng tillsammans.

Två konserter, tolv låtar, 325 korister och över tusen 
personer i publiken. Helgen var fullspäckad med fantas-
tiska och inspirerande stunder. Vi ser redan fram emot 
nästa resa 2019!

/Mic Alexandersson

Genrep. Foto: Valentina Viktorovitch.

Mic och Gerald. Foto: Mattias Karlsson.
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En andlig oas

Belägen på en sluttning ligger staden 
Assisi, med sina gamla hus och kyrkor 
i italienska landskapet Umbrien, som 
lär betyda ”skuggorna”. 

Just placeringen av en stad på en bergsluttning, var rent 
taktisk bra ur försvarssynpunkt. Assisi blev 2000 en del 
av Unescos världsarvslista. En ljuvlig majvecka 1978 
tillbringade Maria, min svärmor, min fru Inger och sonen 
och jag en stillsam tid i gästhemmet Centro Ecumenico 
Nordico, med milsvidd utsikt över jordbruksbygden. 
Rummen var spartanskt inredda, men med avstressande 
atmosfär. Nunnorna sörjde för det timliga och vi fick ofta 
hälsningen Pax et Bonum, frid och allt gott!

Assisi, i denna lilla trånga stad med anor från romartiden, 
med sina trappgator ligger den väldiga Sankt Franciskus-
basilikan, franciskanordens moderkloster, vackert fasad-
belyst på kvällarna. Detta var innan jordbävningen den 
26 sep. 1997 som spräckte många väggar i kyrkan, ett 
takvalv störtade ner vid ett efterskalv och dödade fyra 
människor. Franciskus av Assisi föddes 1181 och dog 
3 okt. 1226. Han och Sankta Clara gör att fortfarande 
efter 800 år dras mycket folk till ”Staden på berget” 
som Assisi ibland kallas. Dessa två personer har satt sina 
namn på platser och kyrkor i vår tid. USA:s storstad San 
Francisco och Klara kyrka i Stockholm city är namn efter 
dessa italienska helgon.

Fransiskus var en rik yngling, en överklasspojke, mamman 
var adlig och pappan en rik tyghandlare. Han levde ett 
bekymmersfritt ungdomsliv präglat av fester, social 
status och höga karriärplaner som riddare. Det blev ett 
plötsligt slut på allt detta då han tillfångatogs efter en 
misslyckad strid mot den konkurrerande grannstaden 
Perugia där han blev fängslad och sjuk. Med förlorad 
frihet och hälsa, fann den unge Franciskus sin trygghet 
i Gud. När han efter fångenskapen fick återvända hem 
med sin nyfunna tro, lockade inte längre det gamla livet 
med utsvävningar. Han lämnade sina egna kläder till pappan 
och klädde sig i juteväv med ett snöre om midjan. Det 
finns många böcker om Franciskus liv så den som vill
kan fördjupa sig i hans öde. Han kom att kallas ”Guds lille 
fattige” och det märkliga blev att över hans lilla bönevrå 

på jorden, Portiuncola-kapellet, har det byggds världens 
sjunde största kyrka, jättebasilikan Santa Maria degli 
Angeli i den nyare delen av Assisi, på slätten. 

Året innan han avlider vårdas han i klostret San Damiano 
där han då skriver Solsången. En vördnadsfull känsla 
infinner sig när man vistas på Sankta Claras balkong där 
de berömda versraderna tog sin början.

Det finns säkert många inom kyrkobladets läsekrets som 
varit i Assisi då förre kyrkoherden i Norrahammar, Anders 
Hullfors, var reseledare och arrangerade resor till Italien.

Vid pennan o kameran  
/Berthil Johansson
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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
Fredag 2 mars, Världsböndagen 
Equmeniakyrkan  17.00  Gudstjänst 
Hovslätt

Söndag 4 mars, 3:e söndagen i fastan 
Norrahammar  11.00  Mässa 
  Gospel- och  
  ungdomskör 
Kyrkvillan  17.00  Te och scones

 18.00  Ro för själen 
  Sång

Onsdag 7 mars 
Norrahammar  10.00  Promenad 
 12.00  Middagsbön 
  och soppa 
Smedjegården  15.30  Andakt 
Stenbäcken  18.00-20.00  Kvällsmackan

Torsdag 8 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 9 mars 
Kyrkvillan  10.00  Vardags- 
  gudstjänst 
  med dopfest

Lördag 10 mars 
Kyrkvillan  08.30  Frukost 
  Gäst: Andrea 
  Brändström 
  från Hela  
  Sverige bakar 
  Pris 50:-.  
  Anmälan  
  exp. 036-362100

Söndag 11 mars, Midfastosöndagen 
Norrahammar  11.00  Mässa 
  Avtackning  
  kyrkvärd 
Sandseryd  16.00  Musikgudstjänst 
  ”En aning om  
  evighet” 
  Gunilla  
  Wallenström 
  Norrahammar- 
  Hovslätts  
  kyrkokör 
  Manskören SB 
  Sångsolister

Måndag 12 mars 
Huluäng  14.30  Eftermiddags- 
  kaffe. Allsång

Tisdag 13 mars 
Norrahammar  14.00  Mötesplats 
  Besök av Tinas  
  blommor, Taberg

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

Lördag 17 mars 
Sandseryd  12.30  Dopgudstjänst 
  Sång

Söndag 18 mars, Jungfru Marie bebådelsedag 
Norrahammar  11.00  Gudstjänst

Onsdag 21 mars 
Norrahammar  10.00  Promenad 
Kyrkvillan  10.00  Vardagsguds- 
  tjänst 
Norrahammar  12.00  Middagsbön  
  och soppa

Torsdag 22 mars 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
 12.00  Middagsbön 
  och lunch

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 25 mars, Palmsöndagen 
Norrahammar  11.00  Familjeguds- 
  tjänst med dop 

Barn- och  
ungdomskör 
Kyrkkaffe 

Kyrkvillan  17.00  Kaffe och våfflor 
18.00  Ro för själen 

Gospelkören

Måndag 26 mars 
Norrahammar  19.00  Passions- 
  gudstjänst

Tisdag 27 mars 
Norrahammar  14.00  Vilande nålen 
Kyrkvillan  14.00  Kyrkvillans  

vänner 
Sandseryd  19.00  Passions- 
  gudstjänst 

Sandseryds  
kyrkas kör

Onsdag 28 mars 
Kyrkvillan  19.00  Passionsgudstjänst 

Igor Viktorovitch, 
viola

Torsdag 29 mars, 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 30 mars, Långfredagen 
Sandseryd  11.00  Långfredags- 
  gudstjänst 

Sandseryds  
kyrkas kör

Lördag 31 mars, Påskafton 
Kyrkvillan  23.30  Påsknattsmässa  

med doperinran

April
Söndagen 1 april, Påskdagen 
Norrahammar  11.00  Påskdags- 
  gudstjänst 

Norrahammar- 
Hovslätts  
kyrkokör 
Kaffe o tårta  
i Mariarummet 

Sandseryd  14.00  Dopgudstjänst

Måndag 2 april, Annandag påsk 
Kyrkvillan  09.00  Frukost 

10.00  Emmausmässa 
Därefter pilgrims- 

  vandring till 
Norrahammar 

Norrahammar  12.30  Andakt 
Efter andakten  
äter vi vår med- 

  havda matsäck

Onsdag 4 april 
Norrahammar  10.00  Promenad 

12.00  Middagsbön och  
soppa 

Stenbäcken  18.00-20.00  Kvällsmackan

Torsdag 5 april 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika

Söndag 8 april, 2:a söndagen i påsktiden 
Norrahammar  11.00  Gudstjänst

Måndag 9 april 
Huluäng  14.30  Eftermiddags- 
  kaffe 

Vårsång med  
Norrahammar- 
Hovslätts  
kyrkokör

Tisdag 10 april 
Norrahammar  08.15  Morgonmässa 

14.00  Vilande nålen 
Kyrkvillan  14.00  Kyrkvillans  

vänner

Onsdag 11 april 
Smedjegården  15.30  Andakt 
Kyrkvillan  18.00  Slöjdcafé

Torsdag 12 april 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 

Välkommen att delta i någon av våra grupper
Vid frågor ring till Norrahammar 36 21 00 eller Kyrkvillan, Hovslätt 31 79 20. Har du förslag på ny grupp är du mycket välkommen att höra av dig och tipsa oss som jobbar.
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Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Hammargården  10.30  Andakt 
Gjutaren  14.00  Andakt

Lördag 14 april 
Sandseryd  12.30  Dopgudstjänst 
  Sång

Söndag 15 april, 3:e söndagen i påsktiden 
Norrahammar  11.00  Mässa 
  Sång 
Kyrkvillan  15.00  Mingel med  
  presentation 
  och ”prova-på-  
  aktiviteter för barn  
  och vuxna” 
 18.00  Ro för själen 
  Sång 
  Avtackning  
  kyrkvärdar

Onsdag 18 april 
Norrahammar  10.00  Promenad 
 12.00  Middagsbön och 
  soppa

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

Söndag 22 april, 4:e söndagen i påsktiden 
Norrahammar  11.00  Gudstjänst 
Sandseryd  17.00  Musik & Konst 
  Sandseryds kyrkas  
  kör 
  Utställning av  
  församlingsbor

Tisdag 24 april 
Norrahammar  14.00  Vilande nålen 
Kyrkvillan  14.00  Kyrkvillans vänner

Onsdag 25 april 
Kyrkvillan  18.00  Slöjdcafé

Torsdag 26 april 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
 12.00  Middagsbön  
  och lunch

Söndag 29 april, 5:e söndagen i påsktiden 
Kyrkvillan  10.00  Mässa

Måndag 30 april, Valborgsmässoafton 
Hammarvallen  19.00  Valborgsmässo- 
  firande 
  Ekumenisk kör,  
  lotteri m.m. 
  Samarr: NGIS,  
  Slättenkyrkan och 
  Norrahammars  
  församling

Maj
Onsdag 2 maj 
Norrahammar  10.00  Promenad 
Smedjegården  15.30  Andakt 
Stenbäcken  18.00-20.00  Kvällsmackan

Torsdag 3 maj 
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 4 maj 
Kyrkvillan  10.00  Vardagsgudstjänst

Lördag 5 maj 
Sandseryd  12.30  Dopgudstjänst

Söndag 6 maj, Bönsöndagen 
Norrahammar  11.00  Mässa 
  Hovsångarna 
Kyrkvillan  15.00  Mingel med  
  presentation 
  och prova-på kör-,  
  barn-, vuxen- 
  aktiviteter 
 18.00  Ro för själen 
  Barn- och  
  Kyrkokör

Tisdag 8 maj 
Norrahammar  14.00  Vilande nålen 
Kyrkvillan  14.00  Kyrkvillans  
  vänner 
 
 

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 10 maj, Kristi himmelsfärds dag 
Norrahammar  07.45  Trumpet från  

klockstapeln 
08.00  Morgonmässa 

Därefter  
församlingsresa 
(Anmälan)

Söndag 13 maj, söndagen före pingst 
Kyrkvillan  10.00  Gudstjänst 

Sång

Måndag 14 maj 
Huluäng  14.30  Eftermiddags- 
  kaffe 

Fråga prästen

Onsdag 16 maj 
Norrahammar  10.00  Promenad 

12.00  Middagsbön  
och soppa

Torsdag 17 maj 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika

Lördag 19 maj 
Norrahammar  14.00  Konfirmations- 
  mässa

Söndag 20 maj, Pingstdagen 
Norrahammar  11.00  Mässa 

Nya kyrkohand- 
  boken tas i bruk 

Sandseryds  
kyrkas kör

Måndag 21 maj. Annandag pingst 
Norrahammar  18.00  Kvällsmässa

Torsdag 24 maj 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 

12.00  Middagsbön  
och lunch

Lördag 26 maj 
Sandseryd  12.30  Dopgudstjänst 

Sång

Söndag 27 maj, Heliga trefaldighets dag 
Norrahammar  11.00  Gudstjänst 
Kyrkvillan  17.00  Te och scones 

18.00  Ro för själen

Tisdag 29 maj 
Norrahammar  08.15  Morgonmässa 

14.00  Födelsedags- 
  kalas

Onsdag 30 maj 
Norrahammar  10.00  Promenad 

12.00  Middagsbön  
och soppa

Torsdag 31 maj 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika

Juni
Söndag 3 juni, 1:a söndagen efter trefaldighet 
Sandseryd  11.00  Gudstjänst 

Församlingens  
sommarfest  
Församlingens  
körer

Tisdag 5 juni 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika

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

Söndag 10 juni, 2:a söndagen efter trefaldighet 
Kyrkvillan  10.00  Mässa 
Norrahammar  18.00  Musik i  

sommarkväll 
Norrahammars  
musikkår

Måndag 11 juni 
Huluäng  14.30  Eftermiddags- 
  kaffe

Tisdag 12 juni 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika

Varmt välkomna!
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Förtroendevalda i ny mandatperiod

Mässa firades och rubriken för söndagen var ” 
Livets källa”. Kyrkoherde Ann-Christine hälsade 
förtroendevalda välkomna i sina uppgifter  
och predikade om ”Livets källa” som blev en 
berikande och fördjupande upplevelse.

Nattvarden firades tillsammans 
i gemenskap och glädje.

Efter gudstjänsten bjöds församlingen på  
smörgåstårta, kaffe och kaka i församlings-
hemmet och det blev en fin avslutning på  
välkomnandet av förtroendevalda!

Text: Birgit Söderström

Förtroendevalda i Norrahammars församling mottogs inför ny mandatperiod  
Andra söndagen efter trettondedagen den 14:e januari i Norrahammars kyrka .

Stämningsfullt med sångtrion. Foto: Birgit Söderström.

Förtroendevalda lyftes fram i mässan. Foto: Mattias Karlsson.
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Församlingsresa 
Kristi himmelsfärds dag torsdagen den 10 maj 2018 

Dagsutflykt till Astrid Lindgrens Värld eller Astrid Lindgrens Näs

Astrid Lindgrens Näs

7.45  Trumpetsolo från klockstapeln 
8.00  Mässa i Norrahammars kyrka

Bussarna tar oss till Astrid Lindgrens Värld eller till  
Astrid Lindgrens barndomshem Näs i Vimmerby.
Gemensamt fikastopp någonstans på vägen där vi äter vår medhavda matsäck!

Barn, ungdomar, familjer och vuxna. Alla är välkomna att följa med!
Mer information kommer senare.

10
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Vi träffas i Mariarummet, kyrkvärd 
Inger Wärme och jag. Jag vill prata 
med henne om påsken. Om vad den 
betyder för henne.  
Det blir ett fint samtal med choklad-
boll, kaffe, en chokladboll till och 
påtår. 

”Påsken betyder att Jesus övervann döden”, börjar 
hon, ”och det är ju ett väldigt viktigt budskap. Det är 
det vi tror på. Därför är påsken - tillsammans med 
julen - den största och viktigaste högtiden. Sedan 
innebär den ju också många helgdagar, att man är 
ledig. I många år jobbade jag varje påsk, men de flesta 
människor är lediga fredag – måndag.”

HUR FIRAR DU PÅSK?
”För vår del (Inger och Carl-Evert) inleds påskhelgen på 
skärtorsdagens kväll med Getsemane-gudstjänst. Den 
är väldigt fin när man dukar av altaret och det blir lång-
fredag. Jag har ju kommit lite till åren och minns förr i  
tiden när långfredagen var en dag då man inte arbetade, 
eller gjorde någonting egentligen, utan bara var hem-
ma. Än i dag försöker jag göra långfredagen till en lugn 
och eftertänksam dag. Vi tar en promenad, äter och 
tittar på TV, men åker inte iväg och handlar och sånt.  

På senare år har jag infört traditionen att vi äter lamm-
stek där hemma. Dels för att jag tycker att det är gott, 
och dels för att tänka på påskalammet. Den tanken 
fanns med faktiskt. Förra året firade vi också Stabat 
Mater (Modern vid korset) i Kyrkvillan. Påskafton är 
lite av en mellandag, man kanske träffar familjen, och 
sedan följer påskdagen med mycket glädje och ljus.”

VAD VILL PÅSKEVANGELIET BERÄTTA FÖR OSS 
TROR DU?
”För mig handlar det om att det onda inte besegrar det 
goda. Som kristen har man ett hopp inför framtiden 
tycker jag. Och det tycker jag att alla kan ta till sig; 
Att djävulen inte vann över Gud. En annan sak som jag 
tänker på med påsken är detta som Jesus säger när 
han hänger döende på korset: ’Herre, förlåt dem ty de 
veta icke vad de göra’.

Det tycker jag är ett så starkt budskap; Att han i den 
stunden kan förlåta dem som torterar honom. Det har 
jag tänkt på rätt mycket. Att där har vi något att lära. 
Att vi inte ska besvara ont med ont utan kunna förlåta 
och glömma. Vissa människor som har lidit mycket kan 
göra det, medan andra drabbas alltför hårt av hatet.”

HAR DU NÅGOT SPECIELLT PÅSKMINNE?
”Det jag kommer ihåg mycket från gudstjänster här i 
Norrahammars kyrka, det är påskdagen. Vi har oftast 
sjungit här då, med kören, och det har alltid varit glada 
gudstjänster där vi har gått in med påskliljor. Och så 
utbrister man ’Ja, han är sannerligen uppstånden!’ Det 
är fina minnen.

För tre år sedan besökte jag min dotter i Ecuador över 
påsk, vilket var en annorlunda upplevelse. Där gick vi 
till domkyrkan i Quito och firade en mäktig långfre-
dagsgudstjänst som hölls av deras ärkebiskop.”

BLIR DET EN TRADITIONELL PÅSK I ÅR?
”Det blir det. Carl-Evert och jag ska vara kyrkvärdar 
på passionsgudstjänst på måndagen, sedan skärtors-
dagen och påskdagen. Då ska vi sjunga också.”

VAD VILL DU SKICKA MED KYRKOBLADET- 
LÄSARNA SÅ HÄR I PÅSKTID?
”Glad påsk, ta det lite lugnt och gå i kyrkan!”

Text och bild: Mattias Karlsson

”För mig handlar det 
om att det onda inte 
besegrar det goda”



1212

Anslagstavlan
Påsk i Din församling. 
Kom till kyrkan! 
Skärtorsdagen 29/3 kl. 19:00 Mässa i Norrahammars kyrka 

Långfredagen 30/3  kl. 11:00 Gudstjänst i Sandseryds kyrka 

Påskafton 31/3  kl. 23:30 Påsknattsmässa i Kyrkvillan 

Påskdagen 1/4  kl. 11:00 Gudstjänst i Norrahammars kyrka 

Annandag påsk 2/4 Kl. 09:00 Frukost i Kyrkvillan 
Kl. 10:00 Emmausmässa i Kyrkvillan, därefter 
 vandring till Norrahammars kyrka ca 4 km. 
Kl. 12:30 Andakt i Norrahammars kyrka, därefter 
 medhavd matsäck.

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

GILLA OSS PÅ FACEBOOK  
WWW.FACEBOOK.COM/SVKNORRAHAMMAR 

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM @SVKNORRAHAMMAR

En aning av evighet

Varmt välkomna!

Söndag 11 mars kl 16.00
Sandseryds kyrka

En musikalisk resa genom 
Atle Burmans poetiska värld 

Gunilla Wallenström

Norrahammar- Hovslätts kyrkokör
Manskören SB

Sångsolister
Präst Ann-Christine Borg

”En aning av evighet” 
Söndag 11/3 kl. 16:00 
i Sandseryds kyrka 

En musikalisk resa genom Atle 
Burmans poetiska värld. 

Gunilla Wallenström 
Norrahammar-Hovslätts kyrkokör 

Manskören Sångarbröderna 
Sångsolister 

Präst: Ann-Christine Borg

11/2–25/3 
samlar vi in pengar
till Fastekampanjen
genom kollekter, inträde vid mötesplatser, lotterier et.c.

Välkommen att bidra med detdu kan för att hjälpa utsatta människor att resa sig starkare!

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

När det fruktansvärda inträffar. När katastrofen är ett faktum.Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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PRAO HOS PRÄSTEN 
Vad pysslar en präst med egentligen? 

Följ med mig en dag, eller del  
av dag, i mitt uppdrag! 

22 mars eller 26 april 
Hör av dig via mail, telefon eller sms. 

jin.berglund.grennhag@svenskakyrkan.se  eller 0768-329848 

Väl mött! // Jin Berglund Grennhag

Skriv redan nu in...

Församlingens sommarfest

Söndag 3/6 kl. 11:00 i Sandseryd

Gudstjänst med körsång, aktiviteter i  

trädgården, korv, glass

Musik & Konst 
Söndag 22/4 kl. 17:00
i Sandseryds kyrka

Sandseryds kyrkas kör med solister
Utställning i församlingshemmet

av församlingsbor

Bönsöndagen
Söndag 6/5 kl. 11:00

Norrahammars kyrka

Vi sjunger tillsammans med

Hovsångarna under ledning av

körledare Birgit Söderström

Mötesplats
Tisdag 13/3 kl. 14:00

i Norrahammars församlingshem

Tinas blommor i Taberg  

kommer och berättar om

vår- och påskblommor. Lotteri.

Ny Kyrkohandbok 
tas i bruk i Svenska kyrkan  
på pingstdagen den 20 maj!

Mer om detta i nästa nummer.

Slöjdcafé med 
vårtema

Onsdag 11/4 och 25/4
kl. 18:00–20:00  

i Kyrkvillan
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Händer i Kyrkvillan
Frukost i Kyrkvillan  
lördag 10/3 kl. 08:30 
Andrea Brändström, vinnare av ”Hela  
Sverige bakar 2017”, kommer till oss och 
berättar om sin spännande resa. 

Anmälan till expeditionen 
telefon 036 – 36 21 00. 

Pris 50 kr. Utlottning av Andreas bakverk på  
frukostbiljetten, till förmån för fasteinsamlingen 
”Att resa sig starkare”. 

Välkommen!

Ung som äldre, nyinflyttad eller sedan länge 
bofast i bygden. Kom till Kyrkvillan  
söndag 15 april klockan 15.00 och/eller  
söndag 6 maj klockan 15.00  
för att träffa nya som gamla vänner. 

Under eftermiddagen får du ett smakprov på 
Kyrkvillans olika aktiviteter. Här får du se och 
uppleva barn-, ungdom- och vuxenverksamhe-
ten i olika stationer. Vad gör man på till exempel 
After School, Juniorerna eller slöjdcaféet?  
Kom och titta/prova-på under eftermiddagen.

Fika finns framdukat från klockan 15.00.

Här finns även möjlighet till drop-in i kör-
övning den 6 maj. Klockan 16:00 övar  
Norrahammar-Hovslätts kyrkokör och  
klockan 17:00 övar barn- och ungdomskör.

Eftermiddagarna avslutas klockan 18.00  
med ”Ro för själen”, en meditativ gudstjänst.

Vi ser fram emot att möta dig i Kyrkvillan!

MINGEL I KYRKVILLAN!
Alla är välkomna på Mingel i Kyrkvillan under två söndagar i vår!
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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 vinnare som vinner var sitt  
presentkort à 150 kr på Nya Musik.  
Lycka till!           /Jari Oikarinen  

Finn Fem FelHänder i Kyrkvillan

Vinnarna presenteras efter påsk.

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