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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 Gadman 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



3

Ann-Christine funderar

Översättning 
– ett arbete som pågår ständigt

/Ann-Christine Borg, kyrkoherde

Strax intill platsen där Jesus föddes i Betlehem 
finns ett arbetsrum från 300-talet. Samma 
arbetsrum var hans bostad. Om vi kallar det ar-
betsrum eller bostad beror på ur vilket perspek-
tiv vi vill berätta om Hieronymus. Hieronymus 
föddes omkring år 347 i Stridon, en stad som 
idag inte exakt kan placeras på kartan. Vad vi 
vet är att den tillhörde den romerska provinsen 
Dalmatien vid Adriatiska havet i dagens Kroa-
tien. Hieronymus kom till Betlehem och där ska 
han ha vistats i en grotta där han levde i askes. 
Hieronymus ägnade sig också åt översättnings-
arbete. Han översatte bibelns hebreiska text i 
gamla testamentet och bibelns grekiska text i 
nya testamentet till samma språk. Resultatet 
blev den första bibelöversättningen på latin, 
Versio Vulgata.

Översättningsarbete pågår ständigt. Under 
förra året, reformationsåret 2017, blev vi 
påminda om Martin Luthers översättningsar-

bete och hans iver över att bibeln kunde vara 
översatt till folkspråken. Vår senaste kyrkobibel 
på svenska är Bibel 2000. Ur denna översätt-
ning läser vi texter i våra dagars gudstjänster 
och från pingstdagen i år har vi också en ny 
reviderad kyrkohandbok i Svenska kyrkan. I 
kyrkohandboken finns våra gudstjänstordningar. 
Liksom bibeltexterna går också vårt gudstjänst-
firande tillbaka till Jesu tid och den första kristna 
tiden. Den allmänna gudstjänsten som vi firar 
utan nattvard har sitt ursprung i synagogans 
gudstjänst som Jesus själv firade enligt nya 
testamentet i vår bibel. Så både bibel och guds-
tjänstordningar har en lång tradition bakom sig 
samtidigt som de både är aktuella och nutids-
orienterade. Genom århundradena har kristna 
människor, i sin tid, både firat gudstjänst och 
mött bibelordet genom ord, bild och text- be-
roende på sammanhang och förutsättningar.
Välkomna att fira gudstjänst och möta Ordet, i 
vår tid och i våra sammanhang idag!

Fönster i färgat glas i Hiero-
nymus grotta i Betlehem idag. 
Vi ser här bibelöversättaren 
inspireras i sitt arbete.  
Foto: Ann-Christine Borg
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I BACKSPEGELN

Ro för själen i Kyrkvillan 25/3. 
Foto: Mattias Karlsson

Mic, Alice och Filip på påskvandring i Hovslätt 27/3. 
Foto: Mattias Karlsson 

After school masserade ”Måne och sol” i Kyrkvillan 21/3. 
Foto: Therése Ekvall

Hoppfulla konfirmandledare vid Brandenburger Tor i Berlin 5/4. 
Foto: Ann-Christine Borg

Tilda och Jin på skärtorsdagsmässa i Norrahammars kyrka 29/3. 
Foto: Mattias Karlsson

Tinas blommor, Taberg, visade och tipsade om vårblommor på 
Mötesplats i Norrahammars församlingshem 13/3.  Lisbeth Lun-
din lycklig vinnare av påskbuketten. Foto: Marianne Johansson
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I BACKSPEGELN

Konfirmander, unga ledare och anställda på stora dagen 19/5. Levi, Simon och Rex stannade till vid församlingshemmet en solig 
eftermiddag 22/5. Foto: Mattias Karlsson

Babyrytmik i Norrahammars församlingshem 24/4. 
Foto: Anette Karlsson

En strålande morgon i Norrahammar mellan morgonmässa och 
församlingsresa 10/5. Foto: Valentina Viktorovitch

Lisbeth, Hilja och Marianne fixade både frukost och lunch på 
RIA Hela Människan i Jönköping 7/4. Foto: Mattias Karlsson

Taizémöte i Jönköping 20 – 22/4. 
Foto: Filip Arbhede Sandberg
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En dag kan bestå av 1000 små pus-
selbitar; fixa matlåda, ge marsvinen 
vitaminer, komma ihåg gympa-
påse och liten matsäck med barnen, 
komma i tid till jobbet, komma ihåg 
att beställa, fixa kaka, boka utveck-
lingssamtal, skjutsa… På kvällen, när 
dagens parti av pusslet är lagt och 
bitarna under dagen fallit på plats, 
pustar jag ut. 

Så finns de där stora pusselbitarna, som man kan vända 
och vrida på utan att förstå vad som är rätt och fel, 
fram- eller baksida – vad ska jag göra, var ska jag bo, 
vad ska jag välja, varför hände detta? Jag blir frustrerad 
när jag inte får se den färdiga bilden på framsidan av 
kartongen. Jag hittar inte kantbitarna, de där med en 
rak sida, som jag kan rätta mina beslut efter. Det jag då 
får göra är att lita på att Du Gud ser, att Du vet, att Du 
förstår och att Du har mitt livspussel under kontroll…

På pusslet finns också mörka områden. Där kan jag inte 
urskilja någon bild över huvud taget. Jag förstår inte hur 
bitarna ska ligga eller varför de är på mitt pussel. Även 
om jag inte konkret ser det i stunden så hjälper du mig 

så att bitarna till slut fogas samman. När jag efter en tid 
tittar tillbaka på det området är det fortfarande mörkt 
och dunkelt, jag ser ingen bild jag förstår, men bitarna är 
på plats och jag har kunnat flytta vidare till ett nytt parti 
av mitt pussel. 

Du Gud låter nya bitar med starka färger komma till. 
Nya möten, intressanta och även kantiga personer, nya 
erfarenheter och händelser läggs till mitt pussel. Här och 
där fogas det samman med någon annan. Ibland genom 
stora partier som vi delar, ibland bara genom att det 
snuddar vid min bild. Det är inte alltid enkelt och själv-
klart men ofta faktiskt ganska spännande! 

Eftersom jag inte får läsa på - eller se - kartongen vet jag 
inte hur många bitar mitt pussel består av. Jag får släppa 
det och vila i att Du Gud har hela bilden. Att Du vet hur 
mitt pussel kommer att formas till slut. 

Ps 139: 1 – 5:  Herre, du rannsakar mig och känner mig. 
Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta 
vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det, 
du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min 
tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på 
alla sidor, jag är helt i din hand.

/Hanna Lindström, 
kyrkvaktmästare

Funderingar kring ett pussel…

Gud - Det är ett pusslande
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Norrahammars församling och 
hela Svenska kyrkan har fått ny 
kyrkohandbok. Denna togs i bruk 
Pingstdagen 2018. En kyrkohandbok 
innehåller gudstjänstordningar och 
ordningar för kyrkliga handlingar. 
Det som benämns som våra kyrkliga 
handlingar är dop, bikt, konfirma-
tion, vigsel och begravning. Kyrko-
handboken omfattar en stor varia-
tion av alternativ när det gäller hur 
gudstjänstens olika uttryck kan for-
muleras, både i text och musikaliskt.

I förberedelsearbetet har texter gåtts igenom ur ett 
teologiskt perspektiv och formulerats efter vad som 
är evangelisk-luthersk teologi. Kyrkomusiken omfattas 
både av traditionell och nyskriven musik- både ock ryms 
inom vår kyrka. Svenska kyrkans kyrkohandbok har en 
lång historia. Den första kyrkohandboken går tillbaka till 
Olaus Petri som var en av reformatorerna på 1500-ta-
let. Denna handbok utgick från vår svenska medeltida 
tradition och den lutherska skriftsamlingen. Men ord-
ningar för hur gudstjänster och kyrkliga handlingar ska 
gå till går ännu längre tillbaka i tiden och den äldsta kyr-
kohandboken kan sägas vara textsamlingen didaché från 
ca år 100 e. kr. Här kan vi bland annat läsa om när brödet 
bryts vid nattvarden ur en nyöversättning till svenska 
från 2006:
 

”Som detta (brutna bröd) var kringspritt uppe 
på bergen men samlades och blev till ett, så må 
också din kyrka samlas från jordens ändar till ditt rike.
Ty din är äran och makten i evighet”
(Ur De apostoliska fäderna översatt av Andrén O, 
Beskow P)

Norrahammars församling har sedan 2012 varit försöks-
församling för den nya kyrkohandbok som vi nu använ-
der. Vi har prövat nya formuleringar och ny musik. Därför 
blir det inga dramatiska förändringar för oss nu när denna 
handbok gäller för alla i vår kyrka. Vi kommer att känna 
igen oss när vi firar gudstjänst och när vi möts till kyrkliga 
handlingar.

Jämför vi med tidigare kyrkohandbok från 1986 känner 
vi också igen oss beroende på vilka alternativ till formu-
leringar vi väljer. Egentligen kan vi säga att vi känner igen 
oss även längre tillbaka förstås eftersom vår gudstjänsts 
byggstenar är desamma som de alltid har varit i den 
kristna kyrkan. Vi känner alltså igen oss i gudstjänstens 
struktur eller ordo som vi också säger.

Vad som däremot är möjligt när en ny kyrkohandbok 
tar form är att förstärka och betona vissa moment i en 
gudstjänst eller till och med lyfta fram någon särskild 
gudstjänstform jämte den allmänna gudstjänsten som är 
högmässa, mässa/gudstjänst. Som exempel kan nämnas 
att Påsknattsmässa numera har en egen gudstjänstord-
ning tillsammans med Julotta, Långfredagsgudstjänst 
och Sjukkommunion som redan i 1986 års handbok 
hade särskild gudstjänstordning. I nya kyrkohandboken 
ser vi också att det tagits fram en särskild ordning för 
när dop och vigsel sker i samma gudstjänst. Tidigare fick 
den enskilda prästen sammanfoga två gudstjänster till 
en eller välja att fira dop för sig och vigsel för sig när den 
kombinationen var aktuell.

Då liksom nu i vår kristna kyrka kallar kyrkklockorna 
samman till gudstjänster – också hos oss i Norrahammar, 
Sandseryd och Hovslätt och du är alltid välkommen!

/Ann-Christine Borg
kyrkoherde

Ny kyrkohandbok
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Berthil minns

När man blir äldre kommer det för-
gångna upp i minnet. Undrar om det 
är vetenskapligt bevisat tro?

Det samlas mängder av livets 
episoder i våra hjärnor ju mer åren 
går och ju mer man varit med om. 
Ibland, utan anledning, poppar 
minnesbilder upp. Här kommer en 
sådan. År 1959 stod en moped-

färd runt Vättern och Hjälmaren som ett sommarmål för 
mig. Jag bodde då i Tranemo i Västergötland. Jag packade 
tält, sovsäck mm. på mopeden, min 3-växlade ”Crescent 
2000” (modellen hette så), för några veckor runt de två 
sjöarna. Det föll så väl ut att jag följande år gjorde en 
mopedtur till Oslo, ensam. Det blev småvägar upp mot 
Dalsland och gränsövergång vid Kornsjö.
                                   
Norge hade högertrafik, så den första kilometern kän-
des lite egendomlig, att få köra på ”fel” sida av vägen. 
Redan fem år innan, 1955, gjorde jag en utflykt från ett 
ungdomsläger i Bengtsfors, så jag hade besökt staden 
Halden.

Nu blev det ett återbesök på Fredriksstens fästning med 
utsikt över Idefjorden. På tredje dagen efter avresan 
från Tranemo passerades Oslo stadsgräns. Mitt lilla tält 
slog jag upp på Bogsta camping, för mig ett väldigt stort 
område. Det blev många utflykter på dagarna. Visst 
skulle vägen upp till Holmenkollen besegras, men det tog 
sin tid. Svensk standard när det gällde motorstyrka på 
moped var 0,8 hk medan den norska ”knallerten” var på 
1 hk
vilket gjorde att norska killarna körde fortare, även om 
jag hade ställbart munstycke!

Andra mål att besöka var flygplatsen Fornebu och 
Bygdöy, sevärdheter på ön som Osebergsskeppet från 
vikingatiden, Thor Heyerdahls Kon-Tikiflotte från 1947, 

man hade ju läst boken om hans seglats från Peru till 
Polynesien.

Även ett besök ombord på dåtidens starkaste skepp, 
polarfartyget ”Fram”, som skulle klara isen både i Arktis 
och Antarktis med Fridtjof Nansen och Roland Amund-
sen. Även i centrum av den norska huvudstaden fanns 
mycket att beskåda. Skulptören Gustav Vigeland med 
Frognerparkens alla avklädda människokroppar i alla 
åldrar i sten.

Så var det spännande att se Hjemmefrontmuseet i 
Akershus, det stora Rådhuset och gatan Karl Johan med 
vaktavlösning vid slottet. Varför inte avsluta dagen med 
inköp av nyfångade räkor på Akers brygga innan färden 
upp mot campingen började.
                                                                                                                                                      
Men allt har ett slut, nu gällde hemfärd mot Västergöt-
land. Den första nattens camping på väg mot Bohuslän 
minns jag väl, än idag. Lyckades tälta i en sluttande ter-
räng, det hade gått bra om inte regnet kommit på nat-
ten. Ut och försöka få ett litet dike för regnvattnet, som 
annars flöt rakt in i tältet.

Alla fiskelägen efter hela Bohuskusten besöktes, från 
Strömstad till Göteborg. Även Lysekil och Marstrand fick 
besök, fast man fick åka tillbaks samma väg. Efter ett 
besök på Liseberg fick jag resans första punktering.
 

/Berthil Johansson, 
mopedist

Moped till Oslo
Frukostsmörgås i  
det fria med själv- 
utlösande kamera  
på en stubbe.



9

Kyrkvärd- ett hedersuppdrag i församlingen

Avtackning & Välkomnande

Kyrkvärdarna har ett viktigt uppdrag i församlingen. Det 
är både ett hedersuppdrag och ett förtroendeuppdrag 
att vara kyrkvärd. Minst två av ledamöterna i ett kyr-
koråd ska vara utsedda till detta uppdrag och den som 
är kyrkvärd ska förstås både vara döpt och medlem i 
kyrkan. Detta visar hur viktigt detta uppdrag är. Att det 
handlar om församlingens innersida. Att vara kyrkvärd 
handlar om att vara i tjänst inför Gud, till glädje för sina 
medmänniskor. Men det är också en glädje för kyrkvär-
den själv. Jag minns när jag för många år sedan avtacka-
de en trogen kyrkvärd och hur han då reflekterade över 
alla kyrkvärdsår som det hade blivit. Med både glädje 
och sorg i blicken utbrister han: ”Tänk om jag långt tidi-
gare i mitt liv tackat ja på frågan om jag ville bli kyrkvärd. 
Detta är det bästa som hänt mig!” 

Främst möter vi kyrkvärdarna i gudstjänstsammanhang 
där de möter församlingsborna i kyrkporten med psalm-

bok och välkomstord, är med i sakristian vid förberedelse 
inför gudstjänsten, läser texter, leder bön samt tar upp 
kollekt och bär fram den tillsammans med nattvardens 
bröd och vin. Efter gudstjänsten räknas kollekten av 
kyrkvärdarna som redovisar summan genom att skriva 
i kollektboken och där intyga, med sin namnunderskrift, 
att det givna beloppet lämnats och mottagits i kollekt vid 
den specifika gudstjänsten.

I vår församling har under våren 2018 tre kyrkvärdar 
avtackats och tre kyrkvärdar välkomnats. Vi säger tack 
för stort engagemang och det goda arbete som utförts 
i Norrahammars församling. Vi säger välkomna till de 
nytillkomna kyrkvärdarna och önskar all välsignelse i 
tjänsten.

/Ann-Christine Borg
kyrkoherde

Inger Gustafsson  
avtackades  
i Norrahammar 18/3.

Håkan Freidlitz, Emma Sjögren  
och Bo Juhlin välkomnades  
i Hovslätt 6/5.

Gunnel och  
Sven-Olof Elm  
avtackades i Hovslätt 15/4.
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Utställning ”Gamla doppåsar inspirerar” 
Hemslöjd Jönköpings län har haft en grupp 
om elva textilintresserade, som fördjupat 
sig i doppåsens historia och använt det rika 
formspråket och moderniserat idén. 
 
Sex ungdomar har fått anställning i årets Väg-
kyrka och de bakar, sköter serveringen, gui-
dar i kyrkan och deltar i vägkyrkans program.

Vägkyrkan i Sandseryd startar den 20/6 med en midsom-
marfest kl.10.00- 12.00. Vi hjälps åt att klä midsommar-
stången, dansar och äter jordgubbstårta. Friluftsgudstjänst 
i trädgården på Midsommardagen och jordgubbstårta 
serveras. Under de tre veckorna i vägkyrkan blir det många 
gudstjänster och musik i sommarkväll i Sandseryds kyrka, 
våffelkvällar med musikunderhållning i trädgården, familje-
dag med djuren på landet och kyrkogårdsvandring.

Träffpunkt den 2/7 med gratis buss upp till Sandseryd  
kl. 13.15  från Norrahammars församlingshem, via Slätten, 
övre Huluäng, Strömslund och Hovslätts hemgårdsgård. 
14.00 Andakt i kyrkan och musik i trädgården.

Mycket mer händer och program finns att hämta i våra 
kyrkor och församlingshem och allt finns att läsa på vår 
hemsida www.svenskakyrkan.se/norrahammar.
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Vägkyrka i Sandseryd

20 juni - 12 juli

/Anette Karlsson, församlingspedagog

Välkomma att stanna till och ta en fika i vår fina trädgård  
och delta i aktiviteterna hälsar alla vi som jobbar med  
Vägkyrkan i sommar!

Sandseryds kyrka öppen för  
besök dagligen 10.00 – 18.00 
Andakt mån-fre kl. 14.00 
Café med hembakat kaffebröd  
i Sandseryds församlingshem 
10.00 – 18.00 varje dag 
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Söndag 10 juni, kl. 18.00 
i Norrahammars kyrka
SOMMARKONSERT med 
NORRAHAMMARS MUSIKKÅR
Dirigent Yngve Nordström 

Söndag 10 juni, kl. 18.00 
i Månsarps kyrka
FOLKMUSIK, PSALM OCH VISA I SOMMARTID
Månsarps Kyrkokör och Barnkör, Mart Hallek - fiol

Söndag 24 juni, kl.18.00
i Sandseryds kyrka
FOLKMUSIK med HÖGT I TAK

Torsdag 28 juni, kl.18.00 
i Sandseryds församlingshems trädgård
BRUNNSMUSIK med IMMANUEL BLECK 

Söndag 1 juli, kl.18.00 
i Sandseryds kyrka
GLANS 
Gittan, Andreas, Viktoria och Johannes Glans med sång, 
piano, gitarrer och percussion.

Torsdag 5 juli, kl.18.00 
i Sandseryds församlingshems trädgård
ALLSÅNGSKVÄLL 
Sommarkör med solister under ledning av Valentina 
Viktorovitch.

Torsdag 12 juli, kl.18.00 
i Sandseryds kyrka
FRÅN SLÄKTE TILL SLÄKTE 
Harry Franksson, Karin och Noa Edvardsson – orgel och 
sång.

Söndag 15 juli, kl.19.00 
i Månsarps kyrka
TRIO WOLSKI 
Hanna Blomberg – violin, Petter Ferneman – accordion, 
Kristian Wolski – cittern.

Torsdag 26 juli, kl.18.00 
i Kyrkvillan, Hovslätt
FÖR LIVETS SKULL
Solistkvartetten Ove Gotting, Lage Wedin, Sten Bäck-
man och Anders Andersson. Hans Carlén – piano.

Söndag 29 juli, kl.19.00 
i Månsarps kyrka
A SWEDISH PORTRAIT
Sofia Winald Kvartett. Sofia Winald – sång, Mikael Wi-
nald – saxofon, Håkan Persson – piano, Bo Hellgren – 
bas.

Söndag 5 augusti, kl.18.00  
i Sandseryds kyrka
Blowin´ In The Wind
TRIO ASTRAKAN 
Anders Fennsjö – sång & gitarrer.
Bosse Hellgren – kontrabas & tuba.
Per-Åke Wennerberg – trumpet & dragspel.

Söndag 12 augusti, kl.19.00 
i Månsarps kyrka
NEJDER – psalmer på vårt vis 
Björn Sandberg – piano, Sofia Sandberg – sång.
Samuel André – slagverk, Annika André – sång.
Robin Mållberg – bas.

Torsdag 16 augusti, kl.18.00
i Kyrkvillan, Hovslätt
KÄRLEK, TRO och HOPP
Anna Granat och Therese Ekvall – sång, flöjt & trummor, 
Birgit Söderström – piano/orgel.

Söndag 26 augusti, kl.18.00 
i Norrahammars kyrka
”I välsignan och fröjd” Folkmusikmässa 
Norrahammar-Hovslätts och Kristine kyrkokörer,
solister och instrumental ensemble.

I SOMMARKVÄLLmuSik	   
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90-årsfest på Martinsgården.  
Till vänster om Karl-Fredrik står skolkamraten Stig och till höger  
sitter skolkamraten Hasse. Övriga är familj och vänner.

Karl-Fredrik Birgersson

12

Du fyllde 90 år i juni förra året och bjöd in 155 
personer till Martinsgården (IOGT) på middag, 
sång och musik, tipspromenad, kaffe och tårta som 
avslutades med andakt av kyrkoherde Tore Karls-
son i Månsarp. Du gav episoder från ditt innehållsrika 
liv och det blev många kärleksfulla tal. Det blev en 
fantastisk fest. Ja, jag ville bjuda min familj, släktingar 
och vänner och att jag hade så många vänner som ville 
komma gjorde mig riktigt glad.  
 
Du går på våra gudstjänster i Norrahammar och 
Sandseryd, även bön och soppa. Grötfesten och 
vägkyrkan i Sandseryd syns du också och i Tabergs 
missions kyrka på sopplunch. Ja, jag vill gärna vara med 
i kyrkan, äta gott och där många av mina vänner finns.  
 
Du träffar även dina skolkamrater från ettan, Hasse 
och Stig! Ja, Hasse träffar jag på Folkets hus då studerar 
vi det gamla i Norrahammar och jag tycker det är roligt 
och intressant med människor, olika livsöden. Stig träffar 
jag på Gjutaren då vi äter söndagsmiddag. Jag har också 
skrivit och hållit föredrag om Sandseryds kyrka som 

blev en bok 
och en själv-
biografi. Som 
”Bonde” har jag fått pris för felfri mjölk i 30 år, så jag 
åkte då till Stockholm och fick mottaga det fina priset av 
Konungen Carl XV1 Gustaf.  
 
Du har förberett dig på din bortgång?  Ja, jag har 
ordnat med präst, musiker och solist i Sandseryds kyrka 
och efteråt catering i församlingshemmet. Det känns 
bra att ha gjort det så vet mina barn, min önskan.  
 
Du har rest mycket. Ja, jag har stigit upp i planet 222 
ggr och är ”tacksam att jag inte trillat”. Jag har varit i 
Amerika/USA 6 ggr (1/2 år), i Kina 20 dagar, Hawaii 
2ggr, Egypten m.m. Vi har också bilat i alla länder i Eu-
ropa. Särskilt kommer jag ihåg Hawaii för klimatet och 
Kina för sevärdheterna.  
 
Du är aktiv, engagerad och har livslust. Vad har du 
för tips att ge? Att vara positiv, att delta i olika aktivite-
ter, umgås med vänner, familj. Jag är också ute och går varje 
dag!  
 
Du har skrivit och berättat om Kyrkoherde Palmberg 
(väckelse predikant som drog fulla hus) i Sandseryd. Ja 
och jag vill göra det också i Norrahammar och Månsarp!  
Det ser vi framemot så lycka till! Tack Karl-Fredrik för 
att du ville ställa upp på intervjun!

/ Birgit Söderström 
Bild och text

Porträtt: 

Familj: Gift med Ulla (gick bort 
1994), två barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn med familjer, Inga-
Lill (vän och reskamrat) sedan 25 år. 
 
Född, uppväxt, bosatt:  
Åsa by, gick i Sandseryds skola år 
1-6 (nu Smedjegården), konfirmerad 
i Norrrahammars kyrka, gift i  
Månsarps kyrka   
 
Yrke: ”Mjölkbonde” (tog över  
arrendet 1954, köpte föräldragården 
1961, arrenderade 4:a gårdar, sålde 
gården 2015? till ett kusinbarn)  
 
Intressen: familj och vänner, djur och 
natur, skriva och berätta!  
 
Visioner och drömmar: Att få vara 
frisk och hänga med ett tag till!
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Anslagstavlan
Passa på att sjunga i kör i sommar!
Vi bjuder in alla sångsugna vuxna och ungdomar som vill utveckla och stärka sin röst genom att sjunga 
psalm och gospel, visor och folksånger, pop och musikallåtar i lätta arrangemang. Inga förkunskaper krävs, 
bara vilja att sjunga tillsammans med andra i en härlig gemenskap och sånglädje. 

Vi övar vid fem tillfällen:
Torsdag 7 juni kl.19.00–21.00 i Norrahammars församlingshem
Torsdag 14 juni kl.19.00–21.00 i Kyrkvillan, Hovslätt
Torsdag 21 juni kl.19.00–21.00 i Norrahammars församlingshem
Torsdag 28 juni kl.16.00–18.00 i Sandseryds kyrka
Måndag 2 juli kl. 13.00–15.00 i Sandseryds kyrka

Torsdag den 5 juli kl.18.00 sjunger vi på Allsångskväll i Sandseryds församlingens trädgård.
Hör av dig om du har frågor till körledare Valentina Viktorovitch: valentina.viktorovitch@svenskakyrkan.se 
eller 0705-870369, annars är det bara att titta in när du kan!

Varmt välkommen!

Kyrkvillans trädgård  
17 juni 

17.00 Korvgrillning,  
samt barnaktiviteter 

18.00 Ro för själen

Körerna börjar igen  
vecka 34 

Barn- och ungdomsgrupperna  
börjar igen vecka 35.  

Välkomna då!”

Drop-in fika  
Norrahammars församlingshem  

Tisdag och torsdag kl. 10 – 12. 

Kyrkvillan, Hovslätt 

torsdag kl. 10 - 12 

Vi kör hela sommaren!

Kvällsvåfflan  
Stenbäcken, Kyrkogårdsv.3  

Norrahammar 
Onsdagar  

13/6, 20/6 och 18/7 – 29/8  
Kl. 18 – 20.

Midsommarfirande 
20/6  

Vägkyrkan, Sandseryd. 

10 - 12 Klädning av midsommar- 

stången, danslekar och  

jordgubbstårta i caféet!

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

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM @SVKNORRAHAMMAR

Hammardagen 25/8  

Körsångare och solister sökes till  

Birgit Söderströms sommarkör. 

Kom och sjung med oss!
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VARFÖR GÅR DU PÅ AFTER SCHOOL?  
Tuva: Jag började här år 2013, tror jag, när jag var 
barn. Det är kul. Ibland kan det hända lite tråkiga saker 
men oftast är det kul. 
Linnéa: När jag var 4 – 5 år så sa mamma åt mig att 
gå på miniminiorerna. Då gick jag på det och har fort-
satt här sen. 
Wilma: Jag har slutat på Fritids, men ville fortsätta här. 
Annars kollar jag på TV, städar eller tvättar. 
 
VAD ÄR DET BÄSTA MED AFTER SCHOOL? 
Tuva: Läger. Både Tallnäs och det vi hade här. Lite 
tråkigt att man inte får vara uppe längre. Jag hade lite 
svårt att sova men det löste sig. 
Linnea: Att man får pröva på en massa saker. 
Wilma: Jag tycker att After school är roligt för att man 
får leka med vem man vill och att det alltid finns pyssel. 
 
VAD SKULLE DU VILJA GÖRA MER PÅ AFTER 
SCHOOL? 
Tuva: After school kan vara längre så man hinner ha 
tävlingar. Men man ska inte få nåt pris och man får inte 
skryta om man vinner. 
Linnéa: Kanske att vi har After school nån annan dag 
nån gång. På lördagar gör jag ändå ingenting. Sedan 

kan vi vara ute lite mer, och även inne mer. 
Wilma: Vi kan köra två gånger i veckan. Man skulle 
också kunna göra mer utflykter och sånt, så man inte 
är kvar här hela tiden. Jag vill att vi ska åka iväg med 
er och ha tävlingar med olika stationer, till exempel 
springa och hämta fem löv och bilda ett ord. Sedan 
kanske ni kan ha lite fantasi med inredningen. Byt alla 
gardiner, de har hängt där i minst 50 år. Om ni inte vet 
hur ni ska ha kyrkan – kom till mig. 
 
VILKET ÄR DET BÄSTA MELLANMÅLET? 
Tuva: Våfflor. 
Linnéa: Tårta. 
Wilma: Mackor och godis.

VARFÖR GÅR DU PÅ AFTER SCHOOL? 
Hjalmar: Jag följer med mina kompisar. 
Ebba S: För att då får man prata mycket om Jesus och 
för att det är kul. 
Lisa: För att det är kul och jag är kristen. 
Ebba A: För att det är kul och man kan vara lite i fred 
och göra saker. Tills det blir bråk. 
 
VAD ÄR DET BÄSTA MED AFTER SCHOOL? 
Hjalmar: Jag vet inte. Jag har bara gått här i ett eller 
två år. 
Ebba S: Leka och pyssla och allt annat. Förutom bråk. 
Fast jag brukar också bråka. 
Lisa: Vi får pyssla, vi får ha kul, vi får vara ute och göra 
lekar. Det är det som gör det kul. 
Ebba A: Att baka och göra roliga lekar. 
 
VAD SKULLE DU VILJA GÖRA MER AV PÅ AFTER 
SCHOOL? 
Hjalmar: Hoppa studsmatta. Eller bowla igen, med al-
las täckjackor på mig. 

Ebba S: Åka dit man kan klättra på klättervägg. 
Lisa: Att vi ska gå till nån mer lekplats. 
Ebba A: Åka till ställen, till exempel Klädesholmen. 
 
VILKET ÄR DET BÄSTA MELLANMÅLET? 
Hjalmar: Kebabrulle. 
Ebba S: Korvbröd. 
Lisa: Pannkakor, våfflor eller pizza. 
Ebba A: Yoghurt.

Pyssel- och pratstund med några 
av Kyrkvillans After schoolare

Tuva (10 år), Linnéa (9 år) och Wilma (10 år)

Hjalmar (9 år), Ebba S (10 år), Lisa (10 år) och 
Ebba A (9 år)

/Mattias Karlsson
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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 vinnare som vinner var sitt  
presentkort à 150 kr på Nya Musik.  
Lycka till!           /Jari Oikarinen                                                                           

Förra numrets vinnare:
Peter Kiland
Maria Johansson Nejd
Huber Jonsson

Finn Fem Fel

Vinnarna presenteras 1/7.
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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.

 
 
 
 
 
Juni
Söndag 3 juni, 1:a söndagen e. trefaldighet 
Sandseryd  11.00  Gudstjänst  
  med körsång 
  Församlingens  
  sommarfest  
  Korv & glass 
 
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 
 
Lördag 9 juni 
Sandseryd  12.30  Dopgudstjänst 
 
Söndag 10 juni, 2:a söndagen e. trefaldighet 
Kyrkvillan  10.00  Taizémässa 
  Kyrkkaffe 
  Information om  
  sommarens 
  Taizémässa 
Norrahammar  18.00  Musik i  
  sommarkväll 
 
Måndag 11 juni 
Huluäng  14.30  Eftermiddags- 
  kaffe 
 
Tisdag 12 juni 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
 
Onsdag 13 juni 
Norrahammar  10.00  Promenad 
 12.00  Middagsbön  
  och soppa 
Smedjegården  15.30  Andakt 
Stenbäcken  18.00-20.00  Kvällsvåfflan 

Torsdag 14 juni 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika

Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Hammargården  10.30  Andakt 
Gjutaren  14.00  Andakt 
 
Söndag 17 juni, 3:e söndagen e. trefaldighet 
Norrahammar  11.00  Gudstjänst 
Kyrkvillan  17.00  Korvgrillning 
 18.00  Ro för själen 
 
Tisdag 19 juni 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
 
Vägkyrka i Sandseryd 20 juni till 12 juli. 
Andakt i Sandseryds kyrka månd-fred kl. 14.00.  
Vid önskemål även guidning. 
Café alla dagar kl. 10.00-18.00 samtidigt pågår 
utställningen ”Gamla doppåsar inspirerar” i Sand-
seryds församlingshem. Se separat program och på 
hemsidan.

Onsdag 20 juni 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 10.00-12.00  Midsommar- 
  firande i  
  trädgården, 
  jordgubbstårta. 
 14.00  Andakt 
 
Torsdag 21 juni 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
 12.00  Middagsbön  
  och lunch 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 
Fredag 22 juni, midsommarafton 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
  Jordgubbstårta 
 14.00  Andakt 
 
 
 
 
 

Församlingsexpeditionen är öppen alla  
vardagar kl. 10.00 - 12.00. Tel 036-36 21 00 
 
Musik i sommarkväll-programmet  
finns på s11

Varmt välkommen till  
Gudstjänster och övriga samlingar
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Lördag 23 juni, midsommardagen 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 16.00  Friluftsguds- 
  tjänst 
  Jordgubbstårta 
  Norrahammar- 
  Hovslätts 
  kyrkokör

Söndag 24 juni, Johannes Döparens dag 
Norrahammar  11.00  Gudstjänst 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 18.00  Musik i  
  sommarkväll 
 
Måndag 25 juni 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 
Tisdag 26 juni 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in fika 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 
Onsdag 27 juni 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 
Torsdag 28 juni 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 18.00  Kvällsvåfflan 
 18.00  Musik i  
  sommarkväll 
  i församlings- 
  hemmets trädgård 
 
Fredag 29 juni 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 
Lördag 30 juni 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 
 
 
 
 
 
 

Juli 
 
Söndag 1 juli, Apostladagen  
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 11.00  Gudstjänst,  
  därefter kyrkkorv 
  Familjedag 
  ”Djuren på  
  landet”, 
  traktorsafari m.m 
  t.o.m. kl. 16.00 
 18.00  Musik i  
  sommarkväll

Måndag 2 juli 
Buss avgår från Norrahammars församlingshem 
kl. 13.15 via Slätten-övre Huluäng-Strömslund och 
Hovslätts hembygdsgård. 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt, därefter 
  Musik i  
  trädgården 
 
Tisdag 3 juli 
Norrahammar  10.00-12.00 Drop-in fika 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 
Onsdag 4 juli 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 
Torsdag 5 juli 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 18.00  Kvällsvåfflan 
 18.00  Allsångskväll 
  i församlings- 
  hemmets 
  trädgård 
 
Fredag 6 juli 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 
Lördag 7 juli 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Dopgudstjänst 
Norrahammars  18.00  Helgsmålsbön 
kyrkogård 

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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Söndag 8 juli, 6:e söndagen e. trefaldighet 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 11.00  Mässa 
  Kyrkogårds- 
  vandring 
 
Måndag 9 juli 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 
Tisdag 10 juli 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in fika 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 
Onsdag 11 juli 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
 
Torsdag 12 juli 
Norrahammar  10.00-12.00 Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Sandseryd  10.00-18.00  Vägkyrkocafé 
 14.00  Andakt 
Obs! 16.00  Kvällsvåfflan 
 18.00  Musik i  
  sommarkväll 
 
Söndag 15 juli, Kristi förklarings dag 
Norrahammar  11.00  Gudstjänst 
 
Tisdag 17 juli 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in fika 
 
Onsdag 18 juli 
Stenbäcken  18.00-20.00  Kvällsvåfflan 
 
Torsdag 19 juli 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
 
Lördag 21 juli 
Sandseryd  12.30  Dopgudstjänst 
 
Söndag 22 juli, 8:e söndagen e. trefaldighet 
Norrahammar  11.00  Mässa 
 
Tisdag 24 juli 
Norrahammar  10.00-12.00 Drop-in-fika 
 
 

Onsdag 25 juli 
Stenbäcken  18.00-20.00  Kvällsvåfflan 
Hembygdsgården, 19.00  Sommarandakt 
Hovslätt 
 
Torsdag 26 juli 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
 18.00  Musik i  
  sommarkväll 
 
Lördag 28 juli 
Sandseryd  14.00  Dopgudstjänst 
Norrahammars  18.00  Helgsmålsbön

kyrkogården 
 
Söndag 29 juli, 9:e söndagen e. trefaldighet 
Kyrkvillan  10.00  Mässa 
 
Tisdag 31 juli 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in fika 

 
Augusti
Onsdag 1 augusti 
Stenbäcken  18.00-20.00  Kvällsvåfflan 
 
Torsdag 2 augusti 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
 
Söndag 5 augusti, 10:e söndagen e. trefaldighet 
Norrahammar  11.00  Mässa 
Sandseryd  18.00  Musik i  
  sommarkväll  
 
Tisdag 7 augusti 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in fika 
 
Onsdag 8 augusti 
Stenbäcken  18.00-20.00  Kvällsvåfflan 
 
Torsdag 9 augusti 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
 
Lördag 11 augusti 
Sandseryd  12.30  Dopgudstjänst 

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.



Söndag 12 augusti, 11:e söndagen e. trefaldig-
het 
Norrahammar  11.00  Gudstjänst 
 
Måndag 13 augusti 
Huluäng  14.30  Eftermiddags-
kaffe 
 
Tisdag 14 augusti 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in fika 
 

Onsdag 15 augusti 
Stenbäcken  18.00-20.00  Kvällsvåfflan 
 
Torsdag 16 augusti 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
 18.00  Musik i  
  sommarkväll 
 
Söndag 19 augusti, 12:e söndagen e. trefaldighet 
Kyrkvillan  10.00  Mässa 
Tisdag 21 augusti 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in fika 
 
Onsdag 22 augusti 
Stenbäcken  18.00-20.00  Kvällsvåfflan 
 
Torsdag 23 augusti 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 

Lördag 25 augusti 
Norrahammar  9.30-13.00  Hammardagen 
 10.00 Öppen kör- 
  övning i kyrkan 
 11.00 Sommarkör  
  på scenen 
 
Söndag 26 augusti, 13:e söndagen e. trefaldighet 
Norrahammar  18.00  Musik i  
  sommarkväll 
 
Tisdag 28 augusti 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in fika 
 14.00  Vilande nålen 
Kyrkvillan  14.00  Kyrkvillans  
  vänner 
 
Onsdag 29 augusti 
Smedjegården  15.30  Mässa 
Stenbäcken  18.00-20.00  Kvällsvåfflan 
 
Torsdag 30 augusti 
Norrahammar  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Kyrkvillan  10.00-12.00  Drop-in-fika 
Hammargården  10.30  Mässa 
Gjutaren  14.00  Mässa 

Varmt välkomna!


