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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
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 0768-32 98 48 
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
Sofia Thelander (Sandseryd) 0702-19 90 43
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

Gamla kyrkportar berör 

/Ann-Christine Borg, kyrkoherde

Gamla kyrkportar berör. Vi har en sådan i Sandseryds 
kyrka i vår församling. Den gamla dörren påminner 
oss om att kyrkan varit utsatt för angrepp under 
orostider. På denna gamla dörr av ek med järnbeslag, 
finns synliga kulhål kvar som en historisk bekräftelse. 
Vad var det som hände? Hur har detta gått till? Våra 
nyfikna frågor till det historiska väcker något inom 
oss. 

Vad har hänt före vår egen tid och i vilket samman-
hang finns jag här och nu? Det som först verkade vara 
en ytlig turistisk fråga har plötsligt blivit en frågeställ-
ning av djup existentiell natur. Jag är en del av något 
större som varit men som också är synligt nu i vår tid. 
Reformatorn Martin Luther arbetade med liknande 
funderingar och försökte besvara frågan om hur 
mänskligheten är delaktig i en ond värld.

Före oss har många gått in genom kyrkporten som 
är ”av äldre datum” och som idag utgör ingången till 
Sandseryds kyrka. Men denna ingång finns inte på 
sin ursprungliga plats. Nej, tidigare fanns ingången till 
kyrkan i söder och var placerad i nischen där vi idag 
ser dopfunten.

En annan gammal kyrkdörr är den kända porten på 
slottskyrkan i Wittenberg, 837 km från Sandseryds 
kyrka. År 1517 var denna kyrkport i Wittenberg i fo-
kus. Här ska Martin Luthers 95 teser ha spikats upp. 
Ännu idag kan vi betrakta teserna på plats men nu är 
de gjutna direkt på porten in till slottskyrkan, där för 
övrigt Martin Luther och hans medarbetare reforma-
torn Philipp Melanchton är begravda. 

Vid en genomgång av teserna faller blicken på tes 
nummer 54:
”Det är orätt mot Guds ord när man i en och samma 
predikan ägnar lika mycket eller mer tid åt avlaten 
som åt Ordet.”

Här anar vi Luthers erfarenhet av att mycket vill fres-
ta oss till att glömma bort Kristus, Ordet, för att istäl-
let fokusera på mänskliga gärningar och prestationer. 
En av evangelietexterna i sommar ur Johannesevang-
eliet 15:1-9 gör sig påmind. Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli 
kvar i min kärlek.”

Mycket enkelt uttryckt kan vi säga att det var Martin 
Luthers mission att förmedla evangelium åt folket på 
folkets eget språk. Det är vår kyrkas mission också 
idag, även om det inte finns någon uppspikad tes på 
kyrkporten hos oss.
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I BACKSPEGELN

Unga ledare utanför Svenska kyrkan i Genéve 11/8.  
Foto: Philippa

Therése, Birgit och Anna höll i Musik i sommarkväll  
i Kyrkvillan 16/8.

Drop-in fika vid Kyrkvillan 2/8. Lilian, Marlene, Milla, Elsie, Boel, Marianne och 
Ingegerd. Foto: Mattias Karlsson

Ann-Christine mitt i utställningen av fd kh Bertil Hammarbergs 
tavlor i församlingshemmet på Hammardagen 25/8.  
Foto: Hanna Lindström

Mattias och Andreas cyklade tandem i den 50:e Hammarrundan 
25/8. Foto: Karin Borg

Valentina och Carl-Evert spelade och sjöng i  
Hovslätts hembygdsgård 25/7.  
Foto: Berthil Johansson
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Musik&Konst i Sandseryds kyrka

”Vägen till livet” i våras då Sandseryds Kyrkas Kör 
(hälften) med kyrkoherde Ann-Christine sjöng 
och spelade tillsammans med församlingen våra 
vackra psalmer från 1800 tal till nutid! I bilden 
syns också tre bilder och en skulptur av utstäl-
larna. Det är från vänster Johanna Petersson ak-
varell, Marie Hertzberg glasskulptur, Sofia Beijer 
foto och Mynta Milehav blandteknik. Utställningen 
i församlingshemmet(prästgården) blev mycket 
uppskattad och intressant att höra konstnärerna 

och fotografens berättelser om deras bilder och 
skulpturer.

Välkommen till nästa Musik&Konst 
30/9 kl 17.00 ”Änglarna” Då sjunger och spelar  
Sandseryds Kyrkas Kör med solister. Kom och  
sjung med oss! Utställning: Församlingsbor  
visar sina änglar i olika tekniker och material. 
Förfriskningar!

Det började hösten 2005 med lokala konstnärer, fotografer, hantverkare, 
amatörer och etablerade. Sångare, körer och musiker från församlingen   
och kommunen. Här är en bild från Musik&Konst.

/Birgit Söderström
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I 36 år gick han plikttroget, och med stor yrkesskicklighet, 
till sitt arbete som vaktmästare i Norrahammars församling. 
Nu har Reidar Martinsson inlett ett nytt kapitel i livet - det 
som pensionär.

Vi träffas i församlingshemmets personalkök, på dagen en månad efter att vi satt just här och åt avskedstårta 
tillsammans. Sedan dess har Reidar haft fullt upp med sin nya hundvalp Nellie, men han har också hunnit fundera 
en del kring det som varit, det som är och det som kommer. 

Hur skulle du beskriva uppdraget du har haft som 
vaktmästare i Norrahammars församling?
Jag började min anställning 1982. Tjänsten har varit 
utformad på lite olika sätt genom åren, men sedan 1999 
har jag varit vaktmästare i Sandseryd 30 % och arbetat 
med underhåll av församlingens ca 15 byggnader 70 %.

Det var från början en ren slump att jag hamnade på 
detta jobb. En granne var erbjuden ett sjukvikariat som 
kyrkvaktmästare i Norrahammar, men eftersom hon inte 
kunde ta jobbet själv frågade hon om inte jag var intresse-
rad. Jag hade precis avslutat mina studier och hade även 
varit hemmapappa en tid och sökte just då ett nytt jobb.

Vilka egenskaper bör man ha i det här arbetet?
För detta arbete behöver man vara mångsidig och 
flexibel och något av en problemlösare. Det gäller att 
ställa upp i tid och otid för att fixa diverse saker som 
dyker upp. Det kan vara allt från att ta emot samtal 
från SOS Alarm mitt i natten när man sover som allra 
bäst till att hjälpa en stackars präst med konfirmander 
som inte kommer in i kyrkan för att låset krånglar.

Vilka är dina största styrkor?
Mitt hantverksintresse har varit till stor nytta i arbe-
tet. Från hammare och spik till pensel och färg, läck-
ande rör och bygga gärdsgård.

Har ditt arbete förändrats genom åren? Hur?
Från början hade jag inte någon firmabil utan famil-
jens enda bil användes i jobbet. När jag påtalade att 
jag behövde en firmabil – eftersom vår stora familj 
behövde den egna bilen – fick jag till svar att kyrkan 
kunde köpa in en flakmoped. Med tanke på att jag 
ofta kör runt med en massa verktyg, virke och möbler 
var detta ett dåligt förslag och som väl var beviljades 
jag till slut en bil.

Sedan detta med personalen då. Medarbetare kom-
mer och går och man måste ständigt lära känna och 
förhålla sig till nya människor. Detta är för det allra 
mesta roligt och givande.

Under min tid har fyra kyrkoherdar tjänstgjort här: Cai 
Lundberg, Agne Josefsson, Anders Hullfors och Ann-
Christine Borg.

Vad har varit det bästa med jobbet? Vilka för- och 
nackdelar finns?
En bra sak med mitt arbete är att jag har haft stor 
frihet att själv lägga upp arbetsuppgifterna som jag 
funnit bäst. Jag har till exempel kunnat anpassa dem 
efter vädret och årstiderna. Allra roligast har varit att 
kunna lösa problem som uppstår samt att jag har haft 
fria händer att tillverka diverse föremål till kyrkorna. 
Till exempel krubborna, klädskåpen, ljushållarna och 
dopbordet här i Norrahammar.

Jag har uppskattat friheten mycket, men har så klart 
haft vissa fasta rutiner. Varje måndag morgon har jag 
städat och på fredagar förberett kyrkorummen med 
blommor och sånt.

Den stora nackdelen för min familj har varit att arbetet 
spänner över både vardagar och helger och ger begrän-
sade möjligheter till resor och umgänge med släkt och 
vänner. Själv har jag dock alltid gått till jobbet med glädje 
och har i stället uppskattat den lediga vardag som man 
får som kompensation när man varit igång under helgen.

Vad kommer du att sakna mest?
Det blir nog en viss saknad efter en del arbetsuppgifter 
och inte minst gemenskapen med arbetskamraterna och 
alla möten med människor både vid förättningar och vid 
andra tillfällen.

Reidar

Reidar och efterträdaren Sofia Thelander, sista  
arbetsdagen 27/7. Foto: Mattias Karlsson
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Finns det något särskilt minne som du vill dela med 
dig av?
Ja, SOS-larmen är ju en sak som jag för alltid kommer att 
minnas. De kan driva den starkaste till vansinne, även om 
det blivit bättre sedan de gamla systemen byttes ut. Jag 
kan inte räkna alla de gånger jag ryckt ut om natten till 
de olika kyrkorna. Oftast är det falsklarm som tur är. Det 
kan bero på möss, fladdermöss eller glömsk personal. En 
gång stötte jag dock på en man i Kyrkvillans trädgård kl. 
03:00. Vi blev aningen skraja båda två innan vi hade rett 
ut att jag var vaktmästare och han polis.
Det har varit både skadegörelser och inbrott i våra loka-
ler, men jag har som väl är sluppit konfrontera förövarna. 
Tur för dem kanske…

Ett annat starkt minne är en måndag morgon 1982 då 
jag skulle städa kyrkan här. När jag öppnade sakristian 
vällde det ut rök! ”Glömde jag något ljus i går!” hann jag 
tänka, men det visade sig att någon hade varit inne i det 
olåsta utrymmet under sakristian och tänt på en sopsäck 
och en soffa. Han hade varit ”hygglig” nog att slå igen 
dörren efter sig så elden aldrig fått något syre, men hela 
kyrkorummet var fyllt av tjock blåsvart rök.
Vi var tvungna att hyra in en saneringsfirma som var här 
och blåste ur och torkade väggar i tre veckor.

En oförglömlig sommar har vi haft även nu. När jag tänker 
efter så var det nog juli månad 2018 som blev den allra 
jobbigaste. Jag hade redan tidigare planerat att renovera 
och måla klockstapeln i Norrahammar och att måla om 
Stenbäcken innan jag gick i pension. Jag kunde ju inte ana 
att denna sommar skulle bli den varmaste i mannaminne.

Vad ska du hitta på i livet som pensionär?
Fru, valp, sköldpadda, två hus, tre barn, två barnbarn…. 
Valpen och husen ska jag försöka få ordning på i alla fall.

Tack Reidar!
/Mattias Karlsson

Reidar med sonen Lasse 1983.

Nu har Reidar lämnat in nyckeln.  
Foto: Lennart Fransson
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Tack och Välkommen

Tack Reidar Martinsson för lång och trogen tjänst! Det blev över 30 år i församlingen, där arbets-
uppgifterna varierat inom fastighetsskötsel och vaktmästeri. Många är de församlings-bor, dopfamiljer, sörjande 
vid begravning, brudpar och många andra som mött en välkomnande Reidar i kyrkporten. Nu önskar vi dig all 
välsignelse och lycka till med alla de projekt du har framför dig!

Välkommen Sofia Thelander att ta över stafettpinnen av Reidar. Sofia kommer, likt sin företrädare, 
att ha hand om fastighetsskötsel och vaktmästeri i vår församling. Sofia är känd i församlingen sedan tidigare då 
hon sjunger i Sandseryds kyrkas kör. All lycka och glädje i tjänsten önskas dig!

Tack Filip Arbhede Sandberg som vi känner som aktiv i ungdomsverksamheten i Norrahammar. 
Tack för din tid som församlingspraktikant i församlingen 2017/2018. Vi önskar dig all välsignelse och lycka till 
framöver!

Välkommen Karin Borg som från augusti kommer att vara församlingspraktikant i vår församling. 
Karin är idag aktiv ung ledare och ordförande i Svenska kyrkans unga i Hovslätt. All välsignelse och välkommen 
till ditt nya uppdrag!

/Ann-Christine Borg

/Ann-Christine Borg

/Ann-Christine Borg

/Ann-Christine Borg
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Sjung Gospel

/Mic Gadman

Charlotte Ollward kommer till oss 6 – 7/10. Foto: Rikard Jansson

I år händer det mycket för försam-
lingens gospelverksamhet. I år så 
tar vi upp en gammal tradition och 
huserar en egen liten ”festival” mitt 
i Norrahammar. I början på oktober 
så kommer den fantastiske Charlotte 
Ollward från Örebro och tillsammans 
anordnar vi en inspirationshelg i gos-
pelmusik.  
 
Vi börjar lördagen med att inspireras och fördjupa oss i 
gospelmusiken med hjälp av Charlotte och hennes duk-
tiga musiker och avslutar på söndagen med en konsert 
i Norrahammars Kyrka. En sådan här dag är perfekt för 
den som aldrig har sjungit gospel innan och vill prova på, 
eller den som aldrig har sjungit i kör innan och vill känna 
på det. Inga krav på notläsning. Har du någonsin sjungit 
i duschen för dig själv eller sjungit med till radion i bilen 
så har du alla förkunskaper som krävs. Häng med på en 
fartfylld, svängig och framförallt en fantastisk rolig gos-
pelhelg! 

Om du vill vara med eller har frågor så skicka gärna ett 
mail till mic.gadman@svenskakyrkan.se Kolla även in vår 
hemsida för mer information. 
 
Gospelmusiken är en genre med rötter i den afro-
amerikanska sångtraditionen. I de ”svarta” kyrkorna så 
använde man sig av hymner, spirituals och evangeliet 
och sjöng dessa med enkla ”call and response” melodier. 
Alltså att prästen eller ledare sjöng en bit, ett ”call”, och 
kören eller församlingen härmade eller svarade, ett ”re-
sponse”, ackompanjerat endast av handklapp och fot-
stamp. Det var alltså enkelt att delta, speciellt för de som 
inte kunde läsa.  

Gospelmusiken utvecklades och blandades tillslut runt 
30-talet med jazz och blues, vilket var en vändpunkt/
milstolpe för genren. Gospelmusiken idag blandar alltså 
olika stilar av musik, såsom jazz, blues, rock, funk och 
pop, tillsammans med traditionella sånger, psalmer,  
hymner och nyskrivet vars texter är enkla och av evang-
elisk karaktär. Det spännande med gospelmusiken är att 
de stora giganterna inom genren lever idag. Tänk om  
Beethoven hade turnerat idag! 
 
I Sverige idag är gospelmusiken utspridd över hela landet 
och fortsätter att växa tack vare ”Stockholm Gospelfes-
tival” som startades 1988 av Lasse Axelsson och Maria 
Nordenback. Idag samlas tusentals sångare i Stockholm 
varje år tillsammans med de stora namnen inom dagens 
gospelmusik såsom Cynthia Nunn, Walt Whitman, Kirk 
Franklin, Clarence Eggleton, Jay T Hairston, Per-Erik  
Hallin, Cyndee Peters m.fl. 
 
Norrahammar Gospel har funnits i församlingen under en 
lång period och kärt barn har många namn. Startad som 
en ungdomsgrupp av Peter Wiberg 19XX under namnet 
”Deutoronomium”, senare till ”Norrahammar Gospel 
Choir” och idag ”Norrahammar Gospel”. Kören leds av 
Mic Gadman och träffas en gång i veckan och sjunger 
låtar från de stora gospelnamnen. 
 
I början på året åkte vi tillsammans till Växjö för att vara 
med i Stockholm Gospels ”lillebror”, Växjö Gospelfestival. 
Tillsammans med ett gäng körer från andra församlingar i 
länet bjöds det på två fantastiska dagar som slutade med 
en konsert i Växjö Konserthus. Vi längtar redan till nästa 
omgång! 
 
Framförallt vi längtar efter att få sig dig hos oss på vår 
egna ”festival” den 6-7 oktober
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Välkommen till våra grupper, körer och mötesplatser!

På www.svenskakyrkan.se/norrahammar finner du mer information och alla kontaktuppgifter.

Barn och ungdom i Norrahammar

Barn och ungdom i Kyrkvillan Hovslätt

Kör i Norrahammar

After school (årskurs 3 – 7) måndagar kl. 14:00 – 16:30

Tonår (årskurs 7 och uppåt) måndagar kl. 18:00 – 20:00

Babyrytmik (2 – 8 månader) tisdagar kl. 13:00 – 15:00

Konfirmand (årskurs 8) torsdagar kl. 16:30 – 18:00, drop-in från 15:30

Seven/Eleven (årskurs 7 och uppåt) vissa fredagar kl. 19:00 – 23:00

Babyrytmik (2 – 8 månader) onsdagar kl. 09:00 – 10:30

After school (årskurs 1 – 4) onsdagar kl. 13:30 – 15:00

Vuxen-Barn (0 – 5 år) fredagar kl. 09:00 – 12:00

Juniorer (årskurs 5 – 7) fredagar kl. 15:30 – 18:00

KV-ungdom (årskurs 8 och uppåt) vissa fredagar kl. 19:30 – 23:00

Allegro (9 – 13 år) onsdagar kl. 15:30 – 16:30

Con Spirito (13 år och uppåt) onsdagar kl. 16:00 – 17:00

Vivo (4 – 9 år) onsdagar kl. 17:00 – 17:45

Norrahammar gospel (vuxenkör) onsdagar kl. 19:00 – 21:00

Norrahammar-Hovslätts kyrkokör (vuxenkör) torsdagar kl. 18:45 – 21:00
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Välkommen till våra grupper, körer och mötesplatser!

På www.svenskakyrkan.se/norrahammar finner du mer information och alla kontaktuppgifter.

Kör i Kyrkvillan, Hovslätt

Kör i Sandseryd

Mötesplatser i Norrahammar

Mötesplatser i Kyrkvillan, Hovslätt

Mötesplats på Stenbäcken, Kyrkogårdsvägen 3, Nhr

Kyrkvillans barnkör (årskurs 1 och uppåt) onsdagar kl. 15:15 – 16:00

Sandseryds kyrkas kör (vuxenkör) tisdagar kl. 19:00 – 21:00

Skaparglädje, måndagar jämna veckor kl. 15:00 – 17:00

Vilande nålen, tisdagar ojämna veckor kl. 14:00 – 15:30

Vandrargrupp, onsdagar jämna veckor kl. 10:00

Bön och sopplunch, onsdagar jämna veckor kl. 12:00

Drop-in fika, torsdagar kl. 10:00 – 12:00

Kyrkvillans vänner, tisdagar ojämna veckor kl. 14:00 – 15:30

Drop-in fika, torsdagar kl. 10:00 – 12:00

Bön och lunch, en torsdag i månaden kl. 12:00

Kvällsmackan, första onsdagen i månaden kl. 18:00 – 20:00

11
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Berthil minns

Bara namnet gör att det känns spän-
nande. Jag ska inte berätta var det 
ligger, med en gång, du läsare kan få 
fundera. Det återfinns inte helt efter 
allfartsvägarna, inte nu för tiden! Ja, 
det låg inte efter vägarna över huvud 
taget.  
 
Men under 1100-1200-talet var det en plats som 
mycket båtfolk gästade. Kapellet var byggt för just 
sjöfarare. Det låg vid en frekventerad hamn, i en farled 
som på sin tid var känd som danske kung Valdemars 
segelled. När man kom med båt från Danmark o Sve-
rige mot Balticum eller tvärtom var det ett lämpligt 
stopp att besöka kapellet och söka skydd och be om 
god seglats (vilket kunde behövas) och säkert offra 
en slant. 

När Sankt Olof (Olof den helige) upphöjdes till Ålands 
skyddshelgon tillägnades två av öns äldsta kyrkor, till 
hans ära, en av dessa var Ålands minsta tempel, Lem-
böte kapell, i nuvarande Lemlands kommun, vid sjön 
Slemmerns östra strand. Pilgrimsleden österifrån mot 
Norge och Nidarosdomen gick genom Ålands skärgård, 
självklart eftersom man i dag kan åka bil från Marie-

hamn till Åbo, givetvis får man anlita flera färjor. Åland 
består av 6.757 öar. Med så många öar blev det lätt-
are förr att komma över Östersjön med koggarna, de 
båtar som då användes.

Kapellet är en av Finlands äldsta byggnader, som lig-
ger på sin ursprungliga plats. Beläget ensligt i sko-
gen och omgiven av en låg cirkelformad ringmur, av 
kallmurad natursten, och av en sällsam fängslande 
stämning. Här möter man medeltiden endast 15 km. 
från Mariehamn. Landhöjningen gjorde att hamnen 
blev mindre attraktiv och kapellet hamnade på högre 
mark. Det kan enligt traditionen ha legat ett hedniskt 
tempel före nuvarande kapell. Man tror att kapellet 
var i bruk ända till 1500-talet och reformationen. På 
den tiden var Åland svenskt och kung Gustav Vasa 
hade sitt jaktslott i Kastelholm, inte så många mil från 
kapellet, som sedan fick förfalla. År 1840 upptäcktes 
en skattgömma i kapellets nordöstra vrå, invid altaret. 
Gömman innehöll inte mindre än 270 medeltida sil-
vermynt, de äldsta från början av 1200-talet. 

Lemböte medeltida kapellruin började restaureras 
1892, försågs med skyddstak 1930, efter senare 
renoveringar kunde kapellet återinvigdes 1979. Det 
används då och då till gudstjänster och vigslar. Väl värt 
ett besök, när du åker förbi.

/Berthil Johansson

Lemböte kapell
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Anslagstavlan
Julinspirerade slöjdcaféer

I Kyrkvillan, Hovslätt.  
Kl. 18.00. 30/10, 13/11 och 27/11

Kvällsmackan,  
Stenbäcken  

Kyrkogårdsvägen 3, Norrahammar.

Kl. 18:00 5/9, 3/10, 7/11 och 5/12

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

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM @SVKNORRAHAMMAR

Musik&Konst
Sandseryds kyrka  

30/9 kl 17.00

Utställning ”Änglar”
Välkommen med dina  

änglar! Skriv gärna  

något. Vad betyder  

dom för dig?
Lämnas in senast tisdagen  

25/9 till expeditionen.

Tacksägelsedagen 
Sandseryds kyrka  

14/10 kl 11.00 

Sandseryds Kyrkas Kör firar 
35 år! Kom och var med på  
”skördemässan” och därefter 
kyrklunch med utställning.
Välkommen!

Besöksdag med enkel pilgrimsvandring kring några av Frälsarkransens pärlor. 

Föredrag av Kim: När livet tar en brutal och oväntad vändning. Musikfylld andakt och lunch.

Bussresa, fm-kaffe, föredrag och lunch 200 kr | Anmälan senast 13/9 | Mer info 036-36 21 00

Församlingsresa till Stiftsgården Tallnäs 24/9

Se hur vår församling anpassats till att följa GDPR, nya dataskyddsförordningen, genom 
att gå in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/norrahammar. Under rubriken integritet 

och sekretess finns presentationen hur vi i Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter.

GDPR
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Hösten i Kyrkvillan
Mycket händer i Kyrkvillan. Grupper, gudstjänster, luncher m.m. 
Här kommer tre höst-tips!

Dopfest Söndagen den 30/9
Välkommen till hela församlingens Dopfest  
Söndagen den 30/9 kl. 10.00 i Kyrkvillan

Barn döpta januari - juni 2018 bjuds speciellt in för att ta emot en gåva  
men alla hälsas välkomna till gudstjänsten!

Barnkörer medverkar

Tårta, kaffe och saft efter gudstjänsten

MINGEL I KYRKVILLAN
Alla är välkomna på Mingel i Kyrkvillan i höst! Ung som äldre,  
nyinflyttad eller sedan länge bofast i bygden. Kom till Kyrkvil-
lan söndagen den 25 november klockan 16.00 för att träffa 
nya som gamla vänner. 

Under eftermiddagen dukar vi upp ett julinspirerat kreativt 
bord. Här finns också information och smakprov på Kyrkvil-
lans olika aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Fika finns 
framdukat från klockan 16.00. Eftermiddagen avslutas klock-
an 18.00 med ”Ro för själen”, en meditativ gudstjänst.
Vi ser fram emot att möta dig i Kyrkvillan!

Hälsovecka i Kyrkvillan 17/11- 25/11 ”Kropp, Själ och Ande hör ihop”

Frukost i Kyrkvillan lördagen 17/11 kl. 08:30
Thomas Sjöberg, tidigare präst i församlingen,  
nu präst i sjukhuskyrkan kommer till oss och  
samtalar om existentiell hälsa och sjukhuskyrkan.

Anmälan till expeditionen
Telefon 036-36 21 00.
Kostnad 50 kr
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Skicka in ditt svar till:
Svenska kyrkan
Att. Finn Fem Fel
Centrumgången 5
56232 Norrahammar

Du kan också maila ditt svar till:
norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se 
Vi vill ha ditt svar senast 30/9. 
Vi drar tre vinnare som vinner var sitt  
presentkort à 150 kr på Nya Musik.  
Lycka till!           /Jari Oikarinen                                                                           

Förra numrets vinnare:
Danne Jonsson

Finn Fem Fel

Vinnarna presenteras 1/10.
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