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Ann-Christine funderar

// Ann-Christine Borg, kyrkoherde

En riktigt God och Välsignad  
Jul & Gott Nytt År!  

önskas dig av  
Norrahammars församling

Åsnan - en väckarklocka
Vilket skri! Inte underligt att man vaknar. Väckar-
klockan denna morgon var en åsna och jag befann 
mig i Taizé. Tillsammans med ungdomar från för-
samlingen var jag där i början av augusti i år. Taizé 
är en mötesplats inte så långt från Lyon i Frankrike 
där många, främst ungdomar, träffas för att fira 
gudstjänster och delta i bibelsamtal. I Taizé finns 
alla möjligheter till att fördjupa sin tro i mötet med 
andra kristna från hela världen och i mötet med 
Ordet.

Att höra en åsnas skri är som att förflyttas in i en 
bibelberättelse. I bibeln berättas det om åsnor vid 
flera tillfällen. I gamla testamentet, Fjärde Mose-
boken 22:21-40, möter vi profeten Bileam vars 
åsna öppnar sin mun och talar Bileam tillrätta med 
människoröst. Nej, i bibeln finns inga mänskligt 
talande djur, men Gud låter åsnan tala människo-
språk just vid detta tillfälle. I nya testamentet trä-
der också åsnorna fram. Jag tänker på vad Jesus 
säger till lärjungarna när de kom till Betfage i Mat-
teusevangeliet 21:1-11. Han säger att de ska gå 
in i byn för att hitta ett åsnesto som står bundet 
med ett föl bredvid sig. Lärjungarna ska hämta ås-
nan och fölet och samtidigt säga:” Herren behöver 
dem men han ska strax skicka tillbaka dem”.

De bibliska åsnorna får både stå och gå i Guds 
tjänst. De bibliska åsnorna får bära fram Kristus 
både till Betlehem och till Jerusalem, både till livet 
och till döden.

Till Betlehem färdas Josef och Maria. De ska skatt-
skrivas och vi kan tänka oss att det är en strapats-
rik resa. Många har, genom åren, funderat över 
den och Gunhild Sehlin berättar i barnboken Ma-
rias lilla åsna om hur Maria fick ta hand om den 
lataste och smutsigaste åsnan i Nasaret. På väg till 
Betlehem visade sig åsnan vara både trofast och 
flitig och tålmodigt bar den Maria på sin rygg hela 
den långa vägen. Marias lilla åsna finns översatt 
till tolv språk och har givits ut flera gånger i mer 
än ett halvt sekel. Själv minns jag bokens berät-
telse från min egen skoltid då vi läste den under 
adventstiden med ett tänt ljus på skolbänken.

Om nu åsnan är som en väckarklocka i området 
kring det ekumeniska klostret i Taizé så är hon det 
också i den bibliska berättelsen. Hon vill väcka oss 
till uppmärksamhet. Gud låter sig själv födas som 
människa och jungfru Maria blir buren av åsnan in 
till Betlehem som betyder brödhuset. I Betlehem 
kommer Maria att föda Jesusbarnet. Han som se-
nare i livet skulle säga: ”Jag är livets bröd” är född 
i brödhuset!

Foto: Berthil Johansson
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I BACKSPEGELN

Jin Berglund Grennhag och Emma West utgjorde en enhetlig duo 
på mässan 23/9.

Linnéa, Ebba, Ebba och Tuva njöt av vinterns första snö som 
föll mitt under barnlägret ”Regnbågen” på Tallnäs 27/10.

Kom ihåg: Vi firar gudstjänst varje söndag och Du har en 
stående inbjudan! Här ses Hanna, Andreas, Carl-Evert Werme 
och Inger Wärme inför mässan 16/9.

Sjukhuspräst Thomas Sjöberg pratade klokt om existentiell  
hälsa på Frukost och föredrag i Kyrkvillan 17/11.

Full fart på spädbarnsrytmik i Kyrkvillan 7/11. 
Foto: Marianne Johansson

Kyrkan är en ovärderlig kulturbärare där vården av inventarierna 
är en viktig uppgift. Här ser Mona Forsberg över bårtäcket i 
Norrahammars kyrka. Foto: Jan-Erik Forsberg
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Aktuellt från kyrkofullmäktige
Svenska Kyrkans församlingar ska genom sina förtro-
endevalda senast 14 november varje år fatta beslut 
om verksamhetsplan och budget för året därpå. Nor-
rahammars församlings kyrkofullmäktige beslöt i sam-
manträde den 6 november om grunderna för 2019 års 
verksamhet inom församlingens område. Underlag för 
detta beslut inhämtades och bearbetades av en bered-
ningsgrupp under förhösten. Efter fortsatt behandling i 
församlingens styrelse, kyrkorådet, framlades ett förslag 
för fullmäktige att ta ställning till.

Enligt kyrkoordningen är kyrkans grundläggande uppgift 
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission. Allt arbete som utförs i församlingen 
fokuseras på att stödja och att vara ett uttryck för detta. 
I gruppen förtroendevalda såväl som bland de anställda 
har under året förts återkommande samtal om vilka 
förväntningar som kan ställas på verksamheten och hur 
dessa ska kunna infrias. Detta förutsätter en kontinuerlig 
dialog, men tydliggörs särskilt inför beslut som avser ett 
helt år framåt.

Gudstjänster av olika karaktär är det traditionella sättet 
att förmedla det kristna budskapet. Mångfalden i former 
bedöms motsvara olika behov, antingen man helst söker 
sig till gudstjänster med stark prägel av sång och musik 
eller till sammanhang som ger mer utrymme för stillhet, 
eftertanke och meditation. Inför 2019 är ett konkret mål 
att fler ska ha möjlighet att aktivt medverka i gudstjäns-
terna och alldeles särskilt gäller detta barn och unga.
 
Barn och unga utgör en stor andel av församlingens 
medlemmar och erbjuds olika möjligheter till gruppaktivi-
teter och deltagande i någon körverksamhet. Områdets 
skolor erbjuds olika möjligheter till studiebesök. Temada-
gar inför påsk och allhelgonahelgen erbjuds skolelever i 
ekumenisk samverkan. Konfirmationsundervisning är en 
prioriterad verksamhet och följs upp genom erbjudande 
till fortsatt engagemang som Ung ledare och deltagande 
i ledarskola. Ett aktuellt utvecklingsområde är att finna 
former för utökad vuxenundervisning, dels i samtals-
grupper, dels upplevelsebaserat i t.ex. pilgrimsvandringar.

Diakoni kan beskrivas som församlingens sociala arbete 
som ett uttryck för medmänsklig omsorg med Jesu 

möten med människor som förebild. Här sätts målet att 
diakon och präster ska kunna avsätta mer tid för enskilda 
möten och hembesök. Till diakoni hör också att försam-
lingen genom olika öppna grupper och sammankomster 
i församlingshem och andra lokaler, drop-in-fika m.m. 
regelbundet erbjuder mötesplatser dit alla är välkomna. 

En återkommande och allmänt uppskattad träffpunkt 
som Vägkyrkan i Sandseryd satsas det fortsättningsvis 
rejält med resurser på, inte minst betydelsefullt för de 
som inte har möjlighet till några resor eller sommarvis-
telse på annan ort. Församlingen stödjer också arbetet 
i Hela människan, såväl ekonomiskt som med ideella 
arbetsinsatser. Behov i vår omvärld uppmärksammas 
genom Internationella gruppens aktiviteter och att det 
ges många tillfällen att ge kollekt. 

Musikutbudet inom ramen för församlingens verksamhet 
är omfattande. Utöver de egna körernas och musikernas 
medverkan i gudstjänstlivet kommer även 2019 många 
konsertprogram av varierande karaktär att ordnas i sam-
arbete med studieförbundet Sensus. 

Barnen är vår framtid sägs det. Det gäller inte minst 
när det gäller att rekrytera framtida medarbetare. 
Församlingen ser positivt på praoelever från grund-
skolan och erbjuder feriearbeten inom Vägkyrkan och 
på kyrkogårdarna. Barn som deltar i körverksamheten 
som visar intresse för orgelspel kan erbjudas enskild 
instrumentalundervisning. Församlingen vill också 2019 
erbjuda minst en ungdom att under närmare ett års tid 
som församlingspraktikant få inblick i hur det kan vara 
att yrkesarbeta inom Svenska kyrkan. Detta samordnas 
med Växjö stifts traineeprojekt, vilket bl.a. förutsätter 
att man parallellt med arbetet i församlingen genomgår 
Svenska kyrkans grundkurs på St Sigfrids folkhögskola. 
Det finns stort behov av nya präster, organister, diakoner 
och församlingspedagoger inom de närmaste åren och 
vår församling måste ta sin del av ansvaret för att visa på 
möjligheten till sådan tjänst. Oavsett hur många anställda 
det är i församlingen finns hela tiden utrymme för många 
fler att bidra med ideella insatser som t.ex. körsångare, 
kyrkvärd eller vid olika sammankomster/mötesplatser.

// Håkan Freidlitz och Gullan Persson
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I augusti i år fick jag möjligheten att följa med en 
liten delegation från Växjö Stift till Costa Rica och 
den Lutherska kyrkan - ILCO (Iglesia Luterana Cos-
tarricense). Vårt primära syfte var att representera 
Sverige och Växjö Stift vid ILCO:s 30-års jubileum 
med temat: ”En rättvis och inkluderande fred – en 
kvarstående utmaning”. Tillsammans med delegatio-
ner från de lutherska kyrkorna i USA, Tyskland och 
länderna i Latin- och Sydamerika fick vi dela tankar, 
erfarenheter, likheter och svårigheter med varandra, 
både i den lokala, regionala och globala kontexten. 
Jubiléet avslutades med mässa och prästvigning av 
Jeffry Campos. Men resan gav ännu mycket mer! 

ILCO bildades 1988, av människor som drevs av att 

skapa en folkets kyrka där predikan, sakramenten och 
att tjäna samhället sågs som en helhet. Det är samma 
anda som idag är drivkraften att ILCO når ut bland 
människor i fattiga stadsdelar, i urfolkens reservat, 
bland invandrare, bland personer som lever med HIV/
AIDS, bland personer som förtrycks för sin sexuella 
läggning och bland personer som kämpar med bero-
ende av olika slag. ILCO verkar för att skapa rättvisa, 
gemenskap, försoning och glädje för och mellan 
människor och hela skapelsen. ILCO har verksamhet 
på runt 20 platser i Costa Rica och betjänar ungefär 
5000 personer. 

I vår grupp fick vi stifta bekantskap med en del av 
dessa platser. Vi firade mässa hos urbefolkningen i 

- en del av den världsvida kyrkan
COSTA RICA

Text: Jin Berglund Grennhag| Foto: Sofia Rosenquist, Jin Berglund Grennhag, Katarina Källner | Fakta om ILCO: Anders Lindow
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Quitirrisí, en by fyra mil från San José. Aldrig har väl 
gemenskapen varit starkare som när vi delande bröd 
och vin på plaststolar i någons trädgård, med en 
vidunderlig utsikt över bergen då åskan och regnet 
drog in!

Vi var en dag i La Carpio, en mångkulturell stadsdel, 
belägen vid soptippen i utkanten av San José. Här 
drivs ILCO:s förskola, Casa Abierta för drygt 20 barn. 
Glädjen var stor när barnen lärde oss sånger och le-
kar! Här såg jag hur ekonomiskt bidrag kan hjälpa; nu 
fanns det bord och stolar till alla barnen.

En av kvällarna träffade vi ungdomar som har varit i 
Sverige genom stipendiatprogrammet ”Ung i världs-

vida kyrkan.” 14 ungdomar kom till vår samling, vilket 
är merparten av de costaricanska ungdomar som har 
deltagit i programmet. En fantastisk kväll att få höra 
deras livsberättelser och vad stipendiet och vistelsen i 
Sverige har betytt för dem. Jublet ville inte ta slut när 
Ahlgrens bilar och Marabou mjölkchoklad landade på 
bordet!

Jag är så tacksam över att vara en del av den världs-
vida kyrkan och upplevelsen i Costa Rica bär jag för 
alltid med mig i mitt hjärta. Relationer som skapas och 
livsberättelser som berör.

Med ödmjukt hjärta lämnade jag Costa Rica och ILCO 
för denna gång- Hasta Luego!
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Lutherstadt Wittenberg, en resa i tiden

Vart fjärde år åker anställda och kyrkoråd i Norraham-
mars församling på en utbildnings- och studieresa. Den-
na gång gick resan till Wittenberg i forna DDR, fredag till 
måndag andra helgen i september. För mig kändes det 
”klockrent” att åka just hit eftersom det var 500 år se-
dan som reformationen föddes. 

Tiden i Wittenberg varvades med utbildning, gruppar-
bete, gudstjänst och intressanta studiebesök.

Under lördagen hade vi en svensk guide som visade oss runt 
bland historiska byggnader och intressanta platser. På väg in 
till de centrala och gamla delarna av staden passerade vi en 
speciell plats. ”Luthereken”, det var här som Martin Luther 
brände bannbullan från påven Leo X. Under befrielsekriget 
år 1813 fälldes den dåvarande eken av fransmännen, men 
1830 återplanterades en ny ek. Jag tog med mig fyra ekol-

lon från den eken som jag har planterat och 
hoppas på nya små Lutherekar.

Från långt håll ser man det speciella runda 
tornet till slottskyrkan och slottet. Det 
var på porten till denna kyrka som Martin 
Luther 1517 lär ha spikat upp de 95 te-
serna. Och det är i slottskyrkan som Mar-
tin Luther och hans reformationskollega 
Philipp Melanchton ligger begravda.

Två svenska kungar har gjort avtryck i Wit-
tenberg. På väg hem från slaget vid Lützen 
1632, där Gustav II Adolf dog, stannade 
man till här en tid och kungens kista fick stå 
i Stadskyrkan. Det finns en minnessten på 
golvet. Vi åt lunch två gånger på restau-
rangen ”Alte Canzley” och i denna byggnad 

har Karl XII bott på sin resa i Sachsen. Det finns en minnes-
plakett på väggen. Kungen besökte även slottskyrkan och 
knäböjde vid Luthers grav.

Den händelse som gjorde störst intryck på mig var natt-
vardsgudstjänsten i stadskyrkan på söndagen. Allt var på 
tyska men ändå så bekant. Den första psalmen som sjöngs 
var ”Ein feste Burg ist unser Gott” – Vår Gud är oss en väldig 
borg. Hela gudstjänsten var en riktigt mäktig upplevelse, det 
gick rysningar genom hela kroppen. Som en extra krydda på 
upplevelsen var när vi fattade att det var exakt 500 år sedan 
som Martin Luther, i denna kyrka, denna söndag, från just den 
predikstolen för första gången höll en gudstjänst på ett annat 
språk än latin, på tyska. Det som ändå fulländade det hela var 
när jag gick ur kyrkan och av någon anledning såg upp mot 
slottskyrkans mäktiga torn och ser att högst upp står där att 
läsa på tyska den första raden av den första psalmen i kyrkan, 

”Ein feste Burg ist unser Gott”.

Martin Luther måste ha haft denna borg 
som förebild när han 1529 skrev psalmen.

Ett stort tack till Ann-Christine Borg som 
lagt ner mycket arbete för att göra resan 
så lyckad. Hon skrev ett kompendium, 
”På resa med Martin Luther” som jag kan 
rekommendera.

// Thomas Helleblad,  
ledamot av kyrkorådetStadskyrkanSlottskyrkan

Resgruppen framför rådhuset i Wittenberg. 
Foto: Johannes Erledal
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Lär känna konfirmanderna

//Text och bild:  
Mattias Karlsson

31 ungdomar har i år valt att bli konfir-
mander i Norrahammars församling.

Deras läger på Tallnäs har bara pågått 
i tre timmar när intervjun med fyra av 
dem görs. 
 
Acke Bjäss Herling, Annie Frösslund, Emma Petters-
son och Emil Carlsson ska snart gå en vandring kring 
”Livets pärlor”, och de verkar alla lite frågande och 
spända på vad det är för något. Det är mycket nytt 
mest hela tiden. 
 
Konfirmandåret pågår för fullt. Undervisning, andakter 
och gudstjänstmedverkan varvas med lekar och vär-
deringsövningar. Deras tid som konfirmander är emel-
lertid bara i början. 
 
Varför har du valt att konfirmera dig? 
Acke: Mina föräldrar vill det. Det verkar kul också. Jag 
var junior i Kyrkvillan i flera år, så jag kände till lite om 
kyrkan redan innan. 
Annie: Jag gillar religion väldigt mycket, och vill lära 
mig mer om kristen tro. Jag har också gått minior och 
junior i Kyrkvillan. 
Emma: Jag har gått i Equmeniakyrkan sedan jag var 
liten, och det var självklart att detta var något jag ville 
göra. Det blev ingen konfagrupp där, och då kom jag 
till er i stället. 
Emil: Det är lite av en tradition i min släkt att gå kon-
firmation. Sedan var det lite för att Acke skulle gå. Vi 
valde sommarkonfirmation först, men har nu hoppat 
över till vintergruppen.

Är det något som har varit extra intressant att 
lära sig mer om? 
Acke: Jag kommer inte på något just nu. Det mesta 
verkar bra. 
Annie: Det var intressant med nattvarden. Vad den 
betyder och hur man ska stå och göra. Även det vi 
pratade om senast, att man är många saker samtidigt, 
till exempel dotter och syskon och kompis. Så det 
känns som om jag lärt mig om mig själv också. 
Emma: Jag lärde mig lite om dopet. Att det fanns en 
tanke med att den är så lång. Psalmboken också, att 
inte bara innehåller psalmer. 
Emil: Jag visste att det fanns nattvard, men inte vad 
den innebär och hur man gör. 
 
Vilka förväntningar har du på konfirmandåret? 
Acke: Att det ska bli kul och intressant. 
Annie: Att få lära mig mer. Mer att ni lär ut. Hittills 
har vi pratat mycket i smågrupper - och jag gillar det 

- men då får man inte direkt lära sig nånting utan bara 
veta vad andras åsikter är. 
Emma: Jag ser fram emot den här hajken, och Berlin, 
och alla gånger man får träffa sina kompisar. 
Emil: Jag ser fram emot att lära mig mer om Gud och 
att åka till Berlin. 
 
Vilka förväntningar har ni på det här lägret? 
Acke: Nattkampen ikväll tror jag. 
Annie: Jag ser fram emot att möta nya människor och 
gå pärlvandringen. 
Emma: Det där med Livets pärlor vill man ju veta mer 
om. 
Emil: Vandringen ska bli ganska kul. Men jag har tittat 
i programmet och skulle faktiskt vilja ha lite mer fritid 
så man kan gå omkring och lära känna folk. 
 
Ni konfirmerar er i maj. Tycker du att det är vik-
tigt att ha bestämt sig för om man tror på Gud 
då? 
Acke: Nej det tycker jag inte. Sen vet man ju inte hur 
konfirmationen påverkar en. Om ett halvår kanske 
man är jättereligiös. 
Annie: Redan nu har jag blivit mer troende. Det känns 
som om Gud finns, och det räcker för mig så länge. 
Emma: Jag tycker inte man behöver ha bestämt sig 
helt, men man kanske ska veta lite vad man tycker. 
Emil: Jag är väldigt osäker på det. Allting är lite kon-
stigt men ändå inte orimligt. Jag kommer nog inte ha 
bestämt mig för om Gud finns eller inte, men jag fun-
derar ganska mycket på det.

Tack fina ni för pratstunden!

Annie, Acke, Emma och Emil
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// Mattias Karlsson,  
församlingsassistent och kommunikatör

Vi är en del av den 
världsvida kyrkan!

Som ett uttryck för detta 
vill vi också profilera våra 
kollektändamål de när-
maste veckorna.
Utöver julkampanjen  
”En flicka är född” som 
pågår 2/12 - 6/1 kom-
mer vi bland annat att ta 
upp kollekt till Drottning 
Silvias mödrahem i Rio de 
Janeiro, Den gode Herrens 
skola i Betlehem och Act 
- Svenska kyrkans inter-
nationella arbete.

En mörk novemberkväll ägnades åt ljusstöpning i Kyrkvillan.  
Dessa ljus säljs just nu till förmån julkampanjen ”En flicka är 
född”. Marianne Johansson, Monica Pettersson, Kristina  
Bergström, Lovisa Karlsson, Jin Berglund Grennhag och 
Christina Davidsson. Foto: Mattias Karlsson

En speciell tid 
Advent och jul är något alldeles extra för oss som 
arbetar i en församling.

December är den månad då det händer mest, det hålls 
flest gudstjänster och det görs flest gudstjänstbesök.

Arbetsbördan ökar. Många dagar tillbringas från tidig 
morgon till sen kväll i församlingshemmet, och under 
en sådan dag kan man få uppleva hela spektrumet av 
färger, former, dofter, smaker och andra intryck. Och 
tänk så många olika människor i många olika åldrar 
som passerar och samsas under samma tak!

Tillsammans är vi kyrkan. 
 
Efter morgonandakt och personalträff hörs barnskrik i 
huset. Början av dagen är den tid då församlingshem-
met blir en mötesplats för de allra minsta och deras 
föräldrar.  
 
Samtidigt i stora salen dukas det inför jullunch med 
risgrynsgröt och vörtbröd. Många gäster väntas.

I kopieringsrummet på andra sidan korridoren dånar 
det när ännu en bunt med Åsneexpressen-exemplar 
far ut ur apparaten. 

Nästa konfirmandlektion planeras av pedagoger och 
präster. Just i dag sitter vi i de röda sofforna med var 
sin kaffekopp.

Framåt eftermiddagen börjar barn och ungdomar 
droppa in i huset. Fart och fläkt. Saft och pepparkakor. 

I tegelsalen intill samlas de vilande nålarna.

En trappa ner känner jag den omisskännliga doft-
kombinationen av glögg, buxbom och ungdomlig för-
väntan. Det binds kransar till en av årets höjdpunkter 
– luciatåget.

Även Norrahammar gospel övar i kväll. Till tonerna av 
en carol som känns bekant men ändå svårplacerad 
sätter jag mig vid datorn och börjar skriva, kanske 
några rader till Kyrkobladet.

Om församlingshemmet någon gång, kanske, eventu-
ellt, kan kallas för en idyll, ja då är det i juletid. För det 
händer något i nästan varje vrå. Det blir en varsamt 
puttrande kittel, där alla behövs och alla kan bidra.

Liknande dagar finns så klart också i Kyrkvillan med 
krubbvisningar, adventsmys och julbord.

Tillsammans är vi kyrkan. 
 
Och tillsammans bygger vi en gemenskap och jul-
stämning som du och jag, så småningom på julafton, 
får bära med oss in till krubban.

I december kommer jag att göra en julkalender med lokal 
”touch” på vårt Instagram-konto svknorrahammar.  
Kanske kan julstämning förmedlas också så, tänker jag.

Följ den på svknorrahammar nu, och se vilka personer,  
grupper och juliga saker som döljer sig bakom de 25 luckorna! 
Med önskan om en välsignad jul.
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Tomten

Viktor Rydberg föddes den 18 december 1828 i 
Jönköping, där hans far Johan, f d soldat, 1827 blev 
vaktmästare på kronohäktet i staden. Hans mor 
Hedvig Kristina född Duker avled i kolera endast 39 
år gammal. Viktor var deras sjätte barn. Johan tog 
hustruns död mycket hårt.

Dikten ”Tomten” är skriven i Göteborg där Viktor 
arbetade som journalist på Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning. Dikten skrevs ner under en prome-
nad genom Slottsskogen, i sällskap med tidningens 
redaktör S.A. Hedlund. Rydberg bad vid ett tillfälle 
Hedlund stanna, och med ett papper lagt på Hed-
lunds rygg sattes alla de elva stroferna på pränt. 
Dikten publicerades första gången i Ny Illustrerad 
Tidning 19 februari 1881.

”Tomten” är en filosofisk dikt som ställer den stora 

frågan om människolivets mål och mening. Den 
svåra frågan om ”vadan och varthän” går diktens 
huvudperson, tomten, omkring och funderar över. 
Från början var dikten inte heller direkt kopplad 
till julen, men illustratören och konstnären Jenny 
Nyström, på Rydbergs begäran, förvandlade gårds-
tomten till en klassisk svensk jultomte. Jennys för-
laga var hennes egen far, Daniel Nyström.

Viktor Rydberg invaldes i Svenska Akademien 
1877. Gifte sig med Susan Hasselblad 1879.  Bo-
satt på Villa Ekliden i Djursholm, där han avled 
1895, men begravd i Göteborg.

// Berthil Johansson 
Källa: Wikipedia

Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta, bruset.
Tomten lyssnar, och halvt i dröm
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan kan vara

Viktor Rydbergs ”Tomten” vers 10
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Anslagstavlan

Grötfest i Sandseryds  
församlingshem

Fredag 7/12 kl. 18:30 
Kostnad 100 kr 

Lotteri och tomtebesök

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

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM @SVKNORRAHAMMAR

Kom och läs tidningen i Kyrkvillan

Här finns Jönköpingsposten, Kyrkans tidning, ICA-kuriren m. fl. och en kopp kaffe till.

Måndag, onsdag, torsdag och fredag 10 – 12. 

Tisdag  13 – 15

Grötlunch med lucia  
i Norrahammar

Onsdag 12/12 kl. 12:00 
Kostnad 40 kr 

Luciatåg från Brodalsskolan. Lotteri.

Lucia i  
Norrahammar

Torsdag 13/12 kl. 18:00 

 i Norrahammars kyrka 

I år bjuder vi på ett extra glimrande  

och välljudande luciatåg med  

såväl barn som ungdomar!

Lucia i Hovslätt 
& After school

Lördag 15/12 kl. 14:30  
i Hovslätts hembygdspark 

Den nystartade barnkören  
Staccato lussar på julmarknaden!

Jullunch  
i Kyrkvillan

Torsdag 20/12 
Kostnad 70kr 

Lotteri 
Anmäl gärna ditt intresse  

till expeditionen 36 21 00  
eller till Kyrkvillan 31 79 20

Julmusikal med julfest
Trettondagen 6/1 kl. 16:00 i Kyrkvillan Församlingens barnkörer och barngrupper  uppför musikalen ”Med åsneexpress till  Betlehem”, sedan blir det julfest med dans  kring granen, julsmörgås och tomtebesök.
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Boka in redan nu:

Frukost med föredrag i Kyrkvillan lördagen den 9 mars klockan 08.30. Mer information kommer.

Fest för ideella 
medarbetare

Onsdag 27/2 kl. 18:00  
i Kyrkvillan, Hovslätt 

Medhjälpare i någon av våra verksamheter?  
Vi vill tacka dig! 

 
Andakt, god mat, umgänge och underhållning. 

Anmälan till expeditionen senast 18/2.

Ekumeniska böneveckan

Under vecka 3 2019 satsar vi extra mycket på  
bön och lovsång i Hovslätt och Norrahammar! 

Ett bra tillfälle att besöka en kyrka som  
du kanske inte brukar gå till. Välkommen! 

Håll utkik på digitala och analoga anslagstavlor!

Kreativt café
Tisdagar jämna veckor  
kl. 13 – 15. Start 22/1. 

Ta med något eget eller vi gör  
något gemensamt.Anmälan till diakon  

Marianne Johansson 36 21 73

Sjung i julkören på julafton

Vi övar in sånger till midnattsmässan i Norrahammars kyrka på  
julafton 23.30. Du kommer att träffa både rutinerade och nya  
körsångare i en trevlig gemenskap vid tre tillfällen:
6 december 18.45 i Kyrkvillan, Hovslätt
10 december 18.45 i församlingshemmet, Norrahammar
20 december 18.45 i Norrahammars kyrka.

Varmt välkommen till julfirande med sång! 
Hälsningar Valentina
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GRUPPERNA OCH KÖRERNA STARTAR IGEN VECKA 2 2019!

Kyrkvilan – spa för själen

Söndag 27/1 i Kyrkvillan kl. 10:00 

Mässa, kyrkkaffe och sedan några  

timmar i tystnad och stillhet till 15.30. 

Lättlunch serveras. Kostnad 50 kr. 

Anmälan till expeditionen senast 21/1
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1a advent söndag 2/12 
11:00 i Norrahammars kyrka  
Adventsgudstjänst  
 
11:00 i Sandseryds kyrka  
Adventsgudstjänst  
 
16:00  i Kyrkvillan  
Adventsgudstjänst 
 
Tisdag 4/12  
08:15 i Norrahammars kyrka  
Morgonmässa 
 
2a advent söndag 9/12 
11:00 i Sandseryds kyrka  
Mässa  
 
18:00  i Norrahammars kyrka  
Musikgudstjänst med Norrahammars musikkår 
 
Måndag 10/12 
18:00  i Norrahammars kyrka 
Lilla pilgrimsmässan 
 
Onsdag 12/12 
19:30  i Kyrkvillan 
Mässa i adventstid 
 
Torsdag 13/12 
18:00 i Norrahammars kyrka 
Luciagudstjänst 
 
3e advent söndag 16/12 
18:00 i Norrahammars kyrka 
Gospelmässa 
 
4e advent söndag 23/12 
10:00 i Kyrkvillan 
Mariamässa 

Julafton 24/12 
11:00  i Norrahammars kyrka 
Samling vid krubban 
 
11:00 i Kyrkvillan 
Levande krubba 
 
15:00 i Sandseryds kyrka 
Julbön 
 
23:30 i Norrahammars kyrka 
Julnattsmässa 
 
Juldagen 25/12 
06:00  i Sandseryds kyrka 
Julotta 
 
Annandag jul 26/12 
11:00  i Norrahammars kyrka 
Gudstjänst 
 
Söndag 30/12 
11:00 i Norrahammars kyrka 
Gudstjänst 
 
Nyårsafton 31/12 
16:00 i Slättenkyrkan 
Ekumenisk nyårsbön 
 
17:00 i Sandseryds kyrka 
Musik vid nyår 
 
Nyårsdagen 1/1 
16:00  i Kyrkvillan 
Nyårsmässa 
 
Trettondagen 6/1 
16:00 i Kyrkvillan 
Julmusikal med julfest

Gudstjänster och sånt  
vid advent, jul och nyår

Varmt Välkommen
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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 7/1. 
Vi drar tre vinnare som vinner var sitt  
presentkort à 150 kr på Nya Musik.  
Lycka till!           /Jari Oikarinen                                                                           

Förra numrets vinnare:
Jenny Berglund
Adam Lech
Anna-Karin Svensson

Finn Fem Fel

Vinnarna presenteras 8/1.
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