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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
Kamrer 036-36 21 01
Församlingshemmets kök  036-36 21 11

Kyrkvillan, Hovslätt 
Barrsätragatan 30 
556 26 Jönköping   036- 31 79 20

Direktnummer, Kyrkvillan
Diakon 036–36 21 73
Kyrkvaktmästare, husmor 036–36 21 75
Barnverksamheten nedre plan  036–36 21 76

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 (för.ledig) 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 Mattias Karlsson 0722-34 79 91 
Församl. assistent Therese Ekvall 0709- 94 47 00 
Kyrkoskrivare Madelaine Krantz 0705-11 21 31

Kyrkvaktmästare
Birgitta Einarsson (Norrahammar) 0700-42 60 15 
Hanna Lindström (Norrahammar) 0730-66 79 48 
Vik. Kristina Magnusson (Sandseryd) 0702-19 90 43
Lovisa Karlsson (Kyrkvillan) 0730-64 70 54

Kyrkogårdsvaktmästare 
Anders Olsson 0705-68 11 62
Simon Rogö 0730-69 50 71 

Kyrkofullmäktiges ordförande
Tommy Gustafsson 0707-79 33 48 

Kyrkorådets ordförande 
Håkan Freidlitz 0730-28 09 14

Innehållsförteckning
2.  Innehåll
3.  Hjärtats sång 
4.  I Backspegeln 
6.  SKUT 
7.  Konfirmation & Välkommen  

8.  I minnenas rum
 Kalendariet
9.  Berthil minns... Tanklocket  
10.  Sandseryd i sommar 
11.  Vägkyrkans höjdpunkter 

12.  Musik i sommarkväll 
13. Lär känna Ulla Culley
14.  Anslagstavlan 
15.  Finn Fem Fel
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Vill du maila till någon personal i församlingen? Gå in på www.svenskakyrkan.se/norrahammar



3

En dikt i pingsttid

// Mattias Karlsson

Hjärtats sång
Kom, helige ande
med helande och kärlek till vår värld
Kom, som varma strömmar
till det som kallt och söndertrasat är

Som ett rop mitt i natten
sjunger hjärtat

Kom, innan det dagas
till de kantstötta och fattiga och små
Kom, till dem som söker
som är vilse utan väg att vandra på

Genom sprickor mot himlen
sjunger hjärtat

Kom ande kom
helig ande i oss
som ett rop mitt i natten
ljuder hjärtats sång
Kom ande kom
var ett ljus inom oss
genom sprickor mot himlen
ljuder hjärtats sång
Kom.

Kom, helige ande
med kraft och hopp och visdom för vår jord
Kom, möt all vår längtan
i rummet mellan tro och vankelmod

Som ett rop mitt i natten
sjunger hjärtat

Kom, till dem som gråter
som bär skuld och skam och ånger i sitt bröst
Kom, kom med din lindring
kom som meningsfulla ögonblick av tröst

Genom sprickor mot himlen
sjunger hjärtat

Kom ande kom
helig ande i oss
som ett rop mitt i natten
ljuder hjärtats sång
Kom ande kom
var ett ljus inom oss
genom sprickor mot himlen
ljuder hjärtats sång
Kom.
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I BACKSPEGELN

Passionsandakt, Huluäng 8/4. Påskvandringar för årskurs 3 genomfördes i Hovslätt och 
Norrahammar 9/4.

Håkan Röstedal berättade om sin vardag som ambulanssjuk-
skötare på föredragsfrukost, Kyrkvillan 9/3.

Påskdagsgudstjänst med doperinran, Norrahammars  
kyrka 21/4.

Glada och förväntansfulla konfirmandtjejer, någonstans mellan 
Gedser och Rostock 13/4.

Semmelvimmel, Norrahammars församlingshem 3/3.

Foto: Mattias Karlsson

Foto: Jan-Erik Ström

Foto: Inger Wärme

Foto: Mulle Andersson

Foto: 
Karin Borg
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I BACKSPEGELN

Norrahammars församling tillhandahöll godishjul och  
tipspromenad på valborg, Hammarvallen 30/4.

Tårtduell på After school. Maja, Meja och Johanna med deras 
bidrag ”Regnbågsträdgården”, Kyrkvillan 8/5.

Kendy och Nicole, våra costaricanska volontärer från 
”Ung i världsvida kyrkan”, tar en selfie, Tabergs topp 28/4.”

Kyrkvaktmästarna Birgitta och Hanna utanför Norrahammars 
kyrka 16/5, laddade inför genrep av två konfirmationer.

Vuxen / barn målar ljuslyktor och hjärtan.

Pilgrimsvandring mellan Sandseryds kyrka och Månsarps kyrka 
annandag påsk 22/4.

Foto: Mattias Karlsson

Foto: Anette Karlsson Foto: Therése Ekvall

Foto: Mattias Karlsson

Foto: Mattias Karlsson

Foto: Therése Ekvall
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SKUT – Svenska kyrkan i utlandet

Där underlaget är stort är verksamheten på många 
sätt väldigt lik den i en församling hemma i Sverige, 
medan man t.ex. på många håll i Latinamerika och 
Afrika får nöja sig med glesa men regelbundna besök 
av präst. I t.ex. Peking ordnas gudstjänst med uppföl-
jande samvaro 1 gång i månaden och då får man låna 
lokal på svenska ambassaden. Totalt har SKUT perso-
nal på 40-talet platser utomlands.

SKUT har som värdegrund att möta människor på sitt 
hemspråk med tro, öppenhet och omsorg. Ambitionen 
är att erbjuda en miljö för personliga möten, där det är 
låga trösklar och högt i tak, dit det kan kännas natur-
ligt att vända sig i olika situationer, särskilt när något 
oväntat händer en i livet. Vi kan bara tänka på tsuna-
mikatastrofen i Thailand för att påminnas om ett kaos, 
där kyrkan på plats kunde erbjuda ovärderligt stöd. 

Vid terrorattentaten i Paris var det naturligt för  
au-pairer och andra att söka sig till tryggheten bland 
landsmän. INew York fanns en församling på plats vid 
terrorattackerna 2001. Men framför allt fyller SKUT 
fortlöpande en stor funktion vid de katastrofer som 
drabbar den enskilde utan att det blir allmänt känt. 
Vid anhörigs plötsliga sjukdom eller dödsfall under en 
utlandsresa kan det vara ovärderligt med besök och 
stöd av präst eller diakoniassistent från hemlandet. 
En ganska stor men okänd grupp som regelmässigt 

behöver själavårdande stöd är svenskar som hamnar i 
fängelse långt från anhöriga och vänner.

Socialt betyder en SKUT-församling mycket för att 
utlandssvenskar har någonstans att gå där man får 
utrymme för att ta del av olika aktiviteter på sitt mo-
dersmål. Utöver att umgås ges tillfälle till detta i guds-
tjänstlivet, sånggrupper, bokcirklar eller att man ser 
på svensk film tillsammans. I denna miljö är det natur-
ligt med träffar för grupper som studenter, au-pairer 
och tillfälligt eller varaktigt utlandsarbetande. 

Kyrkan fyller ett stort behov i familjer, där ena parten 
kommer från Sverige och t.ex. vill främja sina barns 
hemspråk med deltagande i barntimmar o.dyl. Bland 
äldre utlandssvenskar som förlorat sin livskamrat har 
också denna anknytning till hemlandet visat sig vara 
värdefull för välbefinnandet.

På internet www.svenskakyrkan.se/utlandet kan du 
finna mycket information om SKUT och var de har 
verksamhet. Kanske hittar du inspiration till att besöka 
någon av församlingarna, när du semestrar utrikes. 
Deras verksamhet är till större delen beroende av 
gåvor, donationer, julbasarer m.fl. insamlingsaktivite-
ter. Det är skälet till att kollekten i våra kyrkor några 
gånger om året går till SKUT.

// Håkan Freidlitz

SKUT är en del av den världsvida kyrkan med verksamhet i alla världsdelar. In-
tensiteten i verksamheten är naturligtvis nära knuten till hur många svenskar 
som för korta besök eller längre perioder befinner sig i aktuellt område. 

Foto: Magnus Aronson / Ikon
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Välkommen
Välkommen Simon Rogö till oss! 
Simon är anställd sedan mars som kyrkogårdsvaktmästare. Simon hälsas välkommen lördagen den  
13/7 klockan 18.00 under Helgsmålsbönen på Norrahammars kyrkogård. Vi önskar dig välsignelse i  
ditt viktiga uppdrag!

Välkommen Kristina Magnusson till oss!
Kristina är anställd sedan i maj på 50% som kyrkvaktmästare under Sofia Thelanders föräldraledighet. 
Kristina hälsas välkommen söndagen den 30/6 klockan 11.00 i Sandseryds kyrka. Vi önskar dig 
välsignelse i ditt viktiga uppdrag!

Konfirmanderna 2019

I Norrahammars kyrka lördagen den 18/5 konfirmerades dessa (i bokstavsordning):

Sofia Barelds, Acke Bjäss Herling, Emil Carlsson, Thea Cunow, Alice Dahl, Emma Florin, Annie Frösslund, Alina 
Goude, Ebba Hagelin, Noak Halvardsson, Sophie Hemberg, Leona Hoffner, Molly Holm, Linnéa Karlsson Fiallos, 
Ellen Larsson, Viggo Lindblom, Ofelia Lundberg, Leia Nungren, Vera Olsson, Theo Onselius, Sofie Palfeldt, Mimmi 
Parkkila Agnetun, Emma Pettersson, Tilda Rehbäck, Bea Samuelsson, Ellen Sjögren, August Tegvall och Adriana Utbys.

Anställda och unga ledare önskar er allt gott och välkomnar er till återträff på Stenbäcken torsdag 5/9 kl. 18:00.

”Må Guds goda ande vara med dig nu och alltid.”
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Fakta
De första 25 åren ingår gravrätten i begravningsavgiften, därefter kan gravrätten förnyas i 15 år för  
600 kronor. Gravrättsinnehavaren, oftast en släkting, ansvarar för skötseln av graven, men församlingen 
kan sköta den mot en kostnad. Tre planteringar/år: 815 kronor (vår 250, sommar 420, vinter 145) 
Mer information: norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se | Sök närståendes gravplats: gravar.se

Anders planterar i minnenas rum

– Just när penséerna är som allra finast 
och störst, är det dags att plantera om, ler 
kyrkogårdsvaktmästare Anders Olsson, 
som håller kyrkogårdarna i Norrahammar 
och Sandseryd prydliga tillsammans med 
sina kollegor. 

– Isbegoniorna är tåliga, klarar både regn 
och torka. 

Anders beställer årets växter på senhös-
ten. De planteras så att det blir omväxling 
mellan kvarteren. Först sätts penséerna, 
han tycker de småblommiga är finast, men 
helst inte tidigare än att de klarar kalla vår-
nätter.

– Till allhelgonahelgen pryder vi gravarna  
med ljung eller granris-/mosskransar.  De flesta vill ha tre 
planteringar om året, men många har bara sommarblom-
mor eller sköter gravarna själva året om.

Plats för alla
Alla folkbokförda i Sverige som betalar kommunal in-
komstskatt betalar begravningsavgift, som 2019 är 25,3  
öre per intjänad hundralapp. Begravningsavgiften finan- 
sierar bland annat skötsel av begravningsplatsen, kreme- 
ring och gravsättning. Det finns gravplats till alla som  
är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. De fi-
nansieras också av begravningsavgiften.

Bygdens historia och minnenas rum
På kyrkogården i Sandseryd finns gravar från 1800-ta-
let. Norrahammars kyrkogård är drygt 70 år och ovan-
lig med sina många likartade gravstenar; ett minne från 
brukssamhällets tid med dess strävan efter jämlikhet inför 
döden.

Det är vilsamt och ibland lite vemodigt att vandra runt  
på kyrkogården. Den är en del av bygdens historia, ett 
minnenas rum dit de flesta av oss kommer förr eller  
senare. 

Stenarna berättar om människor man älskat, kanske känt 
eller aldrig hört talas om. En del stenar är gamla med 
knappt synliga bokstäver. Andra är nya, blanka med namn 
i guld och bredvid blommorna ligger små minnessaker. 

Man kan välja askgrav med sitt namn graverat på en platta 
eller vila i minneslunden, utan sten.

Men oavsett sista viloplats, ska det vara rofullt och vack-
ert på kyrkogården året om – det ser Anders och hans 
kolleger till.

// Lisbeth Lejon

Kyrkogårdsvaktmästare Anders Olsson vid en av de äldre gravarna utanför Sandse-
ryds kyrka, en kall majdag när penséerna fortfarande är små. Kyrkan har ursprung 
från medeltiden och gravarna runt omkring är placerade i öst-västlig riktning.

Den här tiden på året blommar 
det vackert på kyrkogårdarna, 
penséerna har nyss bytts eller 
byts snart mot röda och vita 
isbegonior som i sällskap med 
silverek håller sig fina långt 
fram på hösten.
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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.

Församlingsexpeditionen är öppen alla  
vardagar kl. 10.00 - 12.00. Tel 036-36 21 00

Kom och läs tidningen i Kyrkvillan, 
Juni: mån-, ons-, tors- och fredag kl. 10 – 12 
och tisdagar kl. 13 – 15. 
Juli: torsdag kl. 10 – 12.  
Fr.o.m 5 augusti samma tider som i juni.

Varmt välkommen till  
Gudstjänster och övriga samlingar

Juni
   
Lördag 8 juni
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst
Norrahammar 15.00 Dopgudstjänst

Söndag 9 juni, pingstdagen
Sandseryd 11.00 Pingstdags- 
  gudstjänst
  Sandseryds  
  kyrkas kör  
  Kyrkkaffe  
  
Måndag 10 juni, annandag pingst
Huluäng 14.30 Eftermiddags- 
  kaffe
Norrahammar 18.00 Pilgrimsmässa
  Samtalsgrupp

Onsdag 12 juni
Norrahammar 10.00 Promenad
 12.00 Middagsbön  
  och  
  sommarlunch
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsvåfflan

Torsdag 13 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

Lördag 15 juni
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst
Norrahammar 18.00 Musik i  
  sommarkväll
    
Söndag 16 juni, heliga trefaldighetsdag
Norrahammar 11.00 Gudstjänst

Vägkyrka i Sandseryd 19 juni till 11 juli.
Andakt i Sandseryds kyrka månd-fred kl. 14.00. 
Vid önskemål även guidning.
Café alla dagar kl. 10.00-18.00 samtidigt pågår ut-
ställningen ”Barbie, serietidningar och klippdockor” 
i Sandseryds församlingshem. Se separat program 
och på hemsidan.

Onsdag 19 juni
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 10.00-12.00 Midsommar- 
  firande i 
  församlings- 
  hemmets  
  trädgård,  
  jordgubbstårta.
 14.00 Andakt
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsvåfflan

Torsdag 20 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 21 juni, midsommarafton
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
  Jordgubbstårta
 14.00 Andakt

Lördag 22 juni, midsommardagen
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 16.00 Friluftsguds- 
  tjänst
  Sandseryds   
  kyrkas kör
  Kyrkkaffe med  
  jordgubbstårta
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Söndag 23 juni, Johannes Döparens dag
Norrahammar 11.00 Mässa
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 18.00 Musik i  
  sommarkväll  
  i kyrkan

Måndag 24 juni
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 14.00 Andakt 

Tisdag 25 juni
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 14.00 Andakt

Onsdag 26 juni
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 14.00 Andakt

Torsdag 27 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 
 16.00 Kvällsvåfflan
 18.00 Musik i  
  sommarkväll
  i församlings- 
  hemmets
  trädgård

Fredag 28 juni
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 14.00 Andakt 

Lördag 29 juni
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 11.00 Dopgudstjänst

Söndag 30 juni, 2:a söndagen e. trefaldighet
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 11.00 Gudstjänst,  
 därefter kyrkkorv
  Familjedag 
  ”Djuren på  
  landet”,
  traktorsafari  
  m.m.
  t.o.m. kl. 16.00

Juli
Måndag 1 juli
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 14.00 Andakt 

Tisdag 2 juli
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
Buss avgår till vägkyrkan från Norrahammars  
församlingshem kl. 13.15 via Slätten-övre Huluäng-
Strömslund och Hovslätts hembygdsgård.
Sandseryd 14.00 Andakt, därefter
  Musik i försam- 
  lingshemmets 
  trädgård
  Sång

Onsdag 3 juli
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 14.00 Andakt

Torsdag 4 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 tiden!      16.00 Kvällsvåfflan
 18.00 Musik i  
  sommarkväll i
  församlings- 
  hemmets  
  trädgård

Fredag 5 juli
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 14.00 Andakt 

Lördag 6 juli
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé

Söndag 7 juli, 3:e söndagen e. trefaldighet
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 11.00 Gudstjänst
      
Måndag 8 juli
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 14.00 Andakt

Tisdag 9 juli
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 14.00 Andakt

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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Onsdag 10 juli
Sandseryd 10.00-18.00 Vägkyrkocafé
 14.00 Andakt
  
Torsdag 11 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 tiden! 16.00 Kvällsvåfflan
 18.00 Vägkyrkan avslutas  
  i kyrkan med
  Musik i  
  sommarkväll
  
Lördag 13 juli
Norrahammars 18.00 Helgsmålsbön
yrkogården  

Söndag 14 juli, 4:e söndagen e. trefaldighet
Kyrkvillan 10.00 Mässa

Onsdag 17 juli
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsvåfflan

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

Lördag 20 juli
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst

Söndag 21 juli, apostladagen
Norrahammar 11.00 Gudstjänst

Onsdag 24 juli
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsvåfflan
Hembygdsgården 19.00 Sommarandakt
Hovslätt

Torsdag 25 juli
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika
 18.00 Musik i  
  sommarkväll

Lördag 27 juli
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst

Söndag 28 juli, 6:e söndagen e. trefaldighet
Norrahammar 11.00 Mässa

Onsdag 31 juli
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsvåfflan

Augusti
Kom och läs tidningen i Kyrkvillan,
Fr o m 5 aug: månd- , ons-, tors- och  
fredag kl. 10-12 och tisdag kl. 13-15 

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

Lördag 3 augusti
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst

Söndag 4 augusti, Kristi förklarings dag
Norrahammar 11.00 Gudstjänst

Onsdag 7 augusti
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsvåfflan

Torsdag 8 augusti
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika
 18.00 Musik i  
  sommarkväll

Lördag 10 augusti
Norrahammars 18.00 Helgsmålsbön
kyrkogården  

Söndag 11 augusti, 8:e söndagen e. trefaldighet
Kyrkvillan 10.00 Gudstjänst

Onsdag 14 augusti
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsvåfflan

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

Lördag 17 augusti
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst
  
Söndag 18 augusti, 9:e söndagen e. trefaldighet
Norrahammar 11.00 Mässa

Onsdag 21 augusti
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsvåfflan

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

Söndag 25 augusti,  
10:e söndagen e. trefaldighet
Kyrkvillan 10.00 Mässa
Norrahammar 18.00 Musik i 
  sommarkväll

Tisdag 27 augusti
Norrahammar 14.00 Vilande nålen 
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans  
  vänner

Onsdag 28 augusti
Smedjegården 15.30 Mässa
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsvåfflan

Torsdag 29 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

September
Söndag 1 september,  
11:e söndagen e. trefaldighet
Norrahammar 11.00 Mässa

Tisdag 3 september
Norrahammar 08.15 Morgonmässa

Onsdag 4 september
Norrahammar 10.00 Promenad
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsmackan

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

Söndag 8 september,  
12:e söndagen e. trefaldighet
Kyrkvillan 10.00 Gudstjänst
  Kyrkkorv
  Aktiviteter i   
  trädgården

Varmt välkomna!
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Berthil minns

Jag har sedan 1993 gjort 17 resor till Kana-
rieöarna. Min fru Inger i Tranemo var drab-
bad av MS vilket gjorde att vi åkte charter ut 
till Teneriffa, det blev 11turer till en svensk 
anläggning för handikappade som heter Vin-
tersol, Los Cristianos. Vi köpte tjänster för 
gymnastik och badhjälp med mera. 

Vi bodde på lite olika hotell. Fick bidrag från 
Landstinget en gång. Då flög jag reguljärt till 
Madrid och inrikes ut till Teneriffa och häl-
sade på henne. Under Ingers sista 6 år i li-
vet blev jag hennes personlige assistent och 
fick resorna till Kanarieön betalda. Den 12:e 
resan till Teneriffa blev Catharinas och min 
vigsel och bröllopsresa. 
Vi har fortsatt att besöka öarna Gran Ca-
naria, Lanzarote och Fuerteventura några 
gångar. 

Nu till överskriften; 
Tanklockens öppningsmekanism varierar på 
olika bilmodeller, och det har blivit många 
olika märken på hyrbilar genom åren. Den 
mest pinsamma situationen var nog den 
första och enda tankningen på sistnämnda ö. 
Jag letade febrilt på vår Peugeot efter en 
öppningsknapp i bilen. Över och under  
instrumentbrädan, i dörren, på nyckeln eller 
i mitt konsollen men hittade inget lämpligt 
ställe att trycka på. Vi skulle lämna bilen 
om någon timme på flygplatsen och den 
måste då vara fulltankad. Ämnade ge mig på  
tanklocket med handgripligt våld men insåg 
skade-risken både på locket och på mig. 
Catharina kan fråga andra människor om allt, 
medan jag försöker att lösa problemet själv. 
Men nu måste jag tanka, flyget väntar inte, 
så jag tänkte fråga killen i kassan, vi stod ju 
på en bensinstation. 

På många bensinställen på öarna finns fort-
farande ”hjälpkillar” som sköter om tank-
ningen ute vid macken men inte här ute på 
landet. Nu stod ingen yngling vid kassan 
utan en bondmora i sina bästa år från byn La 
Oliva. Vad heter tanklock på spanska? Minns 
ej, så jag spelade upp en scen med interna-
tionellt teckenspråk. Jag pekade på bilen, 
skakade på huvudet, pekade på henne och 

//Berthil Johansson

ETT GOTT SKRATT FÖRLÄNGER LIVET

vinkade att hon skulle följa med ut. Vet inte om hon blev rädd 
att bli rånad, det fanns inga fler i butiken. Hon blev väl lugnad av 
att Catharina satt i bilen. Damen förstod mitt problem och gav 
tanklocket en lätt touch på sidan, och det öppnade sig.

Jag såg nog lite häpen ut, så vi började skratta alla tre. Jag 
stängde locket så fick hon än en gång öppna det, nu vågade 
jag inte stänga igen, ifall jag inte klarade av att öppna det. Hon 
berättade säkert detta för sin ”gubbe” på kvällen om den hand-
fallne turisten och båda fick sig säkert ett gott skratt, men det 
bjuder jag på!
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VÄLKOMMEN TILL  
SANDSERYD I SOMMAR
Onsdagen den 19 juni öppnar vägkyr-
kan och kaféet vid Sandseryds kyrka 
för sommaren med andakt, jordgubbs-
tårta, midsommarlekar och utställning 
av Barbiedockor, serietidningar och 
klippdockor.

Vägkyrkan i Sandseryd är tradition sedan mer än tio 
år. Kyrkan är öppen för besök varje dag 19 juni–11 
juli klockan 10–18. Stig in i den svala kyrkan, sitt en 
stund med dina egna tankar och ta sedan några kliv in 
i Sandseryds församlingshem för en kopp kaffe med 
hembakat.

Och inne i det fina församlingshemmet ler du nog 
igenkännande när du bland andra besökare träffar 
Barbie, Bamse, Kalle Anka, Stålmannen och Fredrik 
Modéus, biskopen i Växjö stift. Ja, inte livs levande 
förstås, utan som dockor, i serietidningar – och  
biskopen i form av klippdocka. Alla barn kan få  
biskopen som klippdocka och färglägga kläder som 
används under året. 
 
Barbie firar 60 
Varje år arrangeras en utställning i församlingshemmet 
samtidigt som vägkyrkan och kaféet håller öppet. 
– I år tyckte vi att det passade bra med 60-årsjubile-
rande Barbie. Vi har plockat fram egna Barbiedockor, 
lånat några och tar gärna emot fler, berättar försam-
lingspedagog Anette Karlsson, diakon Marianne Jo-
hansson och församlingsassistent Therése Ekvall, tre 
av dem som nu förbereder inför sommaren.

Barbie, en av världens mest sålda leksak, men också 
omstridd, föddes i USA 9 mars 1959 och kom till 
Sverige några år senare. Under sina 60 år har Barbie 
förändrats till färg, form och på andra sätt för att 
passa in i den aktuella tiden. 
 
Kerstin Ydreborg gör utställningen, som kompletteras 
med serietidningar och klippdockor. 
 
Familjedag 30 juni 
Sista söndagen i juni är alla särskilt välkomna till Sand-
seryd. Dagen inleds med andakt och den som dröjer 
sig kvar i kyrkan kan få prova kyrkorgeln tillsammans 
med organisten Valentina Viktorovitch.

Därefter serveras, nej inte kyrkkaffe, utan kyrkkorv, 
och kaféet är öppet. 
– Vi är ju på landet, så vi har även bjudit in några djur 
och både barn och vuxna kan hänga med på traktor-
safari. Det är kul att åka runt, sittande på höbalar! 
Ansiktsmålning, tipspromenad och lotterier för Värl-
dens barn hör också till. 
 
 
Vägkyrka med visning  
Måndag–fredag är det andakt klockan 14 i Sandse-
ryds kyrka. Om du vill, visar någon av de sommar-
anställda kyrkan.

Tisdagen den 2 juli kan du ta kyrkbussen tillsammans 
med andra för andakt och musik i trädgården, annars 
beställer du kyrktaxi för att besöka kyrkan när du vill 
under öppettiderna.

Programmet för sommaren har du på sidan intill.

Välkomna!

Välkommen till både vägkyrkan och utställningen i  
Sandseryds församlingshem, vi har öppet 19 juni–11 juli,  
hälsar Anette Karlsson, Therése Ekvall och Marianne Johansson.

// Lisbeth Lejon
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Midsommarfirande och invigning
Onsdag 19/6 kl. 10.00 – 12.00
Vi äter jordgubbstårta, klär midsommarstången  
och dansar runt densamma till fiolmusik.

Friluftsgudstjänst i trädgården
Midsommardagen 22/6 kl. 16.00
Sandseryds kyrkas kör sjunger. 
Jordgubbstårta och kaffe.

Familjedag ”Djuren på landet”
Söndag 30/6 kl. 11.00 – 16.00
Vi börjar med gudstjänst med orgelprovning.  
Sedan kyrkkorv, traktorsafari och kaninklappning.

Träffpunkt med underhållning
Tisdag 2/7 kl. 14.00
Andakt i kyrkan. 
Kaffe och musik i församlingshemmets trädgård.

Obs kl. 13:15 Buss från Norrahammars församlingshem 
via Slätten – Övre Huluäng – Strömslund och Hovslätts 
hembygdsgård

Våffelfrossa i trädgården
Torsdag 27/6, 4/7 och 11/7 kl. 16.00

Musik i sommarkväll kl. 18.00
Söndag 23:e juni ”Allt i en slumrande sommarnatt” 
Torsdag 27:e juni ”Folk- och jazzmusik” 
Torsdag 4:e juli ”I Duvemåla hage” 
Torsdag 11:e juli ”Pärlor från romans och operans värld”

Obs se nästa sida för detaljerat musikprogram.

Varje dag kl. 10.00 – 18.00
Kafé och utställning med barbiedockor, serietidningar och klippdockor

Välkommen till Vägkyrkan 
i Sandseryd 19 juni – 11 juli

Detta är några höjdpunkter
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I SOMMARKVÄLLmuSik	   

  

  

  

 

 

Lördag 15 juni, kl. 18.00 
i Norrahammars kyrka
Sommarkonsert med 
NORRAHAMMARS MUSIKKÅR
Dirigent Yngve Nordström 

Söndag 16 juni, kl. 18.00 
i Månsarps kyrka
”I välsignan och fröjd” Folkmusikmässa
Månsarps Kyrkokör, Norrahammar 
- Hovslätts kyrkokör och solister.  
Mart Hallek, fiol, Göran Johansson, viola, 
Malin Parsmo, flöjt,
Anders Gerhardsson, kontrabas
Samuel Johansson, gitarr/harmonium

Söndag 23 juni, kl.18.00
i Sandseryds kyrka
”Allt i en slumrande sommarnatt”
Linnéa Sirborn, sång, 
Sebastian Johansson, orgel/piano

Torsdag 27 juni, kl.18.00  
i Sandseryds församlingshems trädgård
Folk- och jazzmusik 
med småländska duon
Elvira Seger, saxofon och Martin Carlsson, gitarr 

Torsdag 4 juli, kl.18.00 
i Sandseryds kyrka
I Duvemåla hage 
Ellen Bertilsson och Alva Stahl,
sång, piano och flöjtspel

Söndag 7 juli, kl.19.00 
i Månsarps kyrka
Musik från visa, pop och folkmusikgenren
”Magenta” Karin Sandell, Klara Laago, Jonna Yde-
nius. Sång, piano, gitarr, fiol, dragspel och slagverk.

Torsdag 11 juli, kl.18.00 
i Sandseryds kyrka 
Pärlor från romans och operans värld
Pär F Nilsén, baryton
Valentina Viktorovitch, piano/orgel

Torsdag 25 juli, kl.18.00 
i Kyrkvillan, Hovslätt
Musikalafton-höjdpunkter från musikalens 
förtrollade värld
Moa Eklöf (17 år), sång tillsammans med Edward 
Eklöf, orgel/piano och sång, Johanna Eklöf, flöjt och 
sång samt Molly Eklöf (11 år), sång.

Söndag 28 juli, kl.19.00 
i Månsarps kyrka
Klassisk musik med
HOLSTEINISCHES KAMMERORCHESTER
Ungdomsorkester från Tyskland 

Torsdag 8 augusti, kl.18.00  
i Kyrkvillan, Hovslätt
Klassiska mästare möter unga violinister
Vladimir Iourtchik, fiol och Elena Vozniuk, flöjt 
med sina barn Christian (13 år) och Daniel (11 år)
Valentina Viktorovitch, piano/orgel

Söndag 11 augusti, kl.19.00 
i Månsarps kyrka
Psalm, jazz, pop och visa från sommaren
Trio Vi! Noa Edwardsson, klaviatur, 
Maja Björk, sång och Jonatan Solaas, bas

Söndag 25 augusti, kl.18.00 
i Norrahammars kyrka
”This is the day”
KRISTINE KAMMARKÖR
Dirigent Karin Edwardsson
Norrahammars-Hovslätts kyrkokör medverkar
Valentina Viktorovitch, orgel/piano

Varmt Välkommen
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”Jag vill vara till tjänst för  
Gud och min medmänniska”

Ulla, uppvuxen i Jönköping, Vetlanda och Västerås, berät-
tar om en barndom med Frälsningsarméns söndagsskola 
som hennes första erfarenhet av kristendom.

– Jag kommer inte från ett kristet hem, men söndags-
skola gick jag ju i, för det gjorde alla barn. Än i dag kan 
jag minnas hur vi satt i en ring och sjöng ”Jesus älskar alla 
barnen, alla barnen på vår jord…”
Det kändes så förunderligt för mig, att fastän jag knappt 
kände mig själv, så gjorde Jesus det. Och han älskade inte 
bara mig, utan alla barnen på vår jord.

I 20-årsåldern fick Ulla arbete som au pair i Storbritannien. 
Där träffade hon sin blivande make. Efter att ha levt till-
sammans i Sverige i några år flyttade de tillbaka till Stor-
britannien, där hon under 32 år verkade som sjuksköterska 
inom mentalvård. 2002 flyttade de till Sverige igen. Så 
småningom började hon i Norrahammars kyrkliga syför-
ening. 2010 frågade Ingrid Josefsson, dåvarande diakon, 
om hon kunde tänka sig att bli kyrkvärd. Ulla tackade ja.

Vad gör du som kyrkvärd?
- Jag står vid dörren, välkomnar människor och hjälper 

till med diverse göromål. Och så läser jag ju bibeltexter vid 
ambon. I början kändes detta obekvämt, men nu ser jag 
annorlunda på saken, och har vant mig.
Jag minns särskilt en gång när jag hade lagt fram helt fel 
text, vilket jag insåg någonstans mitt i. Sneglade mot An-
ders (Hullfors reds. anm.), men han verkade sitta i andra 
tankar, så jag höll masken och bara fortsatte. Den rätta 
texten var tänkt att utgöra underlag för predikan, så be-
sökarna var nog en smula förvirrade den söndagen.

Vilka egenskaper är viktiga som kyrkvärd?
- Ödmjukhet, närvaro, och en vilja att vara där och 

medverka. Folk märker direkt om man inte känner så.
Jag vill vara till tjänst för Gud och min medmänniska.  
Det är viktigt för en kyrkvärd att utstråla, både nu och i 
framtiden.

Längtar du alltid till kyrkan?
- Oftast i alla fall. Jag föredrar det lilla och lugna sam-

manhanget.

Hur skulle du beskriva Norrahammars församling?
- Tre kyrkor med totalt olika profil. En styrka på ett 

sätt, men då och då känns det spretigt och oklart vilka vi 
är och vad vi gör.

Vad innebär det för dig att vara kristen?
- Att vara kristen för mig innebär att jag har en tro på 

Jesus Kristus och lever med den.
Den medvetenheten fanns där tidigt även om steget mot 
något slags engagemang dröjde. Men Jesus fanns alltid 
där, det var tydligt.
Jag skulle verkligen inte säga att jag alltid har levt efter 
Guds vilja, men om man inte kan erkänna att prövningar 
och förlåtelse ingår i livet, då har man ju missat hela po-
ängen. Då behöver vi inte korset.
Jag funderar mycket på hur Gud vill att jag ska vara, och 
vad som ska komma fram i mig som människa.

Vad har du kommit fram till?
- Att det handlar om tillit och förtröstan. Jag tänker 

så här: Att leva i tro är att leva med människor som finns 
omkring mig först och främst. Att göra det jag kan på nära 
håll, i det lilla, för i de flesta fall betyder det mest av allt. Ett 
besök, en uppmuntran eller bara en liten pratstund.
Man träffar någon som känner sig dålig eller har bekym-
mer. Har jag då tid att stanna upp? Vågar jag göra det? Jag 
vill kunna svara ja på de frågorna och bli någon som är där, 
vandrar med, utan att döma, bara finnas.
Jag tycker också om att träffa unga människor. Man kan 
bli förvånad hur mycket intressant som döljer sig om man 
lyfter lite på locket. Man kan bli förvånad hur mycket 
intressant som döljer sig i dem om man lyfter lite på 
locket.

- Att be tycker jag är den bästa vägen till klarhet, när-
het till Gud och en inre ro. Därför har jag varje morgon en 
enkel andakt där jag tackar och ber för dagen med orden 
”Gud, låt mig tjäna dig i dag!”

Tack Ulla för din tid och ditt delande!

Som gudstjänstbesökare i Norrahammars kyrka är det stor 
chans att den första du möter är kyrkvärden Ulla Culley. Med 
kyrkvärdsbricka på koftan och vänlig blick hälsar hon dig då 
glatt välkommen med psalmbok och agenda. Vem är män-
niskan bakom kyrkvärdsbrickan och den vänliga blicken?

// Mattias Karlsson
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Anslagstavlan

Helgmålsbön

Lördag 13/7 och  
10/8 kl. 18:00

på Norrahammars kyrkogård

Upptaktsdag för 
Kyrkvillans alla  
verksamheter

Söndag 8/9 kl. 10:00
Gudstjänst följt av lättlunch, hoppborg 

och annat skoj i trädgården!

Middagsbön och  

sommarlunch

Onsdag 12/6 kl. 12:00 

i Norrahammars församlingshem

Torsdag 20/6 kl. 12:00 

i Kyrkvillan

Sommarandakt

Onsdag 24/7 kl. 19:00 

i Hovslätts hembygdsgård

Välkommen att sjunga 

med oss i sommarkören!

Vi övar första gången i 

Kyrkvillan Hovslätt  

torsdag 20/6 kl. 19:00–21:00

Vid fyra tillfällen framför vi sedan våra sånger i  

samband med andakt och musik i trädgården:  

25/6, 27/6, 2/7 och 4/7, alltid kl. 13:00

En varmt klingande gemenskap!

Kontakta Valentina 0705-870369 för mer 

 information.

Kvällsvåfflan  
i sommar

Varje onsdag kl. 18:00 juni – augusti
Vi träffas på Stenbäcken, Kyrkogårdsvägen 3 i Norrahammar förutom 26/6, 3/7 och 10/7. De tillfällena är flyttade till Vägkyrkan och  torsdagar (se Vägkyrkans program).

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

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM @SVKNORRAHAMMAR

Våra grupper och körer 

startar igen vecka 35!
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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 8/7. 
Vi drar tre vinnare som vinner var sitt  
presentkort à 150 kr på Nya Musik.  
Lycka till!           /Jari Oikarinen                                                                           

Förra numrets vinnare:
Jenny Berglund
Ann-Sofie Jonsson
Niina Kaipanen

Finn Fem Fel

Vinnarna presenteras 10/7.
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