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Kyrkoskrivare Madelaine Krantz 0705-11 21 31
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Kyrkvaktmästare
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// Ann-Christine Borg, Kyrkoherde

Mässa och ikon 
– långt före moderniteten

3

Det finns gamla kyrkliga ord som an-
vänds i vår moderna tid och i andra 
sammanhang än de kyrkliga, även om 
de fortfarande används inom kyrka och 
kristenhet. Exempel på sådana ord är 
både mässa och ikon. 

Vi går på mässa på Elmia och vi går på 
mässa i kyrkan. Mässan på Elmia varierar 
mellan olika teman och utställare som vill 
sända med dig någonting hem. Mässan i 
kyrkan brukar vi kalla för den fullständiga 
gudstjänsten, det vill säga att då firar vi 
också nattvard. Mässan som är central 
i den kristna gudstjänsten hänför sig 
till brödsbrytelsen efter Jesu sista mål-
tid tillsammans med lärjungarna. Ännu 
idag är Kristus fullständigt närvarande 
(= anamnesis) i bröd och vin och vårt 
svenska ord för detta är åminnelse. Vi 
känner igen instiftelseorden till mässan 
”Gör detta till min åminnelse”.

Ordet mässa kommer från latinets missa 
som betyder utsändning. Verbet mitto 
har betydelsen skicka och sända iväg. 
Från mässan sänds alltså gudstjänstdel-
tagarna ut i vardagen efter att ha fått ta 
emot ny kraft och glädje i gudsmötet.

Det andra ordet, ikon, som kommer från 
grekiskan betyder bild. Detta gamla ord 
används också flitigt i den moderna var-
dagen och kan ha flera betydelser såsom 
idol/förebild eller som bild i datavärlden. 
I datavärlden är ikon en datateknisk term 
som visar sig som en liten bild på skär-
men. Vi kan alltså kalla den symbol eller 
bild. Just bild, eller rättare helig bild är 
den kristna betydelsen av ikon, som även 
brukar kallas för ett fönster mot himlen. 

Kanhända var det detta kyrkliga fönster som inspirerat 
till benämningen Windows inom datavärlden? – Ett 
fönster mot omvärlden?

En bland många ikoner är Vänskapens ikon. I denna ser vi 
Kristus som vandrar med armen runt axeln på en gam-
mal egyptisk abbot. Abboten står som symbol för alla 
trötta som står med händerna fulla av ansvar. De som 
sliter i sitt arbete och i hemmet med olika uppgifter 
och utmaningar. Kristus visar, i ikonen, att vi inte är en-
samma eftersom Kristus vandrar vid vår sida och delar 
våra liv i glädjen såväl som i sorgen. Vänskapens ikon vill 
också förmedla och påminna oss om att vi ibland be-
höver dra oss tillbaka från världen för att vara i bön och 
gemenskap med Gud själv, alltså med Kristus.

Kristus lägger armen om en vän. Du är den vännen!

Ann-Christine funderar
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En eftermiddag i Vägkyrkan
Foto: Mattias Karlsson
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Namn: Cornelia Andersson
Ålder: 17
Program och skola: Estetik och media på Per Brahe
Hobby: Fotografera, filma, vara kreativ
Antal somrar i Vägkyrkan: 2
Favoritkaka i Vägkyrkan: Min banankaka

Namn: Amanda Sparf
Ålder: 17
Program och skola: Musik på Per Brahe
Hobby: Musik och hänga med kompisar
Antal somrar i Vägkyrkan: 1
Favoritkaka i Vägkyrkan: Ryttarkaka  
(kladdkaka med kokos)

Namn: Hilda Gissy
Ålder: 17
Program och skola: Ekonomi på Sanda
Hobby: Umgås med kompisar och sova
Antal somrar i Vägkyrkan: 1
Favoritkaka i Vägkyrkan: Biskvi

Vägkyrkan 2019  
minns vi med glädje och värme
Kaka och kaffedoftande gemenskap i sol och regn, varvat med ljuvliga sommarkvällar med musik under såväl 
tält- som kyrktak lever nu i våra minnen och sinnen. Hur var det att jobba som cafépersonel i Vägkyrkan då?
Jag träffade Cornelia, Amanda och Hilda.

Berätta om en vanlig dag i vägkyrkan.
Hilda - Om man har öppningen så börjar man vid nio 
med att förbereda i köket, plocka fram dynor och 
sånt. Sedan ser dagarna väldigt olika ut beroende på 
vad som händer och om det kommer mycket folk eller 
inte. Som mest hade vi 190 besökare (söndag 30/6 
med djuren på landet) och som minst 24 besökare 
(tisdag 25/6). Lugna dagar har vi passat på att baka 
bröd och kakor så det alltid finns hemma.
Måndag - fredag har vi turats om att ha andakt i  
kyrkan. För mig var det nytt, men nu efter att ha haft 
sju stycken så känner jag mig bekväm med det.
Amanda - Jag tycker att det är väldigt kul att hålla 
andakt, särskilt när man får spela piano med Cornelia. 
Då spelar jag ackord och hon melodi.
Cornelia - På kvällen plockar vi in alltihop igen och 
städar. Sen åker man hem.

Varför ska man besöka vägkyrkan?
Hilda - Det är mysigt här, och de som kommer hit är 
glada.
Cornelia - Det är väldigt trevligt att vara här.
Amanda - Precis. Det är gott fika, goda människor och 
Jesus!

Vad har varit det bästa med det här  
sommarjobbet?
Cornelia - Att det är så nära (sommarhus i  
Sandseryd), att jag har fått öva på att baka och  
att jag har fått träffa många människor.

Amanda - Tyvärr har inte jag haft så nära  
(Kaxholmen). Det bästa har varit att sommarjobba 
med Cornelia.
Hilda - Sköna jobbarkompisar och att man har fått 
pröva sig fram och hitta på nya recept, till exempel 
olika fyllningar i biskvierna. Blåbär/lime, Hallon/lime, 
Hallon/kardemumma.

Vad har ni lärt er i sommar?
Cornelia - Jag kan fortfarande inte baka, till exempel 
så hade jag inte locket på mixern när jag skulle göra 
bulldeg. Hela köket blev kladdigt! Men jag kan grädda 
våfflor och leka med barn.
Amanda - Jag har tappat minst 15 koppar i golvet, 
och tydligen inte lärt mig något av det för jag tappade 
två till alldeles nyss.
Man lär sig att vara uppmärksam faktiskt. I sommar 
har det varit läckage både här och där, även  
strömavbrott och skogsbrand.
Hilda - En sak jag har lärt mig i sommar är att det kan 
vara smidigt och roligt att hjälpa till.

// Mattias Karlsson, text och foto
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Karin Borg om trainee-tiden

Varför sökte du till trainee i Norrahammars för-
samling? Jag gick Kyrkans grundkurs på St Sigfrids 
folkhögskola och läste då tillsammans med de som var 
traineer i Växjö pastorat under förra året. Vi träffades 
varje månad och jag fick höra om deras erfarenheter 
och tänkte att detta kanske är något jag vill testa. 
Innan dess hade jag inte tänkt tanken men den ge-
menskapen väckte nyfikenhet. 
 
För ett år sedan, vilka förväntningar  
hade du på trainee-året? 
Jag ville se sådant som man inte alltid ser som för-
samlingsbo eller ideell. Se församlingens bredd och 
få ett helhetsperspektiv av vad det innebär att vara 
församling och kyrka.  
 
Vilka arbetsuppgifter och uppdrag har ingått?
Allt möjligt! Jag har under perioder fått vara med i 
olika grupper så som barnkörer, barngrupper, Kyrkvil-
lans vänner, Kreativt Café och konfirmandundervis-
ningen. Dessutom har jag fått se hur det är att jobba 
på kyrkogården, expeditionen och inom flera av kyr-

Trainee är en möjlighet för personer mellan 18 och 25 år att prova på att arbeta i 
Svenska kyrkan i tio månader. Det här är en del av Växjö stifts rekryteringsstra-
tegi, och 2018 kom den första kullen trainees ut på praktik i olika församlingar i 
Växjö stift. Vi hade privilegiet att ha hos oss Karin Borg.

kans andra professioner. Under våren fick jag vara en av 
handledarna till Nicole och Kendy som var stipendiater 
genom Ung i världsvida kyrkan. Det var väldigt roligt 
och något som blev lite extra under min tid som för-
samlingspraktikant. 
 
Finns det någon händelse som var extra intressant, 
spännande, lärorik, skoj?
Studiebesöken hos sjukhuskyrkan och hos häktespräs-
ten uppskattade jag väldigt mycket! Det var verkligen 
intressant! Det var också roligt och kändes menings-
fullt med de ideellas fest som hölls under våren. 

Vilken tid på kyrkoåret har varit mest  
givande för dig att vara i tjänst?
Jag skulle inte säga att någon tid under året har varit 
mer givande än någon annan. Det är klart att det är 
mer intensivt under exempelvis advent samt mel-
lan påsk och pingst (då vi hade konfirmationer) men 
jag skulle inte uttrycka det som att den tiden var mer 
givande. 

Bästa boken: Under vintergatans alla stjärnor  
av Camilla Davidsson (och uppföljarna) 

Bästa filmen: Det här med filmer är inte min 
starkaste sida… men en bra serie är Grey’s  
Anatomy. Bästa filmmusik däremot är helt klart  
från Jurassic park!

Bästa kyrkfikat: Det mesta fikat. BOBs  
apelsinsaft är väldigt god faktiskt men jag  
dricker lika gärna te. 

Bästa psalmen: Det finns alldeles för många  
fina för att välja en. Väljer jag en idag hinner jag 
ändra mig tills imorgon!

Bästa kristna högtiden: PåskAvtackningen 2a juni.

På personalresa i 
Wittenberg 9:e sep.

På Hela människan 
6:e april.

Med Kendy på pilgrimsvandring 
vid Åsasjön 22:a april.

Som värdshusvärd 
18:e dec.
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Vad har du tyckt om träffarna med andra traine-
er? (Utbyte av erfarenheter, stöttning, resa till Köpenhamn 
etc.) Traineeträffarna har varit jättetrevliga! Första 
gången vi träffades kändes det som att vi alla kände 
varandra sedan tidigare och hade en återträtt. Väldigt 
härlig känsla! Eftersom jag läste Kyrkans grundkurs 
ett år tidigare träffade jag inte de andra lika ofta som 
de träffade varandra men när vi väl träffades var det 
supertrevligt! Det är ett bra initiativ av stiftet och jag 
tycker även att de ansvariga på stiftet är väldigt in-
satta och stöttande. 

Du har dessutom haft samtal med din handledare  
Jin ca en gång per vecka. Hur har det varit?
Det har varit väldigt skönt att ha den tiden avsatt, 
speciellt då vi inte alltid har träffats så mycket utöver 
den stunden. Jag tycker det är betydelsefullt att ha en
handledare som står upp för sin trainee och som man 
har möjlighet att diskutera sina erfarenheter med. Jag 

kunde inte önskat mig en bättre handledare! 
Anser du att du har fått en god  
överblick och insyn i församlingen?
Absolut, jag vet mer än ni tror…
 
Blev trainee-året som du tänkte dig?
Jag ville se hela församlingens arbete och det upple-
ver jag att jag har fått. 
 
Vad har varit bra, och vad har varit mindre bra?
Jag känner verkligen att jag genom att inte endast 
följa min handledare har fått möjlighet att se försam-
lingens bredd och det tycker jag har varit väldigt bra. 
Enligt min uppfattning är det inte så det har fungerat 
med församlingens tidigare församlingspraktikanter 
(som inte varit med i trainee-satsningen). Ibland kan 
det då vara svårt att få tiden att räcka till allt man vill 
och förväntas vara med på. 
 
Nästa steg för dig i livet är lärarstudier i Uppsala. 
Tror du att dina erfarenheter och lärdomar från 
trainee-året kommer att hjälpa dig i den utma-
ningen på något sätt?
Mycket möjligt. Jag vet inte på vilket sätt men alla de 
erfarenheter jag har med mig bidrar ju till hur jag han-
terar de situationer och möten jag hamnar i. 

Vill du rekommendera andra ungdomar  
att göra ett trainee-år?
Ja det är klart, det har varit ett lärorikt år!
Något mer du vill dela?
Tack för denna tid, ta hand om er!

Tack och Välkommen
Tack Britta Johannesson för långt och troget kyrkvärdskap i Norrahammars församling! 
Med hjärta, värme och humor har du varit en uppskattad person att möta i entrén till kyrkan. Vi ser 
fram emot fortsatta insatser i Norrahammar-Hovslätts kyrkokör. Avtackning sker i Kyrkvillan i samband 
med Ro för själen söndag 22/9.  

Tack Jin Berglund Grennhag för den kunskap, energi och idérikedom som du bidrog med 
under två år som komminister i Norrahammars församling! Vi önskar dig Guds ledning och välsignelse 
i ditt nya uppdrag som präst i Gränna Visingsö pastorat. Avtackning sker i Kyrkvillan i samband med Ro 
för själen söndag 22/9. 

Tack Karin Borg för din hjälpsamma hand och vaksamma blick under ditt år som trainee hos oss! 
Karin har nu flyttat till Uppsala för studier till lärare. All lycka och välsignelse till dig, och kom ihåg att  
komma på besök då och då. Läs intervju med Karin på föregående sida.

Välkommen Ann Forsling! Under ett år vikarierar Ann som församlingsassistent för Emma  
Jonsson som är föräldraledig. Ann kommer närmast från arbete som fritidspedagog i Huskvarna, och har nu 
siktet inställt på att bli församlingspedagog i Svenska kyrkan. Denna utbildning påbörjar hon i kombination 
med tjänst hos oss. Vi bekantar oss närmare med Ann i nästa nummer.

Välkommen Emma Sjögren! Emma är vår nya trainee. Vi känner Emma sedan tidigare. I flera år 
har hon varit en uppskattad ledare i olika barn- och ungdomsgrupper samt kyrkvärd. Under traineeåret läser 
hon även kyrkans grundkurs. Vi bekantar oss närmare med Emma i nästa nummer.

// Mattias Karlsson, text och foto

Till Karin 
2 juni 2019  
Dagen är kommen, snart ska Karin sluta. 
Redan vi saknar hennes sköna person. 
Snäll, go och rolig, mer än bara vemsomhelst. 
O kom, låt oss planera, och henne gratulera, 
för nu ska hon studera, bli Uppsalabo! 
  
Karin är gången, Kyrkvillan i tårar. 
Oj vad vi uppskattat din hjälpsamma hand. 
Nu och för alltid, har du plats här i vårt hus. 
Du kommer väl tillbaka? 
Visst kommer du tillbaka? 
Ja - hon kommer tillbaka som viiise man! 
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Laddade för höstens lasagner

Inger Jungnell, Hilja Dahlström, Gullan Persson, Mari-
anne Johansson och Maria Aspång är med i matlaget 
som serverar frukost och lunch på Hela Människan på 
Tändsticksområdet i Jönköping fyra lördagar om året. 
 
När vi samlas i Kyrkvillan för att planera hösten, pratar 
vi också om varför vi ser fram emot de där lördags-
timmarna på Hela Människan. Förutom det viktigaste, 
att servera god mat, så känns det gott med uppskatt-
ningen och vänligheten från gästerna. 
 
– Och vi har ju så roligt medan vi lagar maten! Det blir 
många skratt och fina möten. 
 
Det är runt 15 år sedan kyrkorådet sa ja till förslaget 
att helgserveringen skulle ingå i församlingens diakoni 
och omsorg. Vi delar på helgerna med de flesta för-
samlingar i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner. 
Några ur församlingen är även volontärer på akutbo-
endet.

De utsattas svåraste tid 
Hela Människan har helgöppet 1 september – 31 
maj, det vill säga 36 helger då församlingarna bjuder 
på maten. På vardagarna serveras frukost och lunch 
för en billig peng av kocken Anders, som komponerar 
näringsriktiga menyer, bland annat med livsmedel som 
restauranger skänker.  

Vad betyder det ideella arbetet? 
– Det har alltid varit grunden för vårt arbete, berättar 
Gunnar Dahlqvist, verksamhetschef för Hela Männis-
kan i Jönköping. Att vi gör något viktigt utan inbland-
ning av pengar skapar en trovärdighet för kyrkan. När 
vi nu dessutom får olika former av ekonomiska anslag 
från kommun och andra, så möjliggör de ideella insat-
serna att vi kan hjälpa fler för den pengen. 
 
Varför är det viktigt att hålla öppet även helger? 
– Helger och kvällar är de ensammas och utsattas 
svåraste tid. 
 
Behovet av volontärer till akutboendet, som har öppet 
året om, är stort. 
– Just nu får vi istället använda personal till många 
nätter, vilket inte skulle behövas. 

Vill du bli volontär? 
På webbplatsen helamanniskan.se/jonkoping får du 
veta mer om Hela Människans olika verksamheter.

Är du intresserad av att vara med i matlaget?  
Kontakta diakon Marianne Johansson, 036-36 21 
73 eller marianne.s.johansson@svenskakyrkan.se

Inger Jungnell, Hilja Dahlström, Gullan Persson, Marianne Johansson och Maria Aspång gör smarriga 
smörgåsar och läcker lasagne fyra gånger om året på Hela Människan i Jönköping.

”Vi får mycket uppskattning, vi gör nytta för utsatta personer och vi känner 
samtidigt tacksamhet över vår egen situation, som är så annorlunda mot  
gästernas.”

// Lisbeth Lejon, text och foto
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Hänt sen sist

Therése och Julia invigde Vägkyrkan med 
dans runt midsommarstången 19/6.

Småländska duon spelade jazz och folkmusik 
i Sandseryds trädgård 27/6.

Kyrkogårdsvaktmästare Simon Rogö med flickvän och familj, 
helgmålsbön på Norrahammars kyrkogård 13/7.

Bröderna Iourtchik 8/8.

Linnéa Sirborn och Sebastian Johansson 
i ”Allt i en slumrande sommarnatt” 23/6.

Till haaaaavs! Valentina Viktorovitch
och Pär F Nilsén 11/7.

Cykelhjältar i cykelhjälmar, efter mässa i Kyrkvillan 14/7.

Vivo- och Allegro-tjejer uppe i Kristine kyrkas klocktorn  
under barnkördagar 20/8.
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Berthil minns

Landet vid sidan om

//Berthil Johansson, text och foto

Alltid spännande att uppleva ett lands uppvaknande till 
turistland. Jag fick en möjlighet att besöka Albanien, ett 
halvår innan Apollo började med sina resor från Sverige, till 
”landet vid sidan om” som Albanien ibland kallas. Spanien, 
Italien för att inte glömma Grekland har hanterat masstu-
rismen i minst 150 år, medan Albanien är en nykomling på 
marknaden. Det var ett slutet land under 40 år med Enver 
Hoxha:s diktatoriska ledning. Nu ville den nyvalde premi-
ärministern Edi Rama öppna upp för utländska gäster. 

Vi fick se 5 av de 12 provinserna som landet är indelat i, 
under de 15 dagar som besöket varade. Nära till Italien 
och i söder Grekland med hela Balkan i ryggen ligger Al-
banien vid Adriatiska och Joniska havets blåa vatten. I den 
gamla huvudstaden Dürres var vårt första hotell placerat. 
En fördel är att bo vid havet, än i den mera torra Tirana. 
Bussen tog oss söderut mot staden Vlora och över bergen 
till Saranda och Unesco-klassade världsarvet Butrint, vid 
Vivarisundet mot gränsen till Grekland. Även ”stenstaden” 
Gjirokaster vid floden Drinas dalgång är sevärd, liksom den 
50 m. djupa mineral-vattenkällan, Blue eye, Blå ögat (Syri 
i Kaltër på albanska) som ligger mitt ute i ingenstans.

Efter dessa besök kom vi tillbaka till ”vår” stad igen Dürres. 
En förmiddag gick bussen mot stadens centrum, med 
rundvandring i den stora antika amfibieteatern. Lokalgui-
den påpekade strängt att bussen går tillbaka vid 14-ti-
den, den som missar den tiden får själv ta taxi, ½ milen 
tillbaka till hotellet. Hon uppskattade priset till 1000 lei 
c:a 70 s.kr. för den resan. Givetvis såg jag min chans till 
egna strövtåg i det 26 gradiga septembervädret. Det blev 
en skaldjurspizza med en kall öl (den lättaste de hade) vid 
strandpromenaden. Albanien är ett av få länder som inte 
har en Mc Donalds, om man inte räknar Kolonat i Tirana. 
I fjärran såg jag vår blåa buss stå vid Hamntorget, men 
det tog en stund innan den började rulla iväg mot hotellet. 

Att uppleva en stads folkliv gör man bäst med att sitta 
still och registrera omgivningen. En erfarenhet jag gjorde 
redan 1963 i Hamburg. Därför satte jag mig nu vid stads-
brunnen i Dürres och lät staden vakna till efter siestan. Jag 
fick hjälpa 2 vandringsjäntor från Schweiz att på kartan 
hitta vägen till stadens vandrarhem. En farmor (mormor) 
kom fram med barnbarnet till brunnskanten, medan grab-
ben energiskt slickade på sin strutglass. Vi ställde upp kil-
len på kanten för fotografering till hans förvåning. 

Timmarna gick och det kändes bäst att åka tillbaks till 
hotellet på andra sidan viken, för att inte missa midda-
gen. Taxistationen hade jag spanat in, så det var bara att 
knacka på rutan på främsta bilen och väcka upp den gamle 
chauffören. Hade förberett med hotellets visitkort och en 
1000 lei sedel. Han fattade min begäran och jag upptäcke 
snart att han visste åt vilket håll ”mitt” hotell låg. Väl fram-
me var han kvickt ur bilen och öppnade min dörr samt tog 
min hand och bockade. Förstod att 70 s.kr. var för mycket 
för den resan, men han behövde nog pengarna! 

Jag hann bara in på hotellrummet innan guiden ringde mig 
och var butter, varför sa jag inte till att jag inte skulle åka 
med tillbaka, undrade hon. Jag förklarade att hennes di-
rektiv var; att kom man inte i tid till bussen, så gällde taxi. 
På middagen beklagade jag att medresenärerna fick vänta 
på avfärd från city men alla höll med att det var OK som 
jag gjorde och Berthil brukar klara sig, sa de! 
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Ledarskolan på Gotland 12 – 15 augusti

//Anette Karlsson
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Måndagen den 12 augusti åkte ett gäng på 22 perso-
ner iväg på en fyra dagars resa till Gotland. Det var unga 
ledare från Norrahammar och Månsarps församlingar till-
sammans med några anställda. I Oskarshamn steg vi på 
färjan som tog oss till Visby på tre timmar.

I Visby hämtade vi ut våra cyklar och cyklade till Gus-
tavsvik 3 km norr om Visby. Vi cyklade utmed havet och 
bodde sedan i fyra stugor på campingen. För en del av oss 
var det ett är kärt återseende att komma tillbaka hit, där 
vi varit tidigare med unga ledare.

Den första dagen hade vi lite övningar för att lära känna 
varandra i gruppen, åt middag i restaurangen på Gustavs-
vik och hade aftonbön vid havet vid solnedgången. 

Efter frukost och morgonbön tisdagen den 13 augusti 
hade vi ledarskola med bibelstudium och värderingsöv-
ningar. Efter en god lunch i Visby träffades vi i Almedalen 
för GPS-tävling. Vi tävlade i grupper, letade upp kontroller 
och svarade på frågor. Ett bra sätt att lära känna Gotland. 
Under onsdagen den 14 augusti var vi på middagsbön i 
domkyrkan och på eftermiddagen hade vi förmånen att 

träffa biskop Thomas Petersson i biskopsgården. Han 
berättade om sitt uppdrag som biskop i Visby stift och 
han är också ansvarig för Svenska kyrkans församlingar i 
utlandet. En utlandsförsamling som många av oss har be-
sökt är Viktoriaförsamlingen i Berlin. På kvällen firade vi en 
pilgrimsmässa till musik av havets vindar och en sol som 
sakta gick ned vid horisonten.

Torsdagen den 15 augusti städade vi våra stugor och ett 
lektionspass utomhus på gräsmattan avslutade vår vis-
telse i Gustavsvik. Vi cyklade sedan tillbaka till Visby för 
att lämna tillbaka våra hyrcyklar som vi haft i fyra dagar. 
Under eftermiddagen fick alla lite fritid i Visby innan det 
var dags att åka färjan tillbaka till Oskarshamn och sedan 
buss hemåt.

Fina dagar med god gemenskap, sol och bad, studiebesök 
hos biskopen, ledarskola, cykling, mässa, sång, lekar och 
god mat. En innehållsrik och god uppstart på terminen 
och kul att kunna samverka mellan församlingarna. Det 
blir fler träffar framöver på hemmaplan för de unga le-
darna i våra församlingar!

Annie och Alina Emil och Acke
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Grupper i hösten 2019
BARN OCH UNGDOM I NORRAHAMMAR

After school (åk 3 – 7) måndagar kl.14:00 – 16:30
Tonår (åk 7 och uppåt) måndagar kl.18:00 – 20:00
Babyrytmik (2 – 8 månader) tisdagar kl.13:00 – 15:00 start v 38 obs anmälan
Nyhet! Dramagrupp (åk F – 3)  tisdagar kl.16:00 – 17:00 start v 38
Before choir  onsdagar kl. 13:00 – 15:30
Konfirmand (åk 8) torsdagar kl.16:30 – 18:00, drop in från 15:30

BARN OCH UNGDOM I HOVSLÄTT

Babyrytmik (2 – 8 mån) onsdagar kl.09:00 – 10:30 start v 38 obs anmälan
Småbarnsrytmik (9 – 24 mån) onsdagar kl.10:30 – 12:00 start v 38 obs anmälan
After school (åk 1 – 3) onsdagar kl.13:30 – 15:30
Juniorer (åk 4 – 6) onsdagar kl.15:30 – 18:00
Kyrkans öppna förskola (0 – 5 år) fredagar kl.09:00 – 12:00
KV-ungdom (åk 7 och uppåt) fredagar kl.18:00 – 22:00 start v 37

MÖTESPLATSER I NORRAHAMMAR
Skaparglädje måndagar jämna veckor kl.15 - 17
Samtalsgrupp efter pilgrimsmässa, kl.18:00 16/9, 21/10, 25/11 och 9/12
Vilande nålen tisdagar ojämna veckor kl.14 – 15:30
Vandrargrupp onsdagar jämna veckor kl.10:00
Lunchmusik med baguette onsdagar jämna veckor kl.12:00
Kvällsmackan på Stenbäcken  första onsdagen i månaden kl.18-20
Drop-in fika torsdagar kl.10:00 – 12:00

MÖTESPLATSER I HOVSLÄTT
Kom och läs tidningen             måndag, onsdag, torsdag och fredag kl.10:00– 12:00 
 tisdagar kl.13:00 – 15:00.
Kyrkvillans vänner tisdagar ojämna veckor kl.14-16
Kreativt café tisdagar jämna veckor kl.13-16
Drop-in fika torsdagar kl.10:00 – 12:00
Bön och lunch torsdagar kl.12:00 26/9, 24/10, 21/11 och 19/12

KÖRER I NORRAHAMMARS FÖRSAMLING
Allegro (9 – 13 år) onsdagar kl.15:30 – 16:30
Vivo (4 – 9 år) onsdagar kl.16:30 – 17:30
Norrahammar gospel onsdagar kl.19:00 – 21:00
Norrahammar-Hovslätts kyrkokör torsdagar kl.18:45 – 21:00
Sandseryds kyrkas kör torsdagar kl.19:00 – 21:00
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Södra vätterbygdens konstrunda

Birgits konstnärskap under 45 års tid

”Jag och min mamma” Pastell 2018
”Självporträtt” Pastell 2018

Under Södra vätterbygdens konstrunda visar Birgit sina 
bilder i olika tekniker och motiv från 70-tal till nutid i 
Sandseryds prästgård, församlingshemmet.

På Kulturhuset, Tändsticksområdet, 
ställer 120 konstnärer och konsthantverkare ut var sin bild.
Öppnar fredag 6/9 kl.11:00–20:00 med invigning kl.18:00, 
har sedan öppet 7-8/9 kl.11:00 – 17:00.
Konstnärernas ateljéer och utställningslokaler håller öppet 
7-8/9 kl.11:00-17:00.

Välkomna!
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Anslagstavlan
Ro för själen

Söndag 22/9 

kl. 18:00 i Kyrkvillan

Avtackning av komminister 
Jin Berglund Grennhag och kyrkvärd 

Britta Johannesson.  
Te och tilltugg från kl. 17:00

 Onsdagsmys i Kyrkvillan 2/10 kl. 17:00 

Fredagsmys i Sandseryds församlingshem 

4/10 kl. 17:00
Mat och gemenskap för familj

Upptaktsdag för Kyrkvillan

Söndag 8/9 kl. 10:00 – 13:00 

Vi kickar igång hösten med friluftsgudstjänst,  

korvgrillning, hoppborg, sumobrottning och tipspromenad.

För gammal som ung!

Frukost och föredrag  

i Kyrkvillan

Lördag 16/11 kl. 08:30 – 10:30 

Lyxig frukost och intressant gäst! Kostnad 50 kr.

Anmälan på 036 – 36 21 00 senast 1/11.

Lunchmusik med baguette 

Norrahammars kyrka

Onsdagar jämna veckor kl. 12:00 

4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11 och 27/11

Välkommen! Baguette 30 kr.

Skördemässa   
och skördefest

Söndag 13/10 kl. 11:00  
i Sandseryds kyrka och församlingshem

Sandseryds kyrkas kör sjunger.
Kyrklunch äts. Lotteri hålls.

Minnesgudstjänst

Söndag 3/11 kl. 16:00  
i Norrahammars kyrka

Norrahammar-Hovslätts kyrkokör

Ljuständning under stilla orgelmusik från kl. 15:30.

Bön och lunch 
i Kyrkvillan

Kl. 12:00 torsdag  
26/9, 24/10, 21/11 och 19/12

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

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM @SVKNORRAHAMMAR

Allhelgona

Lördag 2/11 kl. 16:00
på Norrahammars kyrkogård

Andakt i allhelgonatid
Körsång

Sandseryds kyrka (i vapenhuset)

Kaffeservering 1/11 15-18 och 2/11 12-17

Diakon och/eller präst närvarar.

Norrahammars kyrkogård  
(vid klockstapeln)

Kaffe och korv 1/11 13-18
Diakon och/eller präst närvarar 16 – 18.

Kaffe 2/11 13-16
Diakon och/eller präst närvarar.
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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:
Reidun Samuelsson
Rita Wall
Trang Vuong
Boel Östlund

Finn Fem Fel

Vinnarna presenteras 1/10.
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