
kyrkobladet 4/2019
En hälsning från Svenska kyrkan i Norrahammar, Hovslätt och Sandseryd



2

KYRKOBLADET - en hälsning från Svenska kyrkan i Norrahammar, Hovslätt och Sandseryd
Ansvarig utgivare: Ann-Christine Borg. Redaktion: Ann-Christine Borg,  

Inger Gustafsson, Berthil Johansson, Jari Oikarinen, Lisbeth Lejon och Mattias Karlsson.

Foto framsida: ”Färdigklädd julgran” baksida: ”Dörr” (Foto: Berthil Johansson)

Bilder till Kyrkobladet tas gärna emot. Skicka till norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se
Nästa Kyrkoblad kommer vecka 10

Tryckning och layout:

Falkenberg

2

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

Mobiltelefon/Hemtelefon
Kyrkoherde Ann-Christine Borg 0725-19 04 92
Komminister Andreas Gunnmo 0705-97 66 04
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
Vik. Församl. assistent Ann Forsling 0730-24 03 79 
Församl. assistent Mattias Karlsson 0722-34 79 91 
Församl. pedagog Therese Ekvall 0709-94 47 00 
Kyrkoskrivare Madelaine Krantz 0705-11 21 31

Kyrkvaktmästare
Hanna Lindström (Norrahammar) 0730-66 79 48 
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.  Ann-Christine funderar 
4.  Det susar genom
 livets strid
5. Bön 
6.  Ann möter alla åldrar 

7.  Lunchmusik 
 Tack 
8.  Hänt sen sist
9.  Hänt sen sist, forts 
10.  Tallnäs - Växjö stiftsgård 
11.  Tallnäs, forts 

12.  Advent och jul i
 församlingen 
13. Anslagstavlan
14.  ACT - vad är det? 
15.  Finn Fem Fel

2

Vill du maila till någon personal i församlingen? Gå in på www.svenskakyrkan.se/norrahammar



3

// Ann-Christine Borg, Kyrkoherde

Advent och Betlehemsstjärna  
– långt före moderniteten

3

När höstmörkret lagt sig tungt över hus och hem 
längtar vi efter ljus. I fönstren tänds ljusstakar, 
en efter en, och plötsligt är det Advent. Vi minns 
kanske tidigare adventstider från vår barndom och 
kanske också från ett annat land eftersom advent 
firas i hela den kristna världen.

Advent
I folkmun har ordet advent fått betydelsen väntan. 
I fyra veckor före jul väntar vi på julfirandet med 
julmat, julklappar och det lilla Jesusbarnet. Men 
advent som är ett mycket gammalt ord har egent-
ligen en annan betydelse även om vi också väntar 
på julen.

Advent härstammar från latinets adventus (Domini) 
och betyder ankomst (Herrens), alltså Herrens an-
komst. Vi kan också dela på ordet och då betyder ad 
(till) och venio (kommande). ”Herren är kommande 
till oss” den första söndagen i advent ridande på en 
åsna in i staden Jerusalem. Då blir det också natur-
ligt att första adventssöndagen är kyrkans nyårsdag 
som inleder ett nytt kyrkoår. Kristus kommer på 
nytt till oss i sin kyrka samtidigt som vi väntar på 
Herrens ankomst i det lilla Jesusbarnet.

Betlehemsstjärnan
På nytt får vi också följa de österländska stjärn-
tydarna som följer Betlehemsstjärnan. Besöker 
du en välsorterad blomsterbutik kan du köpa en 
Betlehemsstjärna eller två. Denna växt är ungefär 
15 cm hög med nedhängande, men i toppen upp-
åtböjda grenar med runda och hjärtliknande blad. 
Blommorna är vita eller blå och trattliknande. Bet-
lehemsstjärnan kan vara perenn om den planteras 
ut och skyddas för vintervätan. Perenn var dock 
inte den bibliska Betlehemsstjärna som visade sig 
just vid tiden för Jesu födelse. Sedan denna tid har 
det spekulerats över vad för slags himlafenomen 
som denna Betlehemsstjärna var. En komet? En 
supernova? Konjunktioner, alltså flera planeter i en 

position som vi kan tolka, ligger bredvid var-
andra? Men om vi tänker att jorden snurrar 
hela tiden kan det vara svårt att se att ett 
himlafenomen skulle kunna visa vägen till 
någonting. Då ska vi komma ihåg att för det 
första så gick de österländska stjärntydarna 
vilse också när de kom till kung Herodes i 
Jerusalem istället för till Betlehem och för 
det andra så vet vi att för Gud är allting 
möjligt, trots allt. Vad som är ologiskt för 
oss kan ändå, med Guds hjälp ske. 

Nåväl, de österländska stjärntydarna fann  
till slut Maria och Josef med det lilla Jesus-
barnet i krubban i Betlehem.

Fridfull Helg!

Ann-Christine funderar
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Det susar genom livets strid
Jag har märkt att många har problem 
med tinnitus i sina öron. När jag själv 
berättar om obehagliga och ofrivilliga 
extra ljudnivåer som ständigt finns i 
mitt huvud, så berättar den tilltalade: 
Det har jag också. 

Styrkan kan variera från person till person. Författaren 
Björn Ranelid har själv berättat om sin kapklinga, som 
skär sönder tystnaden för honom. Kapklinga låter 
väldigt skärande. Det är svårt att beskriva nivån i det 
helvetiska oljud som ständigt finns inom mig själv. 

Dagtid blandas det hela med varjehanda ljud från olika 
saker som omger oss, samtidigt som ögonen koncen- 
trerar sig på intryck, och dagtiden är lättare att ut-
härda. Men så ska ens trötta huvud få vila på kudden 
i sovrummet. Om man bor i ett tyst område, utan 
mycket extra ljud utifrån, då blir tinnitusproblemet 
betydligt värre, för kudden tjuter ständigt. 

Det får blir sena kvällar så att kroppen är rejält trött, 
då kan man ha chans att somna ganska snabbt. Mär-
ker man att man är långt från insomning, då kan det 
bli en problematisk natt. Ofta sätter jag på min mini-
radio med hörsnäcka och följer med i P1 tablån, det 
finns många intressanta program att lyssna på! Oftast 
slumrar man in lite då och då, för man märker att man 
vaknar till i ett helt annat avsnitt. 

Kan man vara både kvällsmänniska och morgon-
pigg? 
Oftast väntar man in morgontidningen, förbereder 
frukost, rakar sig (trots att man har skägg), allt innan 
solen går upp. Vet inte hur många år sedan tinnitusen 
drabbade mig, men jag kan sätta ett kryss på golvet 
var jag befann mig i Tranemo. En elektriker och jag 
som målare, jobbade tillsammans i två så rum, med 
betong i tak, väggar och golv. En mycket försynt och 
trevlig elektriker men han glömde ett kort ögonblick, 
att jag befann mig i det innersta utrymmet, när han 
startade sin slagborrmaskin. Jag spacklade ett tak när 
smällen for genom mitt huvud, slängde det jag hade i 
händerna och höll för öronen. Givetvis för sent! 
 

När jag cyklade hem från jobbet fanns det höga ljudet 
med under färden, min förhoppning var ”Hoppas att 
det försvinner tills i morgon”. Tyvärr gjorde det inte 
det under de kommande 30-åren, minst. Här följer 
en tanke: Ibland inträffar en oförklarlig dödsolycka, då 
man undrar, varför? Kan det vara någon som letar i 
förtvivlan efter avstängningsknappen till sin tinnitus, 
och blir desperat? Har fått många olika förslag av för-
stående medmänniskor hur man kan minska obehaget, 
tex lyssna till musik. 

Det går bra, men man har en spärrton som hela tiden 
skär igenom musiken. Mozarts violinkonsert får ett 
obehagligt biljud, enda musik som tar bort mitt ”sus” 
är hårdrock, men den är inte i min smak. Man tänker 
när det kommer en bil på gatan med högt dunka, 
dunka: ”Akta öronen människa!”

// Berthil Johansson, text och foto
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Bön
Det är sen vardagseftermiddag. Barnen är hämtade. 
Ingen har hunnit laga någon mat. Förstärkt fika till 
middag. Tankarna snurrar och studsar runt i huvudet 
och jag märker att jag inte är särskilt trevlig. Det är 
bara för mycket just nu och jag måste samla mina 
tankar - få lite ordning. Jag vet inte vad jag tänker  
eller känner - det bara surrar. Jag måste hitta tillbaka 
till centrum, till den fasta punkten. 

Jag kollar med hustrun och får ”ok” att sticka ut och 
springa. Jag lämnar klockan. Jag lämnar mobilen. Jag 
springer planlöst längst skogsvägar. Jag ber. Jag sätter 
ord på allt. Jag frågar. Jag formulerar vad jag egent-
ligen längtar efter. Jag lyssnar. En och en halv timme 
senare är jag hemma igen. Nu känns det annorlunda. 
Jag tänker nya tankar som inte var mina. Jag ser med 
en ny klarhet som inte var min. Jag känner ett lugn. 
Jag har frid. 

Mitt centrum är Jesus. Han lyssnar och han talar. Han 
ger mig frid. Jag söker mig ständigt tillbaka till Jesus. 

Livet är människorna omkring oss – relationerna i vår 
tillvaro. När jag löper genom skogen är det ansikten 
och namn jag tänker på. Inget ärende eller bekymmer 
är enbart ett ”något” – det är alltid sammanbundet 
med personer och relationer. Därför är också bönen 
som relation så naturlig. Bönen är hur jag umgås med 
Gud. 

”Be ständigt” - det är Paulus uppmaning i 1 Thessa- 
lonikerbrevet 5:17. Länge förstod jag mig inte på 
denna uppmaning. Vilket omöjligt krav! När jag var 
yngre skilde jag på tankar och böner. Bönen var som 
en plats jag gick till, som ett meddelande jag skrev och 
skickade. Med tiden har tankarna och bönerna smälts 
samman och blivit en och samma sak - som varmt 
och kallt vatten genom handfatets blandare, blir en 
och samma ström. Ju mer medveten jag blir om att 
Guds Ande bor i mig, desto mer blir alla mina tankar 
ett ständigt samtal med Gud. Bönen är inte en plats 
jag går till – inte ett meddelande jag skriver. Bönen  
är värmen mellan mig och Jesus, både orden och 
tystnaden, och överallt där jag går, går han med mig. 
Ibland behöver vi dock tid att prata ostört. 

Jag såg ett citat som löd ungefär: 
När du ligger i din säng och inte 
kan sova, då kan det kan vara Gud 
som säger: ”Vi behöver prata. Nu har du tid.” 

Jag minns när bönen var en plats jag behövde lära mig 
vägen till. Jag minns när Jesus var en ny bekantskap 
som jag inte visste hur jag skulle prata med. Jag minns 
också tider då orden inte har funnits. Om du känner 
igen dig behöver du inte vara ett dugg orolig. Han går 
bredvid dig. Det är ok att du är tyst. Han väntar tills 
du är redo. Säg bara precis som det är. Det är bön. 

// Andreas Gunnmo
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Ann möter alla åldrar

// Lisbeth Lejon, text och foto

De glada skratten studsar mellan väg-
garna och det gör även den vita bollen 
flickorna försöker hålla kvar på fall-
skärmen som de lyfter och sänker.

Tisdagseftermiddagar är det dramalek för barn mellan 
6 och 9 år. Ann Forsling och Therése Ekvall hjälper till 
att hålla bollen i rullning.

– Dramalek handlar inte om att prestera, utan om att 
våga agera i grupp och våga stå för sig själv, känna tillit 
och ha roligt tillsammans, berättar Ann.

Nytt livssteg
Ann är ny i Norrahammars församling. Efter många år 
som fritidspedagog, har hon tagit ett nytt steg i livet 
och vikarierar som församlingsassistent. Parallellt ut-
bildar hon sig till församlingspedagog på distans under 
två år. 

– Jag vill blanda min yrkeserfarenhet med min tro, så 
då är det en fin möjlighet att läsa på distans och koppla 
studierna direkt till arbetet i kyrkan.

Församlingen har redan pedagogerna Anette Karlsson 
och Therése Ekvall, som nyligen blev klar med sin ut-
bildning, och Ann kompletterar nu teamet. 

Församlingens barn- och ungdomsarbete sträcker sig 
från små bebisar till tonåringar.

– Vi har till exempel ”After school” för årskurs 3-7 med 
läxläsning, lekar, pyssel och utflykter en eftermiddag i 
veckan, där vi avslutar med andakt. ”Before choir” är en 
annan samling som underlättar för föräldrarna efter-
som barnen kan komma hit mellan skolan och köröv-
ningen.

Största delen av Anns uppdrag är att finnas med i arbe-
tet med konfirmander och unga ledare – en spännande 
utmaning att möta ungdomarna och deras tankar mitt 
i tonåren. 

Rik tillgång
– Våra unga ledare är en rik tillgång och vi värnar om 
deras engagemang i konfirmationsarbetet och andra 
grupper.

– Men min önskan är att arbeta med alla åldrar. Vi ar-
betar redan brett, men vi kan bredda verksamheten yt-
terligare för dem som är ensamma eller inte mår bra. 
Ett exempel är gemenskap kring måltiden – där vill jag 
finnas! Måltid är en god start för samtal.

Kort om Ann:
Gift, tre barn  
13, 16 och 19 år. 
Bott i Hovslätt i  
många år.

Om församlings- 
pedagog:
Församlingspedago-
gen står mitt bland 
barnen och de unga. 

Ansvaret för och  
mötet med barn och 
ungdomar är centrum  
i församlingspeda- 
gogens yrke.

Flickorna i dramagruppen vilar en liten stund på den färg-
glada fallskärmen de nyss höll mellan sig under dramaleken. 
Ann Forsling (till höger) och Therése Ekvall leder gruppen.
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Tack
Tack Birgitta Einarsson som, sedan 2001, tjänstgjort som kyrkvaktmästare/husmor i  
Norrahammars församling. Vi önskar lycka till och all Guds Välsignelse över dagar som kommer!

Tack Marianne Johansson för ditt engagemang som diakon i Norrahammars för-
samling. Sedan 2013 har Marianne bidragit till församlingens liv och vi önskar nu  lycka till och all 
Guds Välsignelse framöver och i den fortsatta tjänsten i Jönköping!

Tack Emma Sjögren, trainee i vår församling. som nu börjat arbeta i livsmedelsbutik i 
Jönköping. Vi känner Emma även som kyrkvärd och ungdomsledare vilket hon också fortsättnings- 
vis kommer att vara.

Lycka till och Guds Välsignelse i det nya jobbet!

Lunchmusik med baguette

Vid sju tillfällen i höst har vi bjudit in till en enkel baguettelunch  
till ackompanjemang av orgel och piano i Norrahammars kyrka.

Våra musiker Birgit, Mic och Valentina har stått för en varierad repertoar med verk från olika epoker.  
Bland tonsättarna finner vi Bach, Chopin, Boëllman, Otto Olsson, Arvo Pärt och Paul Simon.

Det har blivit fina lunchstunder med spännande musik i vacker miljö.
Vi är glada över all uppskattning detta fått!

I vår fortsätter vi med Bön och sopplunch i Norrahammars församlingshem  
onsdagar jämna veckor kl. 12:00. Välkomna då!

// Ann-Christine Borg
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Hänt sen sist

Kvällsmackan på Stenbäcken, en onsdagskväll i oktober. 
Här är Åke framför mackhögen. Foto: Marianne Johansson

Magnus Lönnberg och Staffan Lindeborg på  
Frukost i Kyrkvillan. Foto: Anna Lindeborg

Tid för lek. 
Foto: Marianne Johansson

Skördegudstjänst i Sandseryds kyrka.
Foto: Marianne Johansson

Kyrkans öppna förskola i Hovslätt.
Foto: Therése Ekvall

Alehandro, Ludvig, Melvin, Emil och Valentin kämpade 
bra på Boda borg på höstlovet. Foto: Mattias Karlsson



9

Hänt sen sist

Anette, Birgit och Ann höstpysslade på fredagsmys 
i Sandseryd. Foto: Andreas Gunnmo

Gustaf och Ellen Stokat med dotter Noomi. Sarah Nodbrandt 
och Louise Danoldsdotter faddrar. Ann- Christine Borg, präst.
Foto: Anette Karlsson

Konfaläger på Tallnäs, där vi fick träffa gestalter ur 
Gamla testamentet, till exempel Rut. Foto: Mic Gadman

Sista varvet för Emma som trainee! Gokart 
med After school. Foto: Anette Karlsson
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Tallnäs - Växjö stiftsgård  
- bakgrund och framtid.
År 1930 inköpte Grosshandlare Oskar 
Ljungberg av en lantbrukare c:a 15000 
kvm mark som han skulle ha till sitt 
sommarställe. Han kallade marken för 
Tallnäs för att det fanns en stor del tall 
på området.

 År 1953 beslöt Oskar Ljungberg trots protester från 
övriga familjen att gården skulle säljas. På tomten fanns 
då två byggnader: Gammelgården och Gula Paviljong-
en.
 
Dåvarande biskopen i Växjö Stift Elis Malmeström 
tyckte det var lämpligt att köpa stället för att använda 
det som en stiftsgård. Utan tillstånd från stiftet köpte 
Malmeström gården för 100.000:- och åkte hem till 
Växjö och meddelade ledningen för stiftet om köpet 
som godkändes i efterhand.
 
Gammelgården som använts som bostad av familjen 
renoverades år 2000 och används i dag för konferen-
ser och rymmer totalt i dag 120 personer.
 
Gula Paviljongen byggdes år 1930 och kallades Templium  
Dianare. Den rymmer 20 personer. I byggnaden finns 
välbevarade takmålningar från 30-talet. Byggnaden 
helgade1956 till ett ”Templium Cristi ”och tjänstgjorde 
som gårdens kapell fram till 1969. Några år tidigare 
tillkom efter en insamling bland stiftets ungdomar en 
klockstapel. Klockan väger 110 kg och är stämd i E-dur.  
Det nuvarande kapellet invigdes annandag Pingst 1970  
av dåvarande biskop Olof Sundby. Arkitekt var Anders 

Berglund. Det vackra riumkrusefixet vid altaret är till-
verkat av Eva Spångberg. 
 
Fler byggnader tillkom - 1968 byggdes Östergården, 
som består av 7 enkel och 7 dubbelrum samt ett kaffe- 
kök, ett bibliotek och en modernt utrustad konferens-
lokal med plats för 90 personer. Storgården tillkom 
1962 och renoverades 1996-97.Vättergården bygg-
des 1981 och renoverades 2015. Sporthallen byggdes 
1976 och kallades då för kroppshyddan
 
Den bland ungdomar mest bekanta byggnaden är Pila-
gården. Den består av fyra hopbyggda delar och rym-
mer totalt 87 bäddar. Dessa byggnader är byggda i 
olika etapper, Pila1är byggd på sent 1800 tal och var 
en snickerifabrik från början.
 
Mellan åren 1953-2006 var det mest kyrkliga verk-
samheter på gården som då drevs av Stiftelsen med 
mycket lägerverksamhet. 2006 beslöts det att en 
Ekonomisk förening skulle bildas, där de olika försam-
lingar kunde köpa andelar för att bli mer aktiva i en-
gagemanget på gården. Stiftsgården styrs fortfarande 
av två styrelser - en utsedd av stiftet med ansvar för 
byggnader - och en utsedd av församlingarna med an-
svar för verksamheten.

Engagemanget för Tallnäs har varierat under åren. 
Problem har funnits. Det har saknats en egen stifts-
adjunkt; bidragen för att bedriva verksamheten och för 
att kunna underhålla lokalerna räckte inte till mm. Det 
ryktades t om att gården skulle läggas ner.
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Men 2018 hände det något positivt på Tallnäs, som 
fick en nystart! Stiftelsen fick en ny styrelse med re-
presentanter från hela Stiftet. Det beslöts att den Eko-
nomiska föreningen skulle ansvara för verksamheten 
på Tallnäs och Stiftelsen skulle ta hela ansvaret för drif-
ten och underhåll av byggnaderna. Stiftelsens styrelse 
satte igång med att hitta bidrag från olika stiftelser och 
myndigheter.Man fick ganska snabbt resultat.
 
Genom bidrag från en stiftelse kunde man montera 60 
belysningspunkter med ledbelysning runt hela områ-
det. Bidrag gavs också så att den nedsynta sporthallen 
kunde renoveras och få med ny ventilation och nytt 
golv.I matsalen monterades ljudabsorbenter och solpa-
neler på sporthallstaket. Betydelsefullt för marknads-
föringen var också installationen av trådlöst nätverk.

Gården värmdes tidigare upp med pellets och olja som 
det alltid var problem med. Styrelsen beslöt därför att 
byta ut denna uppvärmning mot bergvärme. Tack vare 
ett fördelaktigt lån från Jönköpings Församling kunde 
man i slutet av 2018 köra i gång detta system i stället.
 

Man kan konstatera att det fortfarande finns mycket 
att göra på våra byggnader  att göra men man har 
kommit långt på vägen.
 
Stiftelsen kan arbeta med att förbättra byggnaderna. 
Just nu pågår i samverkan med allmänna arvsfonden 
planeringsarbetet för att kunna renovera Pilagården 
och för att göra den anpassad för personer med funk-
tionshinder. 
 
Både den Ekonomiska föreningen och Stiftelsen arbetar  
mot målet att vår stiftsgård skall bli det bästa och 
självklara alternativet för församlingar och organisa-
tioner som arrangerar läger och sammankomster av 
olika slag.
 
Till sist några ord från IKEAS tidigare chef Ingvar 
Kamprad som ofta sa: ”Underbara framtid  - vi har 
mycket som är ogjort”.
 
//Lars Stråth
Ordf. Stiftelsen Växjö Stiftsgård Tallnäs



1:a advent, söndag 1 december
10:00  Kyrkvillan
 Adventsgudstjänst, Barnkör,  
 Norrahammar gospel, Barnens  
 bibel, adventskaffe och avtackning 
 av diakon Marianne Johansson
11:00  Norrahammars kyrka
 Adventsgudstjänst, Norrahammar- 
 Hovslätts kyrkokör, adventskaffe
 med allsång
18:00  Sandseryds kyrka
 Adventsgudstjänst, Sandseryds  
 kyrkas kör, adventskaffe från 
 kl. 17:30 i kyrkan

Fredag 6 december 
18:30 Sandseryds församlingshem
 Grötfest, allsång, tomte, lotteri

Lördag 7 december 
16:00  Kyrkvillan
 Julmusikalen ”Med åsneexpress 
 till Betlehem” framförd av försam- 
 lingens barn och ungdomar
 Fest och gemenskap, lotteri

2:a advent, söndag 8 december
11:00  Sandseryds kyrka
 Mässa, kyrktaxi anmälan exp
 036-36 21 00 senast fr 6/12  kl. 12
18:00  Norrahammars kyrka
 Julmusik med Norrahammars 
 musikkår

Onsdag 11 december
12:00  Norrahammars församlingshem
 Grötlunch med luciatåg

Fredag 13 december 
18:00  Norrahammars kyrka
 Luciagudstjänst

3:e advent, söndag 15 december
11:00  Norrahammars kyrka
 Mässa

Torsdag 19 december
12:00  Kyrkvillan
 Middagsbön och jullunch, damkör

4:e advent, söndag 22 december
10:00 Kyrkvillan
 Mariamässa, Damkör

Julafton, tisdag 24 december
11:00  Norrahammars kyrka
 Samling vid krubban, Ungdomskör
11:00  Kyrkvillan, Samling vid levande 
 krubba, Dramagrupp
15:00  Sandseryds kyrka
 Julbön, Solist
23:30  Norrahammars kyrka
 Midnattsmässa, Midnattskör, Solister

Juldagen, onsdag 25 december
06:00  Sandseryds kyrka
 Julotta, Sandseryds kyrkas kör

Annandag jul, torsdag 26 december
11:00  Norrahammars kyrka
 Gudstjänst

Söndagen efter jul 29:e december
10:00  Kyrkvillan
 Gudstjänst

Nyårsafton, tisdag 31 december
16:00  Norrahammars kyrka
 Ekumenisk nyårsbön
17:00  Sandseryds kyrka
 Musik vid nyår

Nyårsdagen, onsdag 1 januari
16:00   Norrahammars kyrka
 Nyårsgudstjänst

Söndagen efter nyår, 5 januari
11:00  Norrahammars kyrka
 Mässa

Trettondedag jul, måndag 6 januari
18:00  Norrahammars kyrka
 Musikgudstjänst med församling- 
 ens körer och solist Jill Svensson

Advent och jul i
Norrahammars församling

Varmt välkommen 
till våra gudstjänster och andra 
samlingar i advent, jul och nyår!
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Jul med Jill
Välkomna julen med sång! Norrahammar-Hovslätts kyrkokör tillsammans med 
Norrahammars gospelkör bjuder alla som uppskattar julstämning i klingande gemenskap.  

Vi sjunger gamla julklassiker och moderna julsånger i olika stilar och härliga stämmor. 

Årets solist är Jill Svensson, som kommer med sin varma röst att inspirera oss vid övningarna och  
sjunga med oss vid Trettondags musikgudstjänst den 6 januari. 

Vi övar:
4/12 onsdag 19.00 gemensam övning, NFH
11/12 onsdag  19.00 gemensam övning, NFH
18/12 onsdag  19.00 gemensam övning med Jill, NFH
24/12 julafton  23.30 Midnattsmässa i Norrahammars kyrka
26/12 torsdag 19.00  gemensam övning, NFH
2/12 torsdag 19.00 gemensam övning med Jill i kyrkan
6/1 trettondedag jul 18.00  Musikgudstjänst i Norrahammars kyrka
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Anslagstavlan

Ekumenisk bönevecka i 
Tabergsådalen v. 3!

12 januari kl. 18:00 

Kyrkvillan, Ro för själen (te och scones från kl 17)

15 januari kl. 08:30
Norrahammars församlingshem, Frukost

16 januari kl. 20:00
i Equmeniakyrkan Hovslätt, Andrum

18 januari Barnkördag och gudstjänst i Månsarp

19 januari Predikstolsbyte

Musikal i Kyrkvillan!

Åsneexpressen sätts upp 

lördag 7 december kl. 16:00

Detta vill du inte missa! Fina och svängiga 

sånger och en stark berättelse framförs av 

våra barn och ungdomar. Efteråt blir det 

julfest med bland annat gott fika och allsång!

Det skimrar, glimmar 
och glittrar!

Fredag 13 december kl. 18:00
Luciagudstjänst med konfirmander och andra ungdomar i Norrahammars kyrka

Mätt och belåten!
Onsdag 11 december kl. 12:00 

Grötlunch med luciatåg i Norrahammars 
församlingshem. Kostnad 40 kr.

Torsdag 19 december kl. 12:00
Middagsbön och jullunch i Kyrkvillan.

Kostnad 100 kr. 
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ACT - vad är det?

Den 7-8 september deltog Inger  
Wärme, Gullan Persson och Emma 
Sjögren i en samling i Uppsala till-
sammans med ca 700 andra med-
lemmar i Svenska kyrkan och en del 
samarbetspartner från andra länder.

De flesta känner till Lutherhjälpen. ACT ersätter nu  
den organisationen. ACT betyder Action by Churches 
Together. ACT Svenska kyrkan är alltså del av en av 
världens största biståndsallianser. T-et kan också ses 
som Kristi kors vilket visar att det är en kristen orga-
nisation.  Den består av fler än 150 kyrkor och tros-
baserade organisationer i 140 länder. Organisationen 
finns på plats vid katastrofer och stannar kvar efteråt 
för socialt och psykologiskt stöd. Man försöker i första 
hand hjälpa människor att hjälpa sig själva, skapa själv-
känsla och tro på framtiden. Ett av målen är att göra 
de behövande delaktiga i beslut och aktiviteter som rör 
deras liv och vardag. Act Svenska kyrkan blir ofta inkal-
lade som experter för psykosocialt stöd vid alliansens 
humanitära insatser.  

Vid sammankomsten i Uppsala fick vi ta del av gemen-
samma seminarier och paneldebatter. Då medverkade 
förutom vår ärkebiskop Antje Jackelén även personer 
från bl.a. Tanzania, Indien, San Salvador, Palestina och 
Djibouti (ett litet land på Afrikas horn). Vi fick lyssna 
till deras arbete med utmaningar och glädje i att kunna 

hjälpa. Bl.a. berättades om att människor som under 
en längre tid utsatts för våld och kriser av olika slag, 
ofta tappar bort sig själva. Våld i nära relationer ökar 
och känslan av samvaro minskar. Då är det viktigt att 
försöka få personerna att visa medkänsla och hand-
lingskraft, att se andra och vara delaktiga poängtera-
des. Vi människor måste hjälpa varandra. Vi lever Under 
Samma Himmel, som var ett av nyckelorden för hela 
Uppsalamötet.

Vi delade även upp oss på olika föreläsningar och work-
shops. En intressant redogörelse var om hur konfir-
mander i Norge på 3 dagar kunde samla in 30 miljoner 
kronor till ACT genom dörrknackning med insamlings-
bössor. I en annan sammankomst framhölls värdet i att 
så många som möjligt ansluter sig till möjligheten att 
vara månadsgivare till ACT. Naturligtvis behövs pengar 
till allt arbete och alla medel och ideér är välkomna. Man 
kan stödja ACT genom Plusgironummer 90 01 223, 
Bankgironummer 900-1223 eller Swish 9001223

Lördagskvällen avslutades med vegetarisk, god middag  
och underhållning av Maria Nordenback-Kress från 
Stockholm med orkester. Söndagens sammankomster 
avslutades med gemensam gudstjänst och predikan av 
Anders Wejryd. Vi var alla nöjda och inspirerade på tå-
get hem mot Jönköping på eftermiddagen. Stort Tack 
till Norrahammars församling för att vi fick åka! 

Inger, Gullan, Emma

Vaksala torg 8:e september. Alla deltagare på inspirationshelgen ”Göra skillnad” 
samlades och formade bokstäverna act. Foto: Gustaf Hellsing, IKON.
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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:
Adam Lech
Marie Drewitz
Marianne Johansson

Finn Fem Fel

Vinnarna presenteras 8/1.
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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

Varmt välkommen till  
Gudstjänster och övriga samlingar

December
   
Söndag 1 december, första söndagen i advent
Kyrkvillan 10.00 Adventsguds-  
  tjänst, Barnkör  
  Norrahammar  
  Gospel, Utdel- 
  ning Barnens   
  bibel, Diakon   
  Marianne Johan- 
  sson avtackas  
  Adventskaffe
Norrahammar 11.00 Adventsgudstjänst 
  Norrahammar-  
  Hovslätts kyrko 
  kör, Adventskaffe
Sandseryd 17.30 Kaffe i kyrkan
 18.00 Adventsgudstjänst 
  Sandseryds  
  kyrkas kör
  
Tisdag 3 december
Norrahammar 14.00 Vilande nålen
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans vänner

Onsdag 4 december
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsmackan

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

Fredag 6 december
Sandseryd 18.30 Grötfest, allsång,
  tomte, lotteri

Lördag 7 december
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst
Kyrkvillan 16.00 Julmusikal  
  Åsneexpressen 
  Julfest, lotteri

Söndag 8 december, andra söndagen i advent
Sandseryd 11.00 Mässa, kyrktaxi
  anm exp 
  036-36 21 00 
  senast fre 6/12
  kl. 12.00
Norrahammar 18.00 Julkonsert
  Norrahammars  
  musikkår

Måndag 9 december
Huluäng 14.30 
Norrahammar 18.00 Pilgrimsmässa
  Samtalsgrupp

Tisdag 10 december
Norrahammar 08.15 Morgonmässa

Onsdag 11 december
Norrahammar 10.00 Promenad
 12.00 Grötlunch med  
  Lucia

Torsdag 12 december
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika

Fredag 13 december
Norrahammar 18.00 Luciagudstjänst
  Konfirmander  
  unga ledare

Söndag 15 december, tredje söndagen i advent
Norrahammar 11.00 Mässa
    
Onsdag 18 december
Smedjegården 15.30 Julbön
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Torsdag 19 december
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika
Hammargården 10.30 Julbön
Kyrkvillan 12.00 Middagsbön och  
  jullunch. Damkör.
  Intresseanmälan  
  5/12, pris 100:-
Gjutaren 14.00 Julbön

Söndag 22 december, fjärde söndagen i advent
Kyrkvillan 10.00 Mariamässa
  Damkör
    
Tisdag 24 december, julafton
Norrahammar 11.00 Samling vid 
  krubban, 
  Ungdomskör
Kyrkvillan 11.00 Samling kring 
  levande krubba,
  Dramagrupp  
Sandseryd 15.00 Julbön, Solist
Norrahammar 23.30 Midnattsmässa
  Midnattskör och
  Solister

Onsdag 25 december, juldagen
Sandseryd 06.00 Julotta
  Sandseryds kyrkas  
  kör

Torsdag 26 december, annandag jul
Norrahammar 11.00 Gudstjänst

Söndag 29 december, söndagen e. jul
Kyrkvillan 10.00 Gudstjänst

Tisdag 31 december, nyårsafton
Norrahammar 16.00 Ekumenisk  
  nyårsbön
Sandseryd 17.00 Musik vid nyår

Januari
Onsdag 1 januari, nyårsdagen
Norrahammar 16.00 Nyårsgudstjänst

Torsdag 2 januari
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika

Söndag 5 januari, söndagen e. nyår
Norrahammar 11.00 Mässa
Sandseryd 14.00 Dopgudstjänst
 15.30 Dopgudstjänst

Måndag 6 januari, trettondedag jul
Norrahammar 18.00 Musikgudstjänst
  Församlingens  
  körer, Jill Svensson,  
  solist

Torsdag 9 januari
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika

Söndag 12 januari, 1:a söndagen  
e. trettondedagen
Norrahammar 11.00 Gudstjänst
Kyrkvillan 17.00 Te och scones
 18.00 Ro för själen 
   
Måndag 13 januari
Huluäng 14.30 Eftermiddagskaffe

Tisdag 14 januari
Norrahammar 14.00 Mötesplats
  ”Julgrans- 
  plundring”

Onsdag 15 januari
Norrahammar 08.30 Frukost
Smedjegården 14.30 Mässa

Torsdag 16 januari
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika
Hammargården 10.30 Mässa
Gjutaren 14.00 Mässa

Söndag 19 januari, 2:a söndagen  
e. trettondedagen
Norrahammar 11.00 Gudstjänst
  Predikstolsbyte

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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Tisdag 21 januari  
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans vänner 

Onsdag 22 januari
Norrahammar 10.00 Promenad
 12.00 Middagsbön och  
  soppa

Torsdag 23 januari
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 12.00 Middagsbön och  
  lunch

Lördag 25 januari
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst
Norrahammar 15.00 Dopgudstjänst

Söndag 26 januari, 3:e söndagen 
e. trettondedagen
Kyrkvillan 10.00 Mässa

Måndag 27 januari
Norrahammar 18.00 Pilgrimsmässa
  Samtalsgrupp
    
Tisdag 28 januari
Norrahammar 14.00 Vilande nålen

Torsdag 30 januari
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika

Februari
Söndag 2 februari, Kyndelsmässodagen
Sandseryd 16.00 Ljusgudstjänst
  Barnkör

Tisdag 4 februari
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans vänner

Onsdag 5 februari
Norrahammar 10.00 Promenad
 12.00 Middagsbön och  
  soppa
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsmackan

Torsdag 6 februari
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika

Söndag 9 februari, septuagesima
Norrahammar 11.00 Mässa

Måndag 10 februari
Huluäng 14.30 Eftermiddagskaffe

Tisdag 11 februari
Norrahammar 14.00 Vilande nålen

Torsdag 13 februari
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika

Lördag 15 februari
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst
Norrahammar 15.00 Dopgudstjänst

Söndag 16 februari, Sexagesima
Norrahammar 11.00 Gudstjänst
Kyrkvillan 17.00 Te och scones
 18.00 Ro för själen

Tisdag 18 februari
Norrahammar 08.15 Morgonmässa
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans vänner

Onsdag 19 februari
Norrahammar 10.00 Promenad
 12.00 Middagsbön och  
  soppa
Smedjegården 14.30 Andakt

Torsdag 20 februari
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika
Hammargården 10.30 Andakt 
Kyrkvillan 12.00 Middagsbön och  
  lunch
Gjutaren 14.00 Andakt

Lördag 22 februari
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst

Välkommen att delta i någon av våra grupper
Vid frågor ring till Norrahammar 36 21 00 eller Kyrkvillan, Hovslätt 31 79 20. Har du förslag på ny grupp är du mycket välkommen att höra av dig och tipsa oss som jobbar.



Söndag 23 februari, fastlagssöndagen
Norrahammar 11.00 Gudstjänst
  Semlor

Måndag 24 februari
Norrahammar 18.00 Pilgrimsmässa
  Samtalsgrupp

Tisdag 25 februari
Norrahammar 14.00 Vilande nålen

Onsdag 26 februari, askonsdagen
Norrahammar 08.30 Frukost
Kyrkvillan 18.00 Askonsdagsmässa
  Instrumentalsolist

Torsdag 27 februari
Norrahammar 10.00-12.00 Drop-in-fika
Kyrkvillan 10.00-12.00 Drop-in-fika

Lördag 29 februari
Kyrkvillan 08.30 Frukost

Mars
Söndag 1 mars, 1:a söndagen i fastan
Norrahammar 11.00 Gudstjänst

Tisdag 3 mars
Norrahammar 08.15 Morgonmässa
Kyrkvillan 14.00 Kyrkvillans vänner

Onsdag 4 mars
Norrahammar 10.00 Promenad
 12.00 Middagsbön och  
  soppa
Stenbäcken 18.00-20.00 Kvällsmackan

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

Lördag 7 mars
Slättenkyrkan 09.00 Ekumenisk bön 
  & frukost
Sandseryd 12.30 Dopgudstjänst

Söndag 8 mars, 2:a söndagen i fastan
Sandseryd 11.00 Mässa
  Sandseryds
  kyrkas kör
Norrahammar 18.00 Musikgudstjänst
  Norrahammar-  
  Hovslätts kyrkokör
  Kristine kyrkokör 

Varmt välkomna!




