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Kyrkans familjerådgivning 036-30 35 33
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Mobiltelefon/Hemtelefon
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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
Sofia Thelander (Sandseryd) fr.o.m. 1/5 0702-199043  
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
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Innehållsförteckning
2.  Innehåll
3.  Ann-Christine funderar 
4.  Berthil minns Vasaloppet
5. Möt vår nya diakon Katrin 
6.  Dopträdet 
7.  Dopträdet, forts 

8.  Hänt sen sist
 Kalendariet
9.  Hänt sen sist, forts 
10.  DeLa-butiken 
11.  Bangkok Hilton 
12.  Fira påsk i Norrahammar 

13. Anslagstavlan
14.  Kyrktuppar 
15.  Finn Fem Fel

2

Vill du maila till någon personal i församlingen? Gå in på www.svenskakyrkan.se/norrahammar
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// Ann-Christine Borg, Kyrkoherde

Dop och kallelse 
- långt före moderniteten

3

Många ord kan vara förvirrande. Särskilt när de an-
vänds av många, och om väldigt många olika saker.

Dop 
Ett sådant ord är dop som dessutom används både i 
samhället och i kyrkan. Oavsett är grundbetydelsen 
av ordet dop detsamma, nämligen att doppa ner 
och att resa upp igen. Det grekiska ord som i Bibelns 
nya testamente används för dop är baptisma som 
vi kan jämföra med det engelska ordet baptism som 
betyder just dop. I dagligt tal hör vi om dop av bå-
tar, bilar, husdjur och byggnader. Ibland uppmanas 
allmänheten av kommunen att döpa något, exem-
pelvis en byggnad eller idrottsplats. Jag fick höra 
att någon också döpt sin dammsugare, men utan 
inblandning av kommunen.

I vår kyrka handlar dopet inte om att ge någon ett 
namn utan om ett upptagande i Kristi världsvida 
kyrka. Genom vatten och Ande döps vi till Kristus 
och i dopet sker något nytt, i ett liv tillsammans 
med Gud, på ett särskilt sätt. På Kyndelsmässo-
dagen hade vi glädjen att få ta i bruk ett dopträd 
i Sandseryds kyrka. Efter idé av vår präst Andreas 
Gunnmo har konstsmed Lars-Göran Larsson, Bo-
dafors tillverkat detta konstverk. Trädet påminner 
oss om att vår tro får växa genom dopet och att vår 
kristna förankring är trädets stam Kristus.  

Kallelse
I kyrkan säger vi också att vi, i dopet, är kallade. 
Då menar vi att Gud är den som ger och agerar, är 
subjekt, medan vi människor får ta emot. Martin 
Luther talade om att alla döpta är kallade i det all-
männa prästadömet, alltså att vi alla har ett ansvar i 
församlingslivet. Längre tillbaka i tiden kunde vi höra 
hur, inte bara prästen och diakonen talade om sina 
yrken som ett kall, utan också sjuksköterskan och 
läraren och flera andra yrkesgrupper. Ordet kallelse 
har också flera betydelser. Vi blir kallade till sam-
manträden om vi är förtroendevalda i kyrkan eller 

politiker i kommunen. Vi kallas till möten och 
förväntas att fatta beslut i olika frågor. När 
vi talar om kallelse handlar det om att vi har 
en särskild uppgift att utföra.

Den Helige Franciskus som levde åren 
1182-1226 hade, som ung, en livsdröm 
om att bli riddare och år 1202 fanns han 
med i ett militärt slag mot Perugia där han 
togs tillfånga och sedan satt fängslad under 
ett helt år. Erfarenheten i fängelset blev 
inledningen till att Franciskus kom att lägga 
det världsliga livet bakom sig. Hans kallelse 
var något annat. 

Våra kallelser och uppgifter i kyrka och 
samhälle ser olika ut men är alla lika viktiga.

Ann-Christine funderar
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Berthil minns

Det oväntade

//Berthil Johansson, text och foto

Är man gift med en dalkulla, då är vasaloppet nästan he-
ligt. Har hon dessutom bott i Mora några år, då blir det 
något speciellt den där första söndagen i mars. Catharina 
kan känna folk som delar ut blåbärssoppa i Mångsbodarna 
o.s.v. men annars är hon totalt ointresserad av idrott, för-
utom detta skidlopp i Dalarna då. Egentligen bryr hon sig 
inte om vem som vinner (fast helst en svensk och dal-
karl). När TV-bilderna rullar och visar berg och skogar från 
Berga by till Mora hela söndagen och inte ens en söndags-
gudstjänst intresserar, då njuter Catharina. Då gäller det 
för mig att serva med frukostbricka och förmiddagskaffe 
framför TV-apparaten, samt något lättlagat när orken 
börjar tryta, för det kan vara arbetsamt att titta på svet-
tiga skidåkare en hel dag!

Innan klimatdebatten drog igång på allvar for vi gärna till 
varmare trakter vintertid några veckor, så också 2015. 
Bokade in två veckor på Lanzarote i en tidpunkt som 
verkade passa bra. En vecka efter bokningen undrade 
Catharina vilket datum vi skulle komma hem. Den 6 mars 
svarade jag. Det blev tyst i rummet. ”Efter Vasaloppet” - 
oh, du milde tid, jag hade missat det! Stämningen kändes 
tryckt i rummet, förstod att nu hade jag gjort bort mig 
rejält. Det gick några dagar innan jag förstod att just det 
årets vasalopp var framflyttad en vecka, på grund av att 

längdskid-VM gick i Falun och inte ens dalkarlar klarar av 
att arrangera två så stora saker så tätt inpå.

Catharina läser aldrig sportsidorna i tidningen, så hon var 
inte införstådd med ändringen. Jag kastade fram en tanke 
hemma vid matbordet en dag. ”Jag ringer kansliet i Mora 
och ber att få Vasaloppet framflyttat en vecka, så hin-
ner vi hem”. Ordet idiot hängde i luften, men blev aldrig 
uttalat. Så det blev inget mer tal om skidtävlingen innan 
vår avresa. 

När första söndagen i mars inträffade i Playa Blanca på 
Lanzarote, kändes det något negativt i luften. Mitt ”Det 
kommer att ordna sig” mottogs med en fnysning. Hem-
resa till kalla Norden den 6 mars, uppackning, klädtvätt, 
helgen var nära. Förslag på aktivitet till söndagen dök upp. 
”Men ska du inte titta på Vasaloppet då” sa jag. Det möttes 
med en tom blick. När jag väckte Catharina på söndags-
morgonen den 8 mars och slår på TV:n och Jacob Hårds 
röst börjar berätta om startplatsen och åkarna, får jag en 
blick som är obetalbar. ”Men jag sa ju att jag skulle ringa till 
Mora och be dem flytta fram Vasaloppet en vecka, så vi 
skulle hinna hem” sa jag, ”det gällde ju bara 19 000 åkare”.
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Välkommen
Välkommen diakon Katrin Sörbris till Norrahammars församling! Katrin börjar sin tjänst hos oss den 
1 maj. Närmast kommer Katrin från Rönnängs församling i Tjörns pastorat. All Välsignelse i ditt uppdrag 
önskas dig!

// Ann-Christine Borg,

Välkommen Katrin – vår nya diakon!
Snart är det dags att välkomna Katrin Sörbris, 
som i maj 2020 börjar som diakon i Norraham-
mars församling.
Katrin kommer närmast från en tjänst som diakon i 
Rönnängs församling i Tjörns pastorat och har tidigare 
arbetat sex år inom Växjö stift.

Vad lockade dig att söka tjänsten här i Norrahammar?
– Den dök upp lägligt när vi funderade på en för-
ändring i livet, med flytt närmare dottern. Jag ringde 
kyrkoherden om tjänsten och hon beskrev den på ett 
sätt som intresserade mig. Det är en traditionell tjänst 
med bredd och för alla åldrar, men med möjlighet att 
själv forma den. När jag var på anställningsintervjun 
och åkte genom hela Tabergsådalen tyckte jag om det 
vackra läget med ån som ringlar sig genom samhällena 
– jag har ju bott vid Ätran i 27 år!

Katrin, med rötterna i Västergötland, har bland annat 
arbetat som hemsamarit, kantor, fosterhemsförälder 
och bondmora innan hon var klar som diakon 2002.

Vad vet du om Norrahammar?
– Kanske inte så mycket ännu, men när vi hade jord-
bruk fanns en Norrahammarsspis med bakugn i huset, 
så visst känner jag till att det är en gammal bruksort. 
Och så har jag utbildat mig inom social omsorg vid 
högskolan i Jönköping, för att kunna bli diakon.

Vad vill du fokusera på som diakon?
– Jag vill ge stöd och själavård i livets svåra situationer 
och passager. För Svenska Kyrkan är det ideella en-
gagemanget viktigt, nu och i framtiden. Jag vill upp-
muntra, utbilda och stödja de ideella medarbetarna. 
Vi som arbetar i kyrkan behöver samordna det ideella 
arbetet och gärna bilda ett gemensamt arbetslag till-
sammans med de förtroendevalda.

Något särskilt du brinner för?
– Befriande bibelläsning eller folklig bibelläsning, som 
har sitt ursprung i Brasilien. Jag har gått en utbildning, 
anordnad av Växjö stift, och skulle jättegärna starta en 
grupp i Norrahammars församling! //Lisbeth Lejon

Katrin Sörbris är vår nya diakon.
Foto: Lovisa Klang

OM KATRIN
Ålder: 61
Familj: Make och två vuxna barn.
Bor: Flyttar från Tjörn till Mullsjö.
Dold talang: Mjölka kor!

Fotnot:
Befriande bibelläsning kan liknas vid en kreativ process i grupp, där 
deltagarna börjar med att dela med sig av sina livs utmaningar och 
glädjeämnen och därefter läser bibeltexter som belyser denna verk-
lighet och som ger kraft att förändra i gemenskap med andra. 



66

Dopträdet i Sandseryd
I samband med Kyndelsmäss invigdes vårt vackra 
dopträd i Sandseryds kyrka, och redan har det börjat 
fyllas med dopdroppar av glas.

Trädet är smitt i Bodafors av Lars-Göran Larsson, 
konstsmed i järn, efter en konstnärlig idé av vår kom-
minister Andreas Gunnmo.

Ungefär 65 arbetstimmar tog det att smida denna 
skapelse. Lars-Göran berättar att den största utma-
ningen var rötterna, som var otympliga att jobba med, 

men som också gör detta dopträd unikt.

Här är några bilder från den 24:e januari, då Andreas, 
Sofia och undertecknad hämtade dopträdet - med 
hästtransport - från smedjan i Bodafors.

I nästa nummer av Kyrkobladet kommer vi att kunna 
presentera ännu ett dopträd, och en intervju med 
Lars-Göran.

// Mattias Karlsson
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FAKTA ANTAL DOP

Sandseryds kyrka är en mycket omtyckt kyrka för 
dop. 2019 döptes 17 flickor och 32 pojkar i Sandse-
ryd, 9 flickor och 2 pojkar i Norrahammars kyrka och 
2 flickor i Kyrkvillan i Hovslätt. Av dessa var åtta vux-
na/tonåringar. 2018 döptes 28 flickor och 25 pojkar 
i Sandseryd, 4 flickor och 2 pojkar i Norrahammar och 
en flicka i Kyrkvillan. Av dessa var två vuxna.

Dopet är en gåva
Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller 
förstå allting och det hänger inte på föräldrarnas tro. 
När ett barn döps uttrycker föräldrarna att de vill att 
barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få 

vara en del av den kristna gemenskapen. Om barnet 
är tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli döpt.

Dopet är ingen namngivning
Men namnet är ändå viktigt, eftersom den som döps 
nämns vid sitt namn. 

I samband med dop är det kostnadsfritt att låna  
dopklänning och lokal för dopkaffe.

Veta mer?
https://www.svenskakyrkan.se/norrahammar/dop

Första droppen hängs i dopträdet i Sandseryd, 15:e februari. 
Foto: Birgit Söderström.
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Hänt sen sist

Ellen och Ida (ängeln Gabriel och Maria) på Åsneexpressen, 
Kyrkvillan 7:e december. Foto: Malin Wintenby

Frukostf(ö)ralla uppdukat och klart! Norrahammars församlings-
hem 15:e januari. Foto: Ann Forsling

Stjärngossar, fem minuter i luciatåg, Norrahammars försam-
lingshem 13:e december. Foto: Ann Forsling

Och här: Åsnan själv! Kyrkvillan 7:e 
december. Foto: Mattias Karlsson

Therése, Andreas, Mic och Anette satt i kompbandet på Taizé-
mässa med Ledarskolan, Kyrkvillan 22:a november. Foto: 
Mattias Karlsson

De vise männen Kaspar (Bengt) och Melker (Rolf) träffade elever 
från Grästorpsskolan efter deras julavslutning i Kyrkvillan 20:e 
december. Foto: Mic Gadman
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Hänt sen sist

Jill Svensson och Norrahammar-Hovslätts kyrkokör sjöng på 
trettondedagen, Norrahammars kyrka 6:e januari. 
Foto: Birgit Söderström 

Sportlovsaktiviteten Öppet hus på brandstationen 12:e februari. 
En intensiv dag, så här vilar några av barnen – och även en 
brandman – en liten stund. Foto: Mattias Karlsson

Prick & Streck bjuder in till Kyrkans öppna förskola på  
fredagar! Kyrkvillan 24:e januari.

Predikstolsbyte var en del av den ekumeniska böneveckan vecka 
3. Till oss kom Bo-Göran Läckström från Pingst Hovslätt, här i mit-
ten tillsammans med Hanna, Jan-Erik, Andreas och Mic i  
Norrahammars kyrka 19:e januari. Foto: Mattias Karlsson

Stamp on the ground! Dans på fastlagssöndagen, Norraham-
mars kyrka 23:e februari. Foto: Mattias Karlsson.

Ulla Culley och Britt-Marie Leion avtackades som kyrkvärdar, 
Norrahammars kyrka 9:e februari. Foto: Mattias Karlsson
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DeLa - butiken som minskar  
matsvinnet med 154 ton

Det allra mesta säljs till låga pri-
ser eller delas ut som matkassar, 
tio procent smaskar får och get-
ter i sig – och det slutliga svinnet 
har minskat från 20 till endast 
10 procent. Inte undra på att Kli-
matrådet utsåg butiken till vin-
nare av klimatpriset 2018! 

Butiken heter DeLa, som är en 
förkortning av Diakonalt Effek-
tivt Livsmedelsansvar, och drivs 
av Hela Människan i Jönköping. Butiken har cirka tre 
tjänster, socialtjänsten har fem platser för sysselsätt-
ning och dessutom finns platser för arbetsträning.

– Butiken är öppen för alla, men särskilt för dem med 
svag ekonomi, säger Gunnar Dahlquist chef för Hela 
Människan i Jönköping. Priserna är betydligt lägre än i 
vanliga butiker och ännu lägre för medlemmarna.

Mat med skavanker
Flera stora lokala livsmedelsföretag levererar frukt och 
grönt som fått små skavanker, livsmedel i trasiga för-
packningar och mat med kort tid till ”bäst före”. 

– Vi följer naturligtvis reglerna för livsmedelshantering 
och går igenom allt innan vi säljer det, berättar Lotta 
Andersson som förestår butiken sedan starten 2017. I 
ett nät apelsiner kanske bara ett enda är dåligt, vi tej-
par förpackningar, fryser in och vår kock lagar matlå-
dor till alla som jobbar här.

Jobba på DeLa?
 Gunnar och Lotta vill gärna öka öppettiderna. Till att 
börja med varannan torsdag klockan 14–18, när Er-
ikshjälpen intill har öppet.

– Men då behöver vi fler volontärer! Tänk om ni kunde 
samla ihop ett gäng på 5–6 personer som kan hjälpa 

På Österängen i  
Jönköping finns en väl-
digt klimatsmart butik. 
Förra året tog personal 
och volontärer hand om 
154 ton mat som annars 
troligen skulle kastats.

Alla som vill handla klimatsmart eller har svårt med ekonomin är välkommen till butiken, 
hälsar Gunnar Dahlqvist och Lotta Anderson på Hela Människan, som driver DeLa.

Har du tid över och vill jobba på DeLa? Hör av dig till Lotta!

till att plocka varor, hålla ordning i butiken, väga, ta be-
talt. Intresserad? Hör av dig till Lotta!

Medlem utifrån vissa kriterier:  
Fråga Lotta Andersson, 0708-12 61 29
Adress: Birkagatan 38 (Österängen)  
Huskvarna, bredvid Erikshjälpen.
Öppet: Måndag, onsdag och fredag  
kl 13–15.
Kontakt: 0703-40 21 40, 
delajkpg@helamanniskan.se 

//Lisbeth Lejon
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Det är tjugo år sedan vi träffade dem, och jag 
undrar om de fortfarande sitter bakom lås och 
bom.

Den lilla servicebutiken låg i utkanten av Khaosan, 
samlingsplatsen för många ryggsäcksluffare i Bang-
kok. Vi köpte vatten inför en lång tropisk natt i vårt 
slitna lilla rum och när vi lämnade butiken såg vi på 
insidan av dörren en lapp från Svenska kyrkan i utlan-
det, SKUT. Två svenskar på det stora fängelset i Bang-
kok ville gärna ha besök.

Nästa förmiddag stod vi i entrén för besökande. Vi 
blev förskräckta när vi insåg att den besökstid som 
stått på lappen gällde dödsdömda och långtidsdömda. 
Tänk om de båda svenskarna var dömda till döden och 
gråtande skulle vädja till oss för sina liv? 

Uniformsklädd personal tog påsen med vindruvor 
som vi hade med oss till de båda intagna svenskarna, 
eftersom det fanns en risk att vi hade gömt något till 
dem i druvorna. Påsen med godis var obruten och vi 
fick lämna in den i en liten lucka för vidare befordran 
till de båda intagna.

Vi leddes genom flera gångar och dörrar till en inner-
gård och det var obehagligt att känna dörrarna låsas 
bakom ryggen. På innergården stod intagna kedjade 
till händer och fötter prydligt i rader och omgivna av 
vakter. De båda svenskarna kom in i en liten cell med 
tre cementväggar och en vägg med galler och satte 
sig på bänken. De skildes från oss genom ytterligare 
ett galler och i området mellan gallren ställde sig en 
vakt för att övervaka besöket. 

De båda männen var i fyrtioårsåldern och mycket 

vältränade. Vi hade inte behövt oroa oss för att det 
skulle bli tyst under besöket, de talade oavbrutet. De 
hade fått besök av svenska ambassaden när de var 
nyintagna för några år sedan och fått vaccinationer. 
De fick inte några besök av släkt eller vänner i Sve-
rige. Svenska kyrkan i utlandet kom till dem en gång 
i månaden och hade med sig potatis och morötter 
för att dryga ut den ofta dåliga maten i fängelset. 
Båda männen hade oberoende av varandra försökt 
smuggla narkotika från Thailand till Sverige för att 
betala av skulder och båda hade gripits på flygplatsen 
i Bangkok. Båda var dömda till över 40 års fängelse. 
De bodde i en cell med femton andra intagna. Det var 
ofta våldsamma konflikter i fängelset och de båda 
försökte hålla sig undan från de andra i fängelset. De 
tränade mycket på dagarna istället för att delta i det 
verkstadsarbete som erbjöds. Båda männen torkade 
hela tiden bort svettdropparna i sina ansikten med en 
liten duk genom en väl inövad rörelse. De kände en 
stor sorg över att deras liv gick till spillo i fängelset 
och saknade mest av allt mänsklig närhet. Svenska 
kyrkans besök var av stor betydelse för dem.  

När besökstiden var över bad de båda männen att vi 
skulle ge dem lite pengar så att de kunde köpa kaf-
fesurrogat. Vi lämnade några baht-sedlar i luckan vid 
utgången och hoppades att pengarna skulle komma 
fram. 

På väg tillbaka till Khaosan tänkte jag att jag skulle 
uppskatta tillvaron så mycket mer och verkligen göra 
det bästa möjliga av mitt liv. Tacksamheten som jag 
kände i den stunden för släkt, vänner, friheten och 
alla möjligheter som stod till buds bleknade tyvärr 
snabbt. Men det händer ofta att jag tänker på de båda 
svenskarna i fängelset i Bangkok.

Bangkok Hilton

//Mats Eriksson



Måndag 6:e april kl. 19:00 i Kyrkvillan
Passionsandakt, Per-Erik Åbom

Tisdag 7:e april kl. 19:00 i Sandseryds kyrka
Passionsandakt, Per-Erik Åbom
Sandseryds kyrkas kör

Onsdag 8:e april kl. 19:00 i Norrahammars kyrka
Passionsandakt, Per-Erik Åbom

Torsdag 9:e april kl. 19:00 i Norrahammars kyrka
Skärtorsdagsmässa, Ann-Christine Borg
Ann Roach, solist

Fredag 10:e april kl. 11:00 i Sandseryds kyrka
Långfredagsgudstjänst, Ann-Christine Borg
Sandseryds kyrkas kör

Söndag 12:e april kl. 11:00 i Norrahammars kyrka
Påskdagsgudstjänst, Andreas Gunnmo
Norrahammar gospel

Måndag 13:e april kl. 11:00 i Sandseryds kyrka
Emmausmässa, Andreas Gunnmo
Vandring från Hassafall, Hovslätt, kl.09:00

Påskveckan  
i Norrahammars församling

Varmt 
välkommen
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Äta leka be
Gemenskap för familjen med enkel mat, 

aktiviteter och andakt!
Norrahammars församlingshem  

onsdag 4:e mars kl. 17:00 – 19:00
Sandseryds församlingshem  

fredag 8:e maj kl. 17:00 – 19:00
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Anslagstavlan

Sopplunch och lunchmusik

onsdagar kl. 12:00 i Norrahammar

18:e mars Bön och soppa

15:e april Lunchmusik och baguette

29:e april Bön och soppa

13:e maj Lunchmusik och baguette

27:e maj Bön och soppa

Psalmkväll

Söndag 8:e mars kl. 18.00 

i Norrahammars kyrka

Allt från Bach-koral till Mikael Wiehe. Kristine kyrko-

kör och Norrahammar-Hovslätts kyrkokör sjunger 

psalmer i gamla och nya arrangemang. Valentina 

Viktorovitch och Fredrik Sjöblom inspirerar kör,  

musiker och församling till härlig sång och glädje!

Jungfru Marie bebådelsedag

Söndag 22:a mars

Kl. 11:00 i Norrahammar, mässa

Kl. 16:00 i Kyrkvillan, familjegudstjänst

och ja, det blir våfflor!

Frukost för alla
Norrahammars församlingshem

Onsdag 25:e mars kl. 08:30 – 10:00
Onsdag 22:a april kl. 08:30 – 10:00
Varmt välkommen att dela gemenskap  och tankar för dagen!

Ekumenisk valborgskör
Vi sjunger på Valborgsmässoafton 

30:e april kl. 20.00 på Hammarvallen

Övningar: 
torsdag 16/4 kl.18.45–20.00   

i Norrahammars församlingshem
torsdag 23/4 kl.19.00–21.00  

i Slättenkyrkan
Välkomna!

Skärtorsdagsmässa
Torsdag 9:e april kl. 19.00  i Norrahammars kyrka

Ann Roach Johansson, sopran, och Valentina Viktorovitch, orgel, framför stämningsfull musik ur Matteuspassionen av J S Bach

Bön och lunch 
Kyrkvillan

Torsdag 19:e mars kl. 12:00
Torsdag 16:e april kl. 12:00
Torsdag 14:e maj kl. 12:00

Andlig spis och golunch för blott 60 kr.

Mässa med flöjtmusik

Söndag 26:e april kl. 10.00 i Kyrkvillan
Gräshagskyrkans blockflöjtensemble.

Lust att hjälpa till?

Vi tar tacksamt emot hjälp i gudstjänster,  

grupper och inte minst kök. Hör av dig!
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Kyrktuppar
I Norrahammars församling finns totalt fem kyrktuppar, men var?  
Para ihop plats (siffra) med rätt tupp (bokstav) och maila ditt svar till norrahammar.
forsamling@svenskakyrkan.se senast 2:a april så kanske du vinner ett fint pris.

1.  Sandseryds kyrkas klockstapel

2.  Sandseryds kyrkas sakristia

3.  Norrahammars kyrkas klockstapel

4.  Norrahammars kyrkogårds klockstapel

5.  Kyrkvillans klockstapel

// Mattias, kyrkobladsredaktionen
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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 1/4. 
Vi drar tre vinnare som vinner var sitt  
presentkort à 150 kr på Nya Musik.  
Lycka till!           /Jari Oikarinen                                                                           

Förra numrets vinnare:
Alma Gustafsson
Jan-Erik Forsberg
Johan Wistingsgård

Finn Fem Fel

Vinnarna presenteras 2/4.
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