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Ord till dig

Jens Holmqvist

Vi är nu på väg in i den tid på året 
som jag tycker absolut mest om. Det är 
några veckor som infaller precis innan 
vintern drar sin sista suck och våren 
tillåts ta över. Det är en tidpunkt där 
det är svårt att veta vad man ska ha på 
sig när man går hemifrån. Tjocka vin-
terjackan eller shorts? Det är också nu 
som det är märkbart ljusare ute, vi möts inte längre av ett tjockt 
mörker när vi går upp på morgonen och det är fortfarande ljust en 
stund på eftermiddagen. Och så är det ju en otroligt spännande tid 
på kyrkoåret. 

Vi har lämnat julen efter oss och befinner oss i fastetiden inför 
påsken. Fastan är en av mina favoriter under kyrkoåret. Det är 
en tid för reflektion och eftertanke. En tid vi kanske avstår vissa 
bekvämligheter för att påminna oss om hur bra vi har det. Fastan 
kan också påminna oss om vad vi saknar. Kanske är det dags att 
öppna den där boken som stått i bokhyllan länge. För min egen del 
kommer jag under fastan be mer och oftare. För mig själv, mina 
medmänniskor och för alla de jag inte träffat än. Jag kommer ock-
så be för just dig, om du vill. 

Bönen har en otrolig kraft, likt rökelse stiger den från våra hjär-
tan och når Gud. I Efesierbrevet får vi en uppmaning av Paulus, 
”be i er Ande i varje stund” Ef 6:18. Man kan be på många olika 
sätt, med munnen, genom dans och musik, med hjälp av skapande 
eller genom att fira gudstjänst tillsammans. Att träffas i Jesu namn 
är bön i sig själv. Det ska vi göra, träffas för att fira gudstjänst och 
för att be. Vi ska tala om evangeliet och vi ska tillsammans bära det 
ut i hela världen. 

I 40 dagar ska vi fasta innan vi når påsken. 40 dagar i öknen 
innan vi får ta emot den uppståndne Jesus som möter oss på vägen 
mot Emmaus, som stannar och äter med oss även om våra ögon 
är blinda och vi inte förstår vem det är vi möter. Gud är alltid med 
oss, från evighet till evighet.

Bed för mig, jag beder för dig. 

Frid.
Jens Holmqvist

Önskar du swisha en gåva till  
Sala-Norrby-Möklinta pastorat:

123 417 0197



Vision 2030, vi blickar framåt...
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Vi vill informera om det vi kallar Vision 2030 och 
samtidigt ställa en fråga. Vision 2030 är ett strategiskt 
arbete där vi rustar för framtiden genom att se över 
dagens verksamhet och ekonomi. Vi vill fortsätta 
erbjuda barn och ungdomar; vuxna och äldre i Sala, 
Norrby och Möklinta gemenskaper med glädje och 
vänskap. Så vill vi bidra till tro, hopp och kärlek i 
stad, by och landsbygd. I Vision 2030 ingår också en 
översyn av våra kyrkor, församlingshem och kyrko-
gårdar så att Svenska kyrkan kan bidra till ett hållbart 
samhälle genom klimatsmart och energibesparande 
användning av fastigheter och mark. Några exempel 
på vad vi menar finns på denna sida.  

Men viktigast är att vi får veta vad ni som bor, 
arbetar och vistas här önskar att Svenska kyrkan ska 
ägna sig åt? Hur kan vi möta era och andras behov av 
gemenskap, social omsorg (diakoni), psykisk hälsa, 
musik och kultur, andlig fördjupning, högtid och tra-
dition, fest och tröst vid livets växlingar, undervisning 
i alla åldrar etc etc? Till er som är medlemmar vill vi 
visa hur vi förvaltar ert förtroende och till er som inte 
är medlemmar eller funderar på att lämna Svenska 
kyrkan vill vi berätta vad ni – och andra – är med och 
bidrar till som medlemmar. (Mer om medlemskap på 

sidan 14.) 

Berätta vad du tycker och önskar av Svenska kyrkan 
genom att maila till oss på sala.pastorat@svenskakyr-
kan.se eller ring kyrkoherde Herman 073-665 54 11.

Viktiga utgångspunkter
• Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka 
där alla är välkomna.
• Kyrkobyggnaderna är en del av försam-
lingens och ortens identitet.
• Kyrkobyggnaderna ger rum för bön, 
lovsång och gemenskap.
• Svenska kyrkan har ett uppdrag att 
förvalta och tillgängliggöra det kyrkliga 
kulturarvet.  

Ett uppdrag från igår till i morgon
Svenska kyrkan har en tusenårig byggnadshistoria, 

ett kulturarv att förvalta och ett uppdrag att bidra till 
social gemenskap och sammanhållning i samhället.
Nu behöver vi möta 
framtiden med rätt 
resurser, så att vi 
kan fortsätta att vara 
kyrka och erbjuda 
mötesplatser där 
människor kan 
utveckla sin tro och 
finna vänner.
 

Ett övergripande mål
Ett övergripande mål är att Svenska kyrkan ska kun-

na erbjuda verksamheter, gudstjänster, dop, vigslar 
och begravningar i lokaler som är ändamålsenliga med 
en långsiktigt hållbar resur-
sanvändning. Viktigast i hela 
vårt arbete är verksamheter 
för och med barn och ung-
domar – de är framtiden i 
kyrkan och i samhället. 
 
Dialog och samverkan

Arbetet med Vision 2030 
omfattar alla som arbetar, är 
förtroendevalda och ideella 
i Svenska kyrkan. Och – vi 
bjuder in alla att komma med 
önskemål och synpunkter. 

Alla församlingar ska göra en liknande process
Svenska kyrkan är en av Sveriges största fastighets-

ägare med: 
• Närmare 20 000 byggnader.
• Cirka 3,9 miljoner kvadratmeter bruksarea. 
• 10  900 markobjekt – 75 000 hektar markareal.

Fastigheterna representerar stora kulturella, sociala 
och ekonomiska värden. De står också för en bety-
dande del av kyrkans kostnader och miljöpåverkan. Vi 
måste vara ekonomiska och hållbara. Därför kommer 
vi i Vision 2030 att se över kostnader och nyttjande 
av våra lokaler så att vi kan lägga det mesta av våra 
resurser på människor och verksamheter.
Källa: Fastighetsregistret (april 2019)

Vision 2030 är ett redskap 
för ökad hållbarhet
Vi ser på hållbarhet utifrån 
fyra dimensioner: 
• Andlig
• Social
• Ekologisk
• Ekonomisk 

Våga se nya möjligheter!
I Vision 2030 inventerar vi och tar fram konse-

kvensanalyser och åtgärdsplaner. Alla utmaningar och 
förändringar kan innebära något nytt. Svenska kyrkan 
vill fortsätta att erbjuda en mångfald av verksamheter, 
upplevelser och möjligheter till delaktighet och enga-
gemang. Vi vill bidra till glädje, trygghet och samman-
hållning i Sala, Norrby och Möklinta! 

Du är alltid välkommen! Engagera dig och var med 
ofta eller titta in ibland. Och du – berätta för oss vad 
du längtar efter … 

Herman Hallonsten, kyrkoherde

INBJUDAN: Vill du vara med och forma framtidens kyrka?



Barn och familj

Årets dagkollo kommer att vara v. 25 och v. 26 med möjlighet 
att anmäla sitt barn till en av veckorna. Mer info kommer i nästa 
nummer av Tillsammans där det även kommer att stå när och 
hur du gör din anmälan.

Dagkollo i Sockenstugan
Sommarnöjeför barn!

SPEL-EFTERMIDDAG
Onsdag 18 mars kl 13.30-17.30

i Mikaelsgården
För åk 4-6, drop-in, ingen anmälan.

Vi spelar sällskapsspel
med spelledare,

prova på wii-sports, 
pingis m.m.

Vi bjuder

på fika!
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VÅRFEST!
Kom och sätt fotspår i kyrkan! 

Gudstjänst med SMÅ och stora med utdelning av dopänglar
Sockenkyrkan 17 maj kl 14.00
Möklintas barn- och juniorkörer, Kristina barn- och juniorkörer medverkar.
Men det börjar redan kl 13.00 i Sockenstugan med vårpyssel (för alla åldrar) 
medans körsångarna övar. Var med och gör förbönen och det vi pysslar tar vi med 
in i gudstjänsten. Efteråt fika i Sockenstugan eller ute vid fint väder.
Terminsavslutning för Sala pastorats barn- och föräldragrupper.

Påsklovsskoj
Onsdag 8 april kl 9.30-11.30
Välkommen på en förmiddag utomhus! 

Vi gör en utflykt för hela familjen till Sockenstugan med grillning och fika (som 
vanligt kan man swisha en valfri summa). Ingen samling vid Mikaelsgården utan 
alla tar sig till Sockenstugan på egen hand, barn 0-5 år men hela familjen välkom-
men, även äldre syskon. Det blir symboljakt och mycket lek. Vid dåligt väder fikar 
och leker vi inomhus. Fika finns att köpa. Ingen anmälan.
Under påsklovet har vi ingen ordinarie öppen verksamhet i Mikaelsgården.



UNGDOMSGRUPPER i Mikaelsgården  -  Kom och var med!

Ungdomskvällar 
Öppen verksamhet 
Onsdagar kl. 19.00-21.00 i Mikaelsgården, Sala 
På ungdomskvällarna kan du komma och bara vara i kyrkan. Vi 
träffas, samtalar och har kul tillsammans.  
Vi inleder våra ungdomskvällar med att gå på mässan i Kristina 
kyrka kl. 18.30. Därefter går vi över till Mikaelsgården och har 
olika program varje onsdag fram t.o.m. 3/6. 
Ålder: från 14 år och uppåt. 
Kontaktperson: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42 

Ungdomsgrupp 20+ 
Öppen verksamhet Sista för terminen är 8/6

Måndagar kl. 18.00-21.00 i Mikaelsgården, Sala
En öppen grupp för dig som är 20 år och uppåt. Ingen gräns 
uppåt så kom om du vill vara med i en härlig gemenskap. 
Vi träffas och spelar spel, fikar, gör utflykter och annat roligt. 
Kontaktperson: Josefine Nergård, 0224-67 54 44

Club (7) Seven 
Välkomna till gruppen Club(7)Seven.
Det är för dig som går i åk 7. 

Är du intresserad och nyfiken på denna grupp så 
hör av dig eller anmäl dig så får du veta mer.

Onsdagar jämna veckor, kl 16.30-18.30, 
i Mikaelsgården, Sala.
Datum: 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5.
Kontakt/anmälan: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42
Epost: ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

-  5 -

15 mars
Kl. 11.00 Möklinta kyrka
Med utdelning av dopänglar
Möklintas barn- och juniorkörer.

12 april
Kl.11.00 Möklinta kyrka 
Påskdagsmässa. Möklinta barn-, junior-  
och vuxenkör. Äggletning och kaffe.

17 maj
Kl.14.00 Sockenkyrkan 
Med utdelning av dopänglar
Vårfest! Möklintas barn- och juniorkörer,
Kristina barn- och juniorkörer 
medverkar.

Start kl 13.00 i Sockenstugan 
med vårpyssel.

Mer info, se sid. 4.

Barn och familj Barn och familj

Gudstjänster med
SMÅ och stora

Grupptider!
Mikaelsgården
Miniorer
Måndagar F-åk 3, kl.15.30 – 17.00
Juniorer
Onsdagar åk 4-åk 6, kl.15.30-17.30    
Öppen verksamhet ”Fröet” sång och lek
Måndagar kl. 9.30 - 11.30, 0-5 år barn- och föräldragrupp.
Under vårterminen erbjuder vi fyra tillfällen för Kyrkis-
stund,  kl 10.00-10.30, 3 feb, 9 mars, 20 april & 11 maj.
Tisdagar kl. 9.30 - 12.00, 0-5 år barn- och föräldragrupp.
Kl. 12.00 finns möjlighet att äta soppa, smörgås, kaffe
och kaka för 40 kr i Mikaelsgården.
Fredagar kl. 9.30 - 11.30, 0-5 år barn- och föräldragrupp.

Baby/småbarnsrytmik
Onsdagar kl. 9.30 - 11.30, 0-5 år barn- och föräldragrupp.
Fika efteråt.
---------------------------------------------
Sockenstugan 
Miniorer: Torsdagar F-åk 3 kl.15.30 -17.00
---------------------------------------------
Möklinta, Prästgården
Miniorer: Måndagar F-åk 3, kl.14.45–16.30 
(åk. 4-6 kan vara med enligt överenskommelse)
Gruppen avslutar v. 50 och startar v.3
--------------------------------------------
Kontakt: Charlotte Bredenberg 0224-67 54 41
charlotte.bredenberg@svenskakyrkan.se
För aktuell info, se hemsidan: www.svenskakyrkan.se/sala
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Sala och Sockens kyrkliga syförening
Vi träffas följande onsdagar kl 13:00 i Mikaelsgården.
OBS! Jämna veckor.
4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5.
Kaplan Kristoffer Dahlqvist 0224-67 54 14.

Norrby kyrkliga syförening
Onsdagar kl 13.00-15.00
Vi samlas i Klockargården samtidigt med Öppen Ateljé.
25/3 och 22/4.
Diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21.

Möklinta kyrkliga syförening
Onsdagar, kl. 13.00-15.00 i Möklinta prästgården.
18/3 och 15/4.
Diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21. 
Präst Sara Kjellerhag 0224-67 54 16.

Alla är välkomna - gamla som nya medlemmar!
Reservation för ändringar, se annonsering i månadsblad och kommande Tillsammans.

Våra syföreningar

Torsdag 7/5 kl 14.00, Mikaelsgården
Alla syföreningarna är inbjudna till 
”Mitt på dagen”-träff. 
Kajsa Wejryd berättar om: 
”Syföreningarna igår och idag”

Det serveras kaffe och smörgås 
till självkostnadspris. Ingen anmälan behövs.

Kulturnatta

Kyrka - Skola

Lördag 25 april
Kulturnatta bjuder som vanligt på många olika 
aktiviteter i Kristina kyrka och Mikaelsgården. 
Konserter, barnteater, utställning, fikaförsälj-
ning, m.m. 

Mer information finns så småningom på vår 
hemsida: www.svenskakyrkan.se/sala

Hela programmet finns på: www.sala.se

Lektioner anpassade för olika årskurser
Vi – Svenska kyrkan i Sala Norrby Möklinta - jobbar läroplansrelaterat. Utifrån skolans föreskrifter 
vill vi möta både elevernas och skolpersonalens behov. Svenska kyrkan är en samhällsaktör som 
kan erbjuda inspirerande och unika lärandemiljöer. Vårt mål är att bidra till att barn och unga 
utvecklar sina förmågor, stimuleras till lärande och på så sätt växer som människor. 
Vi har utbildade pedagoger och kunniga medarbetare. Just nu erbjuder vi bland annat:

Förskola & Förskoleklass
Fabbe i orgelhuset (30 min)
På ett lekfullt sätt får ni tillsammans
med clownen Fabbe lära känna orgeln,
instrumentens drottning! 
Tid: På förfrågan
Plats: Kristina kyrka

Åk 5
Medeltiden - Tidsresa (under en fm)
En dag i Salas medeltida Sockenkyrka där vi 
får göra en resa i tiden. Hur levde folk när 
Albertus Pictor målade i Sockenkyrkan? En 
upplevelse för alla sinnen. 
Tid: Maj
Plats: Sockenkyrkan & Sockenstugan

Åk 1
Påskvandring - Upplevelse 
(45 min inkl fika)
Den första påsken - en pedagogisk vand-
ring genom påskens alla dagar. 
Tid: Mars/april
Plats: Alla kyrkor (Kristina kyrka, Norrby 
kyrka, Sala Sockenkyrka, Möklinta kyrka)

Mer info och kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sala/skola
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STÅ PÅ
MODETS SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

svenskakyrkan.se/act

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

Våra syföreningar

Fastekampanjen

Påsken

Påskveckan inleds på påskdagen
Alla dagar från skärtorsdagen fram till annandag påsk kallas i folkmun för 

”påsken”. Men det är egentligen påskdagen, den dag då Jesus uppstod, som 
inleder veckan påskveckan.

Du kan läsa om dagarna i stilla veckan – veckan som föregår påskdagen – om 
du vill veta mer om palmsöndagen, skärtorsdagen och långfredagen, gå in på: 
www.svenskakyrkan.se/pask

Jesus besegrade döden 
På påskdagen har Jesus vunnit över döden genom att uppstå till livet igen. I och 

med det är ondskan och döden besegrade. Att Jesus vinner över döden är centrum 
i kristen tro.

På annandag påsk visar sig Jesus för lärjungarna på olika sätt. Deras reaktioner är 
också olika. Några tvivlar på att det är verklighet, någon vill se bevis. Men oavsett 
deras reaktioner stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro.

Varför firar vi påsken på olika datum?
 
Påsken infaller på olika datum från år till år men alltid mellan den 22 mars och 

25 april. På ett kyrkomöte i Nicaea år 325 bestämdes  att påskdagen ska infalla den 
första söndagen efter den första fullmånen, efter vårdagjämningen. 

Inom de protestantiska och romersk-katolska kyrkorna används den gregorian-
ska kalendern sedan 1500-talet. Men vissa ortodoxa kyrkor använder fortfarande 
den julianska kalendern som infördes av Julius Caesar år 46 f.kr.

Skillnaden mellan de två kalendrarna ligger främst i hur man beräknar skottår, 
vilket har lett till att de två kalendrarna inte är i fas med varandra. För närvarande 
skiljer det sig 13 dagar mellan den julianska och gregorianska kalendern. Det inne-
bär att påsken, och alla andra högtider, infaller vid andra datum om man utgår ifrån 
den julianska kalendern.

Text hämtad från www.svenskakyrkan.se
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Notiser

Soppluncher i Mikaelsgården Café Ljuspunkten
Onsdagar mellan kl 12-18 är alla välkomna att ta 
en fika i Kristinarummet/Mikaelsgården.

Det serveras kaffe, te, saft, kaka, smörgås.

Så kom in någon onsdag och köp dig en god 
fika för liten peng! 

Kaffe/te/saft ....5 kr

Smörgås ............ 25 kr

Bulle/godbit .....5 kr

Kaka ......................3 kr

Sista för terminen är 27 maj. Den 20 maj stänger vi kl 15.00.

På tisdagar kl 12.00 serveras det hemlagad soppa i 
Mikaelsgården. Vi är tre stycken som hjälps åt att 
skala, hacka, duka m m. Ungefär varannan gång är 
det en vegetarisk soppa.
Soppa, smörgås och kaka kostar 40 kr.

Är du allergisk mot något 
och tänker komma, 
ring innan till Inger
0224-67 54 03, 
så ordnar vi ett 
alternativ till dig.
Sista för terminen är 26 maj.

”Mitt på dagen”-träffar

Liv & Djup

Kom när

du kan!

Finska gruppen
Vi träffas i Schwerinrummet, Mikaelsgården. 
De som vill börjar med sopplunch kl 12.00 och 
gruppen startar sedan ca kl 12.30-14.30.

Tisdagar: 10/3, 31/3, 21/4, 12/5. 
Mässa på finska: 22/3 kl 16.00 i Kristina kyrka
Kyrkkaffe från kl 15.00.
Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Världsböndagen
Fredag 6 mars kl 17.00 

i Mikaelsgården

Kvinnor från Zimbabwe 
har utformat agendan.
Fika finns.
Läs mer om Världsböndagen:
www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen
Mer info, se kommande annonsering.

Möklinta
Präst och diakon drop-in i Möklinta: 

Möjlighet till samtal och/eller tidsbokning med 
präst eller diakon i samband med gudstjänst. 

OBS! Nu börjar vi kl 14.00

och vi kommer att servera kaffe och smörgås 
till självkostnadspris. Ingen anmälan behövs!

Datum för träffar i Mikaelsgården är:
19/3 ”Ädla toner”, Marit Ädel sjunger och spelar.
7/5 ”Syföreningarna igår och idag”,
Kajsa Wejryd.

Glöm inte träffarna i Pingstkyrkan 
och Missionskyrkan kl 14.00: 
Pingstkyrkan: 23/1, 5/3, 16/4.
Missionskyrkan: 20/2, 2/4, 14/5.
Med reservation för ändringar.

Kreativa bibelsamtal, 
helig dans och meditation. 
Vi håller till i Klockargården, 
Norrby, torsdagar jämna 
veckor kl.14.00-15.30. 
För info: Inga-Lill Modin 
073-66 55 417 
Sista för terminen är 14 maj.

Stilla dag
Den 7/3 kl.10.00-16.00 har vi ”Stilla dag” 
i Norrby. Vi delar tystnaden tillsammans, 
äter mat till lugn musik, mediterar, målar, 
skriver, läser eller bara vilar. 

Dagen inleds och avslutas med en enkel meditation. 
Fika står framme hela dagen. 
Möjlighet till enskilt samtal finns. 

Anmälan: 

Inga-Lill Modin 073-66 55 417
inga-lill.modin@svenskakyrkan.se
Kostnad 100 kronor, 

betalas på plats 
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Notiser

Ikonmålning i Norrby
Ikonmålningsgruppen träffas 
på måndagar i Klockargården 
kl.18.30-20.30. 
Kursledare: Östen Berger 
tel. 070-811 46 95

Leva-vidare-grupp
Att mista någon i din närhet påverkar ditt eget liv på 
olika vis. Du upplever nya känslor och svåra tankar 
kommer. Din sorg är unik och ingen kan i egentlig 
mening dela den.

Att möta andra med liknande erfarenheter, kan vara 
ett stöd i sorgearbetet. Det finns en läkande kraft i 
att berätta och lyssna till andras berättelser. Präst och 
diakon leder gruppen. Det som sägs stannar i rum-
met.

Detta är en form av självhjälpsgrupp där 
du får möjlighet att sätta ord på vad som hänt. 
Då kan man lättare känna, förstå och gå vidare.
För enskilda samtal bokar vi individuellt.
Känner Du att detta skulle kunna vara något för dig?
Kontakta oss!

Marie Obrovac, diakon, 0224-67 54 22 
marie.obrovac@svenskakyrkan.se

Tisdagslunch i Möklinta
Tisdagslunch i prästgården kl 12.00-14.00

Soppa/lättlunch, smörgås, kaffe och kaka.
Pris: 50 kr, varav 10 kr går 
till Maputoprojektet.
Lotteri på inträdesbiljett.

24/3

När det våras bland bergen.
Besök av
Sala Trädgårdsförening.

21/4 

Hattparad - Erika Nyhlén,
hattmodist berättar om sitt arbete.
Har du en ny eller gammal hatt? 
Sätt på dig den och kom!

12/5 
Kenth Bergvall Haug (fd Johansson), 
vår förre kyrkoherde kåserar.
Terminsavslutning.

Hjälp med skolarbetet
Language café

Onsdagar kl 13.00-15.00 i Mikaelsgården 

Vi har tre utbildade lärare med bred kompetens på 
plats varje onsdag under terminerna. Har du böcker 
och uppgifter så ta med dem. För dig som vill träna på 
svenska så har vi böcker. Alla är välkomna att 
delta utan kostnad. Vi bjuder på enklare fika.  

Kontaktperson:
Eva Axelsson 0224-67 54 21
eva.axelsson@svenskakyrkan.se

Öppen ateljé
– en mötesplats för kravlöst skapande

Varannan onsdag, udda veckor, mellan 
kl.14.00-16.00 på Klockargårdens övervåning.
Ingen anmälan behövs. Kom när du vill. 

Info: Inga-Lill Modin 073-66 55 417
inga-lill.modin@svenskakyrkan.se
Sista för terminen är 6 maj.

Sista för terminen är 18 maj.

Afternoon Tea
Skottdagen, lördag 29 februari

kl 15.00 i Klockargården, Norrby

Föreläsning av Agneta Magnusson, 
Leksand, om gamla odlings-sorter: 
”Gråärter, rovor- och den älskade kålroten”.
Föreläsaren efterlyser lokala gamla sorter så om du 
har kunskap om någon odlingssort speciellt från 
Sala-trakten du minns från förr eller odlar hemma, 
var varmt välkommen! 
Skottbytardag i samverkan med 
Sala Trädgårdsförening. Skott- 
och sticklingslotteri till förmån 
för fastekampanjen.

Vi avslutar med andakt i Klockargården.

75:-

Barn & familj
Grupptider och aktiviteter 
hittar du på sid 4.



-  10  -

Kalendariet

MARS
Söndag 1/3 1 i fastan
Kristina kyrka
11:00 Högmässa
Möklinta kyrka
18:00 Taizemässa. Möklinta vuxenkör medverkar.
Kl. 16.00 i Prästgården - Öppen övning inför Taize-
mässan med kaffe och smörgås. Alla välkomna som vill 
sjunga med i Taizesångernas stämmor.

Onsdag 4/3
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Agneta Sonnebo, Marianne och Per 
Nestor.

Söndag 8/3 2 i fastan
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.
Kristina kyrka
18:00 Lovsångsmässa.

Onsdag 11/3
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Duk-Kyung Chang, piano.

Söndag 15/3 3 i fastan
Möklinta kyrka
11:00 Mässa med SMÅ och stora, utdelning av dop-
änglar. Möklintas barn- och juniorkörer.
Kristina kyrka
16:00 Magnificat av J. S. Bach. Körsångshögtid med 
ca 80 körsångare från stiftet! Se sid 18.

Onsdag 18/3
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Ulrika Jonsson, orgel.

Söndag 22/3 Jungfru Marie beb.dag
Kristina kyrka
11:00 Högmässa. Kyrkspelarna. Våfflor till förmån för 
fasteinsamlingen, serveras i Mikaelsgården efter guds-
tjänsten.
Norrby kyrka
16:00 Mässa med Mariamusik. Sockenkören. Barnverk-
samheten medverkar. Våfflor i Klockargården 
från kl.15.00.
Kristina kyrka
16:00 Mässa på finska, Emma von Kersbergen. 
Kyrkkaffe innan gudtjänsten, kl 15.00.

Onsdag 25/3
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Malin Trast, flöjt & Ulrika Jonsson, 
piano.

Söndag 29/3 5 i fastan
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.

APRIL
Onsdag 1/4
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Ulrika Jonsson, orgel

Fredag 3/4
Kristina kyrka
19:00 Konsert med Tommy Nilsson och Kristina Kam-
markör. Se sid 19.

Söndag 5/4 Palmsöndagen
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.
Möklinta kyrka
16:00 Ekumenisk palmsöndagsgudstjänst. Fika i Präst-
gården från kl 15.00.

6/4 Måndag
Kristina kyrka
18:00 Passionsandakt.

7/4 Tisdag
Kristina kyrka
18:00 Passionsandakt.

Onsdag 8/4
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Anna-Karin Ander Glöde.
Kristina kyrka
18:00 Passionsandakt.

Torsdag 9/4 Skärtorsdagen
Kristina kyrka
18:00 Skärtorsdagsmässa.
Möklinta kyrka
18:00 Sedermåltid - en festmåltid vi äter tillsammans i 
Prästgården. Handtvagning (för den som vill). Vi läser 
bibelberättelsen om den sista måltiden. Därefter går vi 
gemensamt upp till kyrkan.
19:30 Skärtorsdagsmässa.  

Fredag 10/4 Långfredagen
Norrby kyrka
11:00 Långfredagsgudstjänst med musik.
Missionskyrkan Möklinta
11:00 Ekumenisk Långfredagsgudstjänst med nattvard 
i Missionkyrkan.  
Kristina kyrka
18:00 Musikgudstjänst. ”O huvud, blodigt, sårat”. 
Se sid 19.

Lördag 11/4 Påskafton
Kristina kyrka
23:00 Påsknattsmässa.

Med reservation för ändringar! Uppdaterad info finner du i våra månadsblad 

som kan hämtas i kyrkor, församlingshem och på receptionen. 

Du kan också prenumerera på dessa och få dem till din mail eller per post. 

De finns också att läsa på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sala
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Kalendariet

Varje vecka i Kristina kyrka
ONSDAGAR
kl 18.30 Veckomässa

TORSDAGAR
kl 08.30 Morgonmässa, därefter fika i Mikaelsgården.

Söndag 12/4 Påskdagen
Möklinta kyrka
11:00 Påskdagsmässa med SMÅ och stora. Möklinta 
barn-, junior- och vuxenkör. Äggletning och kaffe.
Sockenkyrkan
11:00 Påskdagsmässa. Stråkar. Påsklunch i Sockenstugan 
efteråt. Lotteri.
Kristina kyrka
18:00 Lovsångsmässa.

Måndag 13/4 Annandag påsk
Möklinta kyrka
11:00 Ekumenisk Pilgrimsvandring med korvgrillning, 
medtag vattenflaska. Vi träffas utanför Möklintagården/
Möklinta livs. Se kommande annonsering.
13.00 avslutande mässa i Möklinta kyrka. 
Norrby kyrka
16:00 Emmausmässa. Ikonmålarna medverkar.

Onsdag 15/4
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Jörgen Engström, orgel

Söndag 19/4 2 i påsktiden
Kristina kyrka
11:00 Högmässa. Adamskören.

Onsdag 22/4
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Kyrkspelarna, Agneta Sonnebo.

Lördag 25/4
Kristina kyrka och Mikaelsgården
Kulturnatta. Mer information finns så småningom på 
vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sala

Hela programmet finns på: www.sala.se

Söndag 26/4 3 i påsktiden
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.

Onsdag 29/4
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Önskemusik! Ulrika Jonsson, orgel.

Torsdag 30/4 Valborgsmässoafton
Kristina kyrka
19.00 Adamskören sjunger in våren/valborg. 
Missionskyrkan Möklinta
20.00 Valborgsmässofirande vårtal – Karsten Felzmann
21:30 Ekumenisk andakt i Missionskyrkan.

MAJ
Söndag 3/5 4 i påsktiden
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.

Onsdag 6/5
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Studenter från Sjöviks folkhögskola.

Lördag 9/5
Kristina kyrka
14:00 Konfirmationsgudstjänst för veckokonfirmander.

Söndag 10/5 5 i påsktiden
Kristina kyrka
11:00 Högmässa med konfirmanderna.
Kristina kyrka
18:00 Konsert med Sjöviks Vokalensemble.

Onsdag 13/5
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Carina Normansson, fiol.

Söndag 17/5 Bönsöndagen
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.
Sockenkyrkan
14:00 Gudstjänst med Små och stora. Se sid 4.

Onsdag 20/5
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Säsongsfinal! 

Torsdag 21/5 Kristi himmelsfärds dag
Klockargården
08:00 Gökotta med sillfrukost i Klockargården, Norrby.
Hillingen
08:00 Gökotta vid Hillingen.
Möklinta kyrka
11:00 Gudstjänst ”Mellan himmel och jord”. Se sid 19.

Söndag 24/5 Sönd före pingst
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.

Lördag 30/5
Kristina kyrka
18.00 Sommarkonsert. Kristina Kammarkör. Se sid 19.

Söndag 31/5 Pingstdagen
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.
Sockenkyrkan
18:00 Sommarkonsert. Se sid 19.
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Vatten…

Vattnet är livsviktig för hela skapelsen. 

Vi människor består ju till största delen av vatten. 

Vatten är det mest grundläggande för oss människor, 
vi klarar oss helt enkelt inte utan det. Ändå har inte 
alla människor rent vatten. Förra året var det brist på 
grundvatten i Sala, hela sommaren och en bra bit in 
på hösten. Det här året började med att vi fick vi vara 
försiktiga med vattnet när larmrapporter om otjän-
ligt vatten kom. Det kändes lite konstigt… det som vi 
tar för givet blev plötsligt sårbart. Men skapelsen är 
sårbar precis som ett litet barn. Om vi inte vårdar och 
värnar skapelsen så kommer livet på jorden att dö ut.

Men ändå så är naturen så fantastisk att vi kan ta 
hjälp av den för att livet ska fungera. Genom att värma 
vatten till 35 grader i solens sken försvinner de flesta 
bakterier och kan användas som dricksvatten i länder 
där tillgången på rent vatten är minimal. Källa: solvatten.org

År 2015 satte FN upp 17 globala mål som världens 
ledare skrivit under. Två av dem fokuserar på vatten:

• Mål 6 som handlar om rent vatten och sanitet. Där 
ett av delmålen är att: ”Senast 2030 uppnå allmän och 
rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt 
dricksvatten för alla.” 

• Mål 14 Hav och marina resurser. Där några av 
delmålen handlar om att minska föroreningarna i ha-
vet samt skydda och återställa ekosystem och minska 
havsförsurningarna. 
Källa: www.globalamalen.se/om-globala-malen

Allt det här hör ju ihop och jag tänker på en av 
doppsalmerna i vår psalbok, Psalm 723:

1. När du ser en droppe glittra från ett daggvått 

spindelnät, ser du mer än själva droppen med ditt sinne 

öppet vänt. På en tråd som är så florstunn att den brister 

för ett strå, kan den bära hela solen, hela himlen likaså.

2. När du ser en droppe falla ner i dopets vattenfunt, 

ser du mer än själva vattnet i ett djup, fast där är grunt.

Dessa droppar bär på löften om en framtid nära Gud, 

om ett liv i tro och glädje in i evighetens djup.

3. Droppar söker sig tillsammans, floden strömmar 

genom land ut i ännu större vatten, blir till vågor mot en 

strand. Också vi skall finna vägen mot Guds rikes vackra 

kust, spegla solens morgonrodnad, när den stiger upp i öst.

Vattnet har ett fantastiskt kretslopp och vi vet 
ungefär hur det går till när vattenångan stiger upp till 
molnen och förvand till vattenånga som regnar ner 
över marken och samlas ihop till vattenpölar… väldigt 
förenklat för det hela är ju mer komplicerat än så.  

 

Precis som livets cirkelrörelse som beskrivs så vack-
ert i en text jag hittade i en bok som heter Torpdröm-
mar och ett kapitel som handlade om komposten:

”Så luktar jord. Som ett barn som snart ska födas, som 

mat som just ska lagas, som bröd ännu inte bakat, ännu 

i väntan på salt, jäst och mjöl. 

Jorden är en ständig påminnelse om livetscirkelrörelse. 

Det man ger kommer tillbaka, om än i annan form. Det 

man får kommer även tas ifrån en, i sinom tid. Man 

känner sig så hjälplös. Helheten tycks komplicerad. 

Liv ur död, död ur liv. Tydligare än i komposten syns 

det aldrig. Att vårda sin kompost är som att plantera ett 

träd tillsammans med ett barn. 

Man ser framtiden.”

Liv ur död, död ur liv… just det blir tydligt i dopet.
Paulus skriver i romarbrevet:

”Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med 

Kristus för att också vi skall leva i ett nytt liv.” (Rom. 6:4)

Det är i döden från jordelivet som dopet blir full-
bordat. Dopet är tecknet på vårt hopp och löftet om 
en framtid nära Gud. En vattenstämpel vi bär med oss 
från den dagen vi blir döpta. 

Sara Kjellerhag, präst

VATTNETS KRETSLOPP

KONDENS

AVDUNSTARINFILTRERING

NEDERBÖRD
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Att planera ett dop
I grund och botten är dopet en gåva från Gud 

till det lilla barnet, och allt runt omkring kan se 

olika ut. 

Hur vill ni ha dopdagen? 
När ni börjar planera ett dop är det bra att funde-

ra över hur ni vill att dopdagen ska se ut. När och i 
vilken kyrka ska dopet äga rum? Vill ni att ert barn 
ska ha faddrar? Vilka ska ni bjuda? Vill ni be någon av 
gästerna att läsa något i kyrkan och ska ni fortsätta att 
fira efter gudstjänsten? 

Välj datum och boka in
När ni börjat få en bild över era önskemål är det 

dags att välja datum. Kolla era kalendrar och kontakta 
sedan er församlingsexpedition. Dopet kostar ingen-
ting om det arrangeras i er församlings kyrka. Präst, 
musiker, vaktmästare och kyrka ingår. Tänk på att 
vara ute i god tid. Fråga tilltänkta faddrar och skicka ut 
inbjudningar om ni ska ha gäster. 

Prata med prästen om 
utformningen av dopgudstjänsten

Vanligen träffar ni prästen en gång före dopet för att 
gå igenom vad som händer under akten och hur dopet 
ska utformas. Kanske har ni speciella önskemål kring 
dopet? 

Dopkläder
Ni bestämmer själva vilka kläder barnet ska ha på sig 

när det döps. Man måste inte ha några särskilda kläder 
men det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid 
dop. Det vita symboliserar renheten och storleken på 
dopklänningen att barnet kan växa i tro. 

Många församlingar lånar 
ut dopklänningar för späd-
barnsdop. En del församlingar 
lånar också ut dopdräkter och 
konfirmandkåpor. En konfirmand-
kåpa använder man om det är större barn, ungdomar 
eller vuxna som ska döpas.

Välja sånger
Har ni speciella önskemål kring doppsalmer och 

dopmusik? Ta upp eventuella önskemål när ni pratar 
med prästen.

Vill ni ha en dopfest?
Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med ett kalas efter-

åt, tillsammans med familj, släkt och vänner. Om ni är 
intresserade av att ha en dopfest är det bra att fundera 
kring var festen ska vara och vad ni vill ni bjuda på. 
Ni kan också fundera på om ni kan be någon om hjälp 
med att baka eller duka fram kaffe.

Om ni behöver en lokal att vara i, har många för-
samlingar ett församlingshem som man kan låna. 
Fråga hur det ser ut i just din församling.

Texten är hämtad från www.svenskakyrkan.se/dop där 

man även kan läsa mer om dopet.

Har du frågor eller vill boka ett dop?
Församlingsexpeditionen: 0224-67 54 00
E-post: sala.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/sala/dopet

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Foto: Alex Giacomini/Ikon
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Tankar om Medlemskap i Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan finns i hela Sverige och har vän-

ner i hela världen. En hörnsten i vår tro är att alla 

människor är värdefulla i gemenskapen. Vi gör 

inte skillnad på folk och tror att alla människor 

är skapade med en gudomlig förmåga att ge och ta 

emot kärlek. Detta innebär att du är välkommen 

till kyrkan oavsett om du är medlem eller ej. 

Men självklart vill vi ha många medlemmar och som 
medlem hjälper du Svenska kyrkan att arbeta inom ett 
stort antal områden. 

Detta är  10 exempel på vad vi gör i Sala, Norrby

och Möklinta Pastorat: 

• Barnverksamhet som Öppen Förskola, Babyrytmik 
 och Miniorer.
• Ungdomsarbete som konfirmation, skolsamarbete, 
 Juniorer och Kyrkans unga.
• Musik och kulturverksamhet med många körer 
 och konserter.
• Mötesplatser för vuxna och äldre, t.ex. Soppluncher, 
 Mitt-på-dagen-träffar, Café Ljuspunkten & Vägkyrka.
• Social och diakonal omsorg samt besök på 
 äldreboenden och sjukhem.
• Kris- och jourverksamhet samt kostnadsfria 
 samtal/själavård och stödsamtal, öppet för alla.
• Andlig fördjupning, stilla dagar och återhämtning.
• Dop, vigsel, begravning och gudstjänster vid livets 
 växlingar och årets högtider.
• Flyktingarbete och integration med bl a Språkcafe. 
• Vård av kyrkor och kulturmiljöer samt öppna 
 församlingshem.

Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften skapar möjligheter och gör gott för 
många. Den går framför allt till din lokala församling 
men bidrar även till arbete i hela Sverige och interna-
tionellt såsom t ex: 
• Sjukhuskyrkor, häkten och fängelser i Sala & Västerås.
• Familjerådgivning och Jourhavande präster på 112.
• Freds- & rättvisearbete genom ACT Svenska kyrkans 
 internationella arbete.
• Jämställdhetsarbete och mänskliga rättigheter.

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din 
inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riks-
genomsnittet för kyrkoavgiften 2020 är 1,03 kronor 
per intjänad hundralapp. Den som är medlem i Svens-
ka kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det 
följande året. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 60% av 
Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

Vi bryr oss om varandra

I kyrkan sysslar vi med både tro och handling. Den 
kristna tron är utmanande, för Jesus uppmanade oss att 
bry oss om varandra och stötta dem som har det svårt. 

Och du – i Svenska kyrkan finns det plats både för 
dina tvivel och din tro. Det finns plats för dig som 
längtar efter gemenskap för din egen skull och som vill 
bidra till rättvisa och en bättre värld för allas skull, som 
vill sjunga i kör eller få uppleva fantastiska konserter. 
Och tillsammans med människor runtom i Sverige och 
i världen arbetar Svenska kyrkan med bl a det vi räknat 
upp här.  

Kanske har du mött oss inom något av dessa områ-
den. Eller så har du hört vad vi gör när ditt barn varit 
på julspel i kyrkan med sin klass, när vi gjort hembe-
sök i trappen där din faster bor, när en arbetskamrat 
behövt samtalsstöd i en personlig kris, när vi engagerar 
oss för en hållbar planet eller när sommarens allsång 
sprider ljuva toner i stadsparken.

Klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skju-
tas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. 
Som kristna vill vi värna skapelsen både genom kon-
kreta insatser för att minska utsläppen och genom att 
bjuda in till reflektion över de existentiella frågor som 
klimatförändringarna väcker. 

Psykisk hälsa

Svenska kyrkan arbetar för psykisk hälsa, t ex när vi 
aktivt bryter ensamheten hos äldre genom att skapa 
platser och aktiviteter som fyller vardagen med me-
ning. Vi arbetar också med att främja barns och ung-
domars psykiska hälsa genom att erbjuda efter-
skolan-aktiviteter.

I centrum för all vår verksamhet finns barnen och 
ungdomarna, och vårt gemensamma ansvar att ge barn 
en trygg och glad uppväxt med utbildning, god hälsa 
och vänner. I Svenska kyrkans verksamheter gör vi 
barnkonsekvensanalyser. Det gör vi för att förstå vad 
som är barnets bästa i ett sammanhang.

Tusen skäl

Det finns, som du ser tusen skäl att vara medlem i 
Svenska kyrkan och många vänner att få. Och genom 
ditt medlemskap bidrar du till det goda samhället här, 
där vi bor och till en lite rättvisare värld för många. 
Välkommen till din kyrka i Sala, Norrby och Möklinta!

Herman Hallonsten, kyrkoherde

Vill du bli medlem, kontakta oss på församlingsexpeditionen 
0224-67 54 00 eller besök oss.
Öppet mån-ons, fre kl 10.00-12.00, tors kl 13.00-15.00.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sala/medlemskap

Till dig som redan är medlem - Tack!
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På gång i våra kyrkor
& på våra kyrkogårdar

Information om våra kyrkor och kyrkogårdar hittar 
du också på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/sala/kyrkor
www.svenskakyrkan.se/sala/kyrkogardsforvaltning
www.svenskakyrkan.se/sala/kalendarium-kyrkogardarna

MÖKLINTA
Plantering syrén

På kvarter D där häckar tagits bort kommer syréner 
planteras.

Reparation vattenfall i kyrkparken

Vattenfallet i kyrkparken kommer att ses över och repare-
ras. Eventuellt kommer materialet i rännan bytas ut.

Inventering kulturhistoriska gravar

En inventering av samtliga gravplatser kommer genomför-
as av antikvarie för bedömning om de är kulturhistoriskt 
intressanta.

Inventering gravstenssäkerhet

En extern firma kommer att genomföra en inventering av 
hur säkert gravstenarna är monterade. Under året kommer 
de gravrättsinnehavare som ansvarar för en gravsten med 
brister gällande säkerheten få ett meddelande att åtgärd 
krävs. 
De regler som vi förhåller oss till hittar ni här:
www.skkf.se/sites/default/files/editorial/2019_montering_
och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_och_pri-
vatpersoner.pdf

Planteringslådor

Vi fortsätter att montera planteringslådor på gravplatser 
där vi ansvarar för skötseln. Planteringslådorna gör att 
blommorna får bättre tillgång till vatten och det ger en 
besparing på vattenförbrukningen.

NORRBY
Klockargården

Projektet med Klockargårdens trädgård går in på sitt andra 
år. Odlingen fortlöper och under året kommer vi även titta 
på möjligheten att utveckla utemiljön på Klockargårdens 
framsida.

Inventering kulturhistoriska gravar

En inventering av samtliga gravplatser kommer genomför-
as av antikvarie för bedömning om de är kulturhistoriskt 
intressanta.

Inventering gravstenssäkerhet

En extern firma kommer att genomföra en inventering av 
hur säkert gravstenarna är monterade. Under året kommer 
de gravrättsinnehavare som ansvarar för en gravsten med 
brister gällande säkerheten få ett meddelande att åtgärd 
krävs. 
De regler som vi förhåller oss till hittar ni här:
www.skkf.se/sites/default/files/editorial/2019_montering_
och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_och_pri-
vatpersoner.pdf

SOCKEN
Inventering kulturhistoriska gravar

En inventering av samtliga gravplatser kommer genomför-
as av antikvarie för bedömning om de är kulturhistoriskt 
intressanta.

Inventering gravstenssäkerhet

En extern firma kommer att genomföra en inventering av 
hur säkert gravstenarna är monterade. Under året kommer 
de gravrättsinnehavare som ansvarar för en gravsten med 
brister gällande säkerheten få ett meddelande att åtgärd 
krävs. 
De regler som vi förhåller oss till hittar ni här:
www.skkf.se/sites/default/files/editorial/2019_montering_
och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_och_pri-
vatpersoner.pdf

Plantering pelarek

Under 2019 kapades 6 askar ned vid entrén till Sockenkyr-
kan. Träden kommer att ersättas med pelarekar under året.

NYA KYRKOGÅRDEN
Under 2019 inleddes ett arbete med att renovera gräsytor 
på kvarter 7. Arbetet kommer fortsätta under året. Tid för 
detta kommer att anslås på kyrkogården. 

Thomas Törnqvist

Kyrkogårds- och fastighetschef

Våra kyrkogårdar och fastigheter vår-höst 2020
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Förra årets julkampanj hette ”För alla flickors rätt till ett vär-
digt liv!” och pågick under perioden 1 december 2019 till 
6 januari 2020.

Då samlade vi in pengar till Svenska kyrkans internationella 
arbete - ACT.

Resultatet av insamlingen till julkampanjen blev 

totalt: 33.634 kr  i Sala-Norrby-Möklinta pastorat. 
Tack för din gåva!

Internationella gruppen & Julkampanjen

December 2019

Vi vill rikta ett stort tack till Odd Fellow som även i år skänkte matkassar till behövande 
barnfamiljer och ett stort tack till Rebeckorna som skänkte julklappar till barnen.
Det känns alltid lika bra att kunna få dela ut detta till jul och mötas av så mycket tacksam-
het! Detta gjorde verkligen skillnad för dessa barn och deras föräldrar även denna jul.

Tack till Odd Fellow och Rebeckorna i Sala!

Julafton i Mikaelsgården 

Tack till alla Er som på olika sätt hjälpte till att göra vårt julaftonsfirande 
i Mikaelsgården till en fin stund i gemenskap! Utan era arbetsinsatser och gå-
vor hade detta inte varit möjligt. Att kunna erbjuda jul i gemenskap är oerhört 
viktigt och i år var det väldigt många som kom.

Tack också till de restauranger som skänkte en del av maten: Restaurang Stora 
Torget, Mat & prat, Café Jernvägen.

Tack till Er alla för att vi tillsammans fick dela denna stund i juletid!

Julvandring i Kristina kyrka 

Även i år var ”Julvandringen” välbesökt av förskolor 
och förskoleklasser. Från och med förra året med nytt 
utförande, där barnen blev delaktiga i det som utspelade 
sig. Något som visat sig vara mycket uppskattat.

Det är en tidsresa med överraskande möten tillbaka till 
första julen - som lär oss varför vi firar jul idag.

Så missa inte att boka in just din klass inför kommande 
jul när så blir dags.

Kontakt: Inga Lena Paulsson 0224-67 54 42
ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

Tillbakablickar och tack.....
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Pastoratets barn- och ungdomskörer

Internationella gruppen & Julkampanjen

December 2019 Lunchmusik

Lunchmusik våren 2020
i Kristina kyrka på onsdagar kl 12.00! 

Ca 20 minuters program, efteråt serveras kaffe/te 
och lunchsmörgås i Mikaelsgården.

i samarbete med  Varmt 
välkommen!

 4/3 Agneta Sonnebo, Marianne
  Nestor & Per Nestor
 11/3 Duk-Kyung Chang, piano
 18/3 Ulrika Jonsson, orgel
 25/3	 Malin	Trast,	flöjt	och
  Ulrika Jonsson, piano
 1/4 Ulrika Jonsson, orgel
 8/4 Anna-Karin Ander Glöde 

  15/4 Jörgen Engström, orgel 
 22/4 Kyrkspelarna, Agneta Sonnebo
 29/4 Önskemusik! 
  Ulrika Jonsson, orgel
 6/5 Studenter	från	Sjöviks	folkhögskola
 13/5 Carina	Normansson,	fiol
 20/5 Säsongsfinal! Församlingens 
  alla musiker medverkar

I pastoratet finns fem stycken barn- och ungdom-
skörer: Möklinta barnkör, Möklinta juniorkör, Kristi-
na barnkör, Kristina juniorkör och Sala ungdomskör.  

Vi gör ofta gemensamma projekt i olika former. I 
februari, på Kyndelsmässodagen, sjöng barn- och Ju-
niorkörerna på ”mässa med SMÅ och stora” i Kristina 
kyrka. På Jungfru Marie Bebådelsedag, 22 mars, åker 
Kristina Juniorkör och Sala Ungdomskör till Västerås 
domkyrka för att medverka tillsammans med körsång-
are från Västerås med omnejd i högmässan kl. 11.00.

På Kulturnatta, 25 april, kommer barn- och junior-
körerna från Möklinta och Sala att sjunga tillsammans, 
tid och plats meddelas senare, håll utkik! 

Sala ungdomskör riktar sig till ungdomar från åk 7 
och uppåt och gör ofta gemensamma satsningar med 

Kristina kammarkör och de andra vuxenkörerna i 
pastoratet, och även tillsammans med ungdomskörer 
från andra städer. Bland körens framtidsplaner finns 
just nu en resa till England tillsammans med tre andra 
ungdomskörer i slutet på april och längre fram i tiden 
även en körhelg i Stockholm. 

Genom att sjunga i kör får barnen och ungdomarna 
en bra musikundervisning där de inte bara får lära 
sig om sångteknik och körsång, utan där de också får 
träffa nya vänner, träna sin samarbetsförmåga och får 
erfarenheter och minnen för livet.

Kontakta gärna oss musiker om du vill veta mer om 

körverksamheten!  

Kontaktuppgifter på tidningens baksida.
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Musik Musik

Varje år brukar Västerås stifts kyrkosångsförbund 
anordna så kallade ”Jubilate-dagar”. Detta körsångse-
venemang brukar gå av stapeln en helg i februari eller 
mars i någon av stiftets församlingar. Körsångare från 
olika håll i stiftet samlas för intensivt repeterande som 
mynnar ut i framförandet av något större körverk. 

I år äger detta evenemang rum i Sala. Repertoaren är 
”Magnificat” samt koraler av J. S. Bach.

Magnificat betyder ”Marias lovsång” och är härligt 
sprudlande musik för 5-stämmig kör, orkester och 

solister. Vi har i år 
den stora glädjen att få 
samarbeta med svens-
ka barockorkestern, 
som spelar på tidsty-
piska instrument från 
1700-talet. Samtliga 
sångsolister är verk-
samma kyrkomusiker 
från olika håll i stiftet.

Arrangörer är Västerås stifts kyrkosångsförbund, 
Västerås stift och Sala Norrby Möklinta pastorat i 
samarbete med Sensus. Repetitionerna leds av de tre 
förbundsdirigenterna Ulrika Jonsson (kyrkomusiker 
i Sala), Marie J:son Lindh Nordenmalm (kyrkomusi-
ker i Nora) och Joakim Olsson Kruse (kyrkomusiker i 
Västerås domkyrka)

Västerås stifts kyrkosångsförbund

 Västerås stifts Kyrkosångsförbund har stor spänn-
vidd där unga och äldre tillsammans sjunger i guds-
tjänster och konserter. Vi är stolta bärare av kyrkans 
gudstjänstmusik från rötterna och vidare in i framti-
den. Körsångare sammanfogar den lokala identiteten 
med den globala samhörigheten i ett ideellt och ovär-
derligt kraftpaket. 

I Svenska kyrkan finns omkring 100 000 körsångare, 
vilket gör koristerna till den i särklass största ideella 
rörelsen inom kyrkan. Sveriges kyrkosångsförbund 
är indelat i stiftsnivåer. I vårt eget stiftsförbund finns 
idag cirka 265 medlemskörer. 

Magnificat av J. S. Bach
Söndag 15 mars kl. 16.00, Kristina kyrka

”Jubilate-kören” 
- Kristina Kammarkör tillsammans med 
Körsångare från Västerås stift
Svenska Barockorkestern
Terhi Aho, sopran
Susanne Nordin, sopran
Anna Florin Schmidt, alt
Andreas Forsberg, tenor
Mikael Boström Eric´, bas
Ulrika Jonsson, Marie J:son Lindh Nordenmalm 
och Joakim Olsson Kruse, dirigenter.

Västerås stifts kyrkosångsförbund (VSKf) bildades 1924 och 
anslöts tre år senare till Sveriges kyrkosångsförbund.

Under 1950-talet kom barnkörarbetet att få en allt större bety-
delse. Över 1000 barn samlades årligen till barnkyrkosångshög-
tider. En annan nyhet var kördagar för kyrkokörer, som startade 
1955.                                                     

Under 1960-70-talet hölls en mängd kurser och körledarträffar 
genom förbundet i bland annat nutida musik, rytmiska koraler, 
kyrkans liturgi, renässansmusik, afrikansk och latinamerikansk 
musik.

1974 firade Västerås stifts kyrkosångsförbund 50-års-jubileum 
i Västerås. Vid den tiden och många år framåt var Thorild Ah-
lund, Torsång sekreterare i VKSf. Han ordnade bl.a. körresor till 
Cambridge, en tradition som fick sin fortsättning genom Anders 
Lindström, stiftets musikkonsulent fram till mitten av 2000-talet 
och tidigare en av förbundsdirigenterna. Andra förbundsdiri-
genter för Västerås stifts kyrkosångsförbund som kan nämnas är 

till exempel Bror Samuelson, Uno Sandén, Birgitta Rosenquist- 
Brorson, Mats Åberg och Agneta Sköld.

Birgit Norrman, Inga-Brita Johansson och Margareta Åberg 
bör nämnas för sina stora insatser i Ung Kyrkomusik.

Under Rolf Larssons tid som ordförande kom ”Jubilatedagar-
na” till, en körhelg för vuxna med olika innehåll som fortfarande 
brukar äga rum i någon församling i stiftet någon gång i februa-
ri-mars varje år.

2014 firade förbundet 90-års-jubileum i Västerås domkyrka. 
Vuxna, barn och ungdomar bjöd på en mäktig och medryckan-
de konsert med bl.a. African madonna, en musikal av Felicity 
Laurence.

Västerås stifts kyrkosångsförbunds viktigaste verksamhet 
består idag av Jubilatedagarna för vuxna körsångare, kördagar 
för barn och ungdomar i alla åldrar samt fortbildningsdagar för 
kyrkomusiker.

Historik

Repetition under Kyrkosångsförbundets 

Riksfest i Västerås 2018.
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Musik

”Allt som jag känner” -
Tommy Nilsson & Kristina Kammarkör
Fredag 3 april kl 19.00, Kristina kyrka
Info och biljetter: www.tommynilsson.nu

”Att sjunga i kyrkor är alltid en upplevelse. Den vackra 

klangen och den unika miljön skapar en stämning som 

man inte får uppleva i andra lokaler”

Våren 2019 turnerade Tommy Nilsson i fullsatta 
kyrkor runt om i landet och våren 2020 är det dags 
för inte mindre än 34 orter att få uppleva Tommy 
Nilssons unika röst och älskade sånger i vackra 
kyrkor. Från Kiruna i norr till Ystad i söder. Han 
samarbetar ofta med någon kör på orten, och här i 
Sala samarbetar han med Kristina Kammarkör och 
deras dirigent Ulrika Jonsson.

Självklart får vi uppleva alla de mest omtyckta sång-
erna; En dag, Öppna din dörr, Allt som jag känner, 
Dina färger var blå, Amelia med flera men även ett 
antal handplockade guldkorn från Tommys digra 
katalog som passar fint in i den unika kyrkomiljön.

Tommy har i decennier varit en av våra mest 
omtyckta artister och har hunnit med medverkan i 
mängder av TV-framträdanden (Så mycket bättre, 
Mello, Stjärnornas stjärna, Bingolotto, galor av oli-
ka slag etc.) och turnéproduktioner som Diggiloo 
och Christmas Night.

”Mellan himmel och jord”
Torsdag 21 maj kl 11.00, Möklinta kyrka
Möklinta vuxenkör medverkar och Tornblåsarna 
spelar från klockstapeln efter gudstjänsten. Fika i 
Prästgårdens trädgård efter gudstjänsten.

Körernas avslutningskonsert
Lördag 6 juni kl 18.00, Möklinta kyrka
Möklintas alla körer avslutar terminen med en 
härlig konsert för alla åldrar tillsammans med ett 
kompband.

Taizemässa
Söndag 1 mars kl 18.00, Möklinta kyrka
16.00 har vi öppen körövning i Prästgården för 
alla som vill vara med och sjunga i Taizesångernas 
stämmor. Vi serverkar kaffe och smörgås.

Sommarkonsert med
Kristina Kammarkör
Lördag 30 maj kl 18.00, Kristina kyrka
Håll utkik i annonser på pastoratets hemsida 
och följ oss på facebook: 
www.facebook.se/kristinakammarkor

Sommarkonsert
Söndag 31 maj kl 18.00, Sockenkyrkan
En god tradition är att hälsa sommaren välkommen 
med en Sommarkonsert i Sockenkyrkan, i år varvat 
med sång och lyrik. Gamla välkända sånger blandas 
med nya, vi kommer också att ha med en instru-
mentalist som kommer att spela tillsammans med 
Sockenkören och Norrby kyrkokör.

O huvud, blodigt, sårat
Långfredagen 10 april kl 18.00, Kristina kyrka

Kristina Vokalensemble
Stråkensemble
Andreas Forsberg, orgel
Ulrika Jonsson, dirigent

Vi avslutar stilla veckan i Kristina 
kyrka med musik i ett nedsläkt och 
avskalat kyrkorum. Inom kyrkomu-
siken finns en rik skatt av musik för 
passionstiden och stilla vecka. 

Många förknippar just den här tiden framför allt med 
Johannes- och Matteuspassionen av Bach, med musik 
som berör på djupet. Denna kväll får vi följa Jesu sista 
tid på jorden med musik från 1500-talet till nutid.

Mässa med Mariamusik
Söndag 22 mars kl. 16.00, Norrby kyrka
Sockenkören medverkar. 
Barnverksamheten medverkar. 

Våfflor i Klockargården 
från kl.15.00.
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Agneta Sonnebo, kantor ......................... 67 54 33
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Barn och familj 
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Inga Lena Paulsson, församl.pedagog ..... 67 54 42
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josefine.nergard@svenskakyrkan.se 

Thomas Törnqvist, kyrkogårdschef ......... 67 54 51
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Emelie Bergek, vaktmästare ..................... 67 54 52
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Urban Johansson, vaktmästare ............... 67 54 53
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Kristoffer Dahlqvist, komminister ............ 67 54 14
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Jens Holmqvist, pastorsadjunkt ............... 67 54 15
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Sara Kjellerhag, komminister ................... 67 54 16
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Behöver du någon att prata med?
Kontakta en präst eller diakon. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. 

Samtalen är kostnadsfria.
För jourhavande präst, läs mer på: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
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