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Ord till dig

Eva Axelsson

Mänskan spår men Gud rår
Vad tänker du på när du läser denna, 

förr i tiden ofta broderade text? Är den 
skrämmande eller trösterik? Skräm-
mande för att det kvittar vad vi gör, 
vilka åtgärder vi än tar till eller hur 
vetenskapligt underbyggda resultat vi 
än beaktar så blir det som det blir (Gud 
vill) i alla fall. Det kan bli si eller så. Antingen straffas man eller 
också blir man belönad. Det vet ingen förrän efteråt. 

Trösterik för den som tror på en högre makt vilken ser allt 
skeende i ett annat, större perspektiv. Det som sker har ett syfte, 
inget händer förgäves. En Gud som blev människa och för en tid 
levde under samma villkor som vi. Ömsesidig identifikation och 
igenkänning. 

Guds vilja kan ingen egentligen veta något om. Eller? Det 
finns en kartbok för livs-orienterare. Där ges berättelser, instruk-
tioner, tröst och råd från många som gått före. Vi känner den 
som Bibeln, en samling dokument där Livet illustreras både med 
svepande penseldrag och mystiskt finlir. Långt innan planeten vi 
bor på utforskades och hanterades på det sätt som skett under de 
generationer vi kan överblicka fanns där människor ganska lika 
oss. De oroades, tolkade tecken, delade budskap och förstod sin 
verklighet utifrån den kontext de levde i. Det gör också vi som 
lever nu. 

Här kommer ytterligare en broderad bonad med texten direkt 
hämtad från kartboken: ”För den som älskar Gud samverkar allt 
till det bästa” (Romarbrevet 8:28) Vad betyder det att älska Gud? 
Att hålla för sann och lita på, kan det vara något? 

I skrivande stund är det full beredskap kring Coronavirusets 
framfart i världen. Hur det ser ut när du läser detta vet ingen. 
Kanske har du mistat någon som stod dig nära. Ta till dig av de 
här gamla orden i kartboken: Han är all trösts Gud (2 Kor. 1:3ff). 
Ta ut riktningen. Du kommer fram!

Eva Axelsson

Personalnytt

Trevlig
sommar!
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Ali Haydari
Ali har arbetat hos oss en tid med 
olika uppgifter inom vaktmästeri 
och kyrkogård. Under vintern 
och våren är Ali också med i vårt 
Barn & Unga team med uppgifter 
på bland annat Fröet. Ali kom-
mer från Afghanistan och har 
bott i Sala och Sverige i fyra år. 
Välkommen Ali!

Nina Eriksson Jonsson
Nina återvänder till oss i Svenska 
kyrkan som nyutbildad förskol-
lärare och med erfarenheter från 
andra arbetsplatser i Sverige och 
i Schweiz. Nina arbetar i vårt 
Barn & Unga team, framför allt 
med pedagogiskt arbete inom vår 
Öppna Förskola Fröet och olika 
barngrupper. Välkommen tillba-
ka Nina!

Josefine Nergård
Josefine har lämnat sitt arbete i 
vårt Barn & Unga team för att 
först vara föräldraledig och sedan 
påbörja studier. Josefine har un-
der några år arbetat inom flera av 
våra barn- och ungdomsgrupper 
och spridit glädje och trygghet 
bland många. Tack Josefine för 
allt du gett och bidragit med! Vi 
önskar dig och din familj lycka 
till och Guds välsignelse!

Hans Eskefors
Hans är ny medarbetare hos oss 
sedan februari och arbetar fram-
för allt inom kök och städ. Bland 
annat på populära Café Ljus-
punkten, som hålls öppen varje 
onsdag mellan kl 12.00-18.00, 
dit många går efter lunchmusi-
ken. Välkommen Hans!

Coronavirus Covid-19OBS!

Välkommen till...

Välkommen till...

Välkommen till...

Tack till...

Program kan komma att ändras
- gäller allt innehåll i denna tidning!

Vi har i detta nummer av Tillsammans tagit med allt det vi i dagsläget 
planerar att genomföra. Men i ”coronatider” kan mycket ändras, det vet 
vi nog alla vid det här laget. Och det kan ske med kort varsel.

Så när denna tidning skickas till tryckeriet, så har vi med allt som vi 
hoppas att vi ska kunna genomföra. Dock reserverar vi oss för ändringar 
i våra program.

Enklast håller du dig uppdaterad på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/pastorat 
och på vår facebook: www.facebook.com/Salapastorat

Det går också bra att ringa oss på 0224-67 54 00 vardagar kl 10.00-12.00 
eller skicka ett mail: sala.pastorat@svenskakyrkan.se
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Pingst

Pingsten är den heliga andens högtid. En högtid 
där vi blir påminda om att Gud finns både mitt bland 
oss och inom oss. Den heliga anden är Guds osynli-
ga närvaro.

Innan Jesus lämnade jorden på Kristi himmels-
färdsdag berättade han för lärjungarna att de inte 
skulle att bli övergivna. Jesus förklarade att vi 
människor skulle få en hjälpare, en sanningens ande 
som ska vara hos oss för alltid. 

Tio dagar efter Kristi Himmelsfärd firar vi därför 
pingst. Då firar vi att Gud låter sin ande, hjälparen, 
vara hos oss. 

Anden finns i våra liv
Den heliga Anden kallas för livets ande, och det är 

ingen tillfällighet. Ord som andedräkt och att andas 
påminner om livets grund. Gud är både lika osynlig 
och lika verklig som vår andedräkt.

Anden jämförs ibland med en vind. Vi kan se 
hur träd böjer sig för vinden men vi ser inte själva 
vinden. På samma sätt är det med anden. Vi ser inte 
anden, men vi kan se verkningarna av anden i våra 
liv. 

Inget kan skilja oss från Guds kärlek
När aposteln Paulus skriver till de kristna i Rom 

många år senare beskriver han Guds hjälp och kärlek 
väldigt starkt.

”Ty jag är viss om att varken död 
eller liv, varken änglar eller 

andemakter, varken något som finns 
eller något som kommer, varken 

krafter i höjden eller krafter i djupet 
eller något annat i skapelsen skall 
kunna skilja oss från Guds kärlek 

i Kristus Jesus, vår herre.”
- Romarbrevet 8:38-39 -

Texten är hämtad på: www.svenskakyrkan.se/pingst
där du kan läsa mer om pingsten och dess bibeltexter.

SÖNDAGEN FÖRE PINGST
Temat för söndagen före pingst är ”Hjäl-
paren kommer”. På altaret ställer vi vita 
blommor och tänder fyra ljus. 

PINGSTDAGEN 
Pingstdagens tema är ”Den heliga Anden”. 
På altaret ställer vi pingstliljor med tolv 
röda tulpaner i mitten och tänder sex ljus.  

ANNANDAG PINGST
Annandag pingsts tema handlar om ”An-
dens vind över världen”. På altaret ställer 
vi pingstliljor, eller kvistar med äppelblom 
och tänder fyra ljus.
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Barn och familj

v. 25, 15-18/6
Tider: måndag – torsdag kl. 09.00 - 15.00.
Samling vid Sockenstugan förutom på onsdagen 
då vi både börjar och slutar vid Norrby kyrka.
Dagkollo är kostnadsfritt.

v. 26, 22-26/6
Tider: måndag – fredag kl. 09.00 - 15.00.
Samling vid Sockenstugan förutom på onsdagen 
då vi både börjar och slutar vid Norrby kyrka.
Dagkollo är kostnadsfritt.

Eftersom det är många som vill vara med så kan 
man bara anmäla sig till en av veckorna.

Sommarnöje för barn 7-12 år

Dagkollo vid Sockenstugan

Sommarnöje för barn 0-5 år

Blomman vid Mikaelsgården

Vi kommer att ha olika aktiviteter och mitt på dagen 
äter vi lunch. 

Anmälan senast 5 juni
(Max 20 st barn/vecka, du får bekräftelse)

Anmälan sker via länk på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/sala/sommarnoje-for-barn-7-12-ar

Eller scanna qr-koden 
med din mobil:

Frågor: Charlotte Bredenberg 0224-67 54 41
charlotte.bredenberg@svenskakyrkan.se

Missa inte
sommarens dagkollo!
Anmäl senast 5 juni

Öppen verksamhet ”Blomman”  -  sång och lek 
0-5 år, barn- och föräldragrupp (äldre syskon givetvis välkomna) 
Onsdagar: vecka 21 -35.
NY TID: kl. 10.00-12.00, samling vid Mikaelsgården. 
Sångstund: kl. 11.00.

Vid fint väder kan personal möta upp utanför stora porten 
och vi går till parken på andra sidan vägen. 
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Dag- & Kvällsträffar

Notiser Notiser

Årets Pastoratsresa
Vi räknar med att kunna erbjuda 
en pastoratsresa för Sala, Norrby 
och Möklinta församlingar även 
i år. 

Datum: 18 augusti, heldag
Program ej klart. Håll utkik i våra 
månadsblad och annons i Salabladet 
för mer information, hur och när 
man anmäler och kostnad. 
Varmt välkommen!

Sala Pride har parad 
för kärleken och 
rätten att få vara sig 
själv lördagen den 
29 augusti. Sala 
Norrby Möklinta 
pastorat kommer att 
gå med i lördagens 
parad, kom så går vi tillsammans. 

Vi tror att Gud är kärlek och det behövs det 
mer av i vår värld. På fredagskvällen den 28 
augusti firar vi regnbågsmässa i Kristina kyrka 
kom och visa att under regnbågen står ingen 
ensam. 

Mer information om veckan kommer när det 
närmar sig.

Öppen kyrka i Norrby
Norrby församlingsråd 
håller öppen kyrka tre 
lördagar i juli: Den 11, 
18 och 25 juli mellan 
kl.13.00-15.00. 
Välkommen in på fika 
och en stunds samvaro.

Vägkyrkan i Kristina kyrka

Sala Pride

Vägkyrkan i Kristina kyrka äger i år rum
6 – 31 juli. Kyrkan är öppen måndag till 
fredag kl 11.00-15.30. 

Andakt kl 14.00.
Torsdagar är det nattvardsgudstjänst kl 14.00.

Kyrkan är bemannad av ideella och personal.
Du kan fika, gå 
runt och titta på kyrkan, 
få veta något om dess 
historia, köpa rättvise-
märkta varor eller handla 
från bokbordet.

Välkommen till en 
stunds gemenskap 
både i andakt och 
runt kaffekoppen!

Vi kommer att annonsera separat om det blir 
extra konserter och annan musik samt guida-
de visningar.

Vi ändrar ”Mitt på dagen” till fyra tillfällen för 
dag- och kvällsträffar. Program ej klart än men 
håll utkik i våra månadsblad och i Salabladet.

Mikaelsgården
10 september kl 14.00
8 oktober kl 18.00
12 november kl 18.00
10 december kl 14.00 Välkommen!
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Högmässa i Kristina kyrka

Semestertider

Barn & familj

Under sommaren har pastorsexpeditionen 
öppet alla vardagar mellan kl 10.00-12.00.
Detta gäller under veckorna 21-35.

Notiser

Sommaruppehåll
Veckomässor 
De som är på onsdagar och morgonmässor på 
torsdagar gör uppehåll över sommaren och 
startar igen v. 36.

Sopplunch
Sommaruppehåll och börjar igen 1/9.

Lunchmusiken
Sommaruppehåll och börjar igen 2/9.

Café Ljuspunkten
Sommaruppehåll och börjar igen 2/9.

Hjälp med skolarbetet

Onsdagar kl 13.00-15.00 i Mikaelsgården.
Vi har tre utbildade lärare med bred kompetens på 
plats varje onsdag. 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.

Sommaruppehåll, startar igen v. 36.

Language café

Önskar du swisha en gåva till  
Sala-Norrby-Möklinta pastorat:
123 417 0197

Alla grupper har sommaruppehåll från v. 20. Se sommar-aktiviteter på sid 5.Mikaelsgården
Öppen verksamhet ”Fröet” - sång och lek
0-5 år, barn- och föräldragrupp (äldre syskon givetvis välkomna)
Måndagar kl. 13.00-15.00 Ny tid!
Tisdagar kl 09.30-11.30 (kl 12.00 finns möjlighet att äta 
soppa, smörgås, kaffe och kaka för 40 kr i Mikaelsgården).
Fredagar kl 09.30-11.30

Öppen verksamhet ”Småbarnsrytmik”
0-5 år, barn- och föräldragrupp
Onsdagar kl 09.30-11.30

Miniorer F - åk 3
Måndagar kl 15.30-17.00

Juniorer åk 4 - åk 6
Onsdagar kl 15.30-17.00

Sockenstugan
Miniorer F - åk 3
Torsdagar kl 15.30-17.00

Möklinta, Prästgården
Öppen verksamhet ”Fröet” - sång och lek
0-5 år, barn- och föräldragrupp (äldre syskon givetvis välkomna)
Måndagar kl. 13.00-14.30 Nytt!
Miniorer F - åk 3
Måndagar kl 15.30-17.00
Finns möjlighet att bli hämtad på fritids innan, 
kontakta Tobias 0224-67 54 43 eller 
tobias.s.karlsson@svenskakyrkan.se

Fröet och rytmiken börjar vecka 36.
Miniorer och juniorer börjar vecka 37.

Kontakt:
Charlotte Bredenberg 0224-67 54 41
charlotte.bredenberg@svenskakyrkan.se
För aktuell info: www.svenskakyrkan.se/sala

Sala Pride

Söndag 30 augusti kl 11.00
Sista söndagen i augusti uppmärksammar vi fängel-
sesjälavården och Salberga. 25 aug är det nämligen 
bönedagen för fängelsesjälavården internationellt 
eller IPCA, International Prison Chaplains Associa-
tion. Då samlas vi till bön för alla som frihetsberö-
vats, deras offer och anhöriga samt personal.
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Kalendarium

MAJ
Söndag 31/5 Pingstdagen

Kristina kyrka
11:00 Högmässa

JUNI
Måndag 1/6
Kristina kyrka
18:00 Mässa
Torsdag 4/6
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
Söndag 7/6 Hel. trefaldighets dag

Kristina kyrka
11:00 Högmässa
18:00 Lovsångsmässa
Torsdag 11/6
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
Söndag 14/6 1 e. tref.

Kristina kyrka
11:00 Högmässa
Norrbäck 
16:00 Friluftsgudstjänst i Norrbäck
Torsdag 18/6
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
Lördag 20/6 Midsommardagen
Väsby Kungsgård
14:00 Friluftsgudstjänst vid Väsby Kungsgård.
Söndag 21/6 Johannes Döparens dag
Kristina kyrka
11:00 Högmässa
Klockstapeln, Möklinta
14:00 Mässa vid klockstapeln, Möklinta kyrka. Kaffe
Vid regn i Prästgården.
Torsdag 25/6
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
Stadsparken, Sala
19.00 Allsång i stadsparken. Se sid 14.
Söndag 28/6 3 e. tref.
Kristina kyrka
11:00 Högmässa
Klockstapeln, Sala Silvergruva
14:00 Gudstjänst vid klockstapeln, Sala Silvergruva.
Norrby kyrka
16:00 Mässa med musik. Andreas Forsberg, orgel.

JULI
Torsdag 2/7
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
Stadsparken, Sala
19.00 Allsång i stadsparken. Se sid 14.
Söndag 5/7 4 e. tref.

Kristina kyrka
11:00 Högmässa.
Stadsparken, Sala
15.00 Barnens allsång i stadsparken. Se sid 14.
Prästgården, Möklinta
17:00 Ekumeninsk friluftsgudstjänst i Prästgårdens 
trädgård, Möklinta.
Torsdag 9/7
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
Stadsparken, Sala
19.00 Allsång i stadsparken. Se sid 14.
Söndag 12/7 Apostladagen
Kristina kyrka
11:00 Högmässa
Jugansbo bygdegård
14:00 Friluftsgudstjänst i Jugansbo bygdegård.
Varmsätra
16:00 Friluftsgudstjänst hos Gunilla Castenskiold 
i Varmsätra 138A, Sala.
Torsdag 16/7
Kristina kyrka
14:00 Mässa.Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
Kristina kyrka
19:00 Musik i sommarkväll. Se sid 15.
Söndag 19/7 6 e. tref.
Kristina kyrka
11:00 Högmässa
Gammleby skola
14:00 Ekumenisk gudstjänst i Gammleby skola
Torsdag 23/7
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
Kristina kyrka
19:00 Musik i sommarkväll. Se sid 15.
Söndag 26/7 Kristi förklarings dag
Kristina kyrka
11:00 Högmässa
Norrby kyrka
16:00 Mässa med musik. Markus Jonsson med mans-
kör.
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Kalendarium Kalendarium

Kristina kyrka, veckomässa och morgonmässa sommaruppehåll med start igen v. 36

ONSDAGAR
kl 18.30 Veckomässa

TORSDAGAR
kl 08.30 Morgonmässa

Uppehåll
v. 23-35

Uppehåll
v. 23-35

Under denna period har vi veckomässa varje torsdag kl 14.00.
Vi har även vägkyrka, läs mer på sid 4.

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

Torsdag 30/7
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
Kristina kyrka
19:00 Musik i sommarkväll. Se sid 15.

AUGUSTI
Söndag 2/8 8 e. tref.

Kristina kyrka
11:00 Högmässa
Gammelgården, Möklinta
11:00 Friluftsgudstjänst i Gammelgården, Möklinta. 
Hembygdsföreningens dag. Hembygdsföreningen 
ordnar kaffeservering.
Öja hembygdsgård
16:00 Friluftsgudstjänst i Öja hembygdsgård. Hem-
bygdsföreningens dag.
Torsdag 6/8
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
19:00 Musik i sommarkväll. Se sid 15.
Söndag 9/8 9 e. tref.

Kristina kyrka
11:00 Högmässa
Torsdag 13/8
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
19:00 Musik i sommarkväll. Se sid 15.

Söndag 16/8 10 e. tref.

Kristina kyrka
11:00 Högmässa
Hanshyttan, Möklinta
16:00 Ekumenisk friluftsgudstjänst i Hanshyttan, 
Möklinta. Musiker Eva Aldén och Ragnar Berglund.
Medtag kaffekorg.
Torsdag 20/8
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
19:00 Musik i sommarkväll. Se sid 15.
Söndag 23/8 11 e. tref.

Kristina kyrka
11:00 Högmässa
Torsdag 27/8
Kristina kyrka
14:00 Mässa. Fika efter gudstjänsten i vapenhuset.
Söndag 30/8 12 e. tref.

Kristina kyrka
11:00 Högmässa. Sista söndagen i augusti uppmärk-
sammar vi fängelsesjälavården och Salberga. Se sid 7.
Norrby kyrka
16:00 Mässa med musik. Anna Karin Ander Glöde 
& Bengt Kyllinge.
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Du som läser det här är kanske förälder eller har ett barnbarn 
som är född 2006 då kan du tipsa och peppa din ungdom att 
anmäla sig. Du som är konfirmand går in på en av dessa adresser 
och anmäler dig.  
Två vägar - samma alternativ, sök efter: Sala
www.intesomdutror.se 
www.svenskakyrkan.se/konfirmation/konfirmandsök

Konfirmationen når inte alla men varje år konfirmera ca 30 000 
tonåringar i Sverige gör! En överväldigande majoritet är mycket nöjd 
med sin konfirmandtid. När vi träffas talar vi om sånt som är viktigt på 
riktigt, sånt som du tycker är viktigt i ditt liv. Om tankar och känslor och 
här  får man chansen att ställa frågor om vad som helst i livet. 

Vi leker på blodigt allvar och utmanar både våra egna fördomar och 
upptäcker samtidigt nya sidor av oss själva. Att vara konfirmand ger dig 
en unik möjlighet att upptäcka tro och liv tillsammans med andra. Det 
kanske inte är som du tror det kan vara mycket mer. Ordet konfirmation 
har med bekräfta att göra att säga  ja till fortsatt relation med Gud som i 
dopet lovat att alltid finnas med. 

Du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många 
konfirmander döps under sin konfirmandtid. Sala-Norrby-Möklinta pasto-
rat tycker ungdomar är viktiga och därför betalar du som konfirmand inget 
för konfirmationstiden. 
Vi erbjuder två olika alternativ med lite olika upplägg. Välj den grupp du tycker passar dig bäst.  
Om du skulle behöva vara med i en liten grupp för ungdom med särskilda behov så hör av dig.                                                                                                    

Anmäl dig innan den 9 september-2020. Då hinner vi skicka ut information och vi kan garantera 
att det finns platser kvar. Anmäl dig gärna så snart som möjligt. Om du anmäler dig senare hör även av dig 
på telefon, men varför vänta? 
Om du vill anmäla dig till konfirmation men är född tidigare än 2006 så hör av dig det är aldrig försent.

 Mer information:
 www.svenskakyrkan.se/sala/konfirmandverksamhet

VECKOGRUPP:
Den här gruppen är för dig som vill ses lite oftare men 
ha loven fria. Vi träffas varannan onsdag efter skolan 
i Mikaelsgården fika och kul varje gång. Vi ses udda 
veckor på hösten och jämna veckor på våren. Vi åker 
på två härliga helgläger, ett på hösten och ett på våren.
Tider: Onsdagar, varannan vecka, kl. 15.30-18.30
Plats: Mikaelsgården, Sala
Hösten: 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11
Läger: 9-8/11, 18/11, 3/12, 16/12 
Våren: 13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 21/4, 5/5.  
(datum för vår-läger se hemsidan snart) 
Konfirmation: 8-9/5

ÄVENTYR- OCH SPELGRUPP:
Gruppen för dig som helst träffas på loven och gärna 
provar något nytt. Äventyr och spel vävs in i konfir-
mandarbetet, både bordsspel och olika dataspel. Någ-
ra av lägren blir mer rörelse och äventyr. För dig som 
tycker det blir trist om det är för lika varje gång. 
Tider: Helger och lov samt enstaka torsdagar kl. 18-20.
Plats: Mikaelsgården, samt andra platser då vi gör 
övernattningar och läger.
Hösten: 17/9, 26-27/9 (hemmahelg), 26-29/10 (läger 
på höstlovet), 26/11.
Våren: 4-7/1 (läger), 6-7/2 (hemmahelg) 24/2, 1-4/3 
(läger på sportlovet), 15/4, 24-25/4 (hemmahelg), 20/5, 
24/5, 27/5.
Konfirmation: 29/5

Grupper
Kontaktperson:
Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

Välkommen du som är född 2006!
Nu är det din tur, vi ser framemot att träffa dig. 
Konfirmation 2020/2021.
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UNGDOMSGRUPPER i Mikaelsgården  -  Kom och var med!

Ungdomskvällar 
Öppen verksamhet 
Onsdagar kl. 18.30-21.00 i Mikaelsgården, Sala 
På ungdomskvällarna kan du komma och bara vara i kyrkan. 
Vi träffas, samtalar och har kul tillsammans. 
Det blir oftast öppna ungdomskvällar och ibland gör vi tema-
kvällar. Varje kväll finns det möjlighet till enkelt fika med te och 
smörgås m.m. Vi inleder våra ungdomskvällar med att gå på 
mässan i Kristina kyrka kl. 18.30. Därefter går vi över till Mika-
elsgården.

Onsdagar, kl 18.30-21.00, 
i Mikaelsgården, Sala.
Sista för vårterminen 10/6, startar igen 10/9.

Ålder: från 14 år och uppåt. 

Kontaktperson: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42 
Epost: ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

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

Måndagar kl. 18.00-21.00,
i Mikaelsgården, Sala

Kontaktperson: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42 
Epost: ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

Club (7) Seven 
Club7 är en grupp för dig som går i åk 7. 

Vi kommer att ha varierande aktiviteter och det bygger på
att du själv är med och planerar aktiviteterna. 

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

Torsdagar, kl 15.30-17.30, 
i Mikaelsgården, Sala.
Sommaruppehåll, startar igen 10/9.

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

Fastekampanjen 2020
Årets budskap:

STÅ PÅ MODETS SIDA
För alla människors rätt att leva i frihet från våld

Årets fasteaktion blev i många stycken inte som vi tänkt oss. En del av det vi tänkt göra 
fick lov att ställas in. Pengar har samlats in genom lotterier och kollekter. Gruppen fanns 
med på Afternoon Tea i Klockargården 29/2 och fick behållningen på skott- och sticklings 
försäljning där materialet skänkts av bl a Sala Trädgårdsförening. 

Stort tack till alla er som på olika sätt bidragit med gåvor till lotterier och kollekter! Som i 
alla katastrofer drabbas de sämst utrustade värst. Varje krona behövs för att lindra nöden. 
Räknat den 7 april så har vårt pastorat inbringat 15.437 kr i årets fastekampanj.

Varmt tack för ditt stöd!
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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

KYRKOGÅRDAR
Sommarplantering
Vecka 24 startar vi med sommarplanteringen. Blommor-
na ska vara planterade innan midsommar. De blommor 
som ni redan planterat låter vi sitta kvar om de ser bra ut. 
Detta gäller naturligtvis inte penséer.

Inventering gravstenssäkerhet
En extern firma kommer att genomföra en inventering av 
hur säkert gravstenarna är monterade, förutom på Nya 
kyrkogården där detta redan är gjort. 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:
http://www.skkf.se/sites/default/files/editorial/2019_mon-
tering_och_provning_av_gravvardar_for_entrepreno-
rer_och_privatpersoner.pdf

Inventering kulturhistoriska gravar
En inventering av samtliga gravplatser kommer genom-
föras av antikvarie för bedömning om de är kulturhisto-
riskt intressanta.

Trädvård
Extern entreprenör kommer inventera vårdbehovet på 
våra träd. Vid behov kommer åtgärder utföras.

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.

MIKAELSGÅRDEN
Reparation/utbyte av ljudanläggning i Stora salen.

Thomas Törnqvist, kyrkogårds- och fastighetschef

Du vet väl att du kan boka till gravskötsel för din grav? I dessa ”corona-tider” kanske du bara 
vill beställa gravskötsel som en tillfällig lösning annars så väljer du att beställa för längre tid. 
Mer information finns på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sala eller kontakta:
Thomas Törnqvist 0224-67 54 51, thomas.tornqvist@svenskakyrkan.se 
Emelie Bergek 0224-67 54 52, emelie.bergek@svenskakyrkan.se
Ulrika Tibbling 0224-67 54 02, ulrika.tibbling@svenskakyrkan.se
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På gång i våra kyrkor
& på våra kyrkogårdar

Afternoon tea

Din ljusa skugga

Info om nya datum

Tillbakablick

Tillbakablick

Klockargården Norrby

Lördag 29/2, skottdagen, så var det Afternoon tea 
i Klockargården vid Norrby kyrka. Dagen samlade 
många intresserade, som både fick höra en föreläs-
ning av Agneta Magnusson, Leksand, om gamla 
odlings-sorter: ”Gråärter, rovor- och den älskade 

kålroten” men också fika och smaka alla godsaker 
som fanns på fikabordet.

Håll utkik på vår hemsida, i våra månadsblad 
och annonsering i Salabladet. Till hösten återkom-
mer vi med nytt datum för Afternoon tea. Vi ses!

Söndagen den 16 februari framfördes dansmässan ”Din ljusa skugga”. Den är skriven av Kristina Sandgren 
Furberg och Maria Hultén Birkeland. Den stora kören utgjordes av ca 50 körsångare från fyra av pastoratets 
körer i åldrarna 13-85 år. Kören dirigerades av Anna-Karin Ander Glöde och ackompanjerades av Andreas 
Forsberg, Agneta Sonnebo, Jan-Olof Jonsson och Herman Hallonsten. Fotograf: Kenneth Friberg.
För er som missade ”Din ljusa skugga” - så kommer den tillbaka i höst, datum kommer senare.

Då nedanstående blev inställt tidigare i år, har de nu fått nya datum.

Onsdag 2 september kl 19.00.
Konsert med Tommy Nilsson och Kristina Kammarkör

Söndag 31 januari 2021 kl 16.00.
Magnificat av J. S. Bach

Möklinta folkdansare dansade till flera av sångerna Ann-Britt Sommer spelade nyckelharpa  Den stora kören med ca 50 körsångare 
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Musik

Vi hoppas att läget i världen har förändrats så att vi kommer att kunna bjuda in er till allsång i Sala stadspark 
även denna sommar. Håll utkik på vår hemsida för aktuell info. Tre torsdagar och en söndag finns husbandet 
bestående av Ola Söderberg, Lollo Rosén, Jan-Olof Jonsson och Anna-Karin Ander Glöde på plats.  
Vid dåligt väder flyttar vi in i Mikaelsgården.
 Alla kvällar har fri entré men vi tar gärna emot en gåva till ACT Sala pastorats 
 (svenska kyrkans internationella arbete) insamlingsprojekt: Soptippsbarnen i Maputo. 
 Det går även bra att swisha ditt bidrag.

Torsdag 25 juni kl.19.00
”Lill-Babs och Lasse Berghagens hits genom åren”
Gästartister: Cecilia Kyllinge och Jan-Olof Jonsson
Cecilia Kyllinge och Jan-Olof Jonsson har senaste åren turnerat runt med nostalgishowerna ”Ta´t 
lugnt ta en Toy”, ”Tag det rätta, tag Cloetta”, ”Myggjagare & Näbbstövlar”, ”Säg Algots det räcker” 
och ”Bjällerklang”. Senaste showen heter ”Hon är jag” och bygger på Lill-Babs liv. Vi kommer att få 
höra flera gamla låtar från denna show samt givetvis sjunga med i många härliga sånger.

Torsdag 2 juli kl.19.00
”Svensktoppar genom tiderna”
Gästartister: Emma Hortans
De flesta Salabor känner nog igen namnet Emma Hortans. En skönsjungande tjej som även jobbat på 
våra kyrkogårdar under högsäsongerna. Denna kväll får vi höra henne sjunga några av våra största 
svensktoppar genom åren.

Söndag 5 juli kl.15.00
”Barnens allsång”
Ta med barnen och kom och var med och sjung och dansa till en massa härliga barnsånger. 
Pianist denna gång är Rikard Land.

Torsdag 9 juli kl.19.00
”Allsångsfinal med Herman Hallonsten”
Gästartister: Herman Hallonsten med vänner 
Kom och sjung med pastoratets nye kyrkoherde som bjuder på erfarenheter från södern i en färg-
sprakande allsångsavslutning.

Cecilia Kyllinge och Jan-Olof Jonsson
Foto: Jörgen Andersson

Emma Hortans

Herman Hallonsten

Rikard Land

Allsång i Sala
Välkommen att sjunga med och njuta!

28 juni i Norrby kyrka kl 16.00
Andreas Forsberg, Orgel 
Präst: Kristoffer Dahlqvist

26 juli i Norrby Kyrka kl 16.00
Markus Jonsson med manskör 
Präst: Inga Lill Modin

30 aug. i Norrby kyrka kl 16.00
Anna-Karin Ander Glöde & Bengt 
Kyllinge. Präst: Sara Kjellerhag

Mässa med musik i Norrby kyrka
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Musik

Musik i sommarkväll - TORSDAGAR kl 19.00
16 juli, Kristina kyrka
Tangomusik i olika skepnader
Fredrik Petrini, gitarr • Lars-Åke Gustafsson, accordeon

2 deciliter är en duo bestående av gitarr och accordeon som ända 
från starten vid Musikhögskolan i Stockholm haft en förkärlek för 
den argentinska tangomusiken. Vid den här konserten får vi höra 
tangomusik i olika skepnader, givetvis Piazzolla men även t ex 
den kvinnliga kompositören Elaida Blasques. De har valt att kalla 
programmet  Tango!

23 juli, Kristina  kyrka 
Jazz i sommartid
Sofie Norling, vokalist • Håkan Broström, saxofon • Eldar Levgran, piano 
Jakob Sävhammar, kontrabas • David Forss Norberg, trummor

 Ända sedan 2010 har ”Jazz i sommartid” varit ett mycket upp-
skattat inslag i många kyrkors sommarserier. Gruppen, som är ba-
serad i trakterna kring Sala, Avesta och Västerås, består av några 
av landets ledande jazzmusiker. Programmet består av allt från 
finstämda folkmelodier och psalmer till välkända jazzballader och 
något ösigt!   

30 juli, Kristina kyrka 
Folkmusik i nytt sound
Joel Axelsson - Dragspel • Daniella Eriksson Dahlström - Bas 
Erik Bashore - Banjo • Juni Hag - Nyckelharpa • Sandra Bjarnetoft - Fiol 
• Nora Mauritzon - Trummor

Kuling är ett nytt tillskott på folkmusikscenen som bildades under 
hösten 2019 av sex musiker på Sjöviks Folkhögskola. Kuling är 
bandet som vågar ta den traditionella svenska folkmusiken och 
väva ihop den med moderna arrangemang och modiga tolkningar.  
Det är samspelt och det är svängigt!

6 augusti, Kristina kyrka 
Snart stillnar vindar
Ulrika Jonsson, sång • Sigrid Kroeker, viola
Markus Jonsson, orgel/piano

Musik av bl.a. G. F. Händel, Arvo Pärt, Rebecca Clarke samt
svenska visor. 
Somriga svenska visor och sånger blan-
das med klassiska pärlor som ”Lacsia 
ch’io pianga” och ”Spiegel im spiegel” 
av den något ovanliga kombinationen 
sång, viola och piano/orgel.
Sigrid är frilansmusiker i symfonior-
kestrar, driver olika kammarmusik-
projekt och undervisar barn i fiolspel. 
Markus är dirigent och organist med 
anställning i bl. a. Uppsala Missions-
kyrka. Ulrika Jonsson är organist i 
Kristina kyrka och har under många år 
framträtt som sångsolist i olika kyrko-
konserter.

13 augusti, Kristina kyrka 
A Song of Sunshine 
Maria Säfsten, orgel

Musik av bl. a. J. S. Bach, William Walton och Stevie Wonder
Maria Säfsten, är organist i Västerås pastorat med Barkarö, Ding-
tuna, Rytterne församlingar samt Västerås domkyrkoförsamling.  
Hon är utbildad diplomorganist vid 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
och har även studerat för Naji Hakim, 
Paris. Vi har tidigare kunnat lyssna till 
Maria här i Sala när hon gästat lunch-
musiken. I december 2018 var hon till-
sammans med Carina Normansson so-
list på Kristina Kammarkörs julkonsert.
Med teknisk briljans och spelglädje ger 
hon sig hän åt såväl den klassiska reper-
toaren som nyskriven musik och pop.

20 augusti, Kristina kyrka 
Johan Helmich Roman, ett svenskt geni
Dan Laurin, blockflöjt • Anna Paradiso, cembalo

Den internationella duon med blockflöjtisten Dan Laurin och
cembalisten Anna Paradiso erbjuder 
mästerverk av ”den svenska musikens 
fader” Johan Helmich Roman. Ro-
mans barocka modernism hänför och 
väcker idag i allt högre utsträckning 
musikvärldens förtjusta nyfikenhet och 
beundran, inte minst tack vare duons 
många inspelningar av Romans mu-
sik, nu senast av den första, kompletta 
versionen av ”Golovinmusiken” från 
1728, vilken fick en Grammis 2020. 

!

Foto: Ingemar Pettersson Olsén
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För expeditionsärenden gällande Sala,Norrby och Möklinta 
Växel och expedition 0224-67 54 00
Bokningar av dop, vigsel, kyrka, församlingshem, gravärenden m.m.

SOMMARTIDER: måndag-fredag kl 10.00-12.00 (gäller v. 21 - v. 35)
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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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         Hemsida: helamanniskan.se/sala-heby


