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Ord till dig

Inga-Lill Örnerfors Modin

Stillhet och ro finns inte överallt. 
Jag tror att vi behöver utrymmen och 
tidpunkter att få krypa undan och vila 
oss. Inte bara i sömnens landskap. Vi 
behöver även vaken vila. Våra sinnen 
behöver tid på sig. Det tar en stund att 
få blicken klar och närvarande när vi 
ser in i blommans djupa skål. 

Tar in dess form, färg och doft. Det tar tid innan andningen 
sjunker djupare ner i kroppen. Vi behöver sitta en stund för att 
axlarna ska kunna sjunka ner. Ofta kommer så småningom en 
djup suck. Någon slags lättnad kan infinna sig. Kanske börjar vi 
lyssna till ljuden omkring oss på ett mer vaket sätt. Vi urskil-
jer biltrafiken från fågelsången. Hör vinden rufsa i lövverkets 
kalufs, kanske en klocka tickar, en vattenledning som susar. 
Röster på avstånd.

När livet är intensivt behöver vi kontrast. Så att vi påminns 
om hur det känns att vara aktiv och igång mot hur det är att 
bara vara mottagande och i vila. Skillnaden är viktig. I kristen 
klostertradition har man mottot: Bed och arbeta. (Ora et labora 
på latin.) Vi ska alltså inte bara arbeta. Men heller inte bara 
vila. Vi behöver liksom själva andningen både ge ut och ta in.

I Norrby har vi sedan en tid format inom- och utomhusmiljö 
så att det ska vara möjligt att få vila sig. Fyra gånger under 
vinterhalvåret ordnas Stilla dagar där vi möts i vilsam tystnad. 
Odlingarna utomhus ger möjlighet för våra sinnen att bli öppet 
närvarande.

Kyrkorummen är gamla beprövade viloplatser och laddnings-
stationer. Ibland går vi in dit enskilt. Ibland tillsammans.

När vi sitter så kan vi i bästa fall inse att vi inte bär på jordens 
allvar alldeles ensamma. Vi är fler. Och där finns någon större 
som bär oss allihop. Vi bär inte ens oss själva. Det är bara som 
vi inbillar oss. Vi är alla burna.

En fin höst önskar jag alla.

Inga-Lill Örnerfors Modin,
präst i Sala-Norrby-Möklinta

Önskar du swisha en gåva till  
Sala-Norrby-Möklinta pastorat:
123 417 0197
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Vi hälsar 
välkommen till...

Ny kyrkoherde
Vi välkomnar Herman Hallonsten

Ny pastorsadjunkt
Vi välkomnar Jens Holmqvist

Den 15 septem-
ber välkomnas 
Herman som vår 
nya kyrkoherde, 
eftersom Kenth 
valt att gå i pen-
sion. Herman 

har lång erfarenhet som präst i 
många olika sammanhang. Just 
nu kommer han från en tjänst i 
Stockholms stadsmission som 
verksamhetsutvecklare. Han 
har också lång erfarenhet från 
att arbeta som präst i andra län-
der och på andra kontinenter. 
Förutom teologie studier och 
prästutbildning har han också 
studerat till socionom. Vi får 
välkomna Herman, tillsam-
mans med biskop Mikael Mo-
gren, Västerås stift och flera av 
våra körer. Det sker i samband 
med Högmässan i Kristina 
kyrka.

Den 9 juni präst-
vigdes Jens och 
är redan här! 
Vi gratulerar 
honom in i den 
kollegiala ge-
menskapen som 

finns i Svenska kyrkan. Vi är 
också glada att han valt att göra 
sitt första år som adjunkt hos 
oss. Det är alltid vitalt att få 
ta del av den nya forskningen 
som äger rum.
Vår önskan är att Jens ska 
känna sig väl mottagen här och 
utvecklas tillsammans med oss. 
Sala pastorat har så många fan-
tastiska församlingsbor, förtro-
endevalda och personal.

Kenth Johansson
Kyrkoherde

Katarina Björklund
Präst

Rikard Lindén
Pedagog

Tack till...

Tack till...

Tack till...

Kenth har varit vår kyrkoherde under fem år. Det har 
varit en period med många förändringar både i samhäl-
let och församlingslivet. Inte minst har asylmottagand-
et, två somrar med bränder samt olika krisinsatser där 
många anhöriga drabbats, präglat dessa år. 

Vi är alla tacksamma för Kenths arbete med att få alla 
delaktiga i gudstjänster och andaktsliv, det som gör att 
församlingarna fungerar. 

Kenth har även varit en uppskattad chef för perso-
nalen och ett gott stöd för oss förtroendevalda. Nu 
blir han pensionär och ser fram emot att ägna tid åt 
familjen, barn och barnbarn. Vi önskar honom allt gott 
i framtiden.

Kyrkorådet, Leif Angmo

Jag ser med tacksamhet tillbaka på de 
år jag fått vara kyrkoherde i Sala-Norr-
by-Möklinta pastorat! Det har varit 
många möten med olika engagerade 
och många olika arbetsuppgifter. 

Under kort tid har jag lärt mig älska 
de vita broarna, dammarna och kana-
lerna. Planteringarna längs de olika 
trottoarerna har också fångat mig. När 
jag kom var det många stora beslut 
som behövde göras, men också många 
stora beslut som redan var fattade och 
som jag behövde genomföra. 

I Möklinta har vi lyckats utvidga 
verksamheten med barn och vuxenkö-
rer, samtidigt som vi lyckats behålla 
den kyrkliga miljön genom att välja att 
inte sälja prästgården. Idag har vi en 
fantastisk mötesplats efter gudstjäns-
terna där och lokaler som kan erbjuda 
verksamhet för mindre grupper och för 
alla åldrar.  

I Norrby har vi lyckats utveckla en 
idé om kyrklig fördjupning och åter-
hämtning. Där har det skapats en miljö 

för närodlat, sinnenas stig (som är i sin 
linda) och ikonmåleri genom ideellt 
engagemang. Det ligger också helt rätt 
i tiden med det klimatengagemang som 
genomsyrar hela samhället. Vi arbetar 
dessutom med att skapa en mötesplats 
för äldre och vuxna som trivs med 
hantverk av skilda slag.

Kristina kyrka och Sockenkyrkan 
kompletterar varandra på ett fantastiskt 
sätt, där Kristina kyrka upprätthåller 
den förväntade gudstjänsttiden klockan 
elva så gott som varje söndag året 
runt. Det är roligt att se att även om 
media förmedlar bilden av svikande 
gudstjänststatistik, så är den stabil och 
till och med stigande i många av våra 
kyrkor. 

Tack för all uppbackning och allt stöd 
jag känt under dessa år. Det har också 
varit år som färgats av mångas person-
liga katastrofer där vi blivit ombedda 
att närvara. Svenska kyrkan finns ju på 
plats även när löpsedlarna inte larmar. 

Kenth Johansson

Det har varit viktigt att ta del av hennes livserfaren-
het från både glädje och sorg. Hennes engagemang 
för asylsökande och ideella medarbetare har varit 
tydlig. 

Nu blir hon Västerlövstas nya kyrkoherde. Vi kan 
bara gratulera vårt grannpastorat. Vi önskar därför 
Katarina allt gott för framtiden.

Rikard har detta verksamhetsår varit församlings-
pedagog hos oss. Hans engagemang för barn och 
föräldrar har varit en glädje att ta del av. Samtidigt har 
verksamheten förnyats och där har Rikard varit både 
flexibel och ansvarstagande. 

Nu blir han församlingspedagog för ungdom, som 
han arbetat länge med tidigare. Han slipper pend-
lingens stressmoment och vi önskar honom allt gott 
för framtiden. 

Några ord från Kenth
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Syföreningsresa

Vägkyrkan 2019

Syföreningar

Vi hälsar gamla som nya medlemmar varmt välkomna till våra syföreningar!

Tillbakablick.....

Tillbakablick.....

Sala och Sockens kyrkliga syförening
Vi träffas följande onsdagar kl 13:00 i Mikaelsgården.
11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12.
Torsdag 12 december - gemensam grötavslutning.
Kaplan Kristoffer Dahlqvist 0224-67 54 14

Norrby kyrkliga syförening
Vi träffas onsdagar (Obs! ny dag) kl 13.00-15.00
i Klockargården: 25/9, 23/10 och 20/11.
Torsdag 12 december - gemensam grötavslutning.
Diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21.

Möklinta kyrkliga syförening
Onsdagar, kl. 13.00-15.00 i Dahlgrenrummet.
25/9, 16/10, 13/11 och 4/12
Torsdag 12 december - gemensam grötavslutning.
Diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21
Präst Sara Kjellerhag 0224-67 54 16
I nästa nummer berättar Elsa Eriksson om sin tid i syföreningen.

TORSDAG 
12 december
Gemensam
grötavslutning
i Mikaelsgården

Vägkyrkan har besökts av både 
församlingsbor och turister från 
när och fjärran i alla åldrar. 
Flerspråkigt material om kyr-

kans historia och symbolförkla-
ringar har funnits att tillgå. Ett 
bildmaterial med förstorade de-
taljer i kyrkorummet, ”bildjak-
ten” har rönt intresse bland både 
äldre och yngre besökare.
Vackra altarblommor, odlade i 

Norrby, har funnits i kyrkan.

I början på juni en vacker sommardag gjordes en sockenrunda i Norr-
by. Deltagare ur syföreningarna, ”rullstolsdragarna” och kyrkans finska 
grupp  åkte med buss på mer eller mindre slingriga grusvägar i Norrbys 
norra och södra del. Första anhalten var Jugansbo bygdegård där Leif 
Lindstedt berättade om bygden i ord och bild. Jugansbo syförening bjöd 
på förmiddagskaffe. 
Därefter gick färden till Norrby kyrka där en liten andakt hölls med åt-

följande lunch i Klockargården. Anita Tännström berättade om de nystar-
tade odlingarna med  bl a altarblommor. Efter lunchstoppet var det dags 
att besöka socknens södra del. Resans sista anhalt var hos Stina och Sture 
Johansson i Svepnäs där det bjöds på kaffe med rikligt kakfat. Den som 
ville fick pröva på att spela boule.

Eva Axelsson
Jugansbo bygdegård, Leif Lindstet håller ett föredrag om bygden. Foto: Inger Lindblom.

Siv Landén och Britt Andersson , två av flera 
ideella medarbetare i årets Vägkyrka.

Kyrkkaffe under lövträden vid vapenhuset.
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Syföreningsresa

Vägkyrkan 2019

Pride

Svenska kyrkan är självklart med under veckan 
och på fredag kväll den 13 september är alla väl-
komna att fira mässa i Kristina kyrka kl 18.30 Sara 
Kjellerhag och Kristoffer Dahlqvist är präster och 

Andreas Forsberg musiker. Kom och var med du 
också. Kom som du är till en mässa där kärleken 
flödar och gnistrar i regnbågens alla färger.

Svenska kyrkan kommer även att gå med i paraden 
lördag 14/9 kl 13.00, du är välkommen att gå med 
oss. Ung som gammal. Församlingsbor, förtroen-
devald och anställd, tillsammans är vi kyrka under 
regnbågen. Vi samlas vid Stora Torget innan para-
den.

Salamässan

Ny bänk i Norrby & altarblommor

Välkommen till Svenska kyrkans monter på Salamässan 
helgen den 30 augusti-1 september?
Kom och träffa ideella, förtroendevalda och anställda. Du får veta mer om våra 
verksamheter. Du kan också köpa bullar, dricka kaffe, gå tipspromenad, pyssla, 
tävla m.m. Här kan vi mötas och prata med varandra.

Diakonin har ordnat en bänk runt Ornäsbjörken i parken vid 
Klockargården, Norrby. Här kan man slå sig ner en stund och 
njuta av lugnet.

I  Norrby har även planteringarna frodats i sommar. Mycket 
blommor har det blivit som har kunnat användas till altarblom-
mor i pastoratets kyrkor.
13 oktober berättar Anita Tännström om odlingarna, se sid 9.
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Barn och familj

Dagkollo i Sockenstugan

Gröna Lund

Under två sommarveckor i juni har sammanlagt 36 barn varit på dagkollo i Sockenstugan. 
Vi har träffats för att leka, pyssla, laga mat, haft dagens tävling och träffa nya och gamla kompisar. 
En dag hade vi övernattning och kollade på en film. Vi har även haft fångarna i Socken, där barnen 
fått samarbeta för att samla nycklar. 

Stort tack till alla barn för härliga dagar på dagkollo! //Ledarna

Barn är alltid välkomna till våra gudstjänster, ofta går det att hjälpa till att dela ut psalmböcker 
ta upp kollekt eller tända ljus tillsammans med kyrkvärdarna.
Under hösten har vi flera större gudstjänster där barnen har en given plats.

1 september kl 11.00 Kristina kyrka 
Högmässa med barnens stund. Avtackning av kyrkoherde Kenth Johansson.

15 september kl 11.00 Kristina kyrka 
Högmässa med barnens stund. Välkomnande av ny kyrkoherde Herman Hallonsten

29 september kl 11.00 Kristina kyrka 
Högmässa med barnens stund. Mikaelsgården 60-år, barnkörerna medverkar.

13 oktober kl 11.00 Möklinta kyrka, Tacksägelsedagen
Mässa med tacos efteråt, Möklintas barn och vuxenkörer medverkar.

10 november kl 11.00 Kristina kyrka Mässa SMÅ och stora. 
Möklintas barnkör och juniorkör medverkar.
Utdelning av dopänglar. Lättare förtäring efteråt.

8 december kl 18.00 i Sockenkyrkan 
Luciakonsert med barnkör och Kulturskolans flöjtister.

24 december Julafton kl 11.00 Kristina kyrka
Levande julkrubba. Kom kl 10.30 och var med som herde eller ängel.

Den 31 maj åkte våra ungdomar och juniorer på en av-
slutningsresa till Gröna Lund. Det var en väldigt varm och 
solig dag. Många karuseller och åkattraktioner blev det, 
med väldigt långa köer dessutom. Så klart blev det även en 
del glass också. En mycket uppskattad dag helt enkelt!

Tillbakablick.....
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Konfirmation

Välkommen att anmäla 
dig till konfirmationer!
Inbjudan går i år till dig som är född 
år 2005 och precis har börjat åk 8.
Anmälan: www.intesomdutror.se

Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i 
Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det 
du tycker är viktigt. Att vara konfirmand är att under ett knappt 
år få möjlighet att vara med om saker du kanske inte får någon 
annan gång i livet. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i 
kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att 
just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för 
att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under 
sin konfirmandtid. Det kostar inget att vara med.

Du kan anmäla dig till den grupp du tycker passar dig bäst 
både när det gäller plats och tid! Anmäl dig gärna så snart som 
möjligt. Sista anmälningsdag är den 20/9. Anmäler du dig 
senare hinner vi inte skicka ut information och vi kan inte garan-
tera att det finns platser kvar.

Om du vill anmäla dig till konfirmation men inte är född 2005 så 
hör av dig till oss i församlingen så ordnar vi grupper för andra 
åldrar. Tel. 0224-67 54 42

Veckogrupp i Sala:  
Veckogruppen träffas varannan onsdag kl. 16.00-19.00 i Mika-
elsgården, Sala. Vi får dessutom åka på två helgläger, ett på 
hösten och ett på våren, Rättvik och Finnåker
Plats: Mikaelsgården, Sala 
Tider: Varannan onsdag från 25/9 (preliminärt), kl. 16.00-19.00 
till början av maj 2020.
Kontaktperson: Inga Lena Paulsson, församlingspedagog, 
Sala-Norrby-Möklinta pastorat. Tel. 0224-67 54 42 

Äventyrsgrupp i Sala: 
Äventyrsgruppen kommer att träffas på loven, höstlovet, jullovet 
(efter nyår), sportlovet och påsklovet, samt några helger och 
kvällar däremellan. Detta är ett samarbete mellan församlingar-
na Kumla-Tärna-Kila, Västerfärnebo-Fläckebo och Sala-Norr-
by-Möklinta.
Plats: Basen är i Mikaelsgården, Sala 
Tider: från den 17/10 (preliminärt) till maj 2020
Kontaktperson: Inga Lena Paulsson, församlingspedagog, 
Sala-Norrby-Möklinta pastorat. Tel. 0224-67 54 42 

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. 
Ålder: från 14 år och uppåt. 
Kontaktperson: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42 

Ungdomsgrupp 20+ 
Öppen verksamhet 
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 
Under hösten startar vi den nya 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 17.00-19.00, 
i Mikaelsgården, Sala.
Datum: 18/9, 2/10, 16/10, 13/11, 27/11, 11/12.
Kontakt/anmälan: Inga Lena Paulsson, 0224-67 54 42
Epost: ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se



-  8  -

Stilla dagar
”Mitt på dagen”-träffar

Finska gruppen

Mikaelsgården torsdagar kl 13.00-15.00
26/9 ”Turnédo” - Sång och (blåst)musik med 
 Eva och Marie.
31/10 ”En historisk tillbakablick på busstrafiken 
 i Sala och Västerfärnebo 1921 - 2019”.
 Lars ”Lalle” Joneklav visar film.
28/11 ”Inför advent” - kyrkans musiker.
Vi serverar ”Torsdags-pyttipanna”, kaffe och kaka. 
Pris: 50 kr.
Anmälan till Inger senast måndag samma vecka, 
0224-67 54 03 eller inger.lindblom@svenskakyrkan.se

Vi träffas som vanligt i Schwerinrummet på 
Mikaelsgården. De som vill, börjar med sopplunch 
kl 12.00 och gruppen startar sedan kl 13.00.
Tisdagar: 3/9, 24/9, 15/10, 5/11, 26/11, 17/12. 
Mässa i Sala Sockenkyrka söndag 6/10 kl 16.00.
6/12 - Självständighetsdag, firas i Västerås med finska församl.
Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna. 

Den 5/10 och 23/11 kl.10.00-16.00 har vi 
”Stilla dagar” 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 till Inga-Lill Modin 073-66 55 417
inga-lill.modin@svenskakyrkan.se
Kostnad 100 kronor, betalas på plats. 

Notiser 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

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.

Liv & Djup
Kreativa bibelsamtal, 
helig dans och meditation. 
Vi håller till i Klockargår-
den, Norrby, torsdagar jämna 
veckor, kl.14.00-15.30 med 
start den 19 september. 
För info:
Inga-Lill Modin 
073-66 55 417 

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. Start 4/9.
Vi bjuder på enklare fika.  
Kontaktperson:
Eva Axelsson 
0224-67 54 21

Kom när
du kan!
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Samtalsgrupp för sörjande
Att mista någon i din närhet påverkar ditt eget liv 
på olika vis. Känslor och 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 
rummet.

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

Sara Kjellerhag, präst, 0224-67 54 16   
sara.kjellerhag@svenskakyrkan.se

Notiser

Soppluncher i Möklinta
Följande tisdagar kl 13.00-15.00, Möklintagården

24 september 
Sing-O-Alla orkestern – härliga tongångar från förr.
22 oktober
Morten Lidström, född i Möklinta 
spelar, sjunger och berättar.
19 november
Prästgården blir församlingshem – Thomas
Thörnqvist och Bengt Andersson berättar.
17 december
”Gröt och skinka, lilla äppelbiten..” Terminsavslutning
Lotteri till förmån för ACT julinsamlingen.

Pris: 40 kr - soppa, smörgås, kaffe och kaka
Lotteri till förmån för verksamheten om inget annat anges.

Med reservation för ev. ändringar, se månadsblad.

Möklinta
I samband med gudstjänst i Möklinta kyrka 
finns möjlighet att träffa diakon/präst för kortare 
samtal. Eller boka tid för samtal.

Ikonmålning i Norrby
Ikonmålningsgruppen träffas på måndagar i 
Klockargården kl.18.30-20.30. Start 9 september!
Kursledare är Östen Berger tel. 070-811 46 95

13/10 Tacksägelsedagen KlockargårdenNy verksamhet i Norrby!
14.00-16.00: Anita Tännström berättar
Anita Tännström berättar om odlingarna i 
Norrby samt ger oss tips på miljövänligare 
alternativ. Vi får provsmaka spännande ätbart. 
Fair Trade-varor finns till försäljning.
16.00 Tacksägelsemässa i Norrby kyrka

14.00-16.00: Öppen ateljé
– en mötesplats för kravlöst skapande
Varannan onsdag, udda veckor, mellan 
kl.14.00-16.00 på Klockargårdens övervåning.
Start onsdag 25/9. Ingen anmälan behövs. 
Kom när du vill. Info: Inga-Lill Modin 073-66 55 417

Barn & familj
Mikaelsgården
Öppen verksamhet - sång och lek
0-3 år, barn- och föräldragrupp (äldre syskon givetvis välkomna)

Måndagar ”Fröet” kl. 09.30-11.30
Tisdagar ”Fröet” kl 09.30-11.30 (12.00 finns möjlighet att 
äta soppa, smörgås, kaffe och kaka för 40 kr i Mikaelsgården).

Onsdagar ”Rytmik” kl 09.30-11.30 
Fredagar ”Fröet” kl 09.30-11.30

Barntimmar ”Kyrkis” 3-5 årsgrupp
Måndagar kl 13.30-15.00

Miniorer F - åk 3
Måndagar kl 15.30-17.00

Juniorer åk 4 - åk 7
Onsdagar kl 15.00-18.00

Sockenstugan
Miniorer F - åk 3, torsdagar kl 15.30-17.00

Möklinta, Prästgården
Miniorer F - åk 6, måndagar kl 14.45-16.30
Finns möjlighet att bli hämtad på fritids innan, 
kontakta Tobias 0224-67 54 43 eller 
tobias.s.karlsson@svenskakyrkan.se

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

För aktuell info: www.svenskakyrkan.se/sala
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Kalendarium

SEPTEMBER
Söndag 1/9 11 e. tref.
Kristina kyrka
11:00 Högmässa med barnens stund i Kristina kyrka.
Avtackning av kyrkoherde Kenth Johansson. Vokal-
ensemble ur Kristina Kammarkör, Ulrika Jonsson.
Anmälan till lunch, se sid 19.

Onsdag 4/9 
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Ulrika Jonsson, sång & 
Andreas Forsberg, piano/orgel.

Söndag 8/9 12 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.
14.00 Gudstjänst i församlingsträdgården vid 
Prästgården Möklinta (vid regn i garaget).
Ta med fikakorg!

Onsdag 11/9
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Jörgen Engström, orgel.

Fredag 13/9
18:30 Pridemässa i Kristina kyrka.

Söndag 15/9 13 e. tref.
11:00 Högmässa med barnens stund i Kristina kyrka.
Välkomnande av kyrkoherde Herman Hallonsten.
Kyrkspelarna, Kristina Ungdomskör, Kristina Kam-
markör. Anmälan till lunch, se sid 19.
15:00 Italienska guldkorn, Kristina kyrka. Se sid 18.

Onsdag 18/9
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Andreas Forsberg, orgel.

Söndag 22/9 14 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.
18:00 Mässa i Möklinta kyrka. Möklinta vuxenkör, 
Sockenkören och Norrby kyrkokör.

Onsdag 25/9
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Ulrika Jonsson, orgel.

Söndag 29/9 Den helige Mikaels dag
11:00 Högmässa med barnens stund i Kristina kyrka.
Möklinta barnkör och juniorkör, 
Kristina barnkör och juniorkör.
16:00 Taizémässa i Norrby kyrka.
Öppen övning från kl 15.15. 
Välkommen att delta!
Enkelt kyrkfika från kl 15.30.

OKTOBER
Onsdag 2/10
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Markus Jonsson, orgel.

Söndag 6/10 16 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.
16:00 Finsk mässa i Sockenkyrkan, Emma Sihvola.

Onsdag 9/10
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Önskemusik! Ulrika Jonsson, orgel.

Söndag 13/10 Tacksägelsedagen
11:00 Högmässa i Sockenkyrkan.
Sockenkören.
11:00 Mässa  SMÅ och stora i Möklinta kyrka. 
Barn- och juniorkörerna samt vuxenkören. 
Lättare förtäring och familjeaktiviteter efteråt.
16:00 Gudstjänst i Norrby kyrka. Norrby kyrkokör.
18:00 Lovsångsgudstjänst i Kristina kyrka.

Onsdag 16/10
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Studenter från Sjöviks folkhögskola

Söndag 20/10 18 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.
18:00 ”Den Svenska Mässan” av J. H. Roman. 
Kristina Kammarkör, Kamus Stråkensemble, solister. 
Ulrika Jonsson, dirigent. Fri entré.

Onsdag 23/10
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Agneta Sonnebo, viola & Ulrika Jonsson, orgel

Söndag 27/10 19 e. tref.
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.
16.00 Stilla mässa i Norrby kyrka.
Enkelt fika fr. 15.30.

Onsdag 30/10
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Margarita Långberg, orgel
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Kalendarium

Varje vecka i Kristina kyrka

ONSDAGAR
18.30 Veckomässa

TORSDAGAR
08.30 Morgonmässa, därefter fika i Mikaelsgården.

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

NOVEMBER

ALLHELGONAHELGEN
Fredag 1/11 Allhelgonadagen

Norrby kyrka
10.00-16.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
Nya kyrkogården
13.00-16.00 Fika på Nya kyrkogården.

Lördag 2/11 Alla helgons dag

Kristina kyrka
12.00-16.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
12.00 Stilla orgelmusik, Andreas Forsberg.
14.00 Stilla orgelmusik, Andreas Forsberg. 
Nya kyrkogården
12.00-19.00 Fika på Nya kyrkogården.
Gravkapellet
15.00 Stilla orgelmusik, Andreas Forsberg.
16.00 Andakt. Sockenkören och Norrby
kyrkokör medverkar.
Möklinta kyrka och Dahlgrensrummet
11.00-15.00 Öppen kyrka. Kaffeservering i 
Dahlgrenrummet av syföreningen.
15:00 Minnesgudstjänst i kyrkan
Norrby kyrka
15.00-19.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
18:00 Minnesgudstjänst med ljuständning. 
Norrby kyrkokör medverkar.
Sockenkyrkan
12.00-19.00 Öppen kyrka, kaffeservering.
18:00 Musikgudstjänst. Sockenkören.

Söndag 3/11 Sönd. e. alla helgons dag

Kristina kyrka
11:00 Högmässa
18:00 Minnesgudstjänst med ljuständning
Sara Kihlman Wibe, violin. 
Ulrika Jonsson orgel/piano.

Onsdag 6/11
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Sara Kihlman Wibe, violin & Ulrika Jonsson, orgel.

Söndag 10/11 21 e tref.
11:00 Mässa med SMÅ och stora i Kristina kyrka.
Möklintas barnkör och juniorkör. 
Utdelning av dopänglar.
Lättare förtäring efteråt.
14:00 Mässa i Möklinta kyrka.

Onsdag 13/11
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Ulrika Jonsson, orgel.

Söndag 17/11 Sönd. f. domssöndagen
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.

Onsdag 20/11
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Studenter från Sjöviks folkhögskola.

Söndag 24/11 Domssöndagen
11:00 Högmässa i Kristina kyrka.
16:00 Taizémässa i Norrby kyrka.
Enkelt kyrkfika från 15.30 i kyrkan.

Onsdag 27/11
12:00 Lunchmusik i Kristina kyrka.
Studenter från Sjöviks folkhögskola.

Torsdag 28/11
19:00 Arméns musikkårs folkmusikensemble 
i Kristina kyrka. Se sid 18.
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Mikaelsgården 60-årsjubileum Mikaelsgården 60-årsjubileum

Mikaelsgården firar 60-årsjubileum i år. Jag har 
gjort en djupdykning i arkiven och samtalat en stund 
med Anne-Marie Hedlund som varit med i syför-
eningen i 18 år men var med redan från början som 
barn. Rubriken är hämtad ur tal från invigningen. 
Kanske hade vi firat 60-årsjubileum i ett helt annat 
hus om inte kriget kom emellan. Det började näm-
ligen redan på 1930-talet då prästen Nils Kebbon 
kom till Sala. Syföreningar och församlingsmöten 
av skilda slag samlades då i prästgården hemma hos 
Nils och Signe. Församlingen behövde ett eget hus 
och Signe som var en driftig kvinna ordnade med 
lotterier och insamlingar. En stiftelse startade med 
målet att bygga ett församlingshem, prosten Mar-
tin Magnéli blev stiftelsens ordförande. Ann-Marie 
Hedlund minns att lotterierna sålde bra och priserna 
var välgjorda handarbeten. 

Hennes mor Elsa Göransson var med i arbetet och 
många år senare skulle hennes far Erhard Görans-
son tala vid invigningen av Mikaelsgården. Många 
människor vill hjälpa till så på några få år fick stif-
telsen ihop hela 300 000 kronor, de motsvarar många 
miljoner i dagens penningvärde. Då kom kriget och 
bygget kunde inte starta. Det projekt som startade i 
början av 30-talet slutfördes först 1959. Byggkostna-
den var då ungefär en miljon kronor. Ett lån bevilja-
des på halva beloppet, resten var insamlade och egna 
medel. Anders Diös blev byggherre och skänkte till 
invigningen fontänen Harpolekaren av Lennart H 
Lindberg. Arkitekten Cyrrillus Johansson ritade men 
fick aldrig själv se byggnaden invigd, han avled i 
maj 1959. 

Efter högmässan i Kristina kyrka den 1 oktober 
1959 på Mikaelidagen, samlades de 275 inbjudna 
gästerna till samkväm i stora salen och Kristinarum-
met, då kallat Herrgårdsrummet. 

Biskop Johan Cullberg skulle inviga men det var 
Anne-Maries far, herr Göransson som först klev 
upp i talarstolen. Han tackade alla inblandade och 
särskilt paret Kebbon som efter 25 år nu fick skör-
da frukterna av sitt hårda arbete. Biskopen höll sitt 
anförande utifrån de större konstverken som finns 
i Mikaelsgården - kom gärna in och titta på dem. 
Mosaiken med ärkeängeln Mikael av Gustav Ambe 
finns på den gavel som vetter mot Stadsparken, den 
knyter ihop Mikaelsgården med Sockenkyrkan och 
nutid med medeltid. 

Dåvarande komminister Bertil Elgstedt hoppades 

”En Andens högborg i materialismens tid”

Bilderna är från kvinnorna i syföreningen som gjorde handarbeten 
som såldes på lotterierna, från bygget av Mikaelsgården och från 
invigningen.



att den unga kraftfullheten hos ängeln Mikael skulle 
inspirera ungdomen. Lokalerna byggdes för barn och 
unga och predikotexten i kyrkan var: ”Låt barnen 
komma till mig och hindra dem inte”, från Markuse-
vangeliets 10:e kapitel. Juniorer och scouter, hobby-
arbete och konfirmander alla hade plats i huset. Flera 
syföreningar flyttade in och även kyrkobrödrakåren. 
ABF fick hålla pensionärsträffar men inga politiska 
föredrag eller verksamheter som stod i strid med 
kyrkans intressen. 

Frågan om rökning i lokalerna var tidigt uppe 
på dagordningen. Det blev ingen rökning inomhus 
och lokalerna har byggts om under de år som gått. 
Anne-Marie kan sakna den högtidlighet som fanns 
men önskar fortfarande att musik och sång fyller 
församlingshemmet, som det gjort från första stund. 
Församlingens körer har övat här och många fler har 
uppträtt på scen. 

Vid invigningen avslutades samkvämet med att 
orkestern spelade stycket ”Festmusik” och alla gäs-
terna bröt upp och inbjöds till husesyn.

Många människor har genom åren firat och för-
djupat alla delar av livet och så kommer det att 
fortsätta, så välkommen till årets jubileum och alla 
andra dagar också. Mikaelsgården är församlingens 
gemensamma hem och där har du en självklar plats, 
välkommen hem. 

Biskop Cullberg invigde med orden; ”Jag vill ut-
trycka den förhoppningen, ja förvissningen, att den-
na församlingsgård ska bli till välsignelse för Sala 
församling. Den ska inte bara bli ett arkitektoniskt 
mästerverk utan ett instrument. Med den förviss-
ningen förklarar jag Mikaelsgården invigd, Gud till 
ära och denna stad och dess befolkning till gagn, i 
Faderns, Sonens och Den heliga andens namn”.

Kristoffer Dahlqvist

Mikaelsgården 60-årsjubileum

Mikaelsgårdens
60-årsjubileum

SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Kristina kyrka 
11.00 Högmässa, Kristoffer Dahlqvist

Medverkan av Möklinta barnkör och 
juniorkör, Kristina barnkör och juniorkör.

Mikaelsgården kl 12.00-14.00
Samkväm med berättelser om Mikaelsgården.

Smörgåstårta och kaffe, korv med bröd.
Rundvandring för de som önskar.

Ingen anmälan.

Vi tackar
Anne-Marie Hedlund

för denna
bakgrundshistorik. 
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Vecka 37
Blomupptagning på gravplatser som har skötsel genom 
Pastoratets omsorg, på samtliga kyrkogårdar.

Vecka 37-39
Plantering och färdigställande av askgravlunden på Nya 
kyrkogården.

Vecka 41
Plantering av ljung på gravplatser som har skötsel genom 
Pastoratets omsorg, på samtliga kyrkogårdar.

Vecka 43
Utläggning av kransar.

Vecka 44 
Allhelgona. För öppettider på våra kyrkogårdar se kalen-
dariet, sid 10-11.

Skillnaden mellan askgravlund och minneslund
Den enda skillnaden är att askgravlunden inte är anonym. 
På Nya kyrkogården finns en ställning där det kommer 
monteras namnskyltar för de gravsatta. Namnskylten be-
ställs via Pastoratet som också ombesörjer monteringen. 
Priset för denna skylt är ännu inte satt men det kommer 
vara självkostnadspris. Anhöriga får ej delta vid gravsätt-
ningen.

Thomas Törnqvist, kyrkogårds- och fastighetschef

På gång i våra kyrkor
& på våra kyrkogårdar

Hänt under sommaren 2019 
På Nya kyrkogården har anläggandet av askgravlunden kommit till den fas att det egentligen bara är plantering kvar. 
Vi har valt att avvakta med plantering på grund av bristen av vatten. Planteringen kommer göras i september och vi 
räknar med att första gravsättningen kommer göras i oktober.

I Möklinta har vi under juli planterat i kyrkparken. Vi kommer se över planteringen under hösten och se om vi behöver 
komplettera med fler perenna blommor. Vi har även gjort ändringar i minneslundens plantering samt varit tvungna att 
byta fontänen då den gamla varje vinter frusit sönder och läckt vatten vid driftsättning.

Vid Klockargården ute vid Norrby kyrka har det för 
första gången odlats altarblommor som använts ute 
i våra kyrkor. Även grönsaker och bär har det blivit. 
Runt ett träd finns numera också en bänk att sitta på 
och njuta av lugnet.  

Under juli och augusti har vi jobbat med ogräs i våra grusgångar. 
Ogräsbekämpningen sker med hetvatten och vattnet har hämtats 
från andra källor än det kommunala vattennätet.

På gång under september-november

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

Besöksgrupp på fängelset

Livets friskfaktorer



-  15  -

På gång i våra kyrkor
& på våra kyrkogårdar

Besöksgrupp på fängelset

För att delta i besöksverksamheten ska man ha fyllt 23 år, kunna göra sig förstådd på och förstå 
svenska, låta sig kontrolleras i polisregistret och få en säkerhetsgenomgång. Besöken sker på 
lördagseftermiddagar, planering görs terminsvis och man bestämmer själv hur ofta man är med. 

Kontakt: Erik Hultby Kontakt: Ann-Christin Salomonsson
Epost: erik.hultby@svenskakyrkan.se  Epost: ann-christin.salomonsson@svenskakyrkan.se

Vill du vara med?
Välkommen på en kväll om att vara besökare i fängelsemiljön!

18:00 Anders Bergh, ställföreträdande kriminalvårdschef på 
 Salberga, medverkar tillsammans med medarbetare i 
 den andliga vården och aktiva besökare.
 Vi bjuder på mat.
  Ingen anmälan.

Torsdag 19 september
kl 18.00-20.30 i Mikaelsgården

Livets friskfaktorer

Lördag 21 september kl 15.00-18.00 
i Mikaelsgården med avslutning i 
Kristina kyrka, ljuständning och musik

Hälsa - på varandra
Panelsamtal och diskussion med företrädare för 
region, kommun och civilsamhälle över temat 
friskfaktorer för psykisk hälsa. 

15:00 Mingel-fika

15:30 Panelsamtal under ledning av Bengt Kyllinge

Ca 17:30 Avslutning i Kristina kyrka med ljuständning och musik. 
 Johanna Rapp och Bengt Kyllinge.

Se kommande annonsering i kyrkans månadsblad samt i Salabladet.

Välkomna till en intressant och viktig eftermiddag!
Svenska kyrkan i samarbete med Sensus.
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Musik
Tillbakablick.....
Allsångerna i stadsparken 2019

Foto: Mikael Stenkvist

Foto: Mikael Stenkvist

Foto: Anna Stenvi

Foto: Anna Stenvi

För 17:e sommaren i rad har vi nu avslutat årets 
allsånger i Stadsparken. Vid två tillfällen var vädret 
osäkert så då fick vi vara i Mikaelsgården. 

Denna sommar gästades vi först av Johannes Kot-
schy från Avesta som sjöng både egna och andras låtar.

På andra allsången kom Showgruppen Nunnorna från 
Västerås och underhöll oss med härliga, rockiga låtar 
och massa humor. 

Sista allsången avslutades med Bengt Kyllinge från 
Ransta som bjöd på både egna sånger, anekdoter från 
sin barndom och kända allsånger och sen avslutade det 
hela med en hyllningssång till Sala.

På barnens allsång i år hyllade vi Lennart Hellsing 
som skulle fyllt 100 år i år, genom att sjunga flera av 
hans barnsånger under ledning av undertecknad. Vi fick 
också besök av magikern Jakob Ståhle som bjöd på lite 
magiska trix.

Husbandet bestod i år av Anna-Karin Ander Glöde, 
Jan-Olof Jonsson, Ola Söderberg och Lollo Rosén. På 
barnens allsång fick vi även förstärkning av Rikard 
Land.

Som vanligt har vi under varje allsång samlat in 
pengar till ACTs projekt till förmån för människorna 
som lever på en soptipp i Mocambiques huvudstad Ma-
puto. Med hjälp av alla er besökare samlade allsångs-
kvällarna i år in totalt 10.332 kr. 

Stort tack till alla som varit med och bidragit på olika 
vis. Ni är alla guld värda!

Anna-Karin Ander Glöde

Foto: Tony Jansson

Foto: Tony Jansson
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Lunchmusik hösten 2019
Kristina kyrka på onsdagar kl 12.00! 

Efteråt finns kaffe/te och lunchsmörgås
på Café Ljuspunkten i Mikaelsgården

  4/9 Ulrika Jonsson, sång & 
  Andreas Forsberg, piano/orgel
 11/9 Jörgen Engström, orgel 
 18/9 Andreas Forsberg, orgel
 25/9 Ulrika Jonsson, orgel 
 2/10 Markus Jonsson, orgel
 9/10 Önskemusik! Ulrika Jonsson, orgel 
 16/10 Studenter från Sjöviks folkhögskola
 23/10 Agneta Sonnebo, viola 
  & Ulrika Jonsson, orgel 

 30/10 Margarita Långberg, orgel
 6/11 Sara Kihlman Wibe, violin 
  & Ulrika Jonsson, orgel
 13/11 Ulrika Jonsson, orgel 
 20/11 Studenter från Sjöviks folkhögskola 
 27/11 Studenter från Sjöviks folkhögskola
 4/12 Kyrkspelarna, Agneta Sonnebo
 11/12 Advent- och julmusik 
  med pastoratets alla musiker!

i samarbete 
med

Tillbakablick.....
Sång, strudel, sauerkraut i Wien

 Varmt
välkommen!

Musik

Sockenkören i Sala har gjort en körresa till en av Europas främsta 
kulturstäder, Wien. I Svenska kyrkan i Wien, en vacker byggnad som 
tidigare varit både  kloster och fängelse, trängde vi ihop oss med kyr-
kans egen kör inomhus då regnet stod som spön i backen på den vackra 
innergården. Sedan, med åskan och regnljudet som en extra ljudfond, 
sjöng vi Sköna maj och de andra vårsångerna, så att utlandssvenskar-
na i Wien fick tårar i ögonen. Regn och vårsång kanske påminner om 
andra valborgsmässodagar i Sverige.

Vi hade en världsvan guide som i ett ihållande regn visade oss 
spännande historia i Wiens innerstad,  Ulrike Floderer, sedan många år 
boende i en liten by strax utanför Wien, gift med en rumänsk konstnär. 
Hon är ju uppvuxen med tre syskon på en gård i Norrby, Sala. Ulrike 
som guidar på många språk, ryska, engelska, tyska och svenska, är en 
mycket anlitad guide i Wien och det hon inte vet om Wien är inte värt 
att veta. Naturligtvis smakades det på det österikiska köket, schnitzel, 
apfelstrudel och sauerkraut i gemytliga Grinzing.

Vi bodde vid gatan där Wiens 1 maj-tåg passerade. Musikkårer ledde 
varje grupp. Det värmde hjärtat att se en väldig samling av människor 
redan på Valborgsmässoaftonen som demonstrerade mot rasismen. 
I tåget den första maj fanns även invandrade grupper som protestera-
de mot odemokratiska ledare i sina egna länder, både närliggande och 
långt bort. 

Reseledare och körledare var Agneta Sonnebo, som väl känner till 
Wien och dess kejsarpalats, muséer och caféer.

 Birgitta Alenius  

Kören i Svenska kyrkan i Wien

Kultur i Wien

Demonstration mot rasismen
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Musik

Italienska guldkorn
Söndag 15 september kl 15.00, Kristina kyrka

Arméns musikkårs 
folkmusikensemble
Torsdag 28 november kl 19.00, Kristina kyrkaSara Kihlman Wibe, violin

Ulrika Jonsson, orgel/piano

Minnesgudstjänst Allhelgona
Söndag 3 november kl 18.00, Kristina kyrka

Italienska guldkorn med 20-års jubilérande 
ensemblen Cantamás.
Cantamás (Uppsala)
Markus Jonsson, dirigent
Entré 100 kr
Upp till 18 år, fri entré.
Biljettförsäljning i vapenhuset.
Kontant eller Swich. Inget förköp.

Ensemblen Cantamás som startade 1999 i Uppsa-
la har specialiserat sig på musik från renässansen. I 
år firar de 20 år med att framföra ett program med 
italiensk repertoar från sent 1500-tal. Efter idel lov-
ord från konsertpubliken i Uppsala Missionskyrka, 
Strängnäs domkyrka och Hedvig Eleonora kyrka i 
Stockholm kommer nu denna unika ensemble till 
Sala.

Vi får lyssna till musik av de stora mästarna som 
var verksamma i San Marcobasilikan i Venedig 
under perioden 1550-1610. Med sång och på 
tidstrogna instrument framförs tidlös vacker musik!

Den Svenska Mässan
av Johan Helmich Roman 

Söndag 20 oktober kl 18.00, Kristina kyrka 
Kristina Kammarkör
Kamus Stråkensemble
Solister
Ulrika Jonsson, dirigent
Fri entré

Den Svenska Mässan, eller Then Svenska Messan 
som den egentligen heter, uruppfördes våren 1752. 
Johan Helmich Roman (1694-1758) kallas ofta ”den 
svenska musikens fader”. Som hovkapellmästare, 
tonsättare, musiker och pedagog lade han grunden till 
ett allt rikare musikliv i 1700-talets Sverige. Han var 
den förste svenska kompositören på hög internationell 
nivå.

Then Svenska Messan räknas som ett portalverk i 
den svenska musikhistorien. Romans mest kända verk 
är dock otvivelaktligen Drottningholmsmusiken.

Vi gästas av musiker ur Arméns musikkår under 
ledning av riksspelman Pontus Estling.

Musik ur äldre handskrivna spelmansböcker 
från 1600- och 1700-talet samt gehörstraderade 
låtar ges nytt liv av denna ensemble vars instru-
mentbesättning härrör från den klassiska svenska 
blåsoktetten.     Per Textorius, inspicient i Arméns musikkår
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Musik Pastoratets barn- och ungdomskörer

Kristina barnkör  Ny lokal! - Start 3/9
Barn från 5 år - åk. 2
Tisdagar 16.30-17.30 i Mikaelsgården. 
Körledare: Agneta Sonnebo

Kristina juniorkör Nyhet! - Start 3/9
Barn från åk. 3 - 6
Tisdagar 15.00-16.00 i Mikaelsgården. 
Körledare: Ulrika Jonsson

Kristina ungdomskör - Start 3/9
Ungdomar åk. 7 - gymnasiet
Tisdagar 16.00-17.30 i Mikaelsgården. 
Körledare: Andreas Forsberg

Möklinta barnkör - Start 3/9
Förskoleklass - åk. 2
Tisdagar kl 12.40-13.30 i Prästgården. 
Körledare: Anna-Karin Ander Glöde

Möklinta juniorkör - Start 3/9
Åk. 3 - 6
Tisdagar kl 14.40-15.45 i Prästgården. 
Körledare: Anna-Karin Ander Glöde

För anmälan kontakta respektive körledare.
Kontaktuppgifter hittar du på tidningens baksida.

Avtackning av kyrkoherde Kenth Johansson
Kristina kyrka, Sala

Söndagen den 1 september kl 11.00

I samband med detta avtackas även kontraktsadjunkt Bodil Engström.
Vokalensemble ur Kristina kammarkör.

Därefter i Mikaelsgården: Kyrklunch 
Förhandsanmälan till maten senast 23/8 och ev. specialkost.

0224-675403 eller inger.lindblom@svenskakyrkan.se 

Kyrkoherdemottagning av ny kyrkoherde Herman Hallonsten
Kristina kyrka, Sala

Söndagen den 15 september kl 11.00

Herman Hallonsten kommer att mottas av biskop Mikael Mogren och avgående 
kontraktsprost/kyrkoherde Kenth Johansson. Övrig personal i pastoratet medverkar 

tillsammans med Kristina kammarkör, Kyrkspelarna och Sala ungdomskör.

Därefter i Mikaelsgården: Kyrklunch
Förhandsanmälan till maten senast 6/9 och ev. specialkost.

0224-675403 eller inger.lindblom@svenskakyrkan.se 



Kanslipersonal

Övrigt

Barn/ungdom

Kyrkogård/vaktmästeri

Präster

Diakoner

Församlingshemsvärdinna

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

ÖPPETTIDER: måndag-onsdag och fredag kl 10.00-12.00, torsdag kl 13.00-15.00
Adress: Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 SALA Hemsidan: www.svenskakyrkan.se/sala
E-mail: sala.pastorat@svenskakyrkan.se Facebook: www.facebook.com/salapastorat
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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


