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Ord till dig
”Du Stjärna över Betlehem, o, låt 

ditt milda ljus, få lysa in med hopp 
och frid, i varje hem och hus.”

En magisk natt inträffar något 
märkligt. Bibeln berättar att Gud 
själv valde att bli människa genom 
att födas in i världen. I stallet föds 
Jesus och hans föräldrar får sällskap av djur och herdar som 
vill se det fantastiska som hänt. Snart kommer familjen att 
vara på flykt, och änglarna sjunger för herdar och föräldrar: 
”Var inte rädda!”

I adventstid möter vi mörkret med ljus och gemenskap i 
våra kyrkor och hem, på våra skolor och arbetsplatser. Vi 
gör fint i fönstren med adventsstjärnor och ljusstakar som 
enligt traditionen lyser upp vägen för dem som går till ju-
lottan för att höra om miraklet. I jultid bjuder vi in dem vi 
har nära och dem som är ensamma, och delar med dem som 
saknar vad vi äger i överflöd. Genom Act Svenska kyrkan 
sätter vi ljus på flickors rätt till hälsa, utbildning och egen-
makt (se sid 11).

Adventstid är förberedelse- och fastetid. Vi sjunger psal-
mer som ”Bereden väg” och ”Hosianna” om vår längtan 
att få uppleva kärlekens, Guds, närvaro i våra liv. Och när 
Gud väljer att dela våra livsvillkor så är inget mänskligt 
främmande för kärleken, för Gud. Änglarnas sång berättar 
hur barnet kommer med glädje och hopp om en hållbar jord 
där alla får vara med och leva i fred. 

Kom till era kyrkor och sjung med oss, kom och upp-
lev ljusfesten som Lucia bjuder på, kom och var med när 
det kokar och sjuder av aktivitet och gemenskap i era för-
samlingshem. Kom till konserter, gudstjänster, levande 
julkrubba och julfester. Kom och få en ny vän. Kom och 
spana efter stjärnan som lovar att leda oss hem. 

Och, kom och berätta vad ni önskar och behöver! Vad vill 
ni få möta och uppleva när ni kommer till er församling och 
kyrka. Kom, ring eller maila. Välkommen!

Glad advent, god jul och gott nytt år!
Herman Hallonsten

Präst och kyrkoherde

Herman Hallonsten

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

Konfirmation

Stor utställning kring Rudbeckius i 
Västerås domkyrka under hela 2019.

Vi hälsar 
välkommen till...

Ny församlingspedagog Charlotte Bredenberg

Charlotte, vår nya medarbetare 
och pedagog i barnverksamheten, 
började jobba hos oss i början av 
augusti. De senaste åren har hon 
arbetat på fritids men har längtat 
tillbaka till kyrkans verksam-
het. Charlotte har arbetat inom 

Svenska kyrkan i över 25 år med olika åldersgrupper 
mellan 0-18 år i församlingar i Västerås, Luleå och 
Stockholms stift.

Hon har ett förflutet inom Ansgars (en tidigare 
barn- o ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan) 
och tycker mycket om att vistas i skog och mark. I 
Charlotte har Svenska kyrkan fått en ny och erfaren 
medarbetare i teamet för barn & unga verksamheter-
na. Vi önskar att Charlotte ska fortsätta trivas hos oss 
och vara med och bidra till att fler barn och ungdo-
mar finner gemenskap, glädje och trygghet i Svenska 
kyrkan. 

Herman Hallonsten

Terminsavslutningar och terminsstarter
Ungdomsgruppen 

Terminsavslutning den 18/12
Startar igen den 8/1

Club (7) Seven
Terminsavslutning den 11/12

Startar igen den 8/1

20+-gruppen 
Terminsavslutning den 16/12

Startar igen den 13/1

Det går alltid att anmäla sig till konfirmation!
Årets grupper för dig som går i åk 8 pågår redan. Det kan finnas viss 
möjlighet att komma in i gruppen så är du intresserad så kontakta någon 
av oss ledare. Det går också att anmäla sig nu och vänta tills vi börjar 
nästa års grupper. 
Är du äldre än 14 år så finns andra grupper eller så startar vi en ny när 
vi blir lagom många för en grupp.
Välkommen att höra av dig!
Inga Lena Paulsson 0224-67 54 42, ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se
Kristoffer Dahlqvist 0224-67 54 14, kristoffer.dahlqvist@svenskakyrkan.se

UNGDOMSGRUPPER i Mikaelsgården  -  Kom och var med!
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Det ideella arbetet

Ideellt arbete utförs på olika villkor beroende på sammanhang och förutsättningar. 
Vissa insatser sker regelbundet, andra insatser sker vid enstaka tillfällen. 
Men ett är gemensamt: det är oavlönat, frivilligt och till glädje för någon annan.
Som ideell medarbetare i Sala-Norrby-Möklinta pastorat ingår du i ett sammanhang 
och du erbjuds gemenskap, stöd, utveckling och inspiration. 

Här följer exempel på uppgifter i pastoratets olika verksamheter med ideell medverkan:

• Kaffevärd i samband med gudstjänst i någon av pastoratets kyrkor

• Ledsagare till pastoratets kyrkor och/eller församlingshem

• Sommarvärd och/eller guide i Vägkyrka

• Medhjälpare i något av pastoratets kök i Mikaelsgården och/eller 
 Möklinta prästgård (fr o m 1/1 2020)

• Medhjälpare vid julfirande i Mikaelsgården

• Ingå i samarbetet Väntjänst (Svenska kyrkan och Sala kommun)

• Medverkan i Svenska kyrkans internationella arbete ACT 

• Resurs i pastoratets barn- och ungdomsverksamhet

• Resurs vid andra praktiska insatser på olika mötesplatser i pastoratet. 
 Här finns allt från sångstunder, odling, bakning till Öppen ateljé med vävstolar m.m.

Kanske har du någon annan idé eller önskemål om vad du skulle 
vilja bidra med  – låt oss få veta!

Kontakta Eva och Marie för frågor och intresseanmälan:
Eva Axelsson 0224-67 54 21, eva.axelsson@svenskakyrkan.se
Marie Obrovac 0224-67 54 22, marie.obrovac@svenskakyrkan.se

ACT står för Action by Churches Together och betyder att kyrkor agerar tillsam-
mans. ACT kämpar för varje människas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans gör vi 
arbetet möjligt. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men 
tyvärr ser verkligheten inte ut så. Just nu är 135 miljoner människor i akut behov 
av humanitärt stöd. Bakom varje siffra finns en människa.

Act Svenska kyrkan är tro genom handling. Vi arbetar långsiktigt mot fattigdom, 
förtryck och orättvisor. Och bärs av visionen om en växande folkrörelse. I Sverige finns vi med tusentals en-
gagerade runt om i församlingar och stift. Globalt har vi ett antal utsända medarbetare och samarbeten med 
lokala kyrkor och gräsrotsrörelser.

- Vår uppgift är att bygga ihop samhällen – i en tid av polarisering – och vi har kraft att mobilisera för att 
lyckas, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.” Ur Svenska kyrkans information om kyrkans inter-
nationella arbete. I pastoratets ACTgrupper görs insatser speciellt under jul- och fastekampanjer 
där olika teman uppmärksammas. Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/act

Maputo i Moçambique
Pastoratet stöder också projektet ”Maputo” som möjliggör 

för barn som bor på Hulene dump, en soptipp utanför staden 
Maputo i Mozambique, att få gå i skola och få ett mål mat om 
dagen. Just nu fokuseras på att samla in medel för att kunna 
bygga ett hus där det är möjligt att tillreda och servera mat. 
Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/sala/mocambique

Olika 
åldrar och olika intressen - alla behövs!
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Det ideella arbetet

Ideell vid Sopplunchen
Raija Forsman

1. Idag hjälper jag till vid sopp-
lunchen men jag hjälper även 
till vid Mitt på dagen-träffar och 
andra tillfälliga verksamheter 
som behöver hjälp. På sommaren 
är jag med på Vägkyrkan. Jag är 
dessutom  med i kyrkliga syfören-
ingen och det blir några tillfällen 
med ideellt arbete där också.
2. Sopplunchen blir ca 3 gånger 
per termin. 
3. Det är ett roligt arbete så man 
får träffa trevliga kompisar. Det 
är något att se fram emot när man 
ska vara med.

Sopplunch
Mikaelsgården tisdagar 
kl 12.00, vår- & hösttermin. 
Hemlagad soppa, smörgås, 
kaffe och kaka 40 kr. 

Tycker du om att sjunga? 
Spelar du något instrument?
I pastoratet finns körer för barn och vuxna 
i alla åldrar och med lite olika inriktning. 
I pastoratet har vi även orkestern ”Kyrkspelarna”. 
Mer information om våra körer och ensembler 
finner du på vår hemsida under fliken ”musik”.
Förutom våra körer och ensembler så finns 
även möjlighet att som ideell få vara med och 
musicera vid någon gudstjänst eller sångstund 
på något äldreboende eller på sjukhuset. 
Kontakta oss så berättar vi mer! 
Kontaktuppgifter till våra musiker finns på sista sidan.

Ideell vid Sopplunchen
Sylvia Neij

1. Soppluncherna i Mikaelsgår-
den. Dessutom är jag med i In-
ternationella gruppen (ACT). Jag 
hjälper till även vid Barnvasan, 
Kulturnatten, vägkyrkan  och vid 
insamlingar.
2. Sopplunchen blir ca 3 gånger 
per termin. Kan bli någon mer 
gång om någon blir sjuk. Interna-
tionella gruppen (ACT) träffas ca 
1 gång i månaden. Det blir några 
fler tillfällen vid särskilda arrang-
emang då det behövs extra hjälp. 
Vägkyrkan blir några tillfällen på 
sommaren.
3. Det känns bra att göra något 
utan att man måste få något för 
det. Jag är pensionär och har 
ledigt på dagtid. Jag var nyinflyt-
tad för några år sedan och här kan 
jag träffa nya vänner tack vare det 
ideella arbetet.

Ideell vid Språkcafé
Lillemor Sollenberg t.v.
Birgit Pelander t.h.

1. Vi hjälper till på Språkcaféet 
i Mikaelsgården. Då tar vi emot 
människor som kommit hit från 
andra läder. Det är förvånansvärt 
många olika nationaliteter så som 
Afghanistan, Ryssland, Luxem-
burg, Somalia, Iran, Kina med 
flera. Vi har böcker för nybörjare 
och vi hjälper dem med språket. 
En del av dem som kommer går 
på SFI och andra har inte fått bör-
ja med någon språkundervisning 
alls. De som går på SFI hjälper 
vi med deras olika skoluppgifter. 
Men vi tar även fram tidningen 
och läser nyheter och pratar om 
aktuella händelser här.
2. Vi är här varje vecka på onsda-
garna under skolterminer. 
3. Man blir glad och får så mycket 
tillbaka. Som ideell i kyrkan får 
man ett nätverk och ett samman-
hang. Ibland får vi även frågor om 
att vara ideell och hjälpa till på 
andra ställen i församlingen. Som 
pensionerad lärare är det roligt att 
få vara med och hjälpa till att lära 
ut.

Språkcafé
Mikaelsgården onsdagar 
kl 13.00-15.00, vår- & höst-
termin. Enklare fika finns.

VI STÄLLDE NÅGRA FRÅGOR: 1. Vad gör du för ideellt arbete hos oss? 
2. Hur ofta brukar du göra ideellt arbete hos oss? 3. Vad är det bästa med att vara ideell?
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”Mitt på dagen”-träffar

Finska gruppen

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:
6/2, 19/3 och 7/5
Program ännu ej bestämt, håll utkik i 
månadsbladet och annons i Salabladet.

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.

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: 7/1, 28/1, 18/2, 10/3, 31/3, 21/4, 12/5. 
Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Notiser Notiser

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
11/12 sista för i år, ny start 15/1 2020.10/12 sista för i år, ny start 14/1 2020.

Liv & Djup
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 

Stilla dagar
Den 25/1 och 7/3 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: 
Inga-Lill Modin 073-66 55 417
inga-lill.modin@svenskakyrkan.se
Kostnad 100 kronor, 
betalas på plats 

Soppluncher i Mikaelsgården
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.

Kom när

du kan!

12/12 sista för i år, ny start 23/1 2020.

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
4/12 sista för i år, ny start 29/1 2020.

Möklinta
Präst och diakon drop-in i Möklinta: 
Möjlighet till samtal och/eller tidsbokning med 
präst eller diakon i samband med gudstjänst. 
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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 
rummet.

Sorgegrupp - 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

Notiser

Tisdagslunch i Möklinta

Ikonmålning i Norrby
Ikonmålningsgruppen träffas på måndagar i 
Klockargården kl.18.30-20.30. 9 december är sista 
gången för i år. Ny start 20 januari 2019.
Kursledare är Östen Berger tel. 070-811 46 95

Afternoon Tea

Julfirande i Mikaelsgården

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.

Nytt namn, plats och tid!
Tisdagslunch i prästgården kl 12.00-14.00
Lättare måltid, kaffe och kaka.
50 kr, varav 10 kr går 
till Maputoprojektet.

28 januari
Elever från Sjöviks 
folkhögskola - folkmusik.

25 februari  
Enåkers spelmän

Julafton kl 12.00-15.00
Julmaten serveras mellan kl 12.00-14.00
Besök gärna Kristina kyrka före julmaten:
Levande julkrubba kl 11.00-12.00

Kom och fira julen med oss!
Härlig gemenskap, underhållning och gott att äta.
Vill du bidra med något till julbordet eller göra en 
frivillig insats på julafton? Kontakta någon av:
Inger Lindblom ......0224-67 54 03
Marie Obrovac .......0224-67 54 22 
Eva Axelsson ...........0224-67 54 21

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

11/12 sista för i år, 
ny start 15/1 2020.

75:-
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Kalendariet

Första advent

NOVEMBER 
Fredag 29/11
Sockenkyrkan
19:00 Tempelriddarnas gudstjänst, Sture Holmberg.
Musik i adventstid.

DECEMBER

Söndag 1/12 1 i advent
Kristina kyrka
11:00 Adventsgudstjänst. Kristina Kammarkör, 
Sala Ungdomskör, Kristina Juniorkör. Henrik Seidel, 
trumpet. Adventskaffe.

Möklinta kyrka
11:00 Adventsgudstjänst. Möklintas alla körer 
medverkar. Kl. 12.30 Högtidlig invigning av 
Möklinta Prästgård. Se sid 13.

Sockenkyrkan
11:00 Högmässa. Sockenkören och Adamskören.

Norrby kyrka
16:00 Musikgudstjänst i advent. Kyrkspelarna 
och Norrby kyrkokör medverkar. Fika serveras 
från kl 15.00. Se sid 14.

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

Söndag 8/12 2 i advent
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.
Sockenkyrkan
18:00 Luciakonsert med barnkör och Kulturskolans 
flöjtister. Se sid 14.

Onsdag 11/12
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Advent- och julmusik med 
pastoratets alla musiker!

Fredag 13/12
Kristina kyrka
18:30 Luciakonsert. Salas lucia, Kristina Juniorkör 
och Kristina Kammarkör under ledning av Andreas 
Forsberg och Ulrika Jonsson. Arrangeras i samarbete 
med Lions club Sala. Entré 60 kr. Biljettförsäljning i 
vapenhuset innan konserten. Ev. möjlighet till förköp, 
se kommande månadsblad och Salabladet. Se sid 14.

Söndag 15/12 3 i advent
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.

Möklinta kyrka
16:00 Lucia och julkonsert. Med Möklintas vuxenkör, 
juniorkör och barnkör samt miniorer. Se sid 14.

Kristina kyrka
16:00 Adamskörens julkonsert.

Lördag 21/12
Kristina kyrka
18:00 Julkonsert med Kristina Kammarkör och Linné-
kvintetten. Ulrika Jonsson, dirigent. Fri entré. Se sid 14.

Söndag 22/12 4 i advent
Kristina kyrka
11:00 Högmässa. Kristina kyrkas födelsedag.

Tisdag 24/12 Julafton
Kristina kyrka
11:00 Levande julkrubba. Kom kl 10.30 och var med 
som herde eller ängel.

Kristina kyrka
23:00 Midnattsmässa.

Möklinta kyrka
23:00 Midnattsmässa. Möklintas vuxenkör medverkar.

Onsdag 25/12 Juldagen
Sockenkyrkan
08:00 Julotta.

Norrby kyrka
11:00 Juldagsmässa. Julsmörgås.

Torsdag 26/12 Annandag jul
Kristina kyrka
16:00 Julens sånger och psalmer. Sångare ur Kristina 
Kammarkör med vänner. Det serveras kaffe & skink-
smörgås i Mikaelsgården kl 14.00-16.00.  Se sid 15.

Söndag 29/12 Sönd e. jul
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.

Tisdag 31/12 Nyårsafton
Möklinta kyrka
15:00 Nyårsbön. Ida Nordlund Wennerberg, sång och
Margareta Nordlund orgel/piano. Efteråt cider och 
salta pinnar i kyrkan. Se sid 15.

Sockenkyrkan
17:00 Nyårsbön. Ida Nordlund Wennerberg, sång och
Margareta Nordlund orgel/piano. Efteråt cider och 
salta pinnar i kyrkan. Se sid 15.
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Kalendariet

ONSDAGAR
kl 18.30 Veckomässa.
Sista veckomässan är den 18/12 och startar igen den 15/1.

TORSDAGAR
kl 08.30 Morgonmässa, därefter fika i Mikaelsgården.
Sista morgonmässan är den 19/12 och startar igen den 16/1.

Varje vecka i Kristina kyrka

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

JANUARI
Onsdag 1/1 Nyårsdagen
Kristina kyrka
18:00 Nyårsmusik! Sala Blåsorkester. Ulrika Jons-
son, orgel, Malin Trast dirigent. Fri entré. Se sid 15.

Söndag 5/1 Sönd e. nyår
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.

Måndag 6/1 Trettondedag jul
Möklintagården
14:00 Julfest med SMÅ och stora. Fika, dans runt 
granen och tomteorkester. Välkomna! Se sid 15.

Norrby kyrka
16:00 Musikgudstjänst. Julmusik på orgel med 
Andreas Forsberg. Kyrkfika i kyrkan från kl.15.

Söndag 12/1 1 e trett.d.
Kristina kyrka
11:00 Högmässa

Onsdag 15/1
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Studenter fr Sjöviks folkhögskola.

Söndag 19/1 2 e. trett.d.
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.

Missionskyrkan, Möklinta Ekumeniska böneveckan
11:00 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan 
Möklinta.

Onsdag 22/1
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Studenter fr Sjöviks folkhögskola.

Söndag 26/1 3 e. trett.d.
Kristina kyrka Ekumeniska böneveckan
11:00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard. Kyrkorna 
i Sala firar gemensam gudstjänst i år i Kristina kyrka.

Norrby kyrka
16:00 Stilla mässa. Bo Eriksson, solosång.

Onsdag 29/1
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Ulrika Jonsson, orgel.

FEBRUARI
Söndag 2/2 Kyndelsmässodagen
Kristina kyrka
11:00 SMÅ och stora mässa. Kristinas barnkör och 
juniorkör samt Möklintas barnkör och juniorkör.
Sockenkyrkan
18:00 Musikgudstjänst. Stråkkvartetten Capella 
Dolce, Sockenkören medverkar.

Onsdag 5/2
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Andreas Forsberg, orgel.

Söndag 9/2 Septuagesima
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.

Onsdag 12/2
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Ulrika Jonsson, sång och 
Andreas Forsberg orgel/piano.

Söndag 16/2 Sexagesima
Kristina kyrka
11:00 Högmässa.
Möklinta kyrka
11:00 Musikmässa ”Din ljusa skugga”. Möklinta, 
Socken och Norrbys vuxenkörer. Semlor. Se sid 15.

Norrby kyrka
16:00 Musikmässa ”Din ljusa skugga”.Möklinta, 
Socken och Norrbys vuxenkörer. Se sid 15.

Onsdag 19/2
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Önskemusik! 
Ulrika Jonsson, orgel.

Söndag 23/2 Fastlagssöndagen
Kristina kyrka
11:00 Högmässa. Sångare ur Kristina Kammarkör, 
Ulrika Jonsson. Semlor.

Norrby kyrka
16:00 Taizémässa. Semlor kl 15.00 i Klockargården.

Onsdag 26/2
Kristina kyrka
12:00 Lunchmusik. Anna-Karin Ander Glöde.
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Barn och familj

Levande julkrubba

Kristina kyrka, Julafton kl. 11.00
Det har blivit tradition att i Kristina kyrka låta
barnen tillsammans med vuxna bygga upp
en ”levande” Julkrubba. Alla åldrar kan med-
verka som herdar, änglar, vise män, Josef och 
Maria. Alla tar de efterhand plats i koret när 
Julevangeliet återberättas och varvas med sånger. 
Varmt välkomna!
Barn under 12 år kommer med vuxen.
Vi har ett övningstillfällen i Kristina kyrka, 
torsdag 19/12 kl. 17.00-18.30
Samt träffas innan gudstjänsten 24 dec kl.10.30 
för påklädning och sista check.

Välkommen att höra av er till:
Charlotte Bredenberg 0224-67 54 41
charlotte.bredenberg@svenskakyrkan.se

Vandra till julkrubban!
Nu är det tid att boka in samling kring den första 
julen och vandra till julkrubban för alla förskolor 
och förskoleklasser! Dramat kommer att vara i 
Kristina kyrka och Möklinta kyrka. I Norrby enligt 
överenskommelse.

Information och bokning:
Inga Lena Paulsson 0224-67 54 42
ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

Luciafirande
Sockenkyrkan 
8 december kl 18.00
Läs mer på sid 14. 

Kom och var med på utedag
med Barnens Vasalopp
Lördag 15 februari kl 10.30-13.30
Plats: Fallets golfbana
(ta av vid Fallet, längs väg 56 mot Heby)
Anmälan kl 10.30, start 11.00
Startavgift: Barn 20 kr, blåbärssoppa, 
korv och medalj till alla som deltar i 
loppet. Kaffe och korv finns att köpa 
för dem som inte åker skidor. 
Skidspår för vuxna finns i mån av väder.

Allt till förmån för Svenska 
Kyrkans Internationella 
arbete i hela världen.

Grupptider!
Gudstjänster SMÅ och stora:
  6/1  kl. 14.00 Möklintagården, julfest med barn-
 kör, fika, dans runt granen m.m.
 2/2  kl. 11.00 Mässa i Kristina kyrka. Kristinas
 barnkör & juniorkör samt Möklintas 
 barnkör & juniorkör medverkar.

Samtliga grupper avslutas v.49 och startar igen v.3 
Mikaelsgården
Miniorer
Måndagar F-åk 3, kl.15.30 – 17.00
NY TID i januari 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.
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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Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts 
för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.
Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts 

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT 
TILL ETT VÄRDIGT LIV

svenskakyrkan.se/act

Sala och Sockens kyrkliga syförening
Vi träffas följande onsdagar kl 13:00 i Mikaelsgården.
OBS! Jämna veckor.
8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 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 i Klockargården.
Terminsupptakt onsdag 29/1 2020, nästa gång 26/2.
Diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21.

Möklinta kyrkliga syförening
Onsdagar, kl. 13.00-15.00 i Möklinta prästgården.
Terminsupptakt onsdag 22/1, nästa gång 19/2.
Diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21. Präst Sara Kjellerhag 0224-67 54 16.

Reservation för ändringar, se annonsering i månadsblad och kommande Tillsammans.

Syföreningar

Möklinta kyrkliga syförening - Elsa berättar

Vi hälsar gamla som nya 
medlemmar varmt välkomna 

till våra syföreningar!

TORSDAG 
12 dec kl 13.00
Gemensam
grötavslutning
i Mikaelsgården

År 2009 valdes jag till ordförande i 
Möklinta kyrkliga syförening efter Gisela 
Thomson som flyttade från Sala.

Elsa Eriksson heter jag och kom som 
praktikant till Möklinta Ålderdomshem. 
Året 1952 kommer jag från Finströms 
församling på Åland, jag skulle vara här 
ett halvår men är fortfarande kvar, för i 
Möklinta fanns kärleken.

Syföreningen har betytt mycket för mig 
i social gemenskap, fin samvaro och att 

arbeta för människor som behöver vård 
och stöd.

Syföreningen hade många medlemmar 
på 80-90-talet men tyvärr har medlems-
antalet minskat med åren. Så idag är vi 
bara 8-9 stycken som samlas var fjär-
de vecka tillsammans med diakon och 
präst. Träffarna är trevliga och givande. 
Vi stickar och syr till försäljning av våra 
alster, behållningen skickar vi till ideella 
föreningar som vi alltid har gjort.

Elsa Eriksson, Möklinta
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På gång i våra kyrkor
& på våra kyrkogårdar

Vi får ofta frågor om varför vi tar bort gravstenar. En syn-
punkt många har är att det inte råder brist på plats. Detta är helt 
korrekt, det råder inte brist på plats. När en Gravrättsinnehavare 
av någon anledning lämnar tillbaka sin grav övergår ansvaret 
för gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen. Kyrkogårdsför-
valtningen sätter då ut en skylt på graven där det står Åter-
lämnad. Detta görs för att någon annan anhörig som besöker 
graven ska ha möjlighet att överta gravrätten, vilket ibland sker. 
Om så inte sker har kyrkogårdsförvaltningen rätt att efter 6 
månader demontera gravstenen. Att det oftast dröjer längre tid 
än dessa 6 månader är att vi just nu har många stenar att ta bort. 

Varför låter vi inte gravstenarna stå kvar även fast gravrätts-
innehavarna lämnat tillbaka graven? Den största anledningen är 

att det är Gravrättsinnehavarens vilja att gravstenen tas bort för 
det är deras egendom. En annan anledning är att om gravstenen 
står kvar så blir kyrkogårdsförvaltningen ansvariga för grav-
platsen, dess skötsel och gravsten. Denna kostnad får dock inte 
belasta begravningsavgiften, som är en avgift alla skattepliktiga 
är med och finansierar, utan kommer belasta kyrkoavgiften. 
Detta skulle innebära att Svenska kyrkans medlemmar bekostar 
skötsel och underhåll av återlämnade gravar för medel som 
annars skulle kunna gå till församlingarnas verksamhet. 

Dock finns det undantag. Vissa gravstenar kan komma att 
bevaras då de kan bedömas kulturhistoriskt intressanta. Detta 
kan bero på att gravstenen är unik, området ska bevaras eller att 
begravd person har betytt något för bygden.

Thomas Törnqvist, kyrkogårds- och fastighetschef

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

Rättigheter:
Gravrättsinnehavaren bestämmer vem som får gravsättas inom 
gravplatsen. Ensamma gravrättsinnehavare har vid sin död rätt 
att gravsättas inom den gravplats där man innehaft gravrätten, 
finns flera gravrättsinnehavare skall dessa tillfrågas.
Gravrättsinnehavaren har rätt att förse gravplatsen med gra-
vanordning (vanligast är gravsten) och bestämma om övrig 
smyckning. Dock kan kyrkogårdsförvaltningen besluta om 
begränsningar i hur gravanordningen får se ut för att tillgodose 
en god gravkultur.
Gravrättsinnehavaren har rätt att förnya, överlåta, återlämna 
och förordna gravrätten.
Gravrättsinnehavaren har rätt att föra bort gravanordningen 
efter upplåtelsetidens slut.

Skyldigheter:
Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat 
och värdigt skick. Sedan 2015 måste gravrättsinnehavaren klip-
pa gräset eller kratta gruset på graven. Detta kan man göra själv 
eller köpa tjänsten av exempelvis kyrkogårdsförvaltningen.

Hur gör man?
När en gravrättsinnehavare avlidit eller vid upplåtande av en ny 
grav ska en gravrättsinnehavare utses så snart som möjligt. Det 
är dödsboet efter den avlidne som utser ny gravrättsinnehavare 
och det är viktigt att samtliga dödsbodelägare är delaktiga i 
beslutet. Flera personer kan anmälas som gravrättsinnehavare 
och dessa beslutar då om gravrätten gemensamt. 

Gravrättstid
Upplåtelsetiden för en ny gravrätt är 25 år och sker nya grav-
sättningar under den tiden förlängs upplåtelsetiden så att den 
alltid är 25 år från senaste gravsättning.

Förnyelse av gravrätt
Vill man förnya gravrätten då upplåtelsetiden utgår så kan man 
göra det i ytterligare 15 år mot en adm.avgift på f.n. 620 kr.

Överlåtelse av gravrätt
Om gravrättsinnehavaren vill överlåta gravrätten till annan per-
son anmäler man detta skriftligen till församlingsexpeditionen. 

Återlämnande av gravrätt
Om gravrättsinnehavaren vill återlämna gravrätt anmäler man 
det skriftligen. Kyrkogårdsförvaltningen tar bort gravanord-
ningen utan kostnad. 25 år efter sista gravsättningen kan graven 
användas på nytt.

Uppförande av gravanordning
Om gravrättsinnehavaren vill uppföra en ny eller ändra en 
befintlig gravanordning (gravsten är vanligast) så skall en an-
mälan lämnas skriftligen till Kyrkogårdsförvaltningen. Beslutet 
meddelas skriftligen till gravrättsinnehavaren. Skulle avslag 
ges finns möjlighet till överklagan, första instans för detta är 
Länsstyrelsen. Det är viktigt att gravanordningen uppfyller de 
krav på säker montering som finns angivna i standard CGK 
2005. Detta kan stenfirman eller begravningsbyrån hjälpa till 
med så att det blir riktigt. 

Skötsel av graven
Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ett ord-
nat och värdigt skick. Sedan 2015 måste gravrättsinnehavaren 
klippa gräset eller kratta gruset på graven. Det kan man sköta 
själv eller leja bort arbetet. I de fall man väljer att sköta graven 
själv kan det vara bra att samråda med kyrkogårdsförvaltningen 
innan några större planteringar uppförs. Detta för att undvika 
framtida bekymmer med olämpliga växter som kan komma att 
inkräkta på intilliggande gravplatser. Skulle gravrättsinnehava-
ren underlåta att sköta graven kan gravrätten återtas.

Vid frågor kontakta oss gärna:
Kyrkogårdschef Thomas Törnqvist 0224-67 5451
thomas.tornqvist@svenskakyrkan.se
Församlingsexpeditionen 0224-67 54 00
sala.pastorat@svenskakyrkan.se

Återlämnade gravar 

Att vara gravrättsinnehavare - en liten guide
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Avtackning och mottagning

Lunchmusiken

Musik

På gång i våra kyrkor
& på våra kyrkogårdar

Tillbakablick.....

 4/12 Kyrkspelarna, Agneta Sonnebo
 11/12 Advent- & julmusik med pastoratets 
  alla musiker!
  Uppehåll under jul- och nyårshelgerna
 15/1 Studenter från Sjöviks folkhögskola
 22/1 Studenter från Sjöviks folkhögskola

 29/1 Ulrika Jonsson, orgel 
 5/2 Andreas Forsberg, orgel
 12/2 Ulrika Jonsson, sång 
  & Andreas Forsberg orgel/piano
 19/2 Önskemusik! Ulrika Jonsson, orgel 
 26/2 Anna-Karin Ander Glöde

Lunchmusik våren 2020
Kristina kyrka på onsdagar kl 12.00! 
Efteråt finns kaffe/te och lunchsmörgås på Café Ljuspunkten i Mikaelsgården

i samarbete 
med  Varmt välkommen!

Adventsgudstjänst
Söndag 1 december kl 11.00, Möklinta kyrka

Möklintas alla körer medverkar.
Kl. 12.30 Högtidlig invigning av Möklinta Prästgård.
Välkomna!

Arméns musikkårs 
folkmusikensemble
Torsdag 28 november kl 19.00, Kristina kyrka

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. 

Under september månad 
hade vi både avtackning 
av vår kyrkoherde Kenth 
Johansson t.v. och mottag-
ning av vår nye kyrkoherde 
Herman Hallonsten t.h. Vid 
båda tillfällena började vi i 
Kristina kyrka och avslutade 
med lunch i Mikaelsgården.

Vi firade också Mikaelsgårdens 60-årsjubileum, bilder finns på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sala
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Musik Musik

Lucia och julkonsert
Söndag 15 december kl 16.00, Möklinta kyrka

Musikgudstjänst i advent
Söndag 1 december kl 16.00, Norrby kyrka

Med Möklintas vuxenkör, juniorkör och barnkör 
samt miniorer.
Foto: Anna Stenvi

Kyrkspelarna och Norrby kyrkokör medverkar.
Fika serveras från kl 15.00

Luciakonsert
Fredag 13 december kl 18.30, Kristina kyrka

Barnens luciafirande
Söndag 8 december kl 18.00, Sockenkyrkan

Salas lucia, Kristina Juniorkör och Kristina Kammar-
kör under ledning av Andreas Forsberg och Ulrika 
Jonsson. Arrangeras i samarbete med Lions club Sala.
Entré 60 kr. Biljettförsäljning i vapenhuset innan 
konserten. Ev. möjlighet till förköp, se kommande 
månadsblad och Salabladet.

För tredje året samarbetar Kristina barnkör med Kulturskolans flöjtelever 
och deras lärare Malin Trast, kom och hör stämningsfull flöjtmusik och 
sedan Kristina barnkörs luciatåg. Är du intresserad att vara med? 
Kom till våra övningar i Mikaelsgården tisdagar 16.30-17.30.

Julkonsert med Kristina kammarkör och Linnékvintetten
Lördag 21 december kl. 18.00, Kristina kyrka
Ulrika Jonsson, dirigent
Kammarkörens traditionsenliga julkonsert bjuder i år musik från 1500-talet till nutid. Vi får ta del av jul-
sånger från England, Spanien och så klart även vår egna svenska julmusik. I år gästas vi av Linnékvintetten 
som är en blåsarkvintett från Uppsala. Förutom egna konsertprogram i Uppsala Konsert & Kongress, så 
spelar Linnékvintetten med barn, för barn, med körer och inom vårdsektorn. Och varje sommar sedan 30 år 
tillbaka framför ensemblen den uppskattade Tornmusiken från domkyrkans södra torn. Fri entré.
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Musik

Julfest med SMÅ och stora
Trettondedag jul
Söndag 6 januari kl 14.00, Möklintagården

Din ljusa skugga
Söndag 16 februari
Möklinta kyrka kl 11.00 • Norrby kyrka kl 16.00

Julfest med SMÅ och stora i Möklintagården med 
fika, dans runt granen och tomteorkester.
Välkommen!

”Din ljusa skugga” är namnet på Möklinta, 
Norrby kyrkokörer och Sockenkörens gemen-
samma projekt i vår.
Projektet/mässan är skriven av Maria Hult-
hén-Birkeland, själv riksspelman, tonsättare 
och violinist och har tydliga folkmusikaliska 
rötter. Verket ska också framföras som en 
dansmässa där ringdansen ska ge en extra 
dimension åt mässan.

Julens sånger och psalmer
Annandag jul, onsdag 26 december kl. 16.00, Kristina kyrka
Sångare ur Kristina Kammarkör med vänner • Stråkkvartett
Andreas forsberg, orgel • Ulrika Jonsson, dirigent

Kom och lyssna till och sjung med i våra mest älskade julsånger 
och psalmer! Fri entré. 
Det serveras kaffe och skinksmörgås i Mikaelsgården kl. 14.00-16.00. 

Nyårsmusik!
Nyårsdagen, onsdag 1 januari 2020 kl. 18.00, Kristina kyrka
Sala Blåsorkester • Ulrika Jonsson, orgel • Malin Trast, dirigent   Fri entré

Nyårsbön
Nyårsafton, tisdag 31 december 
Möklinta kyrka kl. 15.00 • Sockenkyrkan kl. 17.00
Ida Nordlund, sång • Margareta Nordlund orgel/piano
Ida Nordlund Wennerberg är född och uppvuxen i By socken, strax norr om 
Möklinta. Hon är bl. a. utbildad vid Musikkonservatoriet i Falun och musik-
högskolan i Göteborg. Hennes mamma Margareta som ackompanjerar har 
under många år varit verksam som kyrkomusiker i Norberg. 
Efteråt cider och salta pinnar i kyrkan.



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

Cicilia Blomqvist.................................... 67 54 01
cicilia.blomqvist@svenskakyrkan.se
Ulrika Tibbling ........................................ 67 54 02
ulrika.tibbling@svenskakyrkan.se

Musiker

Ulrika Jonsson, organist ......................... 67 54 31
ulrika.jonsson@svenskakyrkan.se
Andreas Forsberg, kantor....................... 67 54 32
andreas.forsberg@svenskakyrkan.se 
Agneta Sonnebo, kantor ......................... 67 54 33
agneta.sonnebo@svenskakyrkan.se
Anna-Karin Ander Glöde, kantor ............ 67 54 34
anna-karin.ander@svenskakyrkan.se

Barn och familj 
Charlotte Bredenberg, församl.pedagog .. 67 54 41
charlotte.bredenberg@svenskakyrkan.se
Ungdom/konfirmand 
Inga Lena Paulsson, församl.pedagog ..... 67 54 42
ingalena.paulsson@svenskakyrkan.se

Tobias Karlsson, assistent ...................... 67 54 43
tobias.s.karlsson@svenskakyrkan.se
Josefine Nergård, assistent .................... 67 54 44
josefine.nergard@svenskakyrkan.se 

Thomas Törnqvist, kyrkogårdschef ......... 67 54 51
thomas.tornqvist@svenskakyrkan.se
Emelie Bergek, vaktmästare ..................... 67 54 52
emelie.bergek@svenskakyrkan.se
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