
FÖRSTA ADVENT Vi 
firar högmässa i Heliga 
Trefaldighets kyrka och 
första adventsgudstjänst 
i Equmeniakyrkan 
Götlunda Sid 9

PAX ET BONUM 1122 november

HUSMORS HÖSTSOPPA 
Bjud på husmors 
champinjonsoppa! 
Recept Sid 11

KALENDER Vad händer 
när och var? 
Sid 6-10

KOLLEKT Tack för din 
gåva! Här har vi listat 
kollekt vi tar upp under 
november månaden:
Sid 10

Möt oss på kyrkogårdar 
och minnesgudstjänster. 
Vi finns här för dig. Sid 4-5

Allhelgona

EVENSONG Den 12 november kl. 17:00 sjunger 
Olaus Petri gosskör, Ceciliakören och Arboga 
gosskör aftonbön enligt anglikansk tradition, på 
svenska. Sid 7

LÄSTIPS: 
TANKAR KRING 

ALLHELGONAHELGEN 
AV VÅR KOMMINISTER 
ANNA KATRI KURONEN 

Sid 3
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Arbogabygdens församling 

Postadress: Box 155, 732 23 Arboga 
Besöksadress: Östra Nygatan 12

Telefon: 0589-884 00 

ÖPPETTIDER VÄXELN OCH EXPEDITIONEN
Måndagar, tisdagar, torsdagar kl. 10-12 och kl. 13-15
Fredagar kl. 10-12

E-post: arbogabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/arboga

Med reservation för ändringar. Vi uppdaterar vår 
hemsida, Facebook och Instagram med ny information. 
Bilder är Arbogabygden församlingens; Allhelgonabild är 
Gustaf Hellsing /Ikon.

Kyrkoherde
Joakim Vikström
Tel 0589-884 07

Kyrkogårds- och 
fastighetschef
Johan Karlefors 
Tel 0589-884 06

PRÄSTER
Johan Linnman
Tel 0589-884 41
Eva Lindberg
Tel 0589-884 43
Anna Katri Kuronen
Tel 0589-884 44

DIAKONER
Lena Lindgren
Tel 0589-884 18
Ulrika Picadon
Tel 0589-884 20

Vi finns här för dig.

KONTAKT

Nu är det mörkt. Hösten börjar snart 
glida in i vintern och dagarna blir 
bara kortare och kortare. Därför 

kan det kännas för mig ganska så härligt att 
Allhelgonahelgen infaller just nu i början 
av november. Allhelgonahelgen som under 
de sista tiderna blivit en av de mest besökta 
kyrkliga helgerna med alla de tända ljusen 
för de dödas minne. 

Det är alDrig enkelt att förlora en när och 
kär människa. Att stå ut med det faktum att 
aldrig mera kunna ses, aldrig mera kunna 
höra, aldrig mera kunna utbyta tankar och 
ja, aldrig mera kunna kramas. Förlusten av 
ett människoliv känns och särskilt sorg och 
saknad kan upplevas förkrossande. 

Jag har bott i Sverige lite över sju år. För 
mig betyder denna helg att jag blir samtidigt 
påmind om alla de familjemedlemmar, släkt 
och vänner som inte mera finns i livet men 
också att jag inte kan besöka deras gravar 
och tända ljus. Det jag får göra är att tända 
ett ljus i mitt hjärta. Vi är många som gör så. 

Tankar kring Allhelgonahelgen
AnnA KAtri Kuronen, KomminiSter

Jag tror att tänDa lJuS är vår människors 
önskan och strävan att hålla en relation 
levande. Och Allhelgonahelgen handlar 
om just det. Alla de skira ljusen på 
kyrkogårdarna förmedlar vår kärlek till dem 
vi saknar och längtar efter. De är också en 
påminnelse om att livet är skört samtidigt 
som det kan vara det mest fantastiska vi har. 

även Denna allhelgonahelg så firar vi 
minnesgudstjänster i våra olika kyrkor. Där 
får vi stanna upp en stund, tända ljus för våra 
nära och kära, låta oss översköljas av minnen 
och kanske framför allt dela det som är djupt 
mänsklig: förlusten av dem vi älskat. Och 
bli påminda om att mitt i dödens verklighet 
finns det en evighet som vi är alla bjudna 
till. I Jesu död och uppståndelse har vägen 
till livet öppnats. Låt detta få vara en tröst; 
döden har aldrig det sista ordet utan livet 
vinner.  

Jag vill önska er alla 
en välsignad Allhelgonahelg.
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Allhelgona
i Arboga

Allhelgona är den tid på året då vi tillsammans med 
människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns 
dem som har lämnat det här livet. Det är en helg då vi 
påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla.

Det finns många fina och 
stämningsfulla sätt att hedra våra 
avlidnas minne. 
Kanske vill du delta i en 
minnesgudstjänst eller besöka 
en kyrkogård för att tända ett 

ljus på en väns eller släktings 
grav. På våra kyrkogårdar 
och begravningsplatser finns 
möjlighet att träffa oss för en 
värmande kopp kaffe, gemenskap 
och samtal.

Under allhelgona tänker vi på dem 
som vi älskade, men som inte längre 
lever kvar hos oss. Vill du samtala 
med någon om din sorg? Eller dela 
tankar och känslor kring sorg 
tillsammans med andra som är i en 
liknande situation? I kyrkan kan du 
få stöd i sorgen.

Vi finns här för dig
Lena Lindgren, diakon
0589-884 18

Ulrika Picadon, diakon
0589-884 20

Om du sörjer kan du få 
hjälp och stöd

Gamla kyrkogården, kapellet
Fredag 4/11 kl. 13-18 
Lördag 5/11 kl. 10-16

Skogsborgs
begravningsplats 
Fredag 4/11 kl. 13-18
Lördag 5/11 kl. 10-16

Götlunda
Fredag 4/11 kl. 13-17 
(Götlunda kyrka)
Lördag 5/11 kl. 13-18 
(Sockenstugan)

Medåker Klockargården 
Lördag 5/11 kl. 14-17:30

Säterbo kyrka
Lördag 5/11 kl. 13:30-14:30

Öppettider 
mÖtesplatser 
med kaffe, 
mÖjlighet till 
samtal och 
information

Ljuset lyser i mörkret, 
och mörkret har inte 
övervunnit det.“
Johannesevangeliet 1:5

i en minnesgudstjänst tänker 
vi särskilt på dem som avlidit 
under året. inga namn läses 
upp, i stället inbjudes alla att 
tända ljus i kyrkan fÖr den/
dem vi saknar.

5 november kl. 11:00 s:t nicolai kyrka
HÖGMÄSSA MED LJUSTÄNDNING
Celebrant: Joakim Vikström
Predikant: Anna Katri Kuronen
Musiker: Birgitta Rosenquist Brorson

5 november kl. 15:00 säterbo kyrka
MINNESGUDSTJÄNST
Präst: Joakim Vikström
Musiker: Åsa Westerberg och 
Helena Olsson Brink (flöjt)

5 november kl. 18:00 gÖtlunda kyrka
MINNESGUDSTJÄNST
Präst: Anna Katri Kuronen
Diakon: Lena Lindberg
Musiker: Åsa Westerberg 
Götlunda kyrkokör och Helena Olsson Brink (flöjt)

5 november kl. 18:00 medåkers kyrka
MINNESGUDSTJÄNST
Präst: Eva Lindberg
Musiker: Birgitta Rosenquist Brorson
Medåkers kyrko-& hembygdskör

6 november kl. 11:00 
heliga trefaldighets kyrka
HÖGMÄSSA
Celebrant: Anna Katri Kuronen
Predikant: Joakim Vikström 
Musiker: Hanna Lindahl
Diakonikören

6 november kl. 18:00 
heliga trefaldighets kyrka
MINNESGUDSTJÄNST 
“I DEN STORA SORGENS FAMN”
Präst: Joakim Vikström 
Musiker: Hanna Lindahl
Franciskuskören och Elina Hultman, solist

Du kanske välja att minnas nära 
och kära genom att tända ljus 
hemma. Vi finns här för dig och 
delar ut ljus: Möt oss mellan Willys 
och ICA för att få ett ljus, om du vill. 

Ljusutdelning
Fredag 4 nov. 
kl. 12:30-16:00
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8:00 Mässa, S:t Nicolai kyrka, Präst: Eva Lindberg
13:30-16:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården
14:00-16:00 Götlunda kyrkliga syförening, Sockenstugan i Götlunda
14:00 Andakt, Klockargården i Medåker

9:30-12:00 Babycafé, Trefaldighetsgården
10:00 Träffpunkt, Sockenstugan i Götlunda Med Lena Lindgren: 0589-884 18
12:00 Torsdagsträff med sopplunch, Trefaldighetsgården
14:30 Andakt på Götgården; Götlunda Besökgsgruppen bjuder på hembakat

9:30 Klapp & Klang - gudstjänst på barnens villkor
Heliga Trefaldighets kyrka Präst: Anna Katri Kuronen
10:15-12:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården
12:00-16:00 Ljustutdelning, Ahllöfsgatan (mellan ICA och Willys)
13:00-18:00 Allhelgona mötesplats Gamla kyrkogården, kapellet
13:00-18:00 Allhelgona mötesplats Skogsborgs begravningsplats
13:00-17:00 Allhelgona mötesplats Götlunda kyrka

Alla helgons dag
10:00-16:00 Allhelgona mötesplats Gamla kyrkogården, kapellet
10:00-16:00 Allhelgona mötesplats Skogsborgs begravningsplats
13:00-18:00 Allhelgona mötesplats Götlunda Sockenstuga
14:00-17:30 Allhelgona mötesplats Medåkers kyrka
13:30-14:30 Allhelgona mötesplats Säterbo kyrka
11:00 Högmässa med ljuständning, S:t Nicolai kyrka
15:00 Minnesgudstjänst, Säterbo kyrka
18:00 Minnesgudstjänst, Götlunda kyrka
18:00 Minnesgudstjänst, Medåkers kyrka

Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag)
11:00 Högmässa, Heliga Trefaldighets kyrka
18:00 Minnesgudstjänst ”I den stora sorgens famn”

LÄS MER OM 
ALLHELGONA 

PÅ SID 4-5

9:30-12:00 Kyrkcafé, Heliga Trefaldighets kyrka
10:00 Bibelsamtalsgrupp, Heliga Trefaldighets kyrka
Med Östen Asklund: 0589-884 47

9:30-12:00 Öppet kyrkis, Klockargården i Medåker
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Ingen anmälan behövs,
ni kommer och går som det passar inom öppettiderna.

8:00 Mässa, S:t Nicolai kyrka, Präst: Joakim Vikström
13:30-16:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården

9:30-12:00 Babycafé, Trefaldighetsgården
10:00 Träffpunkt, Sockenstugan i Götlunda
12:00 Torsdagsträff med sopplunch, Trefaldighetsgården
14:00 Andakt på Åspegeln

9:30-12:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården

17:00 Evensong, Heliga Trefaldighets kyrka
Olaus Petri gosskör, Ceciliakören och Arboga 

gosskör sjunger evensong, aftonbön enligt anglikansk 
tradition, på svenska. Organist: Hanna Lindahl, 

dirigent: Anna Ytterberg, liturg: Joakim Vikström. 
Evensong är en gudstjänst som traditionellt hålls nära 

solnedgången med fokus på att sjunga psalmer och andra bibliska 
kantiklar. Till sitt ursprung är den identisk med vesperns kanoniska 
timme. Gamla engelsktalande översatte det latinska ordet vesperas 
som æfensang, som blev ”evensong” på modern engelska.

Söndagen före domssöndagen
11:00 Mässa för små och stora, Heliga Trefaldighets kyrka
Präst: Anna Katri Kuronen, musiker: Emmy Algefors och Hanna Lindahl 
Arboga gosskör, flickkör och barnkör.
15:00 Gudstjänst, Medåkers kyrka
Präst: Johan Linnman, musiker: Emmy Algefors 

TORSDAG
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9:30-12:00 Kyrkcafé, Heliga Trefaldighets kyrka
10:00 Bibelsamtalsgrupp, Heliga Trefaldighets kyrka
Med Östen Asklund: 0589-884 47

9:30-12:00 Öppet kyrkis, Sockenstugan i Götlunda

8:00 Mässa, S:t Nicolai kyrka, Präst: Eva Lindberg
13:30-16:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården
14:00-16:00 Götlunda kyrkliga syförening, Sockenstugan i Götlunda

9:30-12:00 Babycafé, Trefaldighetsgården
10:00 Träffpunkt, Sockenstugan i Götlunda
Med Lena Lindgren: 0589-884 18
12:00 Torsdagsträff med sopplunch, Trefaldighetsgården
14:00 Andakt på Strandgården

9:30 Klapp & Klang - gudstjänst på barnens villkor
Heliga Trefaldighets kyrka Präst: Anna Katri Kuronen
10:15-12:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården

Domssöndagen
11:00 Högmässa, Heliga Trefaldighets kyrka
Celebrant: Eva Lindberg, predikant: Joakim Vikström, musiker: Anna Ytterberg

9:30-12:00 Kyrkcafé, Heliga Trefaldighets kyrka
10:00 Bibelsamtalsgrupp, Heliga Trefaldighets kyrka
Med Östen Asklund: 0589-884 47

9:30-12:00 Öppet kyrkis, Klockargården i Medåker
14:00 Andakt på Strömsborg

8:00 Mässa, S:t Nicolai kyrka, Präst: Anna Katri Kuronen
13:30-16:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården

9:30-12:00 Babycafé, Trefaldighetsgården
10:00 Träffpunkt, Sockenstugan i Götlunda
Med Lena Lindgren: 0589-884 18
12:00 Torsdagsträff med sopplunch, Trefaldighetsgården
14:00 Andakt på Trädgården

9:30-12:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården

14:00 Finskspråkig gudstjänst, S:t Nicolai kyrka
Präst: Jarmo Muroma. musiker: Hanna Lindahl

NYTT KYRKOÅR BÖRJAR
Första söndagen i advent
11:00 Högmässa, Heliga Trefaldighets kyrka

Celebrant: Anna Katri Kuronen
Predikant: Eva Lindberg

Musiker: Emmy Algefors och Hanna Lindahl
Franciskuskören
11:00 Första adventsgudstjänst
Equmeniakyrkan Götlunda Präst: Joakim Vikström

Diakon: Lena Lindgren, Musiker: Åsa Westerberg
Sjungiorer och kyrkokör 

15:00 Gudstjänst, Säterbo kyrka Präst: Joakim Vikström
Musiker: Hanna Lindahl. Diakonikören

18:00 Gudstjänst, Medåkers kyrka
Präst: Eva Lindberg, Musiker: Birgitta Rosenquist Brorson
Medåkers kyrko- & hembygdskör

TORSDAG
24

FREDAG
25

LÖRDAG
26

23
ONSDAG

SÖNDAG
27

TISDAG
22

27NOVEMBER

MÅNDAG
14

TISDAG
15

ONSDAG
16

TORSDAG
17

SÖNDAG
20

FREDAG
18

MÅNDAG
21



KALENDER: NOVEMBER

1. Grovhacka hälften av 
champinjonerna .  
Skala och hacka löken .

2. Fräs champinjoner och lök i 2 msk 
smör (för 6 port) i en stor kastrull  
ca 5 minuter .

3. Tillsätt timjan & vin, fond,  
grädde och mjölk . Låt koka  
ca 10 minuter under lock .

4. Skär resten av svampen  
i tunna skivor . 

5. Tag soppan från värmen och mixa 
den slät med stavmixer eller i 
omgångar i matberedare. 

6. Tillsätt 2/3 av den resterande 
svampen i soppan.  
Koka 2-3 minuter . 

7. Red med majsstärkelse utrörd i kallt 
vatten . Låt sjuda 2 minuter. 

8. Stek under tiden resten av 
svampen i smör . Smaka av soppan 
med salt och peppar . Servera och 
toppa med den stekta svampen .

SMAKLIG MÅLTID!

Sida 11Sida 10

Skanna koden
   i Swish-appen:

Du kan ge kollekt via Swish även när vi inte firar gudstjänst. 
Swisha till 123 495 62 56
eller skanna QR-Koden till höger. Tack för din gåva!

9:30-12:00 Kyrkcafé, Heliga Trefaldighets kyrka
10:00 Bibelsamtalsgrupp, Heliga Trefaldighets kyrka
Med Östen Asklund: 0589-884 47

9:30 Klapp & Klang - gudstjänst på barnens villkor, Götlunda kyrka 
Präst: Anna Katri Kuronen
10:15-12:00 Öppet kyrkis, Sockenstugan i Götlunda

8:00 Mässa, S:t Nicolai kyrka, Präst: Eva Lindberg
13:30-16:00 Öppet kyrkis, Trefaldighetsgården
14:00-16:00 Götlunda kyrkliga syförening, Sockenstugan i Götlunda

HUSMORS HÖSTRECEPT
Värmande champinjonsoppa
500-600 g färska champinjoner 
1 gul lök 
1 tsk torkad timjan 
1 svampbuljongtärning
0,25 dl konc grönsaksfond 
0,5-1 dl vitt vin
5 dl vispgrädde 
5 dl mjölk 
1,5 msk majsstärkelse (Maizena) 
2 msk kallt vatten 
smör 
salt och peppar
späd ev med vatten

Svenska kyrkan i utlandet
Act Svenska kyrkan
Act Svenska kyrkan
Diakonin i församlingen
Act Svenska kyrkan

05 november
06 november
13 november
20 november
27 november

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN SÖKER GRAVRÄTTSINNEHAVARE
vi Söker gravrättSinnehavare till gravar som finns på Gamla 
kyrkogården och Emaus begravningsplats. De gravar vi söker 
information om kommer att anslås på Gamla kyrkogården 
i kapellet och vid pastorsexpeditionen på Östra Nygatan 12.
ni Som har information eller kunskap om gravarnas ägare, var 
vänlig kontakta kyrkogårdsförvaltningen: 
arbogabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Eller ringa till 0589-88401 eller 0589-88406
Telefontider: Mån, tis och tor kl. 10-12 och kl. 13-15
Onsdagar stängt; Fredagar kl. 10-12

Fri från gluten. Fri från ägg, men kontrollera 
grönsaksfonden. 
Gör laktosfri: kontrollera grönsaksfonden. 
Använd grädde, mjölk och matfett utan laktos. 
Gör mjölkproteinfri: kontrollera innehållet i grönsaksfonden. 
Ersätt grädde och mjölk med t ex soja- eller havrebaserad 
grädd-/mjölkersättning. Använd mjölkfritt matfett.

MÅNDAG
28

TISDAG
29

ONSDAG
30



Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig. 
Tipsen på den här affischen är baserade på Svenska kyrkans långa erfarenhet 
av att möta och stötta människor i sorg och är bara några av de många saker 
vi som medmänniskor kan göra för den som sörjer. Underskatta inte det lilla, 
även en liten insats kan få stor betydelse. Vill du ha mer stöd eller någon att 
prata med är du välkommen till din församling. Du hittar kontaktuppgifter och 
fler konkreta tips på svenskakyrkan.se/forstahjalpenvidsorg

Konkreta tips som gör det lite lättare 
att finnas där för någon som sörjer.

Första hjälpen
vid sorg

Ta ansvar för kontakten
Viktigast av allt är kanske att vi inte lägger 
ansvaret för kontakten på den sörjande. Vi kan 
undvika att säga ”Ring mig om det är något, 
jag finns här” eftersom risken är stor att den 
 sörjande inte orkar vara den som hör av sig. 
Då är det bättre om vi säger ”Jag ringer dig på 
 tisdag igen, svara om du orkar”. Ibland får vi 
inget svar och det är helt okej, den sörjande  
orkar inte alltid svara, men då kan vi ringa till-
baka, igen och igen.

Ge utrymme
Ofta är det många som sörjer en människa 
samtidigt, där alla har haft sin egen relation 
och historia med den som dött. Det är viktigt 
att vi låter den närmast sörjande vara i fokus 
och undviker att ta över med våra egna  minnen 
och känslor. Vi måste komma ihåg att låta den 
 sörjandes känslor, oavsett vilka de är, vara 
de som gäller. Våra tankar och berättelser är 
 såklart också viktiga – men inte viktigast.

Ta initiativ
Det är bra om vi som stöttar kan vara den som 
föreslår en helt vardaglig aktivitet. Bjud på fika, 
kolla på en film eller ta en promenad i all sin 
enkel het. Många som sörjer längtar efter en 
paus i sorgen och lite vanligt liv. Tänk på att 
den vi bjuder in  kanske tackar nej och att det är 
helt okej, det  viktiga är att vi frågar – och att 
vi vågar fråga igen.

Visa närvaro
Många av oss är rädda för att tränga sig på och 
det slutar ofta med att vi inte hör av oss alls. 
 Kanske tänker vi att den sörjande behöver vara 
ifred eller att man ska vänta lite med att höra 
av sig tills ”det värsta gått över”. Det är viktigt 
att vi tydligt visar att vi finns där så att den 
sörjande inte känner sig isolerad, utanför eller 
ignorerad.

Bryt tystnaden

Ha tålamod

Många känner att det är svårt att höra av 
sig till en medmänniska som sörjer. Vad ska 
jag säga? Tänk om det bara blir tyst eller om 
personen börjar  gråta? Men det viktiga är 
inte vad vi  säger utan att vi bryter tystnaden. 
Och ibland är ett sms en bättre lösning än ett 
telefonsamtal eftersom det kan vara lättare att 
både skicka och svara på.
 

Varje sörjande har sin egen sorgeprocess, vilket 
vi behöver ha förståelse för och tålamod med. 
Det kan finnas en risk att vi försöker trösta bort 
sorgen eller visar frustration över att den håller 
i sig. Sorg har inget bäst-före-datum och det 
finns ingen normal eller onormalt lång tid som 
det tar att sörja. Vissa saker behöver helt enkelt 
berättas om och om igen, så låt din medmänniska 
älta det som har hänt, det kan vara en viktig del 
i att förstå och bearbeta sorgen.

illustration: stina löfgren. sk17757


