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•
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•
NORRBO FÖRSAMLING

•
MELODIKRYSSET, aktuella namnsdagar, minnesbilder m.m.



Fortsättning på nästa sida g

                                                                                                            Hej!
         Sommartiden slutar på söndag. Dags alltså att ställa tillbaka klockan 
         en timme på natten mellan lördag och söndag. Mörkret blir mer
påtagligt och kanske känner vi sedan lite extra för att tända ljus i fönstren och kura skymning med en god 
bok och en skön filt. Det är nog klokt att göra det så mysigt som möjligt tills allt vänder mot ljusare tider  
igen i slutet av december.

I år infaller Halloween söndag 31 oktober. Den helgen fylls av Halloweenfirande. I tidningar och affärer 
får vi många tips på hur man kan klä ut sig, göra ljuslyktor av pumpor, festlig mat m.m. Helgen därpå 
infaller Alla helgons dag, lördagen den 6 november. Det är den helgdag då vi firar martyrer och helgon 
enligt den kristna tron. Då är det också många som har som tradition att tända ljus på nära och käras gravar. 

Än vet vi inte hur pandemiläget ska utvecklas. Håll tummarna för att julmarknader och andra trevlig-
heter kan genomföras i november och att vi får fira en jul och nyår utan bakslag! Nu räcker det ju inte 
bara med att hoppas. Vi får väl helt enkelt hjälpas åt med fortsatt försiktighet, avstånd och handsprit. 
Många varma tankar till alla er som har förmågan att ta hänsyn till andra!

Kåsör denna gång är en kvinna som fattat pennan och skriver om sitt viktiga arbete. Hon upplevs både 
som en glad och spännande person. Hennes dotter går på samma ridskola som mitt barnbarn Lisa och de 
båda umgås emellanåt. Det är Maria som knutit kontakten, mammor emellan, och visst kan vi konstatera 
att hon är en duktig skribent med många kloka tankar... Välkommen Bia Brändemyr, nu är ordet ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare  

Livets ljus och mörker
Hösten tar tag om oss med stormsteg. Dagarna blir allt mörkare och kallare och med det får vi 
anledning till höstmys, vila och återhämtning. Finns det något bättre än att kura i soffan med nära
och kära under en mjuk filt och levande ljus medan regnet slår mot fönsterrutan. Tänk att få vara
tillsammans och njuta av den tid vi har varandra till låns. 

Hösten medför även rosa bandet där vi uppmärksammar Cancerfondens viktiga kamp mot cancer 
och All helgona helgen där vi minns vänner och familj som inte längre lever kvar bland oss. Vi blir 
påminda om livets skörhet och att döden finns och drabbar oss alla oavsett vi vill det eller inte. 

Döden är en del av min vardag som specialistsjuksköterska på palliativa kliniken (tidigare Gryta hospice). 
Jag möter människor som ställs inför det allra svåraste men där sorgen ändå blandas med glädje. 
När döden sätter en tydlig gräns för livet blir vardagen mer betydelsefull. Sjukdomen är på mörkt 
och djupaste allvar men går ändå hand i hand med glädjen att få leva lite till. Upplevelsen att få 
vara tillsammans med sina närmaste vid en annalkande död får en ny djupare dimension. Plötsligt 
blir vi mer tacksamma över den tid vi har och känner en stor ödmjukhet inför det som inte är 
självklart längre. Av någon konstig anledning blir det någon slags lycka och glädje över livet när 
döden är nära, fast att vi egentligen vet att livet är ändligt. Undermedvetet räknar vi med att det 
alltid ska finnas en framtid, men när en svår sjukdom hotar vår existens blir livet starkt, intensivt 
och levande och helt plötsligt prioriterar vi rätt saker. 

Jag får ofta frågan hur jag orkar arbeta med det jag gör. För mig är det ett privilegium att få närvara 
och finnas till för döende och dess närstående i livets sista tid. Arbetet är inte endast sorg som 
många tror utan omfamnar även mycket värme och genuin glädje. Glädje och skratt ligger nära till 
hands i sorgen och mitt i allt det tunga frigörs krafter att kunna skratta tillsammans. Varje döds-
process är en individuell resa och att få följa med på den resan är stort.



Fortsättning från föregående sida g

Vi vet alla att hur framgångsrika vi än är, hur hälsosamt och/eller hur godhjärtat vi än lever så 
slutar livet alltid med döden. Vi kan se på döden som en naturlig del av livet, vi kan frukta den, 
ignorera den, utmana den eller förtiga den, men vi kan aldrig bli befriade från döden. Vi existerar 
här och nu men en dag kommer vår existens att upphöra. När vi tänker på det väcks troligtvis 
någonting inom oss som jag tror är bra att bekanta sig med. 

Existentiella tankar och funderingar kan vara frågor som varför blev just jag drabbad? Vad händer 
efter döden? Det är frågor som saknar svar men som vi kan dela med varandra. Kanske är det just 
hemligheten runt döden som både skrämmer och fascinerar oss. Väggen är tunn mellan liv och död 
men tillsammans är vi trygga och vi kan nå insikt i livets värden utan att försöka förstå och kon-
trollera döden. 

Jag har valt att acceptera döden som en del av livet eftersom ingen rår över det som komma 
skall. När döden utmanar mitt liv kommer jag möta det på mitt sätt, men fram till dess ska jag leva 
så länge jag kan. 

Bia Brändemyr

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com



Året runt är du välkommen att ringa på kontorstid (vardagar kl. 7 - 16)
för order eller överenskommelse om egen tid för besök. Se även hemsidan

Växthuset är fyllt med många fina lökar!
Plantera dem i arrangemang till julen eller ute nu 

så har du fina blommor att vänta till våren! 
Även stora amaryllislökar finns nu att köpa!

Välkommen onsdagar kl. 10 - 16 
... om du inte bokat annan tid förstås! Ring oss i god tid!

KVALITETSJORD   •   TRÄDGÅRD   •    STALLSTRÖ

Tel. 021-470 48 00
www.aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com

Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna

DU VET VÄL OCKSÅ
att vi har fina

gravlyktor 
och 

gravdekorationer? 



Dagens Lunch  95 kr
Salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 75 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag
Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

Lasses Däck & Motor
Hagby 16, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

Vecka 43 Måndag - torsdag, dagens rätt enl. matsedel i förra numret

F 
Fredag -  Plommonspäckad fläskkarré med kokt potatis och sås                       

     Lax med kokt potatis och dillmajonnäs
Vecka 44   Måndag - torsdag 
Wallenbergare med kokt potatis och sås 
Pasta carbonara 
Pyttipanna med ägg och rödbetor
F 

Fredag -  Strömming med mos och skirat smär
      Fläsknoisette med stekt potatis och svampsås
Vecka 45 Måndag - torsdag 
Isterband med dillstuvad potatis och rödbetor
Köttfärsgratäng 
Falukorv i ugn med mos 
F 

Fredag -  Stekt salt sill med potatis och löksås
      Snitzel med råstekt potatis och bearnaisesås 

Tisdagar
Raggmunk med fläsk 

och lingonsylt

Torsdagar
Ärtsoppa och 

pannkakor 

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

    
        

                                                   

SKULTUNA VVS
JOCKE EDLUND

MOBIL 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500  
Vagersta 33, Skultuna   www.broberget.se

Stenmjöl, makadam, väggrus, 
bärlager och förstärkning

 OBS!  Välkomna på LOPPIS lördag 30 oktober kl. 10 - 14
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