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Kraftfullt i Hofors

Hofors församling - kyrkan mitt i livet
Hofors församlingshem med
kyrka är en öppen mötesplats
för alla.
– Det är också viktigt att vi
som kyrka finns ute i samhället
och möter människor i deras
vardag, säger Martti Halming
kyrkoherde i församlingen.

gar och torsdagar. För de lite äldre
barnen finns kyrkans barntimmar,
miniminiorerna och miniorerna där
lek, pyssel och sång blandas med
berättelser om Jesus.
Församlingens juniorer är mycket
aktiva inte minst inom det frivilliga internationella hjälparbetet via
Lutherhjälpen, Svenska kyrkans
mission och SKUT (Svenska kyrkan utomlands). För ungdomar har
även Kyrkans Unga mycket att erbjuda för dem som är intresserade
av gemenskap och existentiella frågor. Församlingen har dessutom två
konfirmationsgrupper årligen.
– Församlingens kyrkoråd har
beslutat att ge en procent av sin
bruttoinkomst, cirka 100 000 kronor till biståndsarbete. Detta för att
uppmuntra och påverka att svenska
staten beslutar att göra likadant, att
nå enprocentmålet för u-hjälpen.

Hofors församling gör skäl för namnet kyrkan mitt i livet. Från barnaåren till ålderns höst erbjuder församlingen aktiviteter, gruppsamtal
och musikevenemang utöver den
vanliga verksamheten. Hofors församlingsmedlemmar kan uppvisa
ett engagemang, livsglädje och närvaro för såväl allvarliga stunder som
fest.
– Vi vill även ha levande gudstjänster som är samlande och där
alla känner delaktighet, därför dramatiserar vi då och då ofta texterna
för att levandegöra och visualisera
budskapet.
Med kyrkotaxi kan även de som
har svårt att ta sig till gudstjänsterna
få kostnadsfri skjuts.

Samtal som stöd

För vuxna Hoforsbor finns flera
samtalsgrupper att delta i som kan
handla om exempel kristen djupmeditation eller frågor som är viktiga i det vardagliga livet. De full-

Samverkan

Hofors församlingsmedlemmar är
aktiva och engagerade i samhället.
I samverkan med andra organisationer hålls viktiga verksamheter igång.
Församlingen besöker arbetsplatser,
skolor och äldreboenden. Tillsammans med bland andra Röda Korset, PRO, SPF och Hofors kommun
driver medlemmarna Väntjänsten.
Även insatserna inom Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet och
POSOM är betydelsefulla.

vuxna stålmännen träffas varannan
vecka och damkretsen, före detta
syföreningen, träffas varje månad.
För personer med livskriser finns
alltid enskilda samtal med präster,
diakoner eller frivilliga att tillgå.
– Diakonin handlar om att bry
sig om våra medmänniskor. Hofors
församlingshem är därför en mötesplats där vi kan ha samtalsgrupper,
exempelvis om sorgearbete, där vi
stöttar varandra till självhjälp. Vi
har även ett nätverk för arbetslösa,
säger diakon Karin Månson.

Mycket musik

Även församlingens musik- och körverksamhet är oerhört uppskattad.
Församlingen har fem körer; Unga
Toner, Glindra-, Jubilate-, Gloriaoch finska kören. Ett par stycken av
dessa leder kyrkomusiker Eva Hedberg. Även PRO:s kör övar i kyrkans
musiksal. Hofors kyrka är för övrigt
erkänd för sin goda akustik för såväl
små som stora grupper.
Trivselkvällar hålls också varje
månad med musiktema. Hofors församling välkomnar även till årliga
vår- och julfester.

Alltid en öppen dörr till Hofors församling. Diakon Karin Månson och kyrkoherde Martti Halming välkomnar fler att medverka i kyrkans alla aktiviteter.
– Vi har också ett gott samarbete
med Torsåkers församling samt ett
givande ekumeniskt samarbete med
Pingstkyrkan i Hofors.

Håller Hofors rent

Internationellt arbete

För de minsta barnen med sina
föräldrar håller Hofors församling
öppen förskola i Skogstomta tisda-

Tel: 0290-200 30
hofors.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se
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Thomas Eriksson, Ventak Städ AB.
Ventak Städ AB är ett serviceföretag
som erbjuder tjänster inom lokalvård
och fastighetsservice. På företaget arbetar sju anställda och Thomas Eriksson är ägare.
Ventak Städ AB har ett brett spektrum
av kunder från många olika branscher
och verksamhetsområden, exempelvis
data, bygg, livsmedel, hotell och bank.
Även privatkunder anlitar Ventak.
Detta innebär att vi har stor erfarenhet
av olika uppdrag och kan därför möta
alla slags önskemål och krav.
Exempel på tjänster som vi utför:
Butiksstädning, byggstädning, flytt, golv
vård, flyttstädning, fönsterputs, trapp
städning, ventilationsrengöring, fastighetsservice, kontorsstädning, samt olika
uppdrag åt privatpersoner.

Lätta kompakta
handdomkrafter
för smarta
industriarbetare
världen över.
På bilden vd
Helén Norberg.

Simsons hydrauliska domkrafter övertygar allt fler på världsmarknaden.
Uppfinningen från Hofors lanseras nu
allt kraftigare av Simson Power Tools
som ingår i svenskägda Cellwoodgruppen.
Många yrkesfolk på industrier världen över
skulle inte vilja undvara sitt kanske värdefullaste verktyg – Simson Kompakt. Domkraf-

Tel: 0290-230 80
info@simsonpowertools.se
www.simsonpowertools.se

Tel: 0290-245 05 • Fax: 0290-245 14
ventak@swipnet.se

www.tidning.net

ten, byggd i ett stycke, är lätt nog att ha i bakfickan, enkel att använda och lyfter trots det
åtskilliga ton.
– Det är unik i sitt slag genom att vara byggd
som en enhet. Den tål dessutom tuff hantering
och fungerar utmärkt även under vatten, säger
Helén Norberg, vd Simson Power Tools AB.
Simson har kraftverktyg som lyfter allt från
4-1100 ton. Huvudkontor och monteringsavdelning finns i Hofors.
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