
Ansök senast  31 mars

Stipendium ur 
Jernströmska fonden 

kan sökas av ungdomar från Heds gamla 
församling som efter grundskola genomgår 
kurs i praktiska ting på folkhögskola, 
hushållsskola, yrkesskola eller deltar i 
lärlingsutbildning. Stipendiet kan sökas 
fram till 15 mars.

Stipendieansökan ställs med kursintyg till:
Kyrkorådet
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo 
församling
Kyrkvägen 3, 73931 Skinnskatteberg

Vill du jobba utomhus i sommar?
Har du intresse av utomhusarbete, 
plantering och tycker om att röra dig då 
är det här sommarjobbet för dig!
För att jobba hos oss ska du vara mellan 
16 och 19 år.
Vi erbjuder jobb i två perioder,
med utgångspunkt i Skinnskatteberg.
Skriv i din ansökan vad som passar dig 
bäst.
Period 1 14/6 – 9/7
Period 2 12/7 – 6/8 

Ansökan via mail till:
roger.johansson@svenskakyrkan.se
Eller lämna din ansökan till 
pastorsexpeditionen.

”Hur Härligt vittna land ocH sjö ännu i frost ocH vintersnö, o gud, om dina 
under! förvissnad, öde, mörk ocH kall, är jorden dock din fotapall som i sin 
blomstrings stunder.”   
Sv. pSalm 518:1                                                                                                

I pSalmboken fInnS flera vår- och SommarpSalmer men bara en enda vInterpSalm:   
”hur härlIgt vIttna land och Sjö….” vISSt är vIntern ockSå värd att beSjungaS!  
det är Så vackert med det vIta Som täcker allt, när Solen lySer och gör att Snön  
gnIStrar Som krIStall! men vI vet ockSå att vInterkylan gör att många far alldeleS 
SärSkIlt Illa, de Som Inte har tIllräcklIgt med värme, de Som Inte har någonStanS att bo 
eller Söka Skydd. de Som är ISolerade på grund av pandemIn och nu Inte kan ta SIg ut på 
Samma Sätt Som tIdIgare. djur Som har Svårt att hItta föda.   

men ljuSet kommer tIllbaka, mer och mer för varje dag och vI kan Så Smått börja ana 
den kommande våren. för hur lIvet än är när det kännS fruSet och kallt, Så kommer 
ändå våren en dag på nytt.                                   
”dIg blIver Intet mörker när, du våra fötterS lykta är, Som oSS I natten leder.”
(Sv.pS 518:4)      // kyrkoherde bodIl engStröm
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