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NORMLÖSA (LT)
I över tio år har Norm-
lösa kyrkliga syför-
ening samlats till ons-
dagskaffe i försam-
lingshemmet. När kyr-
kan skulle renoveras
och församlingshem-
met tillfälligt hålla
stängt så öppnade
Stig och Birgitta Witt -
hammar sitt hem för
onsdagsträffarna.  

Normlösa kyrkliga syför-
ening har en historia som går
tillbaka till 1930-talet. För-
eningen håller aktiviteter i
församlingen och samlar
även in pengar till välgören-
het. Bland de regelbundna
mötena finns onsdagsträf-
farna under vilka man sam-
las för kaffe och samvaro
med en avslutande mindre
andakt.   

Känner varandra väl
När det stod klart att för-

samlingshemmet inte kunde
disponeras under renove-
ringen av kyrkan så öppnade
Stig och Birgitta Wittham-
mar sitt hem i den gamla
prästgården så de uppskat-
tade onsdagsträffarna kan
fortsätta. 
En efter en anlände till

onsdagsträffen hos Stig och
Birgitta Witthammar i präst-
gården. Alla tycktes väl hem-
mastadda och det var tydligt
att man känner varandra väl.
Inne i köket var det framdu-
kat med kaffe, smörgåsar och
kakor. Gästerna hämtade sitt
fika och tog plats vid borden.
Samtalen var redan igång.  
– Det brukar vara 20-25

deltagare, säger Dagny Sund-
ström som håller i onsdag-
sträffarna. Idag är det något
färre. 
Församlingssamkvämen

startades av Lise-Lott Winn-
berg för tolv tretton år sedan
då hon var barnledig. Efter
henne har Dagny Sundström
skött dem med assistans av
någon av herrarna. Man träf-
fas under terminerna och
under juli är syföreningen
istället värdfolk för sommar-
musiken. 

Ny träffpunkt
När kyrkan började res-

taureras blev församlings-
hemmet byggbarack och nå-
gra träffar på onsdagarna
kunde inte längre hållas där.
Räddningen blev alltså en ny
träffpunkt i makarna Witt -
hammars hem i prästgården.
– Det är lätt att lägga ned

en sådan här sak eller att gö-
ra uppehåll, men svårt att få
igång det efteråt, tycker gäs-
terna. På det här viset kan
onsdagsträffarna fortsätta
som vanligt medan renove-
ringen pågår.
– Träffarna är en gemen-

skap att vara rädd om.
Prästgården i Normlösa är

idag privatbostad.  Förr, när
den var tjänstebostad använ-
des den för många ändamål.
Där hölls vigslar, konfirma-
tionsundervisning, söndags-
skola och körövningar. I
byggnaden fanns även pas-
torsexpedition. 

Samtal om det mesta
Samtalen runt borden

under kaffet brukar handla
om det mesta. Det är inte så
konstigt när man lyssnar på
dem som kommit:
– Jag började åka hit till

församlingshemmet och åker
även till Fornåsa. Vi känner
igen alla sedan barnsben. 
– Den sociala biten är vik-

tig och vi pratar ofta om
gamla tider. 
Flera av deltagarna under-

strök just den sociala aspek-
ten. 
– Det här är vår pensio-

närsförening. 
Sedan är träffarna ett bra

tillfälle att ta del av det som
är på gång i socknen, det blir
en del nyhetsutbyte. Lik-
nande verksamheter finns

också på andra platser runt
om i trakten. Några åker till
träffar på ett par tre platser. 

Liten andakt
Till onsdagskaffet i Norm-

lösa kommer personer från
andra närliggande orter som
Skänninge, Skeppsås, Järstad
och Herrberga. 
Efter fikat blev det dags för

den mindre andakt som hör
till onsdagarna. Den pensio-
nerade prosten Ingrid Sköld
från Skänninge läste ett
stycke ur Bibeln. Stig satte

sig sedan vid pianot och man
sjöng en psalm. De försam-
lade förenades i Fader Vår. 
Restaureringen beräknas

vara klar i slutet av året och
då kan onsdagsträffarna åter
hållas i församlingshemmet.
Att under byggtiden kunna
använda prästgården är
mycket uppskattat av dem
som deltar i träffarna: 
– Vi är tacksamma för att

vara här. 

Text och bild: 
BO BÄCKMAN

Samtalen runt kaffebordet kan handla om det mesta. Stig Witthammar visar en klenod i form av en gammal amazon.

Dagny Sundström håller sedan många år i det mesta som rör
onsdagskaffet.

Jan Lekander hämtar fika.

Det händer
Evenemangstips

i  Mjölby  kommun

Julmarknad på Änggår-
den
Försäljning av hantverk, kaffe
och glögg. Tomten underhål-
ler.
Tid: 11-11-18, kl 10-15. 
Plats: Änggården, Skänninge. 

En julsaga
Manus och regi: Birgitta Wig-
forss. Nyskriven version av
den fantastiska berättelsen om
snåljåpen Ebenezer Scrooge.
Boka biljett: Birgitta Wig-
forss, tel 0705-33 05 66. 
Tid: 11-11-19, kl 18.
Plats: Mjölby Kulturscen.

Adventsmarknad
Adventsmarknad med lokala
försäljare, ponnyridning, för-
säljning av närodlat, mat, fika.
Träffa tomtemor och lämna
önskelista. Vernissage med
Lena Borg.
Tid: 11-11-19, kl 10-16 och
11-11-20, kl 12-16. 
Plats: Albackens Trädgårds -
kafferi.

Tåkern
Örnens dag vid Glänås.
Tid: 11-11-19, kl 10-15. 
Plats: Glänås besöksområde.

Barnteater: Solägget
Med Teater Pelikanen. Ål-
dersgrupp: 3-7 år. Förköp på
biblioteken i Mjölby, Man-
torp och Skänninge.
Tid: 11-11-19, kl 14.
Plats: ABF.

Film: Dold identitet
Irena är från Östeuropa men
lever i en italiensk stad under
anonyma förhållanden. Hen-
nes förflutna är fullt av våld
och förnedring. Med ett dun-
kelt motiv tar hon jobb som
hushållerska hos en rik familj,
och får en nära kontakt med
dottern. Men någon är ute ef-
ter Irena, och plötsligt svävar
de alla i fara!
Tid: 11-11-20, kl 16.30.
Plats: Sagabiografen. 

Mantorptravet
Tjejkväll med
saxtävlingar/V5.
Tid: 11-11-21. Första start kl
18.30. 
Plats: Mantorptravet.

Friluftsfrämjandets 
bytesmarknad
Har barnen vuxit ur pjäxor,
skidor eller annan friluftsut-
rustning? Kom och köp rätt
storlek och sälj den urvuxna.
Vi tar emot ren, hel och funk-
tionsduglig friluftsutrustning
till förmedling.
Tid: 11-11-26, kl 10-13.
Plats: Vifolkaskolans gymnas-
tiksal.

Adventsmarknad
Vi bjuder på kaffe, glögg och
pepparkakor. Underhållning
med dragspelsmusik, advents-
marknad med 5-6 hantver-
kare på plats.
Tid: 11-11-27, kl10-16.
Plats: Gripenbergs gårdsbutik,
Skänninge.

Onsdagskaffe i en fin miljö. De flesta känner varandra sedan
barnsben.

Onsdagskaffe i Normlösa
Normlösa syförening har samlats till kaffe i över 10 år

Det drar ihop sig till onsdag-
skaffe. En efter en anländer.


