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Kyrkoherden har ordet

Kyrkans värde
För några dagar sedan gästades Vittinge
församling av prästerna i hela vårt kontrakt.
Dessutom var professorn i religionsvetenskap, vid Umeå universitet och
Södertörns högskola, Jörgen Straarup
inbjuden som talare över forskningsrapporten ”Den sorglöst försumliga kyrkan”.
En rapport han skrivit tillsammans med
kollegan Mayvor Ekberg.
Man kan säga att de i sin rapport
drar slutsatsen att kyrkan på olika sätt
indirekt medverkat till det pågående
avkristnandet av Sverige. Vidare menar
de att kyrkan inte byggt upp ett eget
sätt att förmedla innehållet i kristendomen till kommande generationer.
Anförandet följdes av goda samtal mellan församlingsprästerna och professorn.
Man menade bland annat att kyrkan ofta
finns med viss självklarhet hos de unga
upp till konfirmandåldern men sedan
tenderar vi till att tappa ungdomarna

på vägen. För att
kunna vända den
pågående trenden
och för att människor skall kunna
hitta tillbaka till
kyrkan måste vi
vara beredda att ge
oss ut och finnas
bland människorna ute på deras platser
och inte vara rädda för att undervisa.
Kanske måste prästerna underkasta sig
fortbildning för att kunna bli goda lärare.
Här i Vittinge satsar vi under våren
på vår nystartade alphagrupp dit Du är
välkommen med dina frågor och funderingar kring kristen tro och kyrkans
värde.
Vi vill som församling betyda något
för dig som vistas här och tillsammans
kan vi göra något.
Välkommen!
Kyrkoherde Marcus Åstrand

En hälsning från vaktmästarna!
Äntligen börjar våren visa sig! Det är härligt med
sol och fler besökare till kyrkogården.
När snön så småningom försvinner önskar vi
att ni tar bort alla lyktor och spadar mm. som ni
placerat vid gravstenen. Detta för att underlätta
vårt arbete och för att förhindra att vi skadar oss
vid trimning av gräset.
Tack på förhand!
Soliga och varma hälsningar
Emelie & Kicki
Kyrkhälsning 1/13
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Ordföranden har ordet
I höst är det kyrkoval!
Min förhoppning
är att ni utnyttjar er
chans att påverka och
går till valurnorna den
15 september!
I Vittinge församling finns i dagsläget två nomineringslistor till kyrkofullmäktigevalet;
Samlingslistan, Vittinge församling, och
Arbetarpartiet Socialdemokraterna.
Du som känner engagemang för vår
församling och vill vara med och påverka, hör av dig!
Eller vet du någon annan som är
intresserad och kanske skulle passa för
ett uppdrag i fullmäktige?
Tipsa oss gärna: Samlingslistan,
Vittinge församling:
Birgitta Johansson, 0224-620 36
eller Per-Eide Svensson, 0224-620 56
Arbetarpartiet Socialdemokraterna:
Jan Albinsson, 0224-779 83
För vidare hänvisning: 		
Kansliet 0224-620 37.
Vi vill gärna ha Dig med som kandidat
till Kyrkofullmäktige!
Om du upplever att det är rörigt på
kyrkogården i sommar så är det för att vi
kommer att komplementera åskskyddet
med en ny ringledning som ska grävas
ned på gamla kyrkogården.
Jag hoppas att Du som besöker kyrkogården har lite överseende med detta
och inte kommer störas alltför mycket av
oordningen som vi står inför.
En skön vår önskar jag Er alla i Vittinge
församling.
		
Birgitta Johansson
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Vittinge kyrkokör på
resa tilll Breidagård!
Vittinge kyrkokör samlades på Breidagård
en helg i slutat av januari för att vårda rösterna, sjunga och ha roligt tillsammans.
-25 C visade termometern vid starten
i Vittinge köpcentrum. Väl inne i värmen
ägnades lördagen åt intensiv röstvård
under ledning av Erik Hellerstedt, sångpedagog från Uppsala.

Många av övningarna syftade till att
stärka magmusklerna så att klangen fördjupas. Att sjunga med en stol framför
sig funkade väldigt bra på körklangen, att
vi samtidigt skulle stå på ett ben gjorde
inte saken lättare. Övningarna avbröts av
många goda skratt och däremellan god
mat och fika.
På lördagskvällen sjöng vi allsång,
lekte och tävlade, en härlig samvaro som
vi kan leva på länge.
Körens tio-i-topp-låtar röstades fram
för att sjungas på körens 90-års jubileum senare i år. På söndagen övade vi
inför påsk, för att vid 19-tiden bryta upp
och återvända hem, fullsprängda av nya
lärdomar.
Tack alla i kören som gjorde denna
helg så innehållsrik!
Inga Britt Thalin
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Varje vecka i Vittinge församling
Kyrkis Tisdagar 14-15.30 biblioteket Vittinge skola. För barn i förskoleklass
t.o.m. åk 2.
Barncafé Tisdagar 9.30-12.30, torsdagar 13-15 församlingssalen
i Morgongåva. För föräldralediga mammor och pappor med barn.
Musikalverkstan Onsdagar 14.15-16.30 församlingshemmet.
För dig i åk. 3-6 som gillar sång och drama.
Ungdomsgruppen träffas efter överenskommelse, gå med i facebookgruppen:
Vittinge kyrkas konfirmander.
Alphagrupp torsdagar 18-20 församlingshemmet i Morgongåva. Mat 30 kr.
Sångkraft övar onsdagar 19.00 i församlingshemmet.
Kyrkokören övar torsdagar 19.00 i församlingshemmet.
Vill du vara med i någon av kyrkans körer? Kontakta Inga-Britt Thalin 070-239 66 00
Har du frågor om barn- och ungdomsverksamheten?
Kontakta Malin Svenman 070-322 17 44.

Psalmtoppen!

19 maj kl. 18.00 Vittinge kyrka
Nu har du chansen att komma till Vittinge kyrka och sjunga just dina favoritpsalmer!
Skicka in eller maila ditt förslag till oss senast 10 maj, riv av talongen och
skicka in eller maila till vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se.
Kan du gissa vilken psalm som fått flest röster? Under kvällen kommer
den som lyckas gissa rätt få ett fint litet pris!
Varmt välkommen!
Mina önskepsalmer:
Psalm 1: __________________________________________________________________
Psalm 2: __________________________________________________________________
Psalm 3: __________________________________________________________________
Skicka talongen till: Vittinge församling, Vittinge prästgård 244, 744 95 Vittinge
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Porträtt av en profil från bygden:

Arne Lundell
Skaparen av dopfunten
i Vittinge kyrka.
Kanske har du någon gång besökt
Vittinge kyrka och sett den vackra
dopfunten, den speciella gravstenen
på kyrkogården prydd av skulpturen
”Katedralen” eller kanske skulpturen
”Molnet” precis vid ingången till salen
i församlingshemmet?
Bakom alla dessa verk ligger Vittingesonen Arne Lundell som levde och
verkade vid föräldrahemmet Solhöjden
på Brunkullsvägen i Morgongåva.
Arne föddes 1915 och avled 1991 i
Morgongåva.
1935 började han studera till grafiker
vid Konstfack i Stockholm där han,
med sin tillbakadragna personlighet, var
respekterad och uppskattad bland sina
kamrater och vid ett tillfälle erhöll ett
stipendium för unga tecknare. I början
av karriären åtog han sig illustrativa
uppdrag, bl.a. i två böcker av naturskildraren Sven Rosendahl samt en del

Snäckan, står i botaniska trädgården i Västerås.
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Arne Lundell

illustrationer i tidskrifter. Bäst trivdes
han dock i arbetet med sina egna verk
hemma på Solhöjden, där han omsorgsfullt arbetade i hårda material, inspirerad av naturens liv.
Han gjorde aldrig målningar i
olja då hans fru, Ally, led av astma.
Arnes far, Kalle, var sten- och skogshuggare. Som liten följde Arne sin pappa
i arbetet och bl.a. var de båda med vid
färdigställandet av den gamla stenmuren
vid kyrkogården i Vittinge.
Så småningom tog Arne över föräldrahemmet där han hade sin arbetsplats och
ateljé - ute i det fria på gården! Namnen
på verken vittnar om det genomgående uttrycket i hans konst: ”Död kust”,
”Tyst värld”, ”Havsdikt” och ”Frostfjäril”.
Några av hans officiella verk är dopfunten i Vittinge kyrka samt ”Snäckan” som
han skänkte till Västerås stadsbibliotek
1986, numera återfinns den på Botaniska
trädgården i Västerås.
Även om hans konstverk framförallt
gick till privatpersoner i omgivningen
Kyrkhälsning 1/13

Tavlan målades 1935, när Arne gick på Konstfack.
Den såldes senare till kusinen Sune för 3 kr. Tavlan
syns också på framsidan av detta församlingsblad.

finns han representerad vid ett antal
muséer i Sverige.
Arnes kusinbarn Kerstin Lundell, som
också växte upp i trakten, minns honom
som en sann naturmänniska som älskade
skog och mark, sympatisk, men speciell
och respektingivande:
”Jag minns hur han stod ute på gården
och var helt uppslukad av det konstverk han arbetade med och hur jag
vid ett tillfälle fick följa med honom
ut i skogen och skjuta morkullor”.
Han hade stora kunskaper om natur och
jakt och jag hade stor respekt för honom
livet ut, berättar Kerstin.
1966 började han jobba med dop-

Wild Kids 2013
ett äventyr för barnen!

15-16 juni

kommer vi att köra Wild kids igen!
Vid frågor eller anmälan
Malin Svenman 070-322 17 44,
malin.svenman@svenskakyrkan.se.
Mer info kommer.
Kyrkhälsning 1/13

funten, av ett granitblock från Hans
Jakobssons hage i Brunkebo, Vittinge.
Dopfunten beställdes troligen av den
dåvarande kyrkoherden i Vittinge, Arne
Myrgren.
Vid den här perioden bodde Arne i
Stockholm, detta i kombination med att
han hade sin ateljé ute i det fria gjorde
att han enbart kunde jobba med verket
på somrarna som han spenderade ute
på Solhöjden. Arbetet med dopfunten
pågick i flera år, fram till dess invigning
år 1974.
Kerstin berättar om minnet från när
dopfunten skulle fraktas till kyrkan:
”Det gick med en förfärlig fart och
många av oss var väldigt
nervösa att den
skulle falla av.”
Som tur är
gick ju allt väl
och den vackra
dopfunten står
fortfarande stadigt
i Vittinge kyrka.
Passa på att titta
lite närmare på
Arnes konstverk
Dopfunten i
nästa gång du besöVittinge kyrka.
ker Vittinge kyrka och
församlingshem!
Emma Johansson

Ny hemsida!

Vittinge församling har
gått med i Svenska kyrkans gemensamma webb,
därför har vår hemsida
ett nytt utseende!
Besök den redan idag!

www.svenskakyrkan.se/vittinge
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Gubbdagis – uppskattad verksamhet i Vittinge församling!
Vaktmästaren Kicki har dukat upp med
smörgåsar, köttbullar och rödbetssallad, vid sidan om finns äppelkaka med
vaniljsås.
Stämningen är glad och uppsluppen
bland dagens besökare. ”De flesta som är
här idag brukar vara med varje gång, men
oftast är vi några fler,” berättar Sivert, en
av dagens deltagare.
Deltagarna diskuterar allt mellan
himmel och jord, vardagsproblem, politik och en hel del skämt blandat med
gamla minnen.
”Vi löser världsproblemen här” skojar
en av deltagarna.
Gubbdagiset håller öppet fredagar
jämna veckor kl. 10.00-12.00 i församlingshemmet vid Vittinge kyrka.
Deltagarna Lars-Åke och Gert berättar att de promenerar till Gubbdagiset
nästan varje gång, en promenad på totalt
ca 7 km, de tycker att det är väldigt bra
8

att ha Gubbdagis som mål, då blir promenaden av och vi förenar nytta med
nöje.
Herrarna tycker att det här är ett trevligt initiativ och uppskattar det mycket:
”Vi vill ju se vad vi får för kyrkoavgiften och här uppfylls förväntningarna
med råge, det här är något som man ser
fram emot varannan vecka” Lars-Åke.
Stig, en av deltagarna som har ett stort
intresse för schack, tar nästan varje gång
ett parti schack, oftast mot kyrkoherden. Stig berättar att för honom, som är
relativt nyinflyttad, var gubbdagiset en
väg till att lära känna folk och knyta nya
kontakter. Stig ska också vara med och
hålla i en ny verksamhet som ska startas
upp under våren, ”after noon-tea” med
schack, en gång i månaden i församlingssalen i Morgongåva, det är givetvis öppet
för alla, gammal som ung.
Emma Johansson
Kyrkhälsning 1/13

alpha

En chans att utforska
meningen med livet
En alphakurs ger dig möjlighet
att diskutera och utforska
grunderna i den kristna tron.
Kurserna hålls i över 170 länder.

Varje torsdag kl. 18-20
Vi träffas i församlingssalen i
Morgongåva, mat serveras
till ett pris av 30 kr.
Anmälan och frågor till
katarina.bjorklund@live.se

Vem?
Var?
Hur?
Varför?

Jämställdhet – en nyckel för
att utrota hungern.

Det är ingen brist på mat i världen. Den
är bara ojämnt fördelad. Inte bara mellan
länder och samhällsskikt, utan även
mellan kvinnor och män.
Nu är det upp till oss! Vi som faktiskt kan
äta oss mätta varje dag! Vi har ansvaret
att ge stöd till de som inte kan det.
Sms:a ”hunger” till 729 50 så skänker
du 50 kronor, eller sätt in valfri summa
på pg.900122-3 bg.900-1223 redan
idag. Tillsammans ﬁxar vi det!

Varje dag dör 16 000 barn på grund av brist
på mat. Så kan vi inte ha det! Nu gör vi allt
för att utrota hungern, och vi behöver ditt
stöd i kampen. Sms:a ”hunger” till 72950 så
skänker du 50 kronor. Tack!
Läs mer på: svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad
eller ge en gåva till: 90 01 22-3 Pg /900-1223 Bg

www.alphasverige.se
Kyrkhälsning 1/13
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Foto: Vicky Olsson

DÖPTA

Foto: www.sxc.hu

Milo Andersson
Vincent Lilja Wölger
Sigrid Risberg

VIGDA

Foto: Svenska kyrkan, IKON

Mats Daniels & Åsa Cajander

AVLIDNA

Harriet Nyström
Inez Johansson
Bert Sehlstedt
Eila Niininen
Gertrud Karlsson
Lauri Korhola
Brita Swärd
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Gör din röst hörd!
Alla kyrkor i Sverige väljer sina ombud (nomineringsgrupper)
och ledamöter till Kyrkofullmäktige i år, valet äger
rum den 15 september.

Är det något du vill ändra på eller påverka i den kyrkliga verksamheten?
Då är det tid nu att skaffa sig en röst i de sammanhang där besluten fattas.
För att kunna ställa upp i kyrkovalet behöver man tillhöra – eller bilda – en
nomineringsgrupp. Vill du bli en av församlingens 15 ledamöter i fullmäktige
och hamna på valsedel för någon nomineringsgrupp?
Eller vill du bilda en politiskt neutral nomineringsgrupp som styr Vittinge
församling?
Hör av dig till valnämndens ordförande på tel. 0224-611 77.
Några aktuella bestämmelser:

• Rösträttsåldern är 16 år.
• Den röstande ska tillhöra svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige.
• Förtidsröstningen börjar måndag 2 september.
• Man får ge personröst (kryssa) tre kandidater.
• Valbar som ledamot är den som senast på valdagen är lägst 18 år, tillhör
svenska kyrkan, är döpt och folkbordförd i Sverige.

Vittinge församling i mars 2013.
K R Lindgren, valnämndens ordf. tel: 0224-61177

Sopplunch
våren 2013

Kl. 12

.00 i

försa
m

lingsh

emm

et

16 april
14 maj
Soppa, kaffe och kaka avnjuts i trevlig gemenskap, vid varje tillfälle
bjuds det på någon form av underhållning. Välkommen!
Kyrkhälsning 1/13
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Kyrkans almanacka

Reservation för ändringar! Se även Predikoturer i UNT, kyrkonytt i Västra Upplandsbladet
och kalendern i Sala Allehanda. För mer info besök www.vittingekyrka.se.

Mars

29 15.00 Korsgudstjänst,
22 10-12 Gubbdagis i f.h.
Birgitta Hagman & Sven Erixon
24 11.00 Familjegudstjänst. Sångkraft
medverkar.
& kyrkisbarnen medverkar,
31 11.00 Gudstjänst. Kyrkokören & Patrik
kyrkkaffe. Äggletning och
Ahlberg, ﬂöjt, medverkar,
barnaktiviteter.
kyrkkaffe.
28 15.00 Mässa på Rungården, kaffe & tårta
19.00 Gudstjänst m. avklädning
av altare.

April
3

10.15 Gudstjänst på Rungården.
13.30 Stickcafé i f.s.
5 10-12 Gubbdagis i f.h.
9 12.00 Sopplunch i f.h. Runsträngarna
underhåller.
14 11.00 Söndagsmässa

Maj
1
8
9

10.15 Gudstjänst på Rungården.
Kyrkkaffe.
18.00 Enkel mässa
11.00 Gudstjänst vid hembygdsgården
med kyrkstigsvandring från
Knubbo 9.00. Medtag kaffekorg.

Juni

2 11.00 Gudstjänst.
5 10.15 Gudstjänst på Rungården.
9 11.00 Gudstjänst med kyrklopp.
15 11.00 Familjegudstjänst med Wild Kids.
15-16 Wild kids.
23 10.15 Mässa på Rungården.
Kaffe & tårta.
18.00 Friluftsgudstjänst med allsång.

17 10.15 Gudstjänst på Rungården.
13.30 Stickcafé i f.s.
19 10-12 Gubbdagis i f.h. avslutning!
21 11.00 Gudstjänst.
28 18.00 Viscafé med Sångkraft.

14 12.00 Sopplunch i f.h.
15 10.15 Gudstjänst på Rungården.
13.30 Stickcafé i f.s. avslutning!
19 18.00 Gudstjänst med psalmtoppen
26 11.00 Mässa.

24-28 11-15 Våffelcafé i f.h.
26 13.00 Barndag, lekar, spel &
ansiktsmålning.
18.00 Djurgudstjänst, kyrkkaffe.
27 19.00 50-tals dans i f.h.
28 19.00 Technomässa.
29 18.00 Musik vid helgsmål;
Fam. Thalin-Karlberg.

f.h. = församlingshemmet, f.s.=församlingssalen i Morgongåva.
Alla gudstjänster hålls av Marcus Åstrand i Vittinge kyrka om inte annat anges.
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