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Berättar om livet som unga
föräldrar
Allt om de aktiviteter Vittinge
församling bjuder på under
festveckan!
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Vittinge församling
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tel: 0224-620 37 fax: 0224-621 65
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Kyrkomusiker
Inga-Britt Thalin 070-239 66 00
inga-britt.thalin@svenskakyrkan.se
Barn- och ungdomsverksamhet
Malin Svenman 0224-620 20, 070-322 17 44
malin.svenman@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare
Emelie Bergek 0224-620 69, 070-694 20 69
emelie.bergek@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare
Kicki Wappsell 0224-620 69, 070-263 97 85
kicki.wappsell@svenskakyrkan.se
Kanslist
Emma Johansson 0224-620 37, 070-624 50 05
emma.johansson@svenskakyrkan.se

Ill. systrarna Edholm

Kyrkorådets ordförande
Birgitta Johansson 072-226 11 70
sandahage@telia.com

Vittinge kyrkliga minnesfond
pg. 66 98 72-4
Sänd gärna en gåva till minne av
någons dop, konfirmation, vigsel
eller begravning.

Hyra lokal?
Församlingshemmet, Dorarummet
eller församlingssalen i Morgongåva.
Boka på 0224-620 37 eller
vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se
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Kyrkoherden har ordet

Sommar
Nu är den snart
här, den som vi
väntat på och det
är inte våren som
skyndsamt gått
förbi. Inte heller ängarnas blomster som tålmodigt
väntar på att vind skall mojna och sol
titta fram. Skapelsen får ge sig till tåls.
Livet rullar sakta på, nästan omedveten
om sommaren som ligger där framme
hägrande, något av en för oss människor
redan upplevd fantasi.
Kanske är det så med våra liv att
vi upplever årstider innan de inträffar?
Inte så att vi tar ut dem i förskott nej,
men att vi fantiserar och planerar så att

vi på ett nästan övernaturligt sätt redan
genomlevt sommaren med tillhörande
semester innan den redan inträffat?
Om du är här i sommar har vi i Vittinge
församling ett späckat program av helgsmålsböner med musikaliska framträdanden och under Fest i Heby-veckan
har vi något för de allra flesta, technomässa, djurgudstjänst, andakter, våffelcafé m.m. Låt ditt hjärtas slag styra dina
steg mot något av allt det som församlingen erbjuder under sommaren. Kyrkan
är en växtplats där människors sökande
och frågor gestaltas och närheten till
levande Gud visas på om och om igen.
Välkommen!
Kyrkoherde Marcus Åstrand

Viscafé med Sångkraft
Söndagen den 28 april bjöd Vittinge
församlings kör Sångkraft in till café
med sång och underhållning.
– Det är väl fantastiskt med den
svenska visskatten, ett hav att ösa ur.
Förberedelserna var stora:
– Vi började leta Olrog-sånger, men
utökade snart med andra kompsitörer
för att få mer variation. Vi kom fram till
att det här skulle kunna handla om livet
på landet några årtionden tillbaka. Vi
har övat på visorna under våren och så
småningom växte en liten historia fram:
"I en röd liten stuga – en torpares liv".
Ett femtiotal besökare kom för att
lyssna till Sångkraft som med en och
annan utklädnad framförde bl.a. SyföreKyrkhälsning 2/13

ningsboogie, Bagarbarnen, Torparevisan,
Den första gång jag såg dig och Fattig
bonddräng. Kvällen inleddes med en
kort andakt ledd av Marcus Åstrand.
– Vi vill tacka för att så många kom
och delade denna glädjefyllda sångstund
med oss!
Inga Britt Thalin
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Ordföranden har ordet

Studieresa till stiftsgården i Rättvik

En tidig söndagsmorgon for vi med
två bilar till Rättvik. Efter en snabbfika längs vägen kom vi i exakt tid till
gudstjänsten i Rättviks kyrka, som har
anor från sen medeltid. Förmodligen
slapp Rättvikstrakten lindrigt undan
digerdödens härjningar eftersom kyrkan
byggdes ut under den tiden.
Vi blev väl mottagna av kyrkoherde
Sven Trädgårdh. Efter enkelt kyrkkaffe
visade han oss runt i kyrkans lokaler
och bland de många, gamla kyrkstallarna. I sakristian förvarades många fina
rariteter, bl.a. en korkåpa från 1475.
Kyrkvärdarna och kyrkväktarna var
iförda sockendräkten, den bär de alltid
vid gudstjänsterna. Rättviks kyrka är en
mycket uppskattad vigselkyrka.
Besöket fortsatte vidare till Västerås
stiftsgård som låg ett knappt stenkast
därifrån.
Återbrukaren (en pensionerad präst
som ställer upp frivilligt) Inga Persson
från Orsa lotsade oss till matsalen och
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en välsmakande buffé innan hon vandrade vidare med oss genom gårdens
alla utrymmen. I hotelldelen, vilken är
trestjärnig, kunde man hyra rum både
med eller utan dusch. Konferenssalar
av olika storlekar erbjöds också, både
för en- eller flerdagars möten. Nere vid
Siljan fanns en relax-avdelning med
bastu och badbrygga, för både kalla och
varma duster.
Slutligen besöktes kapellet med
utsmyckning från bl.a. Nitsjö keramik.
Krucifixet var gjort i keramik och en
stor ljusramp, smidda av ortsbor, symboliserade både ljuset och kristi törnekrona.
Vi tackade för att vi blivit så väl
mottagna och tack även till Roger
Ljungberg för att du ordnat en så trevlig resa. Hemfärden gick över Falun där
vi grillade och fikade innan vi for hemåt
längs en bit av Husbyringen med vackra
vyer utmed dalälven.
Birgitta Johansson
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Öppettider för röstning

Röstlokal är församlingshemmet vid Vittinge kyrka
om inte annat anges.
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Besök hemsidan
Lör
för mer info:
www.svenskakyrkan.se/ Mån
Tis
vittinge
Ons

valnämndens ordf.
Kurt R Lindgren,
0224-611 77

2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
9/9
10/9
11/9

10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-17.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-17.00

17.00-20.00 Rungården.
17.00-20.00
17.00-20.00
14.00-17.00 Rungården.

VALDAGEN:

Sön 15/9 09.00-11.00 13.00-16.00 18.00-20.00
(Stängt under Gudstjänsten)

Gör din röst hörd!

Gå och rösta den 15 september! Alla som har fyllt 16 år,
är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige har rösträtt.

Wild kids ett äventyr för alla barn!

15-16 JUNI 2013
i skogarna kring
Vittinge kyrka

Vi inleder med familjegudstjänst
i Vittinge kyrka kl. 11.00.
Därefter beger vi oss till skogen för
äventyr, lekar och övernattning.
För barn i årskurs 3-5.
Avgift: 200 kr
Anmälan och övriga frågor till :
Malin Svenman, 070-322 17 44, malin.svenman@svenskakyrkan.se eller
till kansliet, 0224-620 37, vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se
Anmäl före 10 juni!
Kyrkhälsning 2/13
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fest i heby
21- 30 juni 2013

Friluftsgudstjänst med allsång vid Tenasjön
Söndag 23 juni kl. 18.00, Tenabadet.

Friluftsgudstjänst med allsång under ledning av Inga-Britt Thalin & Eva Axelsson på
gitarr. Välkommen till en gemytlig stund vid stranden då vi grillar, sjunger och umgås.

Våffelcafé

Måndag 24 juni - fredag 28 juni kl. 11.00-15.00,
församlingshemmet.
Kaffe & våffla med grädde och sylt serveras till ett pris av
20 kr, extra våffla 5 kr.

Barnens dag vid Vittinge kyrka

Onsdag 26 juni kl. 13.00, vid Vittinge kyrka och församlingshem.
Tipspromenad och femkamp hela dagen.
Besök av trollkarlen Micke Ramsell och
brandkåren från Sala med brandbil!
En porträttfotograf och ansiktsmålaren Elissa Lundell finns på plats hela
dagen. Ponnyridning kl. 16.00.

Djurgudstjänst

Onsdag 26 juni kl. 18.00, utanför församlingshemmet.
Vi pratar om djurens inverkan på människan och vilken betydelse de kan ha för oss. Ansiktsmålaren Elissa Lundell målar
alla barn till sitt favoritdjur. Kyrkkaffe serveras.
Kollekten går till organisationen "Hitta katten" i Enköping,
både fyrbenta och tvåbenta gäster är välkomna!
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fest i heby
21- 30 juni 2013

50-talsafton

Torsdag 27 juni kl. 19.00, församlingshemmet.
Lokala bandet Inge-band med Lars-Henry "Silas"
Eriksson och Inge Rydstedt underhåller med svängig
50-talsmusik. Under kvällen utlovas dansuppvisning,
klassiskt 50-talscafé med radiokaka och äggsmörgås med ansjovis och besök av amerikanska bilar.
Kom gärna i tidsenlig klädsel, pris till kvällens bästa outfit! Drogfritt.

Technomässan

Fredag 28 juni kl. 19.00-20.00, Vittinge kyrka.
En gudstjänst fylld av glädje, fest och dans! Discobelysning,
technomusik, rökmaskin och dans i kyrkan. I år framförs
mässan helt i egen regi, Vittinge församlings ungdomsgrupp leder all sång och präst är Anna-Karin Thalin, född
och uppvuxen i Vittinge.
Kom och upplev en gudstjänst som du aldrig upplevt förut!
Festen fortsätter efter mässan. Servering. Drogfritt.

Musik vid helgsmål: Fam. Thalin-Karlberg
Lördag 29 juni kl. 18.00, Vittinge kyrka.

Samuel Karlberg, tenor från Linköping,
är gift med Anna-Karin Thalin-Karlberg
som är präst i Nykils församling. IngaBritt Thalin är kyrkomusiker i Vittinge
församling och mamma till Anna-Karin.
Tillsammans framför de sång och musik
under temat "kärlek".
Kyrkhälsning 2/13

7

Julia Hellström
& Victor Högman
"Vi är precis som vilka
föräldrar som helst!"

Julia från Vittinge och Victor från
Heby var bara 14 respektive 16 år
när de fick veta att de skulle bli föräldrar. Här berättar de om hur de får
vardagen att gå ihop, vilka fördomar
de får slåss mot och hur underbar
deras lilla dotter Natalie är.
Jag träffar Julia och Victor en tisdagskväll när de fått hjälp med barnvakt av
Julias mamma.
När Julia och Victor hade varit tillsammans i knappt två år fick de veta att
de skulle bli föräldrar. Till en början var
de båda mycket osäkra på om de skulle
behålla barnet, men de tog god tid på
sig att fundera igenom alla för- och
nackdelar och om de verkligen skulle
klara av att ta hand om ett litet barn.
Innerst inne kände båda två att beslutet
egentligen var självklart, även om det
fanns många faktorer att ta hänsyn till.
– Vi kunde inte se några omöjligheter med att bli föräldrar och de positiva delarna vägde helt klart över, berättar Victor. Det var ett väl genomtänkt
beslut att behålla barnet och de ville nu
kämpa hårt för att få detta att fungera.
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– Mina föräldrar sa direkt att oavsett
hur vi skulle välja att göra så skulle de
stötta oss fullt ut, berättar Julia. Victors
föräldrar reagerade likadant.
– Det kändes väldigt skönt att våra
föräldrar reagerade på det här sättet, vi
visste att vi hade alla förutsättningar att
lyckas när vi hade våra föräldrar bakom
oss, säger Victor.
Julia mådde bra under hela graviditeten och Victor behöll lugnet hela tiden.
– Det blev dock kännbart att vi bor
på en liten ort när nyheten kom ut och
en hel del ryktesspridning och prat tog
fart, säger Julia och Victor instämmer.
Paret var dock trygga med sitt beslut
och de lät sig inte påverkas av detta
även om de kunde förstå att människor
runt omkring dem oroade sig för hur
det skulle gå för dem eftersom de var
så unga.
Efter att de hade bestämt sig för att
behålla barnet höjde Julia sina betyg i
många ämnen, Victor likaså. De berättar
att de blev drivna och motiverade av att
veta att de nu måste ta ansvar för deras
och barnets framtid.
Julia gick i skolan som vanligt under
Kyrkhälsning 2/13

hela höstterminen och Natalie föddes i
januari 2012.
– Det var en häftig upplevelse, berättar
Victor, som var med under hela förlossningen. Julia pluggade hemifrån under
vårterminen när Natalie var nyfödd
och Victor flyttade in i Julias rum hos
hennes föräldrar, där han numera bor
minst fem dagar i veckan. Några dagar
bor han dock hemma hos föräldrarna i
Runhällen.
– Vi sköter i allting kring Natalie
själva, även om det givetvis underlättar
att våra föräldrar oftast lagar maten,
men så är det ju för de flesta tonåringar.
Det kanske också är lättare för oss att
få hjälp med barnvakt då vi fortfarande
bor hemma, menar Julia.
De drömmer dock om att kunna
flytta till en egen lägenhet så småningom. Idag går båda på gymnasiet,
Julia i Uppsala och Victor i Sala, målet
är att gå ut gymnasiet, ta körkort och
flytta till Västerås för att studera på
universitetet där om några år. Båda har
skaffat sommarjobb i år för att samla på
sig pengar och arbetlivserfarenhet.
Natalie går på dagis medan Julia och
Victor är i skolan. På eftermiddagen
hämtar de Natalie och åker hem för
att hinna leka och umgås med henne.
De berättar att det kan vara svårt att få
ihop vardagen när Natalie blir sjuk och
någon av dem måste vara hemma och
de kanske har prov i skolan o.s.v.
De turas om så att båda hinner
plugga och sova.
– Det är klart det kan vara jobbigt
ibland om Natalie är vaken kl. 03.0006.00 och jag vet att jag ska åka till
skolan någon timme senare, vara alert
Kyrkhälsning 2/13

Natalie, ett år och fyra månader, med favoritnallen.

där hela dagen och sen leka med och
ta hand om henne efter skolan. Då är
det självklart bara att bita ihop och köra
på ändå, Natalie motiverar ju en till att
orka, man får så mycket tillbaka, säger
Victor.
På frågan om vilka fördomar eller
hinder de måste slåss mot bara för att
de är unga berättar Julia om en gång då
de var ute på stan och en dam började
visa henne hur hon skulle ta hand om
Natalie.
– Då kände jag mig lite kränkt, jag
vet ju faktiskt hur jag ska sköta om mitt
barn. Jag ser hellre att man kommer
fram och frågar hur det går eller om
man kan hjälpa till med något. Jag tror
inte hon hade gått fram till en 30-årig
mamma och gett henne råd ifall hennes
barn skrek en liten stund, säger Julia.
Ibland upplever de också att många
dömer dem för att de röker, givetvis
inte i närheten av Natalie, de känner att
många dömer dem hårdare för det bara
för att de är unga.
forts.nästa sida
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forts.

De tror att många av fördomarna kommer från tv-program som t.ex. amerikanska ”Teen mom” och liknande, vilka visar
upp extrema fall som inte alls speglar
verkligheten.
– Vi är precis som alla andra föräldrar,
enda skillnaden är att vi kanske har sämre
ordnad ekonomi. Hur man är mot sitt
barn har inte med ålder att göra utan mer
om hur man är som person. Det praktiska arbetet med att sköta och ta hand
om en bebis föll sig helt naturligt och var
faktiskt enklare än vad vi hade förväntat
oss, säger Victor och Julia.
Många tror också att man blir väldigt
begränsad när man får barn men de
tycker att det handlar om prioriteringar
och hur flexibel man är.
– Det handlar också mycket om inställning, man kan sitta hemma och tycka
synd om sig själv eller ta med sig barnet
ut och hitta på olika saker. Visst är det lite
jobbigt att ingen av oss har körkort ännu
men vi kan ta oss överallt med buss om
vi bara får skjuts ner till landsvägen som
ligger 3 km hemifrån, säger Julia.
– Självklart kan vi inte följa med på
varenda fest men vi försöker att avlasta
varandra så att vi ibland kan komma ut
på egen hand. Om de får barnvakt någon
kväll så åker de gärna iväg och gör något
roligt tillsammans, går på bio, äter middag, eller bara slappar!
Deras tips till andra föräldrar är att ge
varandra egen tid så att båda kan få en
paus då och då, inte eftersträva millimeterrättvisa och tjafsa om småsaker.
– Vi tar itu med våra konflikter direkt
istället för att gå och nöta på varandra,
säger de båda.
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Julia driver sedan en tid tillbaka en blogg
där hon berättar om små och stora saker
som händer i livet:
– Syftet med bloggen är inte att uppmuntra andra tonåringar att skaffa barn,
däremot vill jag visa att man kan klara av
det om man väljer att behålla barnet eller
hamnar i den situationen, det är inte en
självklarhet att man kommer misslyckas
bara för att man är ung, säger Julia.
Några av fördelarna med att vara ung
förälder tycker de är att kroppen återhämtar sig snabbt, de har mycket energi
och att de fortfarande har ett långt liv
framför sig när Nathalie växer upp och
börjar klara sig lite själv, de tror också att
de kommer ha bättre förståelse när hon
kommer upp i tonåren.
– Vi tycker att vi klarar oss väldigt bra
och vi är tacksamma över att våra föräldrar hela tiden har stöttat oss, avslutar
Victor och Julia.
Emma Johansson
		

Tipspromenad! Korvgrillning!
Vi bjuder på kaffe!
Frivillig startavgift till
ungdomsgården Minken.
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Foto: Svenska kyrkan, IKON

DÖPTA

Foto: www.sxc.hu

Elwin Sigfridsson
Edvin Lindqvist
Milou Wessman

VIGDA

AVLIDNA

Foto: Svenska kyrkan, IKON

Mathias Forsberg & Tina Wessman

Elsie Stenvi
Åke Lindström
Sonja Ahlén
Lennart Björklund
Frithjof Olsson
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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.svenskakyrkan.se/vittinge

Juni

5 10.15
9 11.00
15 11.00
15-16
23 10.15
		
18.00
		

24-28 11-15 Våffelcafé i f.h.
Gudstjänst på Rungården.
26 13.00 Barnens dag vid Vittinge kyrka,
Gudstjänst med kyrklopp.
lekar, trolleri & ansiktsmålning.
Familjegudstjänst med Wild Kids.		
18.00 Djurgudstjänst, kyrkkaffe, f.h.
Wild kids.
27 19.00 50-tals afton i f.h.
Mässa på Rungården.
28 19.00 Technomässa.
Kaffe & tårta.
Friluftsgudstjänst med allsång 29 18.00 Musik vid helgsmål;
		
Fam. Thalin-Karlberg.
vid Tenabadet.

Juli			

21 11.00 Gudstjänst.
6 18.00 Musik vid helgsmål; Tremolo.
27
18.00 Enkel mässa. Sång och musik 		
13 18.00 Musik vid helgsmål; Axplock &
		
med Dan Åkerlund.
		
Double sisters

Augusti

4 11.00
		
10 18.00
		
		
17 18.00
		

Friluftsgudstjänst under eken i
Holm.
Musik vid helgsmål;
Patrik Ahlberg, flöjt & Staffan 		
Sjögren, gitarr.
Musik vid helgsmål; Bobos 		
trio.

September

1 11.00
8 16.00
		
15 09-11
13-16
18-20

Mässa.
Konsert med Dirigentkör, 		
andakt.
Kyrkoval, röstmottagning, f.h.
Kyrkoval, röstmottagning, f.h.
Kyrkoval, röstmottagning, f.h.		

18 11.00
22 19.00
24 18.00
		
25 11.00
31 18.00
		
		

Mässa.
Orgelkonsert: Hans Fagius.
Musik vid helgsmål; Anna-Karin
Wikström med vänner.
Mässa.
Musik vid helgsmål; Personalen
i Vittinge kyrka bjuder på 		
musik.

15 11.00
		
		
22 11.00
29 11.00

Familjegudstjänst med
inskrivning av årets 			
konfirmander, kyrkkaffe.
Mässa.
Gudstjänst.

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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