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Dags för

Fest i Heby!

Vikarierande präster
Vittinge församling
Kansliet, Vittinge Prästgård 244, 744 95 Vittinge
tel: 0224-620 37 fax: 0224-621 65
telefontid: tis & tor kl. 9-12
bankgiro: 760-5264
Swish: 123 389 3708
vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vittinge

Smålänning som arbetat på Gran Canaria
Jag heter Anders
Björnberg och ser
mycket positivt
fram emot att få
vara vikarierande sommarpräst i
Vittinge under en
sommarmånad i
år! Jag är smålänning av födsel
och ohejdad vana, men nu boende som
pensionär i Uppsala sedan ett och ett
halvt år.
Jag hade mina första 20 prästår i
Växjö stift. Sedan kom jag till Västerås
som domprost 1991-1999 och var därefter kyrkoherde i Katarina på Södermalm
till 2008. Jag arbetade sedan drygt två år
på kyrkokansliet i Uppsala, innan jag till
sist blev kyrkoherde i Svenska kyrkan
på Gran Canaria, där jag hade min tjänst
drygt tre år fram till pensioneringen. Det

Kyrkoherde
Marcus Åstrand 0224-620 25
marcus.astrand@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Inga-Britt Thalin 070-239 66 00
inga-britt.thalin@svenskakyrkan.se
Barn- och ungdomsverksamhet
Erica Müller 070-322 17 44
erica.muller@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare
Kicki Wappsell 0224-620 69, 070-263 97 85
kicki.wappsell@svenskakyrkan.se
Emelie Bergek, vikarie: Henrik Wappsell
0224-620 69, 070-694 20 69
Kanslister
Emma Johansson och Linnea Dunér 0224-620 37
vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Ill. systrarna Edholm

Kyrkorådets ordförande
Gudrun Wängelin Lernskog 073-526 82 53
gujje.lernskog@hotmail.com

Vittinge kyrkliga minnesfond
bg. 760-5264, märk "minnesfonden"
Sänd gärna en gåva till minne av
någons dop, konfirmation, vigsel
eller begravning.

Hyra lokal?
Församlingshemmet
eller Dorarummet.
Boka på 0224-620 37 eller
vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Stort tack även till Tomas Anderman
som varit vik. kyrkoherde under början
av sommaren!

Pensionärsutflykt
En del av vår
verksamhet
sker i samarbete med
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var nog tiden på kyrkokansliet i Uppsala
som ledde till att jag valde och lyckades
att som pensionär bosätta mig i Uppsala.
Här ställer jag som volontär upp med
gudstjänster i Samariterhemmets kyrka
och i domkyrkans liturgi.
Innan jag just före midsommar kommer i tjänst i Vittinge, ska jag vara sommarkaplan i S:t Olofs kapell på Tylösand
(Halmstad) i tre veckor.
Jag gläder mig särskilt åt att vara i
tjänst hos er från midsommarhelgen och
under den tid med många aktiviteter,
som sedan präglar Vittinge som sommarförsamling. Jag förstår, att jag då kommer att få träffa många av er och andra
tillresande människor. Väl mött, alltså!
Vik. kyrkoherde Anders Björnberg

Kyrkhälsning 2/15

Den 17 maj fick vi besök av pensionärer från Rungården. Åsa Johansson,
som arbetar på Rungården, tog initiativ till en utflykt.
Pensionärerna fick åka "gammelbil"
till församlingshemmet där vi drack
kaffe tillsammans. Några passade även
på att besöka kyrkan och/eller kyrkogården.
Bilarna och deras chaufförer hör
hemma i Heby. Vädret stod på vår
Kyrkhälsning 2/15

sida vilket bidrog till en varm och fin
förmiddag.
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Ordföranden har ordet

Körer och musik

Dansant och välsmakande viscafé

En sommarhälsning från kyrkorådet
Som en tornado
har våren passerat i rasande fart
och rivit med sig
massor av spännande händelser.
Fasteinsamlingen – ett fantastiskt
arbete! Så vill jag beskriva den internationella gruppens insamling under
fastekampanjen. Med stor glädje
och energi skred gruppen till
verket. Genom bössor, lotterier
och brödförsäljning samlades
totalt 6 987 kr in!
Vi får inte glömma kyrkans unga:
Ungdomsgruppen var i väg på en
studieresa till Krakow. Den fantastiska
barnkören har varit aktiv med många
framträdanden under våren. Inför konfirmationsläsningen som startar i höst har
anmälningarna redan börjat rulla in. Det
är mycket trevligt att intresset finns för
konfirmation, vilket till stor del beror på
våra duktiga ledare som gör konfirmationsläsningen intressant.
Våra körer har haft stor publik vid
sina framträdanden och det uppskattar
vi mycket. När Sångkraft bjöd på vårvalscafé i församlingshemmet var det
”knökfullt”, som körledaren uttryckte
sig. Tidigare i år gav kyrkokören konserten Körfrossa i en fullsatt kyrka. En stor
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publik gör det förstås ännu roligare att
sjunga. Ni som har missat körerna, passa
på att lyssna på dem under Fest i Hebyveckan, t.ex. vid kyrkokörens medeltidskonsert den 27/6.
Kyrkomuren mot väster som hade
börjat falla ut mot åkern är nu åtgärdad. Karl ”Kyrk-Kalle” Andersson och
Nils-Göran Gustavsson har under maj
månad reparerat den och samtidigt sett till att de gravstenar
som skulle dubbas om nu är
klara och säkrade. Ett enormt fint
jobb har de gjort och det tackar vi för.
Efter önskemål från församlingsbor har
vi beställt en till ljus-/blomhållare till
minneslunden av Stefan Orvendal. Nästa
gång ni kommer till Vittinge kyrka, passa
på att titta på de fina hantverksjobb som
”grabbarna” har utfört.
Sist men inte minst vill vi hälsa
några nya personer välkomna in i
verksamheten: kyrkorådsledamoten
Peder Lidström, kyrkvärdarna Daniel
Holmbom och Camilla Hedström samt
Henrik Wappsell, vikarierande vaktmästare under Emelies föräldraledighet.
Närmast ska vi njuta av en härlig
sommar och en fullspäckad Fest i Hebyvecka! Glad sommar!
Gudrun "Gujje" Wängelin
Lernskog, kyrkorådsordf.
Kyrkhälsning 2/15

Sångkraft sjöng
in våren och sommaren vid sitt
vårvalscafé den
17 maj. Det blev
varmt i församlingshemmet, då

lokalen blev fullsatt.
Damerna i kören överraskades av
danssugna herrar från Salaortens folkdansgille, vilket satte extra piff på föreställningen.
I pausen bjöds det på tjugo olika
sorters tårta, vilket var mycket uppskattat. Den frivilliga avgiften gick till de
drabbade i Nepal och vi fick ihop över
3 000 kr.
Därmed tar Sångkraft sommaruppe
håll och vi önskar alla en trevlig och
skön sommar!
Inga-Britt Thalin, kyrkomusiker

Ni kommer väl
ihåg djurgudstjänsten den
23 juni kl 18. Då
medverkar barnkören!
Kyrkhälsning 2/15
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Strukturarbetet

Strukturarbetet

Strukturförändringar inom Uppsala stift –
hur många pastorat ska finnas i Heby kommun?

jobbat med värdegrundsarbete för att
se på vilket sätt resurserna ska användas på bästa sätt och främja arbetet som
bedrivs i församlingarna. Visionen man
kommit fram till är ”Hållbar gemenskap – där tro och liv kan växa”. Detta
är grunden till biskopens tankar om att
vi behöver ta ett större grepp över hela
stiftet, att vi behöver göra någonting.
Inget givet förslag på förändring finns
i dagsläget utan pastoraten väntar på ett
antal alternativ från Uppsala stift. Ett
tänkbart alternativ skulle te.x. kunna
vara att Västerlövsta, Vittinge, Nora och
Östervåla-Harbo pastorat alla slås samman till ett enda stort pastorat och ett annat alternativ skulle kunna vara att pastorat slås samman så att Heby kommun
utgörs av två i stället för fyra pastorat.
Läs mer om det pågående strukturarbetet på svenskakyrkan.se/vittinge.

Informationsmöte

för församlingsbor i Vittinge församling
om det pågående strukturarbetet i Uppsala stift

i församlingshemmet i vittinge den 26 augusti kl. 19
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Nora

Västerlövsta

Vittinge

Så här ser kommunens nuvarande pastorats geografiska områden ut. Inom en snar
framtid kan de slås ihop till ett eller två större pastorat. Bra eller dåligt? Vi vill veta
vad du tycker!

DÖPTA

Magnus Julius William Kågström
Thyra Helena Elisabeth Nordin
Sandra Johanna Sjöholm
Alva Susanna Maria Dahl Berglund
Harry Johan Larsson
Ellie Emilia Maria Pilblad
Stella Ingrid Maria Åkergren Widlund
Denise Maria Lindquist
Kyrkhälsning 2/15
4/14

Foto: Svenska kyrkan, IKON

Vad tycker du?
Det är viktigt för oss att få veta vad du
som bor i Vittinge församling tycker!
Därför bjuder vi in alla församlingsbor till
ett allmänt informationsmöte där du kan
framföra dina åsikter och ställa frågor.

Östervåla- Harbo

Foto: Monika Henkel

Under förra året inleddes en diskussion mellan biskop Ragnar Persenius
och pastoraten i Heby kommun. Bakgrunden till diskussionen är bl.a. biskopens målbild av hur strukturen
för Svenska kyrkan i Heby kommun
ska se ut i framtiden.
Biskopens medarbetare på Uppsala
stift har under 2014 och 2015 haft ett
antal möten med ledningen för de olika
pastoraten i kommunen, där man försökt
få en bild över hur en strukturförändring
skulle kunna se ut och vilka fördelar
detta skulle kunna ge.
Biskopens målbild har växt fram utifrån tre huvudorsaker. Dels från dennes
samlade erfarenheter, samtal, möten och
upplevelser under sina 13 år som biskop.
Dels från de möjligheter som kyrkoordningens ändring fr.o.m. årskiftet ger: nu
finns möjlighet att bilda pastorat i stället
för samfälligheter. Det är alltså samverkan det talas om, inga församlingar ska
försvinna utan vi ska samverka om de
gemensamma resurserna men i ett gemensamt pastorat.
Slutligen har hans målbild också påverkats av att stiftsorganisationen har

AVLIDNA

Birgitta Larsson
Harry Cajander
Inga Jansson
Maj-Lis Tallroth
Berit Ernlund
Ingrid Eklund
Agnete Palmgren
Britta Hellgren

Bo Johansson
Bertil Nilsson

7

Nya ansikten

Smått och gott

Snart dags för konfaläger!
Det har varit full aktivitet under
våren för församlingens unga.
Ungdomsgruppen har varit i Krakow
på studieresa. Konfirmanderna och
delar av ungdomsgruppen beger sig
snart till Öckerö på en veckas konfirmationsläger. 22 augusti avslutas
denna konfirmationsperiod med konfirmationsgudstjänst
Ett svårtkl.11.00.
jordbävningsdrabbat kvarter i Katmandu. Foto: DCA/ACT
Höstens barn- och ungdomsverksamhet drar igång vecka 35.
Tack alla barn, ungdomar och föräldrar som varit i våra verksamheter
under våren! En underbar sommar önskar jag Er alla!
Ungdomsgruppen har nyligen varit på en
Erica Müller, barn- och studieresa till Krakow, Polen. I nästa numungdomsledare
Jordbävningen i Nepal har skapat enorm
förödelse, dödstalen mer berättar de allt om sina upplevelser där!
Ett svårt jordbävningsdrabbat kvarter i Katmandu. Foto: DCA/ACT

Akut stöd behövs
Akut stöd behövs
till jordbävningstilli Nepal
jordbävningsdrabbade

drabbade i Nepal

stiger och de mänskliga behoven är mycket stora. Sjukhusen
är överfulla, tusentals människor är hemlösa och tvingas sova
på gatan. Människor behöver Jordbävningen
nu mat, vatten, filtar,
kläder,
i Nepal
har skapat enorm
förödelse,
dödstalen
TILL 72905
SÅ GER
medicin, tak över huvudet ochstiger
psykosocialt
och de stöd.
mänskliga behoven är mycket
Sjukhusen
DU 100stora.
KRONOR
är överfulla, tusentals människor är hemlösa och tvingas sova
Tack för din gåva, den gör skillnad!

sMS:A Nepal

Ett svårt jordbävningsdrabbat kvarter i Katmandu. Foto: DCA/ACT

Akut stöd behövs
till
jordbävningspå gatan. Människor
behöver
nu mat, vatten, filtar, kläder,
Sms:a NEPAL till 72905 så ger du 100 kronor eller
medicin,
tak
över
huvudet
och
psykosocialt stöd.
ge en gåva via PG 90 01 22-3 eller BG 900-1223,
drabbade
i Nepal
märk gåvan NEPAL.
Tack för din gåva, den gör skillnad!

sMS:A Nepal

TILL 72905 SÅ GER
DU 100 KRONOR

Jordbävningen i Nepal har skapat enorm förödelse, dödstalen
stiger och de mänskliga behoven är mycket stora. Sjukhusen

överfulla, tusentals
är hemlösa
tvingas sova eller
Sms:a NEPAL tillär72905
så människor
ger du
100ochkronor
sMS:A Nepal
på gatan. Människor behöver nu mat, vatten, filtar, kläder,
TILL 72905 SÅ GER
ge
en
gåva
via
PG
90
22-3
BG
medicin,
tak01
över huvudet
och eller
psykosocialt
stöd.900-1223,
DU 100 KRONOR
För mer information: svenskakyrkan.se/nepal
Tack för din gåva, den gör skillnad!
märk gåvan NEPAL.
Ett svårt jordbävningsdrabbat kvarter i Katmandu. Foto: DCA/ACT

Nytt folk i kyrkan!
Vi är glada att kunna presentera två nya kyrkvärdar, som kommer att hjälpa
till vid gudstjänster ett antal gånger om året, samt en ny ledamot i kyrkorådet.
Camilla är en flitig besökare på föräldracafé, soppluncher etc. Daniel är ungdomsledare och har varit sommaranställd i församlingen flera år. Peder har i två
år varit en trogen medlem i kyrkokören. Här får de presentera sig själva.
Jag är en sjukgymnast boende i
Morgongåva med
man och två söner.
Finns det tid över
sitter jag oftast och
virkar på alla möjliga och omöjliga
projekt.
Sedan vi flyttade hit för drygt tre år
sedan har jag varit föräldraledig mycket
och passat på att följa med på många
av kyrkans aktiviteter för att lära känna
människor och byn.
Jag tycker att församlingen gör mycket bra, så när Marcus sa att han tyckte
att jag skulle bli kyrkvärd tackade jag
ja med en stor portion nyfikenhet och
nervositet.
Camilla Hedström

Sms:a NEPAL till 72905 så ger du 100 kronor eller
ge en gåva via PG 90 01 22-3 eller BG 900-1223,
märk gåvan NEPAL.

Akut stöd behövs
Aktuellt
på kyrkogården
till jordbävningsVi söker fortfarande gravdrabbade i Nepal
rättsinnehavare till en del av

Jag har nyligen fyllt 18 år och är född och uppvuxen i Vittinge.
Efter konfirmationen har jag varit aktiv i församlingen som
konfirmandledare och i ungdomsgruppen. Jag studerar på byggprogrammet på Bolandsgymnasiet i Uppsala. Jag har nyss tagit
mitt körkort och spenderar mycket tid i bilen, träning är ett annat
stort intresse. Jag ställer upp som kyrkvärd för att jag vill representera de yngre aktiva i församlingen på ett bra sätt.
Daniel Holmbom

Vill du hjälpa utsatta människor?

För mer information: För
svenskakyrkan.se/nepal
mer information: svenskakyrkan.se/nepal

Jordbävningen i Nepal har skapat enorm förödelse, dödstalen
stiger och de mänskliga behoven är mycket stora. Sjukhusen
är överfulla, tusentals människor är hemlösa och tvingas sova
på gatan. Människor behöver nu mat, vatten, filtar, kläder,
medicin, tak över huvudet och psykosocialt stöd.

gravarna på kyrkogården. Om
sMS:A Nepal
det sitter en grön skylt på en
grav du har ansvar för, önskar
vi att du kontaktar oss.
Vaktmästarna
Tack för din gåva, den gör skillnad!

Sms:a NEPAL till 72905 så ger du 100 kronor eller
ge en gåva via PG 90 01 22-3 eller BG 900-1223,
märk gåvan NEPAL.

För mer information: svenskakyrkan.se/nepal
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TILL 72905 SÅ GER
DU 100 KRONOR

Vi blir gärna fler i kyrkans grupp för
internationellt arbete! Det är ett roligt
och givande arbete där du känner
att du gör någonting betydelsefullt.
Kontakta kyrkans kansli, så hör någon
ur SKIA-gruppen av sig till dig!
SKIA-gruppen
Kyrkhälsning
Kyrkhälsning 4/14
2/15

Jag bor i Morgon
gåva med min
sambo Amina och
vår gamla lata katt
Acke.
Jag är född och uppvuxen i Lappland
och hamnade i
Uppland 1992 när
jag började studera på universitetet i
Uppsala. Under studietiden började jag
med körsång, och det var via körsången
som jag kom i kontakt med Vittinge
församling.
Till vardags jobbar jag i byggbranchen och på fritiden gillar jag att hålla
till i trädgården. Även matlagning är
en hobby där viltkött får anses vara en
specialité.
Peder Lidström

Kyrkhälsning 4/14
2/15
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Friluftsgudstjänst Gudstjänst på stranden med allsång och korvgrill-

KVÄLL

ning. Eva Axelsson kompar på gitarr. Sön 21/6 kl. 18, Tenabadet, Vittinge.

I DEN
FÖDS
VILDA
VALPAR

HAR
SJUKLIGT
BLEK?

TÄNKA
PÅ

Våffelcafé Försäljning av nygräddade våfflor med sylt och vispad grädde!
Mån-lör 22-27/6 kl. 11-15 (tis & lör 11-17), församlingshemmet.
Lunchandakt Kort andakt med musik. På lördagen med medeltidstema.
Mån-lör 22-27/6 kl. 12, Vittinge k:a eller utomhus

H
U
R
S
A

DRAKE

Marknad, lekar, guidning, föredrag, dans,
konsert med Cantores Witingiensis och
riddarspel med Arbogakuskarna. Förtäring
finns att köpa under dagen. Biljetter till riddarspelet kan förbokas eller köpas på plats.

Lör 27/6 kl. 12-19 vid Vittinge kyrka

ÄR
ENSAM
ENGELSMAN

YTMÅTT

Medeltidsdag med riddarspel

ÄR BELYSTA

HAMSTERKIND

DANSA I
TRETAKT

Välkomna till oss under Fest i Heby!

www.medeltiden-i-vittinge.se

SKEDMAT
BREVSLUT
GJORDE
VÄPNARE
HÄST?

Konstruktör: Linnea Dunér

Under Fest i Heby kan du betala med kort & Swish hos oss!

KAN MAN
STORT
PLAGG
GNAGET

URVATTNADE
GODKÄND

© L.D

Guidning i kyrkan Spännande historia! Mån-lör 22-27/6 kl. 13, Vittinge k:a.
Barndag & djurgudstjänst Aktiviteter för alla barn, som trollerishow,
clowner, ansiktsmålning och klappa kaniner & kycklingar. Djurgudstjänst kl. 18.
Ta med dig ditt djur! Tis 23/6 kl. 11-17, församlingshemmet.

HÖRSELEXPERT

VALUTA

SÅSSTAT

Bokstäverna i de gula rutorna bildar ett lösenord, läst uppifrån och ner. Skicka lösenordet,
ditt namn och din adress till oss via e-post eller vanlig post (adresser på s. 2), senast den
1 augusti. Bland de rätta lösningarna drar vi två vinnare som får var sitt presentkort i
blomsteraffären i Morgongåva.

Kyrkloppet Spring eller gå 400 m, 2 km, 6 km eller 10 km. Fika, korv och

tipspromenad. Start efter gudstjänsten kl. 11. Sön 28/6 kl. 11, Vittinge kyrka.

Musik och nostalgi på 50-talsafton

Vinnare från förra numret

För tredje året i rad arrangerar vi nostalgiafton med
tidsenlig klädsel och fika som förr. Inge Rydstedt
spelar medryckande 50-talsmusik. Dansuppvisning.
Kom och visa upp din bil!
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Kyrkhälsning 2/15

Roger Ljungberg, Morgongåva
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Tors 25/6 kl. 19, församlingshemmet
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Kyrkans almanacka
Med reservation för ändringar och tryckfel! Se även predikoturen i UNT, Kyrkonytt i Västra
Uppland, Kalendern i Sala Allehanda, svenskakyrkan.se/vittinge och facebook.com/vittingekyrka.

Juni
21 15.00 Mässa, Rungården
21 18.00 Friluftsgudstjänst, Tenabadet
22-27 11-15 Våffelcafé, f.h. (tis, lör 11-17)
22-27 12.00 Lunchandakt, Vittinge k:a
23 11-17 Barndag, f.h.
23 18.00 Djurgudstjänst, utanför f.h.

			
5 11.00
11 18.00
		
		
12 11.00
19 11.00

25 19.00
27 12-19
27 16.30
27 18.00
		
28 11.00

50-talsafton, f.h.
Medeltidsdag, Vittinge k:a
Riddarspel, vid Vittinge k:a
Medeltidskonsert med Canto-		
res Witingiensis (kyrkokören)
Gudstjänst m Kyrkloppet, k:an

Juli

Gudstjänst, Vittinge k:a,
Helgsmål: Patrik Ahlberg (flöjt)
och Staffan Sjögren (gitarr),
Vittinge k:a
Mässa, Vittinge kyrka
Gudstjänst, Vittinge kyrka

25 12.00
		
19 11.00
22 10.00
26 11.00

Helgsmål: Calle och Matilda
Dahlgren, andakt, Vittinga k:a
Mässa, Vittinge k:a
Gudstjänst, Rungården
Gudstjänst, Vittinge k:a

Augusti
1 18.00
		
2 11.00
8 18.00
		
9 11.00
15 18.00
		

Helgsmål: Emma Hortans och
Inga-Britt Thalin, Vittinge k:a
Gudstjänst, Vittinge k:a
Helgsmål: Gunnar Klum och
Mats Jansson, Vittinge k:a
Mässa, Vittinge k:a
Helgsmål, Hanna Johansson &
Sebastian Ström, Vittinge k:a

16 11.00
22 11.00
		
22 18.00
		
29 18.00
		
30 11.00

Gudstjänst, Vittinge k:a
Konfirmationsmässa,
Vittinge k:a
Helgsmål: Duk-Kyung Chang 		
(piano), Vittinge k:a
Helgsmål: Axplock och
Double sisters, Vittinge k:a
Gudstjänst, Vittinge k:a

f.h. = församlingshemmet vid Vittinge kyrka
Kyrkans allrum = församlingssalen på Ramsjövägen i Morgongåva
Kyrkhälsning 4/14

