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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
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Kyrkorådets ordförande
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gujje.lernskog@hotmail.com
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bg. 760-5264, märk "minnesfonden"
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Kyrkoherden har ordet

"... endast döden skall skilja oss åt"

En vacker text
som läses ofta i
kyrkorna runt
om i Sverige. Den
har en spännvid
som
fungerar
både vid bröllop
och mänskliga
relationer i stort.
Men vem är då
Rut och hennes partner i texten? Rut
är svärdotter till Noomi och Elimelek.
Elimelek utvandrade med sin familj från
Betlehem till Moab. Moabiterna här-

AVLIDNA
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Foto: Monika Henkel

DÖPTA

Nora Margareta Blomme
Maja Kerstin Aily Bengts

stammar förstås från Moab och var under
biblisk tid illa ansedda av hebréerna.
Efter en tid dör både Elimelek och
sönerna. Hans änka Noomi beslutar sig
för att återvända till Betlehem (som
betyder brödhus). Det är här och då
citatet från moabitiskan Rut kommer
till. Noomi försöker övertala sina svärdöttrar att återvända till sina respektive
länder och deras Gud. Men Rut vägrar
och formulerar det här stycket som
talar om mänsklig relation på ett inklusivt sätt.
Texten används flitigt vid bröllop, i
samband med kärleksrelationer i stort
och nu för tiden allt oftare i mötet med
människor på flykt undan orättvisor och
förtryck. Ibland hör man företrädare för
kyrkor tala om en jord och en mänsklighet utan synliga och osynliga gränser.
Ruts bok visar läsaren på ett gränsöverskridande mellan folk som allt som oftast
hatat varandra.
Vad säger Ruts bok idag, till dig som
läser det här? Dit du går, går också jag.
Kyrkoherde Marcus Åstrand

Foto: Svenska kyrkan, IKON

"Tvinga mig inte att överge dig
och vända tillbaka.
Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst
endast döden skall skilja oss åt."
Rut 1:16-17

Fanny Norlén
Sören Lindberg
Hans Eriksson
Susanne Vallin
Doris Lindberg
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Ordföranden har ordet

Äntligen kom
sommaren som
vi väntat på och
längtat efter!
Många är besvikna på årets sommarväder, men
just under Fest i Heby-veckan hade vi
i alla fall tur och fick näst intill perfekt
väder på alla våra arrangemang!
Riddarspel, 50-talsafton, barndag,
våffelcafé, guidning i kyrkan m.m.
gjorde succé som vanligt, och flera
av arrangemangen slog besöksrekord.
Nu när vår vaktmästare Emelie är på
föräldraledighet vågade även jag ge
mig på att springa Kyrkloppet, som för
andra året i rad arrangerades i samband
med Fest i Heby.
Ett stort tack till personal och frivilliga som var med och gjorde årets
festvecka till vad den blev! Läs mer
på s. 9!
I förra numret berättade jag att en
ny ljusbärare till minneslunden var
beställd. Den pryder nu på plats och vi
tackar Stefan Orvendal för ett väl utfört
arbete. Varför inte ta en titt om du har
vägarna förbi!
Nu siktar vi framåt och planerar för
hösten, med allt vad det innebär av
all verksamhet som drar igång, konfirmandinskrivning, kyrkorådsmöten och
budgetarbete inför 2016.
Gudrun "Gujje" Wängelin
Lernskog, kyrkorådsordf.
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Foto: Gudrun Wängelin Lernskog

Sommarminnen och framtidstro

Inga-Britt Thalins guidningar i kyrkan,
som hölls de flesta dagar under Fest i
Heby-veckan, förtjänar en extra eloge.
På lördagen, då det var medeltidsdag,
var hon iförd egensydda medeltidskläder.

Stefan
Orvendal, som
byggt vår nya
ljusbärare.
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Barn och ungdom

Välkommen till höstterminens aktiviteter!
Foto: E. Johansson

Måndagar och onsdagar 9-12: Föräldracafé för daglediga
föräldrar och barn. En variant av öppen förskola med pyssel, lek, samvaro och fika. Onsdagar även sångstund ca
10.30. Ingen anmälan krävs. Kyrkans allrum. (Start v. 36.)
Måndagar jämna veckor 18.30-20: Ungdomsgruppen träffas i Kyrkans allrum. Anmäl ditt intresse till Erica eller kom
ner och hälsa på oss i Allrummet! (Start v. 36.)
Onsdagar 17.30-18.15: Lilla barnkören för barn i förskoleåldern. Kyrkans Allrum. Anmälan krävs. (Start v. 35.)
Onsdagar 18.30-19.15: Stora barnkören för barn från 7 år
och uppåt. Kyrkans allrum. Anmälan krävs. (Start v. 35.)
Onsdagar jämna veckor 19.15-20.30: Konfirmanderna träffas. (Start v. 42.)
Övriga aktiviteter som babymassage (startar löpande), myskvällar, övernattningar,
filmkvällar, pysselkvällar, mässor, andakter, föräldraverkstad, utflykter, luciafirande
och julfest annonseras i god tid före respektive aktivitet på vår hemsida, Facebook,
affischer och i Västra Upplandsbladet.

Är du född -01 och vill konfirmera dig?
I så fall är det snart dags att anmäla sig!
Under konfirmandtiden får du möjlighet att
fundera över vem du är och vad du tror. Det
handlar om trosfrågor, men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad
som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek och
meningen med livet.
Vi åker på läger och har över huvud taget
väldigt roligt tillsammans. Konfirmandtiden
avslutas med en konfirmationsgudstjänst.
Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop.
Inskrivning/anmälan sker 4/10 efter gudstjänsten som är kl. 11 i Vittinge kyrka eller till
ungdomsledare Erica Müller (se s. 2).
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Nyhet: två
barnkörer!
Nytt för höstterminen är att barnkören delats upp i två
grupper, en för dig
som ännu inte börjat
skolan och en från åk
1 och uppåt. På detta
sätt hoppas vi att
både äldre och yngre
barn ska få ut mer
av körövningarna.
Barnens körövningar
startar onsdag 26/8.
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Körer och musik

Foto: Bengt Thalin

Körresa till ett välkomnande ESTLAND!
Del av vår
Estlandskör
och i bakgrunden medlemmar ur den
estländska
damkören som
tog emot oss.
Inför resan
hade vi skaffat
oss pärmar i
Estlands flaggas färger.
I vintras gästades vi i kyrkokören av
Alvar Gahm från Östervåla, som bjöd
oss att följa med på en körresa till
Hebys estniska vänort Kilinge-Nõmme.
Vi var sex Vittinge-sångare som nappade på förslaget, inklusive vår körledare Inga-Britt, men tillsammans med
deltagare från både Östervåla-Harbo,
Västerlövsta-Enåker och Nora-Tärnsjö
bildade vi en kraftfull kör på nära 30 personer. Under våren hölls ett antal gemensamma övningar med blandad repertoar
(alltifrån En vänlig grönska till As I went
down to the river och tre bitar på estniska).
I början av juli var det slutligen dags
för själva resan. Efter en natt på båten
och lite turistande i Tallin, fick vi åka
buss genom landet ner till Kilinge6

Nõmme. Där blev vi inkvarterade i en
gammal herrgård som numera var elevhem för en skogsbruksskola. Efter middagen välkomnades vi med öppna armar
av den estniska värdkören. De mötte
oss med stämsång vid det gigantiska
fikabordet de dukat upp. Som om det
inte var nog fick var och en av oss ett
inslaget paket med något från bygden,
som vi skulle ha som minne.
Under de två hela dagar vi var där
hann vi med att ge en konsert i bykyrkan, medverka med ett par sånger på en
”sommarscen” med mängder av olika
uppträdanden, bevista en magisk folkdansuppvisning vid en skogssjö, bjudas
på en guidad busstur i Kilinge-Nõmme
med omgivningar, paradera genom orten
Kyrkhälsning 3/15
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Körer och musik

bakom en blåsorkester, samt delta i en
fest tillsammans med flera lokala körer.
Festen inleddes med en konsert där
vi sjöng för varandra. Den fortsatte
sedan med middag och fika, som till
och från bröts av gemensamsång, danslekar och spontana framträdanden. Då
sällskapslekar av det här slaget är på
väg att glömmas bort i Sverige, var
det extra kul att få uppleva det som
en levande tradition. Naturligtvis lärde

vi esterna Små grodorna och Prästens
lilla kråka, samt föräldracaféets favorit:
Knappfabriken.
Sammanfattningsvis var det en fantastisk vecka under vilken vi överväldigades av esternas stora generositet och
värme. Vi hoppas kunna återgälda deras
gästfrihet, om inte annat nästa sommar
då prästen i kyrkan där vi sjöng planerar
att komma hit med en ungdomskör.
Linnea Dunér

Sjunga i kör?
Vi välkomnar alltid
fler medlemmar till
våra körer. Just nu
är det framför allt till
Sångkraft det behövs
förstärkning, se
rutan intill! Besök en
övning för att se om
det är något för dig,
eller kontakta körledare Inga-Britt Thalin
(kontaktuppgifter på
s. 2).
Sångkraft övar
tisdagar kl. 19-20.15
och Kyrkokören övar
torsdagar kl. 19-21,
båda i församlingshemmet. För barnkörernas tider, se s. 5!
Kyrkhälsning 3/15
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Sångkraft sjunger med glädje
Sångkraft bildades 2002. Vid starten hette kören
Vi som inte kan sjunga. Under körledare Christina
Warell utvecklades vi och kände att sången gav
både glädje och kraft. Då stod det klart att vi
i stället borde heta Sångkraft! Vi medverkar i
gudstjänster och har egna framträdanden, som
musikcaféer och konserter.
Vi är för närvarande ca 20 glada och positiva körmedlemmar och blir gärna fler. För att
sjunga med oss ställs inga krav på musikaliska
förkunskaper, utan alla är välkomna!
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Smått och gott
Gubbdagis startar för terminen
fredag 18/9, kl. 10-12 i församlingshemmet.
Stickcaféet startar onsdag
30/9, kl. 13.30 i Kyrkans allrum.
Båda fortsätter sedan varannan
vecka. Välkomna!

Sopplunch

kl. 12.00
i församlingshemmet
Höstens datum:
15/9, 13/10, 10/11, 8/12.

Aktuellt på kyrkogården
Vi söker fortfarande gravrättsinnehavare till en del av
gravarna på kyrkogården. Om
det sitter en grön skylt på en
grav du har ansvar för, önskar
vi att du kontaktar oss, se s. 2!
Vaktmästarna

Vill du hjälpa utsatta människor?
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
Foto: Gudrun Wängelin Lernskog

Vinnare i Kyrkloppet
Vi vill passa på att gratulera vinnarna i årets
upplaga av Kyrkloppet. Alla som var med
kämpade bra, men dessa var de allra snabbaste damerna respektive herrarna i de olika
distanserna:
400 m: Valter Ångman och Maria Sköldehag
2 km: Tove Nilsson och Ingmar Ångman
6 km: Sara Nilsson och Patrik Björkskog

Foto: Ulrika Lagerlöf /IKON

10 km: Hanna Johansson och Felix Engström

ver
SyrienS barn behö
90 01 22-3 Pg
900-1223 Bg
Din hjälp
svenskakyrkan.se/syrien
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En av vinnarna, Hanna Johansson,
med en av arrangemangets eldsjälar Birgitta Johansson.

nu

Kyrkhälsning
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Foto: Gudrun Wängelin Lernskog

Fest i Heby-veckan har blivit en av
årets stora höjdpunkter i vår verksamhet. För varje år får vi allt fler
besökare.
Vi inledde som vanligt veckan med
friluftsgudstjänst vid Tenabadet. Det
blev en trevlig kväll med allsång och grillning. Samma dag firades midsommar
mässa med tårta på Rungården.
Festveckans dagliga våffelcafé är en
uppskattad tradition. Vaktmästarna fick
ideligen åka iväg och köpa mer våffelmix och sylt, då gästerna blev långt fler
än vi räknat med.
Årets barndag bjöd bl.a. på trollerishow, kaninhage, ansiktsmålning, femkamp och ponnyridning. Till djurgudstjänsten som hölls samma kväll fylldes
det tillfälliga partytältet med både tvåoch fyrbenta. Barnkören sjöng sånger
med djurtema och efteråt bjöds det på
grillat, kaffe och kakor ute på gräset.
Under 50-talsaftonen var parkeringen
fylld till bristningsgränsen av tjusiga

Inga-Britt Thalin, Emma Johansson och
Kicki Wappsell serverar 50-talsfika.
Kyrkhälsning 4/14
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Foto: Gudrun Wängelin Lernskog

Ännu en lyckad Fest i Heby-vecka!
Redo till
kamp! Arbogakuskarna gav
ett bejublat
tornerspel
under medeltidsdagen.
amerikanare och enstaka veteranmopeder. Kökspersonalen fick inte en lugn
stund utan sålde radiokaka, schackrutor och ansjovissmörgåsar på löpande
band. Inge Rydstedt spelade hela kvällen
och två professionella buggare underhöll
med fartfylld och imponerande dans.
Betydligt längre tillbaka i tiden reste
vi på lördagen då vi för andra året i rad
arrangerade medeltidsdag med marknad, föredrag och dans. Riddarspelet
var en höjdpunkt för många, liksom
förra året. Som avslutning på dagen
gav Vittinge kyrkokör sin uppskattade
medeltidskonsert för en fullsatt kyrka.
Veckan avrundades med Kyrkloppet,
som i år hade sammanlagt 27 startande. Se
vinnarna på motsatt sida! Vi får inte heller
glömma de dagliga lunchandakterna,
där vår vikarierande kyrkoherde Anders
Björnberg höll givande betraktelser, eller
Inga-Britt Thalins spännande guidningar
i kyrkan.
Nu har vi ett helt år på oss att ladda
inför nästa festvecka. Vi ses då!
Linnea Dunér
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Bokstäverna i de lila 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 9
november. Bland de rätta lösningarna drar vi två vinnare som får tre trisslotter var.
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r
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Grattis! N raffären i Morgo
ste
hos blom

Vinnare från förra numret
Lesley Carlsson, Vittinge
Mia Svensson, Vittinge
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Konfirmation

Nykonfirmerade!
Själva konfirmationsgudstjänsten
blev en fin och minnesvärd ceremoni,
där ungdomarna fick chans att redovisa
vad de gjort under året.
Nu börjar ett nytt läsår och det är
dags för dig som är född 2001 att
fundera på om du vill konfirmera dig.
Inskrivning sker den 4/10. För mer
information, se s. 5!
Foto: Lena Larsson

Den 22 augusti konfirmerades det
gångna läsårets konfirmandgrupp i
Vittinge kyrka. De fem ungdomarna
kan se tillbaka på ett givande år med
träffar, gudstjänster och aktiviteter.
Konfirmandtiden kröntes av lägret på
Öckerö i Göteborgs skärgård, där våra
ungdomar ägnade sig åt bl.a. segling,
äventyr, cirkus och dans.

Övre raden fr.v: kyrkoherde Marcus Åstrand, Maria Ganidis, Robin Andersson,
Nathalie Fleur, ungdomsledare Erica Müller.
Nedre raden fr.v: Marlene Allfjord, konfirmandpräst Anna-Katrin Sigfridson
Olovsson, Emmie Björklund.
Kyrkhälsning 3/15
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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.

Augusti
29 18.00 Helgsmål: Axplock och
		
Double sisters, Vittinge k:a

			
6
9
13
15

11.00
10.15
11.00
12.00

30 11.00 Gudstjänst, Vittinge k:a

September

Mässa, Vittinge k:a
Gudstjänst, Rungården
Gudstjänst, Vittinge kyrka
Sopplunch, f.h.

20 11.00 Mässa, Vittinge k:a
23 10.15 Gudstjänst, Rungården
27 11.00 Gudstjänst, Vittinge k:a

Oktober
4 11.00
		
		
7 10.15
11 11.00
		
13 12.00

Gudstjänst m konfirmationsinskrivning, körmedv,
kyrkkaffe, Vittinge k:a
Gudstjänst, Rungården
Gudstjänst, körmedv,
Vittinge k:a
Sopplunch, f.h.

18 11.00
		
21 10.15
25 11.00
30 12-18
31 10-17
31 18.00

Kontraktsgudstjänst,
sammanlyst till Bälinge
Gudstjänst, Rungården
Mässa, Vittinge k:a
Allhelgonacafé, f.h.
Allhelgonacafé, f.h.
Minnesgudstjänst, Vittinge k:a

November
1 11.00 Gudstjänst, Rungården
4 10.15 Gudstjänst, Rungården
8 11.00 Mässa, Vittinge k:a
10 12.00 Sopplunch, f.h.

15
18
22
29

11.00
10.15
11.00
11.00

Gudstjänst, Vittinge k:a
Gudstjänst, Rungården
Mässa, Vittinge k:a
Gudstjänst, Vittinge k:a

f.h. = församlingshemmet vid Vittinge kyrka
Kyrkans allrum = församlingssalen på Ramsjövägen i Morgongåva
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