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Kyrkoherden har ordet
Vittinge församling
Kansliet, Vittinge Prästgård 244, 744 95 Vittinge
tel: 0224-620 37 fax: 0224-621 65
telefontid: tisd & torsd kl. 9-12
vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vittinge

Vårkänslor
Såhär års återvänder ljuset och
blommor tittar
yrvaket fram i
rabatterna. När
man ser tecknen,
då vet man att
livet inte har gett upp.
Tar vi kyrkans tecken på allvar? Ser vi
dem över huvud taget? Vår kyrka är en
påskkyrka och ibland lockas vi att tro att
julhändelserna är de viktigaste för vår kyrkas tillblivelse. Men så är det naturligtvis
inte. Det är det underbara påskdramat som
är det mest centrala för kyrkan som vi känner. Som man ofta också säger i kyrkan:
från död till liv. Döden är övervunnen och
livet segrar. Allt det här låter väldigt bra.
Jag såg en sketch med Johan Glans,
där han beskrev hur vi i Sverige firar

Kyrkoherde
Marcus Åstrand 0224-620 25, 070-241 55 42
marcus.astrand@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Inga-Britt Thalin 070-239 66 00
inga-britt.thalin@svenskakyrkan.se
Barn- och ungdomsverksamhet
Erica Müller 0224-620 20, 070-322 17 44
erica.muller@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
Vikarie: Linnea Dunér 0224-620 37
vittinge.pastorat@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.

En del av kyrkans
verksamhet sker
i samarbete med

Hyra lokal?
Församlingshemmet, Dorarummet
eller Kyrkans allrum i Morgongåva.
Boka på 0224-620 37 eller
vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se
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Ansvarig utgivare: Marcus Åstrand
Sättning, layout och tryck: Hallvigs Reklam AB
Upplaga 1400 ex
Eftertryck tillåtet med angivande av källan
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påsk. Det gör vi med ägg, höns, kycklingar, harar och ris som vi smyckar med
fjädrar. Och alla dessa uttryck syftar till
att visa på Guds seger över döden? Den
torterade Kristus dör på korset för att
sedan återuppstå till livet.
Ser vi tecknen och går det att förstå dem?
Jag tror att vi som församling måste bli än
bättre på att visa på händelserna och tecknen
som genomsyrar vardagen. Tillsammans
får vi tyda dem och göra en trosvandring för
att hitta centrum i vardagen.
Här i Kyrkhälsning får vi ta del av
församlingens digra utbud som vänder sig
till alla boende i församlingen.
Tillsist önskar jag alla en bra vår och
början till en personlig inre vandring mot
trons centrum.
Kyrkoherde Marcus Åstrand

Körer med fullspäckat schema
I Vittinge församling har vi ett rikt
körliv. Senaste
tillskottet är vår
barnkör som gör
sitt första framträdande på palmsöndagen den 13 april. Då medverkar
även Sångkraft i gudstjänsten.
På långfredagen sjunger Sven Erixon
och Birgitta Hagman på korsgudstjänsten. På påskdagens gudstjänst fyller
Kyrkokören kyrkan med sång.
Den 18 maj sjunger Sångkraft sånger
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från tio decennier. Den 1 juni har vi
psalmkväll i kyrkan med ackompanjemang av cittragruppen Runsträngarna.
Kyrkokören övar för fullt på sin medeltidskonsert, som kommer framföras
ett flertal gånger under sommaren. Det
blir även framträdanden vid majbrasor
och på nationaldagen.
Alla är hjärtligt välkomna att lyssna
och delta i sången! Se tidningens baksida för tid och plats för de olika gudstjänsterna och konserterna.
Kyrkomusiker Inga-Britt Thalin
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Nya kyrkorådet

Ordföranden har ordet

Möt vårt nya kyrkoråd!

Ett liv i kyrkans närhet
Som nyvald ordförande i kyrkorådet vill jag
passa på att presentera mig själv.
Även om jag är
ny på den här posten, är inte Vittinge församling ny för
mig. Under förra mandatperioden var jag
ordförande i kyrkofullmäktige. Dessutom
har jag varit kyrkvärd under ett antal år.
Jag kommer ursprungligen från
Ramsta som tillhör Balingsta pastorat
i Upplands västra kontrakt och flyttade
med min familj till Vittinge 1987. Min
uppväxt präglades av stort kyrkligt engagemang. Som liten följde jag ofta med
farfar (som var vaktmästare i Ramsta
kyrka) när han skulle ringa till helgsmål,
kratta kyrkogårdsgångar eller sommarstäda kyrkan. Min pappa satt med i kyrkorådet och min mamma var ledamot i
stiftsfullmäktige. Min mamma och syster
var kyrkvärdar och sjöng i kyrkokören
där även jag var med.
Kyrkan har som ni ser varit en naturlig del av mitt liv och som kyrkorådets
ordförande hoppas jag att jag kan vara
med och bevara och utveckla Vittinge
kyrka som en naturlig samlingspunkt i
samhället. Målet är att vi även fortsättningsvis ska ha en levande och dynamisk församling där alla är välkomna,
en öppen och välkomnande kyrka som
finns till hands för människor i livets
alla skeden. Vittinge kyrka ska vara en
lättillgänglig mötesplats för gudstjäns4

ter, musik, meditation, själavård samt
möten mellan människor. Alla som bor
i eller besöker församlingen ska känna
sig välkomna.
Grunden för en bra verksamhet är en
solid ekonomi och en god resurshållning. Därför är det viktigt med långsiktighet i verksamheten. Detta krävs
också för att Vittinge kyrka på ett bra
sätt ska kunna förvalta sitt historiska
kulturarv. Att bevara detta kulturarv för
framtiden är en viktig uppgift för mig
och församlingen.

I och med det nya året har vi även fått
ett nytt kyrkoråd och ett nytt kyrkofullmäktige. Många blev omvalda, men
vi hittar också flera nya ansikten bland
mandatperiodens förtroendevalda.
Kyrkorådet är nu sammansatt enligt
listorna nedan. Gudrun "Gujje" Wängelin
Lernskog tar över efter Birgitta Johansson

som kyrkorådets ordförande. Du kan läsa
mer om Gujje på motstående sida. Vice
ordförande är Peter Ryholm.
Ny ordförande i kyrkofullmäktige är Hans Edholm och vice Birgitta
Johansson. Hela listan kan du ta del av
på vår hemsida eller på församlingskansliet.

Gudrun "Gujje" Wängelin
Lernskog, kyrkorådsordf.

Del av nya kyrkorådet. Stående fr. v.: Ann Zander, Katarina Björklund, Anna-Maria Johansson,
Roger Ljungberg, Gudrun Wängelin Lernskog, Marcus Åstrand. Sittande fr. v.: Peter Ryholm, Birgitta
Eriksson, Anders Johansson.

"Vittinge kyrka ska vara en lättillgänglig mötesplats för gudstjänster, musik, meditation, själavård samt möten mellan människor."
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Ordinarie
• Gudrun Wängelin Lernskog, Vittinge
• Peter Ryholm, Vittinge
• Ann Zander, Vittinge
• Anna-Maria Johansson, Morgongåva
• Birgitta Eriksson, Vittinge
• Anders Johansson, Morgongåva
• Roger Ljungberg, Morgongåva
• Kicki Wölger, Vittinge
• Marcus Åstrand, kyrkoherde, Vittinge
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Ersättare
• Madelen Gustafsson, Vittinge
• Birgit Persson, Morgongåva
• Owe Stafrin, Morgongåva
• Johannes Risberg, Morgongåva
• Katarina Björklund, Vittinge

Innevarande mandatperiod
varar 2014-2017.
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Svenska kyrkans internationella arbete

Vad händer i kyrkan?

Var med och utrota hungern!

Påskens gudstjänster

Var åttonde person på vår jord, 842
miljoner människor, får inte tillräckligt med mat. Orsakerna är komplexa
men inte värre än att vi kan göra något
åt dem. Vi måste bara bestämma oss!

skärtorsdagen 15.00
Gudstjänst på Rungården. På skärtorsdagen åt Jesus den sista måltiden med
sina lärljungar innan han förrådes. Även
vi samlas efter gudstjänsten kring något
ätbart, närmare bestämt kaffe och tårta.

Vad kan du och jag göra?
• Snabbt och enkelt: SMS:a HUNGER
till 72 950 så ger du 50 kronor.
• Sätt in valfri summa på plusgiro 90 01
22-3 eller bankgiro 900-1223
• Vi har ställt ut insamlingsbössor på
många platser i både Vittinge och
Morgongåva. Passa på och lägg ditt
bidrag där. Varje krona gör stor nytta!

skärtorsdagen 19.00
Vi firar gudstjänst i kyrkan. Precis som
Jesus tvättade sina lärljungars fötter
kommer prästen tvätta några av församlingsbornas fötter.

långfredagen 15.00
Inom kyrkan är långfredagen, dagen då
Jesus dog på korset, en sorgens dag.
Historiskt sett har man undvikit både
arbete och nöjen och gått klädd i svart. På
samma sätt präglas långfredagens vackra
korsgudstjänst av allvar och stillhet. Sven
Erixon och Birgitta Hagman sjunger.

Svenska kyrkans internationella arbete
kämpar för en rättvis värld utan hunger,
fattigdom och förtryck, tillsammans
med människor över hela världen.
Var med och stärk människors egen
förmåga att förändra sin livssituation
och kräva sina mänskliga rättigheter.
Ge en gåva!
Fastekampanjen pågår t.o.m. söndagen
den 13 april. Passa på att lämna ditt
bidrag!
Att ge en gåva är att ge en annan
människa ett hopp, en möjlighet och en
framtid.

påskdagen 11.00
Påsken, då vi firar Jesu uppståndelse,
är kyrkans största högtid. Kom och var
med om denna glädjefyllda gudstjänst!
Kyrkokören finns på plats för att klä
påskens budskap i toner.

Återkommande aktiviteter
Sångkraft
Kyrkokören
Barnkören
Folkdans
Stickcafé
Föräldracafé

Tisdagar 19.00-20.15, vanligtvis i Kyrkans allrum.
Torsdagar 19.00-21.00 i församlingshemmet.
Onsdagar 18.00-19.00 i Kyrkans allrum.
Onsdagar 18.30-19.30 i församlingshemmet.
Onsdagar jämna veckor 13.30 i Kyrkans allrum.
Måndagar och onsdagar 9.30-11.30 i Kyrkans allrum.

Se hemsidan för aktuell information, www.svenskakyrkan.se/vittinge
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Smått & gott

Äntligen en kör för barn!

En barnkör har länge efterfrågats, och nu har planerna realiserats. Kören är för
låg- och mellanstadiebarn och leds av kyrkomusiker Inga-Britt Thalin och barn- och
ungdomsledare Erica Müller. Övningarna är kl. 18-19 på onsdagar i Kyrkans allrum.

Aktiv vår i Kyrkans allrum

På föräldracafét i Kyrkans allrum blir det
mycket pysslande! Foto: Jonas Tobin / IKON

vi önskar er alla en

glad och
välsignad påsk!

Vill du vara
med i någon av
kyrkans körer?
Kontakta Inga-Britt Thalin,
inga-britt.thalin@
svenskakyrkan.se
eller 070-239 66 00.
Info om körerna finns
på församlingens
hemsida.

Smått & gott

Körer, dans m.m.
i samarbete med

Det händer massor i vår nya församlingssal i Morgongåva, inte minst på
barn- och ungdomsfronten!
Vårt föräldracafé är fortsatt populärt. Vi sjunger, fikar, leker och pysslar.
Vi har haft två HLR-kurser med inriktning på barn och ett trevligt besök av
barnboksförfattarem Anna Dunér.
Nya kurser i babymassage har startat och vi arrangerar regelbundet rullstolsdans. Semmelbuffé, våffeldag
och öppet hus har också hunnits med.
Soppluncher i Allrummet är nytt för i
år och en härlig barnkör har tagit form.
Träffar och övernattningar med
konfirmanderna och ungdomsgruppen
har genomförts. Några ungdomsledare
har varit på regelbundna helgkurser
på stiftsgården Undersvik med teman
som ledarskap, volontär och mission.
Konfirmationsgudstjänsten är bokad
till den 23/8 och konfirmationsläger
blir på Öckerö i Göteborg 14/6-19/6.
Det är jämt en massa kul på gång
för församlingens barn och unga –
håll utkik!
Vid frågor kring barn- och ungdomsverksamheten, kontakta mig gärna.

Nystartad folkdansgrupp

Vår vikarierande kanslist Linnea är även
entusiastisk folkdansare. Kring årsskiftet
drog hon igång en dansgrupp här i Vittinge
som håller till i församlingshemmet onsdagar kl. 18.30.
Det blir allt från schottis och gammalvals
till engelskor och polskor.
- Vi har grymt kul tillsammans, du får bra motion och
bidrar till att hålla liv i ett värdefullt kulturarv, säger Linnea.
Vill du också lära dig folkdans eller är du redan en
inbiten dansare? Anmäl dig
till Linnea på linnea@duner.st
eller 076-277 95 23.

Dansa som rullstolsburen?

Självklart! Rullstolen ska inte vara ett hinder
för danssugna. Ett par gånger under hösten
och våren har vi arrangerat rullstolsdans i
samarbete med Uppsala Handikappidrott,
vilket varit mycket uppskattat.
Vid intresse, hör av dig till Erica Müller på
erica.muller@svenskakyrkan.se eller
070-322 17 44.

Vaktmästarna
hälsar att det är bra
om ni tar bort era lyktor från
gravarna, för att underlätta
deras arbete på kyrkogården
och minska skaderisken.

Sopplunch
5 maj kl. 12
i Kyrkans allrum

Soppa, kaffe och kaka avnjuts
i trevlig gemenskap. Det här
är terminens sista sopplunch,
men det blir fler till hösten!

Erica Müller, barn- och ungdomsassistent
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Korsord

RUSA
SOM
FRÅN EN
BÅGE

GAMKAN BE- KASTAS BASKISK
SEPAMALTECKNA FÖRRATISTDAGS
ETT C STULET GRUPP TJEJER

BLIVANDE
ÄRKEBISKOP

ÖÖÖ

Konstruktör: Linnea Dunér

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
9/5. Bland de rätta lösningarna drar vi två vinnare som får var sitt exemplar av Seriebibeln.

DÖPTA

Hedvig Norström
Olle Larsson

NEGATION
RISOTTOBAS

DE ÄTS
SCH!
BESATT FLITIGT
MED
VID
HAR NÅL
KROKAR PÅSK
ETT

FÖRKORTAT
UNGEFÄR

BRUTEN

INNEHAS

Foto: Hasse Andersson

FÖRE EN
VERA

ÄR EN
KRÖSUS
KONCERN
OKÄND

FIRAR
DEN
KASTADE VI PÅSK
TILL
VI VÄL
UT FÖR MINNE AV
ETT TAG
SEDAN

2013

TÅRAR
ÖGON

HAR
TARZAN
SPIRAT

GARMARNAS STIL
BRITTISK
ARTIST

FLITIGA

VIGDA

Anne Strömblad och Lars-Olov Orvendal

HÅLLS I
ROBINSON
KAN GÅ
GENOM
HÄNFÖRD
MASSA
DEPARTEMENT

© L.D

VILL MAN
EJ HA FÖR
HÖGT
DRAKE
HÅLLS
TILL
JUBILAR

VERKAR
MED
SIG

VINTERBO
EDEN-INVÅNARE

AVLIDNA

Gulli Karlsson
Kenneth Fred
Kathlyn Hellqvist
Åke Eriksmark
Alf Foxell
Arne Johansson
Bertil Larsson
Astrid Karsikko
Britt Larsson
Inez Laingren
Anna-Stina Wallsargård

OÄNDLIGE
DEN
PUTSAS
MED

TRÖSTANDE
TYGBIT

Vinnare från förra numret
Roger Ljungberg, Morgongåva
Margareta Samuelsson, Vittinge
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grattis!

Ni får var sitt sig
nerat
exemplar av Ed
ward Bloms ko
kbok
Allting gott oc
h alldeles för
mycket.
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MESSIAS
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Kyrkans almanacka
Med 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 eller
www.facebook.com/vittingekyrka

April

13 11.00
		
		
		
17 15.00
17 19.00
18 15.00

Familjegudstjänst, Sångkraft 		
o barnkören medv, fika, äggletn, 		
däckbyte till förmån för faste-		20 11.00
kampanjen, Vittinge kyrka
		
Mässa med tårta, Rungården 23 10.00
Skärtorsdagsmässa, Vittinge k:a 27 11.00
Korsgudstjänst, sång av Sven 29 18.15

Maj			
6
7
7
11
14
14

12.00
10.00
14-15
11.00
18.15
19.00

Sopplunch, Kyrkans allrum
Gudstjänst, Rungården
Rullstolsdans, Kyrkans allrum
Mässa, Vittinge kyrka
Mässa, Kyrkans allrum
Kyrkofullmäktige, f.h

18
18
20
21
29

Erixon och Birgitta Hagman, 		
Vittinge kyrka
Påskgudstjänst, Kyrkokören 		
medv. Vittinge kyrka, kyrkkaffe
Gudstjänst, Rungården
Gudstjänst, Vittinge kyrka
Mässa, Kyrkans allrum

11.00 Gudstjänst, Vittinge kyrka
18.00 Musikcafé med Sångkraft, f.h.
18.15 Mässa, Kyrkans allrum
10.00 Gudstjänst, Rungården
11.00 Kyrkstigsvandring och 		
gudstjänst, Vittinge hembygdsgård

Juni

1 18.00 Psalmtoppen, Vittinge kyrka 25 19.00
5 18.15 Mässa, Kyrkans allrum
26 13.00
8 11.00 Mässa, Vittinge kyrka
26 19.00
11 10.00 Gudstjänst, Rungården
		
22 11.00 Gudstjänst med tårta, Rung. 28 10-17
22 18.00 Friluftsgudstjänst, Tenasjön
23-28 11-15 Våffelcafé, f.h.
28 18.00
23-27 12.00 Andakt, Vittinge kyrka
		
24 13.00 Barndag, f.h.
29 11.00
24 18.00 Djurgudstjänst, vid Vittinge kyrka 		

50-talsafton, f.h.
Medeltidsdag vid Vittinge kyrka
Medeltidskonsert med 		
Kyrkokören, Vittinge kyrka
Öppet hus i samband med 		
Morgongåva-dagen, Kyrkans allrum
Musik i helgsmål: Mattias 		
Risberg, Vittinge kyrka
Gudstjänst med Kyrkloppet, 		
Vittinge kyrka

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