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Kyrkoherden har ordet

Kristen på vilka grunder?
Som präst möter
man ofta människor som är i
behov av hjälp
och stöd i vardagen. Det finns
ingen enkel mall
eller bild som kan täcka in alla hjälpsökande som kyrkan varje dag möter.
Det får vara så. Kanske kan man
till och med säga att det här är en av
Svenska kyrkans största utmaningar i
framtiden. Undersökningar visar gång på
gång att människor efterfrågar just det,
en kyrka som står på den vanliga människans sida när hen möter svårigheter.
Och visst kan vi alla hålla med om
det, att kyrkan måste stå på de svagas
sida? Men vi får inte blunda för det faktum att vi är en kristen kyrka och därför

måste hålla fram Kristus i allt som vi är
satta att göra. Om vi inte gör det blir det
ohållbart att fortsätta vara kyrka. Om
kyrkan väljer att gå den vägen att hålla
fram det medmänskliga och vikten av att
finnas till, att hjälpa sin nästa i vardagen
utan Kristus, då har vi själva valt att bli
ett sekulärt omsorgsbolag.
Visst kan kyrkan gå den vägen om hon
så vill. Men då är det vår plikt och skyldighet att visa på levande Gud i våra liv,
och minnas att det är därför vi är samlade
till att vara kyrka och församling och inget
annat. Utan levande Gud står vi oss slätt.
Nu när vi närmar oss advent och jul blir
vi påminda om levande Gud som kommer oss till mötes. Låt oss då finnas till
för varandra och bygga en hållbar framtid
med kyrkan i centrum.
Kyrkoherde Marcus Åstrand

Ur innehållet...
Röstdeltagarna kom
i en jämn ström på
valdagen. Sid. 6-7.

Kyrkans nya sal invigdes med en dignande
kakbuffé. Sid. 8.

Nya nattvardskärl
tillverkade av en f.d.
församlingsbo. Sid. 9.
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Trogna medlemmar
upp mär ksa mm ade s
på Kyrkokörens jubileumskonsert. Sid. 12.
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Ordföranden har ordet

Året som gått
Så här i december kan vi se
tillbaka på ett
händelserikt år.
Den torra och
soliga sommaren har gjort att
allt arbete har
gått så mycket
lättare – bortsett från vattningen förstås!
Kyrkokören har jubilerat med en fin
konsert (se s. 12). Personal har avtackats
och nya ansikten har dykt upp, alla mycket härliga personligheter. Våra ungdomar
fixade på egen hand Technomässan med
bravur, och Fest i Heby-veckan överträffade alla förväntningar.
I somras fick vi tillgång till gamla bibliotekslokalen under Rungården som invigts
och döpts till Kyrkans Allrum. Segrande
namnförslag var inlämnat av Siv Lindberg,
som belönades med en kryddkorg. Till
allrummet är många aktiviteter för alla
åldrar förlagda. Det är gudstjänster, Doras
och Gittans stickcafé, schackkvällar, barnoch ungdomsverksamhet från spädbarn till
tonår, med rytmik, gympa, massage, öppen
förskola, pyssel m.m. Läs mer om Kyrkans
allrum på s. 8-9.
Hösten har färgats av kyrkovalet.
Resultatet av valet har räknats ut av stiftet och skickats ut till de invalda ledamöterna. Det har medfört att det blir lite
omändringar bland de förtroendevalda.
Roligt att hälsa nya krafter välkomna!
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Rapport från valet hittar du på s. 6!
Stort tack till vår idérika personal för
allt arbete som ni med stor glädje utför
och kommer att utföra, för än är året
inte slut. Vi har hela december kvar med
advent, lucia och midnattsmässa, och de
stämningsfulla psalmer och sånger som
förknippas med den tiden.
Alla är välkomna till våra aktiviteter och till gudstjänsterna i vår vackra
kyrka. Till sist önskar jag alla församlingsbor och personal en verkligt god
jul och ett riktigt gott nytt år.
Birgitta Johansson, kyrkorådsordf.

Kyrkokörens jubileumskonsert var välbesökt.
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Vad händer i kyrkan?

Jul på föräldracafét
Måndagar 8.45-11.30 och
onsdagar 9.30-11.30 träffas
barnlediga föräldrar i Kyrkans
allrum för att fika och umgås.
Under december månad har vi
tema julpyssel.
Måndagmorgnar kommer
Korpen och har mammabarn-gympa som vanligt.
Onsdagar är det sångstund med
kyrkomusiker Inga-Britt Thalin.
Onsdagar v. 49-51 blir det
dessutom babyrytmik.
Grupper med babymassage
kommer starta regelbundet
under hela året.

För frågor om och anmälan till
aktiviteter inom barn och ungdom,
hör av dig till kansliet, 0224-620 37,
eller till erica.muller@svenskakyrkan.se.

Kom och lussa med oss!

Alla barn och ungdomar från
åk 1 och uppåt är välkomna
att vara med i vårt luciatåg.
Även om vi redan börjat öva
blir vi gärna fler! Kommande
övningar är 3/12 och 12/12, i
församlingshemmet kl. 16.3018. Vi bjuder på fika! Vi lussar
8/12 kl. 16 och 15/12 kl. 18.

Återkommande aktiviteter
Sångkraft
Kyrkokören
Stickcafé
Gubbdagis
Barn- och föräldracafé

Övar tisdagar 19.00 i församlingshemmet.
Övar torsdagar 19.00 i församlingshemmet.
Onsdagar jämna veckor 13.30 i Kyrkans allrum.
Fredagar jämna veckor 10-12 i förs.hemmet.
Mån 8.45-11.30 och ons 9.30-11.30 i Kyrkans allrum.

Ungdomsgrupp

Onsdagar udda veckor, 15.30-17.30.

Se hemsidan för aktuell information, www.svenskakyrkan.se/vittinge
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Kyrkovalet

Kyrkovalet 15 sep 2013
Årets kyrkoval genomfördes på bästa
sätt. Röstdeltagandet var lägre än
vid 2009 års kyrkoval, men så hade
Vittinge också bara en lista i år.
Kyrkovalet började den 2 september
med förtidsröstning både på Rungården
i Morgongåva och på kansliet vid kyrkan. I tio dagar fanns två röstmottagare på plats. Sammanlagt 27 personer
utnyttjade möjligheten att förtidsrösta,
dvs 21 färre än vid valet 2009.
Nyttan med Rungården som röstställe kan ifrågasättas. Ingen boende
och ingen personal röstade och endast
ett fåtal ortsbor utnyttjade möjligheten.
Varuhuset Karlsson eller utanför PerErics ICA-butik, där många passerar, är
troligen lämpligare platser.
Valsöndagen den 15 september kom
154 röstande som tillsammans med

förtidsröstarna gav en totalsumma på
181 röstande. Gujje Lernskog ledde
verksamheten med sin utvalda personal
och allt förflöt enastående bra. Den allmänna stämningen var glad och lättsam,
samtidigt som var och en skötte sin post
med hög säkerhet. Birgit Svensson bjöd
alla på kaffe med dopp och en pratstund.
De röstande kom i en jämn ström vilket innebar att valförrättarna hade full
sysselsättning utan att någon stressituation uppstod. Endast under eftermiddagen uppstod en stund med få röstande,
men under kvällspasset var det full fart
igen. Röstningen kunde avslutas bara ett
par minuter efter klockan 20.00, då hela
Sverige avbröt Kyrkovalet.
Den efterföljande rösträkningen gick
snabbare än någonsin. Det berodde dels
på att antalet rösträknare väl svarade

Några jämförelse över tiden
antal röstande
förtidsröster
röstande i vallokal
andel röstande:
röstberättigade:
socialdemokraterna
antal mandat
samlingslistan
antal mandat
underkända sedlar
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2005
180 personer
okänt
okänt

2009
217 personer
48 förtidsröster
169 personer

2013
181 personer
27 förtidsröster
154 personer

11,0 %

13,4 %

11,4 %

1 636 personer

1 615 personer

1 580 personer

35 röster (20,23 %)

56 röster (26,29%)

0%

okänt
138 röster (79,77 %)
okänt
7 valsedlar

4 mandat

deltog ej i valet
157 röster (73,71 %) 167 röster (92,2%)
11 mandat
15 mandat
4 valsedlar
6 valsedlar
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Kyrkovalet

mot behovet och att ordförande Gujje
Lernskog med sin stora rutin organiserade arbetet effektivt och smidigt. Efter
en timme var allt klart: resultatet var
rapporterat till stiftet och vallokalen
städad. Valförrättarna hade då varit i
tjänst från 08.00 på morgonen till några
minuter efter 21.00 på kvällen. Det är
nog svårt att genomföra ett val på ett
bättre sätt!
Det låga antalet röstande jämfört med
2009, har förmodligen samband med
att Socialdemokraterna inte deltog i
år. Det kan man förstå när man ser
Socialdemokraternas framgångar vid
valet till Kyrkomötet, respektive stiftsfullmäktige samt valet vid våra grannpastorat.
Kurt R Lindgren,
valnämndens ordförande

Nya kyrkofullmäktige
Utifrån antal personröster och
ett antal andra parametrar har
stiftet satt ihop följande lista till
ny kyrkofullmäktige i Vittinge.
Ny ordförande blir Hans Edholm,
vice Birgitta Johansson.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gudrun Wängelin Lernskog
Birgitta Johansson
Hans Edholm
Per Eide Svensson
Anna-Maria Johansson
Peter Ryholm
Gerd Carlsson
Magnus Svensson
Sieglinde Jansson
Johannes Risberg
Birgitta Eriksson
Christina Wölger
Anders Johansson
Katarina Björklund
Stig Engström

Ersättare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Madelen Gustafsson
Owe Stafrin
Ingmari Fogelberg
Erik Wilhelmsson
Maj Eriksson
Michael Wölger
Margareta Samuelsson
Sven-Olov Carlsson
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Kyrkans allrum

Nya lokalen är invigd
Morgongåvas gamla bibliotekslokal
har blivit församlingssal! Lokalen
invigdes den 6 september under festliga former.
Här var det inte tal om några sju
sorters kakor, utan de många besökarna
kunde välja och vraka bland ca 25 olika
sorters kakor, bullar, muffins och pajer.
Axjö-Olles svänggäng bjöd på medryckande musik. Lite allsång blev det också
under ledning av Inga-Britt Thalin.
Det kom in många fina och fyndiga
förslag på vad lokalen skulle heta. Till
slut kunde personalen enas om Siv
Lindbergs bidrag Kyrkans allrum. Så
många olika aktiviteter som vi ska ha i
salen, kändes det helt rätt!
Sedan dess har lokalen använts flitigt, framför allt inom barn- och ungdomsverksamheten, men också för
bl.a. stickcafé och gudstjänster. Den
finns även tillgänglig att hyra för t.ex.
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möten, fester och barnkalas. Hyran ligger på 500 kr (eller 100 kr för enbart
köket).
Församlingssalen ligger på Ramsjövägen 10 i Morgongåva i samma hus
som Rungården. I lokalen finns en stor sal
med bord, stolar, soffgrupp,
piano och leksaker, ett kök
och ett avskilt
mindre rum.
Köket har ett
bord och stolar
för ett mindre
antal personer.
Välkommen in!

Nya nattvardskärl
I och med att vi fått en ny gudstjänstlokal, har vi även införskaffat en ny uppsättning nattvardskärl.
Vi ville gärna ha kärl med lokal
anknytning och hittade den perfekta
tillverkaren i keramikern Maggie
Fredriksson, f.d. församlingsbo och
medlem i kyrkokören.
Kärlen hon drejat åt oss är en
kalk, en patén och en oblatask med
lock, som alltså kommer användas i
Kyrkans allrum.
Ta del av en intervju med Maggie
här intill!
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Nya nattvardskärl

"Nattvardsuppsättningar är roligast!"
Maggie Fredriksson är ansiktet
bakom
våra
nya nattvardskärl. Men vem
är hon?
Hur länge har
du hållit på med
keramik?
– Keramiken
har varit min syssla sedan 13 år tillbaka.
Vad tillverkar du helst?
– Nattvardsuppsättningar är faktiskt
det roligaste. Det ger näring åt min
kreativitet. Jag vet ju dessutom att de
används "framför ögonen" på kyrkobesökare, så många kan se dem. Jag har
drejat till ett tiotal församlingar.
Du är ursprungligen från Morgongåva, hur kom det sig att du flyttade?
– Jag började jobba på Sätra hälsobrunn 1972, bodde där i faggorna i nästan 30 år. Gick i olika konstskolor, bl.a.
Keramikskolan i Lidköping, och jobbade
på Seelig i Gåvan. Startade Maggies keramik vid Sala silvergruva och efter fem
kalla år i den lokalen träffade jag Christer
från Kalmar och flyttade ner till halvön
Skäggenäs, norr om Kalmar, 2004.
Mellan vilka år var du med i kyrkokören?
– Körlivet i Vittinge varade från 1973
och sex år framåt. Men jag började i
Vittinge barnkör.
Kyrkhälsning 4/13

Har du något särskilt minne från
kören eller församlingen i allmänhet?
– En av kontraktsdagarna på 70-talet
skulle alla körer ha en konsert i
Västerlövsta och Vittinge kyrkokör skulle få vara solister. Man hade en allmän
känsla av att Vittingekören inte var lika
"duktig" som andra. Vi framförde Locus
iste med en sådan bravur att hela kyrkan
knappt andades när vi var klara.
– Vi fick ett sånt jätteberöm och Vittinge
kyrkokör sattes på kartan. Allt berodde på
vår nye kantor, Ingemar Dahlén, då dryga
20 år, pojkspolingen från Uppsala, som
parallellt med kantorstjänsten studerade till
advokat. Han var en fantastisk körledare.
Linnea Dunér

9

Julen närmar sig!

Besök oss under advent och jul!
här finns något för alla!
söndag 1 december

11.00 adventsgudstjänst
Första advent är en av de dagar som
brukar samla flest människor till gudstjänst. Kanske är det den pampiga musiken och stämningen med tända ljus
lockar. På vår adventsgudstjänst är det
Kyrkokören som står för sången. Efteråt
bjuder Röda korset på kyrkkaffe.

lördag 7 december

18.00 musik i advent
Mer adventsmusik blir det kvällen före andra advent. Sångkraft och Lotta Harbom
bjuder på en stämningsfull konsert. När
musiken klingat ut i kyrkan förflyttar vi oss
till församlingshemmet för fika och samkväm med Vittinge hembygdsförening.

stilla, minnas Jesu födelse och sjunga
och lyssna till härliga julsånger. Både
Kyrkokören, Sångkraft och en solist
finns på plats för att förgylla julnatten. Vi
bjuder på glögg och pepparkakor.

torsdag 26 december

11.00 annandagsmässa
Skulle du missa julnattsgudstjänsten finns
det ändå en chans att uppleva vad julen
verkligen handlar om! På annandagen
firar vi mässa i Kyrkans allrum och bjuder
dessutom på kaffe och tårta.

tisdag 31 december

16.00 nyårsbön
En stilla andakt inför det nya året.

söndag 15 december

måndag 6 januari

18.00 luciagudstjänst

14.00 julfest för barn

Vad är väl advent utan lucia? Tredje
advent ger barn och unga i församlingen
ett klassiskt luciatåg. Alla årets dopbarn
är extra välkomna och får under
gudstjänsten var sitt par hemstickade
raggsockor. Kaffe serveras i kyrkan.

En av julens höjdpunkter för alla barn!
Vittinge byalag arrangerar tillsammans
med kyrkan en hejdundrans julfest med
lek och musik.

tisdag 24 december

23.00 julnattsgudstjänst
Enligt traditionen föddes Jesus på natten
mellan den 24 och 25 december. Vad kan
då passa bättre än att avsluta julaftonen
med en vacker gudstjänst där vi kan bli
10

söndag 12 januari

18.00 julutsjungning
Vi kan inte bara låta julen smyga undan
i en vrå och gömma sig. Nej, den ska
sjungas ut med starka röster! Kyrkokören
har tagit på sig den uppgiften. Du kan
också hjälpa till om du kommer till
musikandakten på tjugondagsafton.
Kyrkhälsning 4/13

Julen närmar sig!

Så kommer Vittinges julgran på plats
Varje år sedan jag började jobba här har vi veckan innan
advent ringt ett samtal. Lars med gran står det i telefonboken. Egentligen heter han Lars Paulsson och bor i Mälby.
Vi möts på hans gård där vi åker traktor och kärra upp
till kyrkans skog. Där tittar vi runt och funderar över vilken
gran som skulle se ståtligast ut på kyrkbacken. Lars är jordbrukare och gammal kyrkvärd och har långt innan jag började jobba här hjälpt till med att hämta julgranen till kyrkan.
Han tycker det är en trevlig tradition vi har och det
tycker vi kyrkvaktmästare också. När vi hittat den finaste granen får Lars fälla
den. Vi släpar ut den ur skogen och baxar upp den på kärran. Sedan skumpar vi
hemåt för att placera den på kyrkbacken. Som Lars minns det har det stått en gran
på kyrkbacken sedan slutet av 50-talet.
Emelie Bergek
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Körinfo
1923-2013

90

Kyrkokören 90 år!

Det var en pigg 90-åring som söndagen
den 27/10 firade sitt jubileum med konsert och efterföljande middag. Under konserten delades förtjänsttecken ut till trogna körmedlemmar:
10-årsnålar, 20-årsmedaljer, 30-årsplaketter och ett specialdesignat diplom till Sven Erixon för hans otroliga 65 år
som körsångare. Förra kantorn Christina Warell avtackades
med blommor och presentkort på kurser i babyrytmik.
Inte mindre än fem tidigare körledare fanns på plats för
att lyssna på konserten eller, som Ingemar Dahlén, rent
av sjunga och spela ihop med sin gamla kör. De var även
inbjudna till middagen, som avnjöts i församlingshemmet
ihop med ytterligare sång och tal.
år

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

Söndagen den 10/11 bjöd kören Sångkraft
på läsarsånger i kyrkan. Dagen till ära fick vi
hjälp av Bobos Trio, bestående av Bobo, Marit
och Erik från Rasbo. Tillsammans sjöng vi bl.a.
Pärleporten, Ovan där och Barnatro så att kyrktaket nästan lyftes.
Efteråt bjöds det på kaffe med dopp.
Körledaren Inga-Britt Thalin vädjade om en frivillig slant från åhörarna till den hårt drabbade
ön Filippinerna. Det blev en söndagskväll där alla
nog gick hem med ett leende på läpparna.
A. Larsson
Kyrkhälsning 4/13
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Smått & gott

Minneslund och askgravlund

Vi vill påminna om att det är församlingen som ansvarar för
vården av minneslund och askgravlund samt all plantering
på dessa platser. Besökare får gärna bidra till smyckningen
med snittblommor och ljus som ställs på grusbädden eller i
ljusbäraren ovanför respektive mur (ej direkt på muren!). Det
är inte tillåtet att placera lyktor, krukväxter eller gravrosetter
i minnes- eller askgravlunden.

Sopplunch
3 dec kl. 12

i församlingshemmet

n
Välkomme
Einar!
Den 7 oktober blev
vår kanslist Emma
Johansson mamma till
den här lilla sötnosen.
Einar ska han heta och
enligt mamma trivs han
redan i kyrkans lokaler.

Soppa, kaffe och kaka avnjuts
i trevlig gemenskap. "Ingeband" underhåller!
Vårens datum: 28/1*, 4/2, 4/3,
18/3*, 1/4, 6/5*.
* i Kyrkans allrum

Hjärtstartare

Nu finns hjälpen alltid nära! Församlingen har
investerat i en hjärtstartare/defibrillator. I samband med inköpet passade personalen även
på att uppdatera sina kunskaper i hjärt- och
lungräddning.
Men det är inte nödvändigt med särskild
utbildning för att använda hjärtstartaren. Den
förklarar steg för steg vad du ska göra. Så tveka
inte att hämta den innanför församlingshemmets entré ifall olyckan skulle vara framme!
4/13
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Kanslist Linnea Dunér utför hjärtmassage
på den livlösa patienten, medan kyrkoherde
Marcus Åstrand sköter defibrillatorn.
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Korsord
Bokstäverna i de gröna rutorna bildar ett lösenord. Skicka lösenordet, ditt namn och din
adress till oss via e-post eller vanlig post (adresser på s. 2), senast den 1 mars. Bland de
rätta lösningarna drar vi två vinnare som får var sitt signerat exemplar av näringslivshistorikern och medieprofilen Edward Bloms nya kokbok Allting gott och alldeles för mycket.
2013
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Vinnare från förra numret
Ingvar Johansson, Heby
Anders Eriksson, Vittinge
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Foto: Svenska kyrkan, IKON

DÖPTA

Foto: Hasse Andersson

Amaltea Berglund
Milne Edman
Eddie Nivala
Linus Günther
Edward Boman

VIGDA

Foto: Svenska kyrkan, IKON

Dan Röcklinger och Ida Svenserud
Nicklas Nyman och Irene Rånge

AVLIDNA

Allan Öhman
Britt Gustafsson
Stig Ejdersund
Monika Andersson
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15

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

December

1 11.00
		
		
3 12.00
4 13.00
6 17-22
		
7 18.00
		
		
11 13.30

Adventsgudstjänst,
		
Kyrkokören medverkar, Röda 13 10-12
korset bjuder på kyrkkaffe. 15 18.00
Sopplunch med "Inge-band" 		
Gudstjänst, K.a.
		
LAN-kväll för barn t.o.m.
18 13.00
åk 6. Målsman anmäler!
24 23.00
Musik i advent, Sångkraft & 				
solist medv. Samkväm och fika 				
med hembygdsföreningen.
26 11.00
Avslutning stickcafé, K.a. 		31 16.00

Januari			

6
7
12
14
15

14.00
09-11
18.00
09-11
13.00

Julfest för barn.
HLR-kurs för föräldrar, K.a.
Julutsjungning med andakt.
HLR-kurs för föräldrar, K.a.
Gudstjänst, K.a.

Februari

2 11.00 Familjegudstjänst.
4 12.00 Sopplunch, f.h.
12 13.00 Gudstjänst, K.a.

Mars

2
4
12
16

08-14
12.00
13.00
11.00

Vasaloppsgudstjänst.
Sopplunch, f.h.
Gudstjänst, K.a.
Mässa.

19
26
28
29

11.00
11.00
12.00
13.00

Kontraktsprosten håller andakt.
Avslutning gubbdagis.
Luciagudstjänst med luciatåg,
kyrkkaffe, utdelning av sockor
till de som döpts under året.
Mässa, K.a.
Julnattsgudstjänst, körerna och
solist medverkar. Glögg och
pepparkakor.
Mässa, kaffe och tårta, K.a.
Nyårsbön.

Mässa.
Gudstjänst.
Sopplunch, K.a.
Gudstjänst, K.a.

16 11.00 Mässa.
23 11.00 Gudstjänst.
26 13.00 Gudstjänst, K.a.

18
23
26
30

12.00
11.00
13.00
11.00

Sopplunch, K.a.
Gudstjänst.
Gudstjänst, K.a.
Mässa.

f.h. = församlingshemmet K.a. = Kyrkans allrum
Alla gudstjänster hålls av Marcus Åstrand om inte annat anges.
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