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Kyrkoherden har ordet

Lev påskens budskap!
sprida hans kärlek på jorden genom att
förlåta dem som gjort orätt mot oss,
genom att ge av oss själva och ”offra
oss” för andra. Det gör vi t.ex. när vi ger
lite av vår tid till någon som är ensam
eller hjälper någon som har det svårt. Det
kan vara så enkelt som att skänka någon
ett leende eller ett vänligt ord.
Man kan säga att varje gång någon
gör något gott mot en medmänniska
uppstår Kristus på nytt. Tillsammans
kan vi göra det här till en minnesvärd
påsk präglad av kärlek och medmänsklighet, där Jesus uppstår inte bara en
gång, utan igen och igen och igen.
Men det behöver inte stanna där. Låt
påskens budskap följa dig året runt! För
livet är, precis som påskberättelsen, fyllt
av både smärta och glädje, men om vi
väljer att leva med Guds kärlek, kommer glädjen och livet att segra även där.
Guds frid och glad påsk!
Kyrkoherde Marcus Åstrand
Foto: Adriana Herbut

Påsken är en tid
fylld av både
smärta och glädje, död och liv.
Påskberättelsen
är dramatisk med
tvära vändningar:
Jesus blir sviken, plågad och dödad,
men vinner över döden när han återuppstår på tredje dagen.
Det är framför allt återuppståndelsen
vi firar under påsken. Det gör vi gärna
med hjälp av symboler för livet: kycklingen som tar sig ur ägget, knoppar
som brister ut till blad och blommor ...
Vi äter god mat och ger kanske varandra
påskägg fyllda med godis.
Allt det där är ju trevligt och fint på
alla vis, men kan vi även fira påsken på
ett djupare plan?
Jesus älskade oss så mycket att han
förlät oss alla våra synder och till och
med gav sitt liv för vår skull. Vi kan

Spirande grönska kan symbolisera Jesu uppståndelse.
Varje vår segrar livet över
döden!
Kyrkhälsning 1/15
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Ordföranden har ordet

Våren har kommit!
Nu finns ingen
återvändo. Vare
sig vi vill det eller
inte, är vintern
över och våren
är här. Våren på
kyrkogården innebär inte bara stillsamt planterande.
Grenar ska kapas, häckar klippas och
högt gräs trimmas. Att ge sig ut och
jobba framåt vårkanten tror jag är en
njutning för våra vaktmästare, trots de
ibland krävande arbetetsuppgifterna.
Under advent och jul fick vi ta del
av många fina evenemang i kyrkan. Vi
fick uppleva mycket musik och sång
från våra körer, barnkören, ungdomsgruppen och konfirmander, och dessutom två gästande körer: Sävsångarna
och Lunakören. Efter gudstjänsten på
första advent bjöd Lions på kyrkkaffe
med goda tårtor. Andra advent var det
Vittinge hembygdsförening som ordnade uppskattat kyrkkaffe.
Kyrkorådet har påbörjat en utbildning
för förtroendevalda, KOLL. Syftet är att
fördjupa kunnandet och inspirera till arbetet som förtroendevald i Svenska kyrkan.
Den 15/2-29/3 jobbar gruppen för
det internationella arbetet (SKIA) med
att samla in pengar till kampen mot
hungern i världen. Var med du också!
SKIA-gruppen har ni möjlighet att träffa
på söndagar i Vittinge kyrka i samband
med gudstjänsterna under fastan.
Nu är det bara dagar kvar till påsk.
Nu börjar alltsammans! En försmak av
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påsken fick vi redan den 15 februari,
fastlagssöndagen, som är den dag som
inleder fastan. Då bjöds det på semlor
efter gudstjänsten.
Det är märkligt att påsken i vårt
land har en så undanskymd plats i det
allmänna medvetandet. Påskhelgen ses
främst som en möjlighet till en sammanhängande ledighet, som man gärna
använder till en resa, t.ex. till fjällen. I
kyrkan är påsken årets största högtid.
I centrum för firandet står Jesu död på
korset och hans uppståndelse från de
döda. Passa på och ta med familjen, en
vän eller en granne och besök våra aktiviteter under påsken.
Gudrun "Gujje" Wängelin Lernskog,
kyrkorådsordf.

Påskdikt

Vårljust landskap med smältande snö,
gråa åkrar i sol och tö,
anande, väntande odlarens frö –
älvens frigjorda, vårstarka brus,
eldar i skymmande påsknattsljus,
högtid och andakt i åldrigt Guds hus –
helgdag och fred över hembygdens jord,
påskliljors sken över dukade bord,
väckande tankar och värmande ord –
allt som själar och hjärtan berör,
värt att minnas och tacka för.
Joel Rundt
i Juthbackas gästbok (1954)
Kyrkhälsning 1/15

Körer och musik

I en värld full av liv
Allt förenas här
Som en cirkel sluts
av kärlekskraft
Alla har en plats
Allting har en mening
Det är vår värld
En värld full av liv
Monica Forsberg
Vår värld här i
Vittinge kyrka är
full av liv! Varje
vecka kommer ca
70 körsångare till
kyrkan och sångövar, troget!
Många är tillfällena i vår då
församlingen har chans att få ta del
av den körmusik som övas in. T.ex.
kan du gå till kyrkan på påskdagen, då
Kyrkokören sjunger. Därefter rullar det
på med gudstjänster, allsång, musik
caféer m.m.
Alla tilldragelser med körer
in
blandade finns annonserade här i
Kyrkhälsning, i Västra Upplands flygblad, Sala Allehanda och UNT, så håll
utkik och var hjärtligt välkomna!
Inga-Britt Thalin, kyrkomusiker

Foto: Mats Carlsson

En kör-värld full av liv!

Den 22 februari förärades vi ett besök
av gitarristen Mats Bergström och
Uppsala Kammarsolister, som till
sammans framförde ett nyskrivet
konsertverk. Konserten, som var en
del av projektet Konsertkarusellen, var
ett samarbete med Musik i Uppland,
Heby kommun och Vittinge byalag.
Tycker du det är roligt att
sjunga? Vill du prova på att sjunga
i kör? Det finns tre körer i Vittinge
församling.
Du är hjärtligt välkommen att
besöka våra repetitionskvällar för
att känna efter om det kan vara
något för dig.
Vittinge kyrkokör övar i församlingshemmet torsdagar kl. 19-21.
Sångkraft övar tisdagar kl.
19-20.15, vanligtvis i Kyrkans allrum.
Barnkören, för barn upp till 10 år,
övar i Kyrkans allrum onsdagar kl.
18-19. Målsman anmäler!

Kyrkhälsning 1/15
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Smått och gott

Linedance - träning för både kropp och knopp
Här finns inga panelhönor, bara virrhönan Gerd som har svårt med höger
och vänster.
På söndagarna har man chans att svänga
sina ben, rättare sagt röra sig åt höger, åt
vänster, framåt, bakåt, klapp och kick.
Ledaren Caisa Jansson upprepar tålmodigt
instruktionerna: grape wine, groucho, kick
med flera, till musik av olika karaktär.
Det finns tvåväggs- och fyrväggsdans och
danserna har egna namn, t.ex. Sweet baby.
Linedance kommer från Amerika och
har sitt ursprung i 1800-talets folkdanser. Till Sverige kom den i början
av 1990-talet. Då fanns det endast ett
tiotal dansare i landet, men de blev

Söndagar t.o.m. 26 april kl.
16.30-18.00 i församlingshemmet eller Kyrkans allrum (se
hemsidan). Drop-in, 50 kr/gång.
snabbt fler. År 1997 fanns det ungefär
500 dansare och då startades en riks
organisation. Antalet dansare har nu
tiodubblats och ökar fortfarande stadigt.
Hjärnan får ett ordentligt gympapass
likaväl som kroppen, men trägen vinner
sägs det. Så jag ska på det igen på söndag i församlingshemmet Vittinge.
Det är roligt, kom och prova på du med!
Gerd Carlsson

Boka in vecka 26 redan nu! Då är det dags för årest Fest i Heby-vecka och
Vittinge församling har som vanligt fullt av aktiviteter för alla smaker!

Soppluncher
Soppa, smörgås, kaffe och kaka i trevlig gemenskap. Kommande datum: 14/4 och 12/5.
Tisdag kl. 12, församlingshemmet

Aktuellt på kyrkogården

Nu när solen återvänt och snön smält, är det bra om ni tar bort
lyktor från gravarna, för att underlätta arbetet på kyrkogården
och minska skaderisken.
Vi söker fortfarande gravrättsinnehavare till en del av grav
arna på kyrkogården. Om det sitter en grön skylt på en grav du
har ansvar för, önskar vi att du kontaktar oss.
Vaktmästarna
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SKIA

foto: magnus aronson/ikon

Kom med i kampen för att utrota hungern!

Självhjälpsgruppen gav kvinnorna i Robbit,
Självhjälpsgruppen
gav kvinnorna
Etiopien,
en möjlighet
att sparai Robbit,
pengarEtiopien,
tillsam-en
möjlighet
spara
ta små
lån och ge
mans,
ta att
små
lån pengar
och getillsammans,
sina barn mat.
Dela
sina barn
DelaHUNGER
med dig, SMS:a
HUNGER
till 50
72905
med
dig,mat.
SMS:a
till 72905
och ge
och ge 50
för attfler
starta
fler självhjälpsgrupper.
kronor
förkronor
att starta
självhjälpsgrupper.

SMS:aHUNGER
HUNGER
till 72905
ge 50 kr
SMS:a
till 72905
och geoch
50 kr
PG
0101
22-3
| BG 900-1223
PG9090
22-3
I BG 900-1223
Swisha
valfritt
belopp
till
9001223
Swisha valfritt belopp till 9001223
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Julkampanjen – så gick den

Under november och december samlade
vi in 9 970 kr till kampanjen Låt fler fylla
fem, med syftet att fler barn ska överleva
sina första levnadsår. Pengarna kom in via
bössinsamling, marknadsbord och lotteri.
På vårt bord på julmarknaden i Morgongåva, som Morgongåva byalag arrangerade, fanns det bl.a. hembakat och
juldekorationer till försäljning, samt lotteri och “gissa antalet ärtor i burken”.
Rätt antal ärtor var 613 st. Vi drog tre
vinnare som var närmast rätt antal.
Vi vill säga ett stort varmt TACK till
alla som har bidragit till att få in den stora insamlade summan.
SKIA-gruppen: Ann, Birgitta och Gerd
Kyrkhälsning 4/14
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Gå för livet!
Livsloppet är en tipspromenad som
arrangeras till förmån för fastekampanjen. Du köper ett startkort
för 50 kr, som går oavkortat till
kampanjen.
Sedan går du tipsrundan, antingen utomhus – om väder och
personlig rörelseförmåga tillåter –
eller i församlingshemmet.
Det finns frågor för både
vuxna och barn, så alla kan
delta. Livsloppet äger rum i
samband med kyrkkaffet efter familjegudstjänsten på palmsöndag
en den 29/3 kl. 11.
Välkomna!
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Barn & ungdom

På barn- och ungdomsfronten är det
som vanligt full fart. Vårterminen på
föräldracaféet har hittills bestått av
semmelbuffé, sång, musik, pyssel och
annat kul varje måndag och onsdag.
Snart blir det påskpyssel och vårutflykt till Hårsbäcksdalen. Det blir även
familjegudstjänster med korvgrillning,
äggletning och annat skoj. Se hemsidan
för aktuell information!
Delar av ungdomsgruppen har varit på
bibelstudier och ledarutbildning i Falun i
samband med skid-VM, en fantastiskt
rolig och spännande upplevelse för ungdomarna. Utbildningen anordandes av
KRIK, Kristen IdrottsKontakt, som även
stod för förra sommarens konfaläger.
Barnkören fortsätter att öva flitigt
varje onsdag i Kyrkans allrum. Kören
gjorde ett fint framträdande på ljusgudstjänsten i februari och står i skrivande
stund inför att sjunga i Järlåsa kyrka
tillsammans med Järlåsas barnkör.
Vi har planer på att starta en ny kör för
lite äldre barn, se rutan här intill!
Nu ser vi fram emot en vår med
mycket sol, lek och härlig gemenskap!
Erica Müller, barn- och ungdomsledare

Bild: Linnea Dunér

På gång i barn- och ungdomsverksamheten

Föräldracaféets deltagare har fikat färdigt och satt sig på golvet för att leka.
Är du ca 10-13 år och tycker
om att sjunga? Hör av dig!
Om intresset är tillräckligt stort
startar vi en kör!
(Obs! Formell anmälan måste
göras av målsman.)

Barnkören övar onsdagar 18.00-19.00 i Kyrkans allrum. Målsman anmäler!
Föräldracafé har vi måndagar och onsdagar kl. 9.00-12.00 i Kyrkans allrum,
onsdagar med sångstund.
Ungdomsgruppen träffas vanligtvis varannan vecka i Kyrkans allrum. Hör av
om du är intresserad av att vara med!
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Vad händer i kyrkan?

Gudstjänster i samband med påsken
palmsöndagen 29 mars

11.00 familjegudstjänst
Sångkraft och barnkören medverkar.
Kyrkkaffe, äggletning och Livsloppet
(tipsrunda till förmån för fastekampanjen, se s. 5 för mer info). Vittinge kyrka
och församlingshem.

skärtorsdagen 2 april

15.00 gudstjänst

Med avklädning av altaret. Vittinge kyrka.

långfredagen 3 april

15.00 korsgudstjänst
Vittinge kyrka.

påskdagen 5 april

11.00 gudstjänst
Kyrkokören medverkar. Vittinge kyrka.
Bild: Bartek Ambrozik

Vi bjuder på kaffe och tårta efter gudstjänsten. Rungården.

19.00 skärtorsdagsmässa

1/15
Kyrkhälsning 4/14
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Korsord

SUGGA MÖNSTRADE
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T.EX.
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Vinnare från förra numret

Gunilla Hjortvid, Vittinge
Margaretha Johansson, Robertsfors
Grattis! Ni får var sitt presentkort hos Morgongåva handelsträdgård.
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Konstruktör: Linnea Dunér

Bokstäverna i de gröna rutorna bildar ett lösenord, läst uppifrån och ner. Skicka lösen
ordet, ditt namn och din adress till oss via e-post eller vanlig post (adresser på s. 2), senast
den 28 april. Bland de rätta lösningarna drar vi två vinnare som får tre trisslotter var.

Foto: Monika Henkel

DÖPTA

Foto: Hasse Andersson

Leia Lilly Louisa Berggren
Elsa Maria Johansson
Leonardo Carl Gunnar Martin Boman

VIGDA

AVLIDNA
Elisabet Lundström
Gunborg Jansson
Nancy Berg
Doris Farneby
Majny Berggren
Leonardo Boman
Eivor Söderberg
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Foto: Svenska kyrkan, IKON

Sonny Niklasson och Jenny Östlund
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Kyrkans almanacka
Med reservation för ändringar och tryckfel! Se även predikoturen i UNT, Kyrkonytt i Västra
Upplandsbladet, Kalendern i Sala Allehanda, svenskakyrkan.se/vittinge och facebook.com/
vittingekyrka. f.h. = församlingshemmet vid Vittinge k:a, Kyrkans allrum = församlingssalen på Ramsjövägen i Morgongåva

Mars
22 11.00 Mässa. Kyrkokören sjunger		 25 10.00 Gudstjänst, Rungården
		
och gräddar våfflor, Vittinge 29 11.00 Familjegudstjänst, Vittinge k:a,
		
Sångkraft o barnkören medv.
		
k:a och f.h.

			
2 15.00
2 19.00
3 15.00
5 11.00
		
6 11.00

April

Gudstjänst, Rungården
Skärtorsdagsmässa, Vittinge k:a
Korsgudstjänst, Vittinge k:a
Påskgudstjänst, Vittinge k:a, 		
Kyrkokören medv.
Stiftsmässa, Uppsala domkyrka

8
8
14
19
22
26

10.00
19.00
12.00
11.00
10.00
11.00

Gudstjänst, Rungården
Taizémässa, Kyrkans allrum
Sopplunch, f.h.
Mässa, Vittinge k:a
Gudstjänst, Rungården
Gudstjänst, Vittinge k:a

Maj
3 18.00
		
6 10.00
6 19.00
12 12.00
14 9.00
		

Allsång på hörnet med Roger 		
Eriksson, andakt, f.h.
Gudstjänst, Rungården
Taizégudstjänst, Kyrkans allrum
Sopplunch, f.h.
Kyrkstigsvandring från 		
Knubbo till hembygdsgården

14 11.00
		
17 17.00
20 10.00
24 16.00
		
31 11.00

Gudstjänst vid Vittinge hembygdsgård, Norrsken sjunger
Vårvalscafé, f.h.
Gudstjänst, Rungården
Familjegtj, Vittinge k:a. 		
Barnkören medv, korvgrillning
Altarpicknick, Kyrkans allrum

Juni
3 10.00 Gudstjänst, Rungården
3 19.00 Mässa, Vittinge k:a
14 18.00 Allsång på hörnet, andakt, f.h.
21 15.00 Mässa, Rungården
21 18.00 Friluftsgudstjänst, Tenabadet
22-26 11-15 Våffelcafé, f.h.

22-26 12.00 Lunchandakt, Vittinge k:a
23 11-17 Barndag, f.h.
23 18.00 Djurgudstjänst, vid f.h.
25 19.00 50-talsafton, f.h.
27 11-19 Medeltidsdag, Vittinge k:a
28 11.00 Gudstjänst m Kyrkloppet, k:an
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