Vittinge Församlingsblad. nummer 2 2014. årgång 43.

snart är det dags för

Fest i Heby!
ta del av vårt

välfyllda program!

Våra körer

på resa i tid & rum

församlingen blir

klimatsmart
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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: tis & tors kl. 9-12
bankgiro: 760-5264
vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vittinge

Aktiv vår i kyrkan
Det är många
saker under den
gångna våren som
församlingen arbetat med och för.
Jag kan nämna
gravvårdsinventering, arbete med trädvårdsplanen,
funderingar över hur vi skall tänka
och handla när det gäller att driva förskola samt förberedelser inför Fest i
Heby-veckan, kyrkokörens stundande
Gotlandsresa och lägerresan med konfirmanderna, som i år går till Öckerö
utanför Göteborg.
Det här är ett litet axplock av vad
som varit på gång under våren. Som ni
säkert förstår så finns det mycket mer
att berätta om.

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

Träffa vår sommarpräst!

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

Vittinge kyrkliga minnesfond
pg. 66 98 72-4
Sänd gärna en gåva till minne
av någons dop, konfirmation,
vigsel eller begravning.

Hyra lokal?
Församlingshemmet, Dorarummet
eller Kyrkans allrum i Morgongåva.
Boka på 0224-620 37 eller
vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se

En del av vår
verksamhet
sker i samarbete med

Utges av: Vittinge församling, www.svenskakyrkan.se/vittinge
Ansvarig utgivare: Marcus Åstrand
Sättning, layout och tryck: Hallvigs Reklam AB
Upplaga 1400 ex
Eftertryck tillåtet med angivande av källan
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Vittinge församling är en i allra högsta grad levande församling och all
denna aktivitet och livskraft är möjlig
tack vare våra fantastiska förtroendevalda, alla frivilliga och sist men inte
minst arbetslaget som oförtrutet arbetar
på för att synliggöra kyrkan i samhället.
Jag vill på det här sättet tala om
att Vittinge och Morgongåva är underbara platser att få verka och leva i som
anställd av kyrkan.
Om du mot förmodan inte redan har
upptäckt kyrkans liv, är du välkommen
att under sommarens alla tillfällen besöka, delta i och dela en välsignad stund i
kyrkans gemenskap.
Med önskan om en skön sommar!
Kyrkoherde Marcus Åstrand
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Den 16 juni t.o.m.
den 31 juli kommer
Eskil Selander
att vikariera för
Marcus som församlingens präst.
Vi bad honom
om en kortfattad presentation, så att ni
vet vem ni kommer att få möta under
ett flertal av sommarens gudstjänster,
andakter och andra aktiviteter:
"Jag heter Eskil Selander och vikarierar i sommar som kyrkoherde i Vittinge.
Kyrkhälsning 2/14

Jag har två barn: Andrea och
Sebastian. Präst har jag varit i tretton år.
Jag tycker mycket om sport, så låt
oss njuta av fotbolls-VM i sommar! Jag
tycker också om att spela gitarr och att
sjunga.
Hoppas vi ses i sommar i samtal om
det goda i livet men också om det som
kan vara svårt i livet.
Varma hälsningar,
Eskil Selander"
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Körinfo

Ordföranden har ordet

Våra körer på resor i tid och rum

Engagemang på flera håll
Sommaren nalkas som en motor i församlingens biståndsoch samtidigt bör- arbete utomlands genom att bevaka, plajar projektet med nera och utveckla detta. Alla som aktivt vill
gravvårdsinvente- stödja detta är välkomna att delta.
ring att nå sitt slut.
Eftersom vårens arbete går mot sitt
En somrig maj- slut och en välförtjänt semester väntar,
dag träffades en önskar jag alla en skön och avkopplande
grupp människor på kyrkogården för sommar. Men kyrkans duktiga personal
att se över det sista. På plats var bl.a. fortsätter jobba hårt inför Fest i Heby,
Sven Erixon, Dora Wallinder, Barbro då kyrkan har aktiviteter nästan varje
Haulin, Ulrika Sahlsten (antikvarie på dag. Ta del av utbudet på nästa uppslag!
Upplandsmuseet) och Cecilia Wannfors
Väl mött i höst med nya krafter!
(sakkunnig i byggnadsfrågor vid stiftet).
Gudrun "Gujje" Wängelin Lernskog,
Vittinge kyrkogård har
en lång historia. Under
”Hela världen är
åren har den formats till
en rad underverk,
en värdefull kulturmiljö.
men
vi är så vana
Därför är det viktigt att på
vid dem att vi
bästa sätt vårda och bevara
kallar dem
den inför framtiden. För att
vardag."
göra detta krävs ett samspel
mellan församlingen och
H. C. Andersen
kulturmiljövårdens aktörer.
Den rapport som snart är
färdig kommer att fungera
som underlag både för förKyrkokören sjunger medeltid
samlingens fortsatta skötsel
Kyrkokören repeterar för fullt inför sin medeltidskonav begravningsplatsen och
sert, som den ger under namnet Cantores Witingiensis.
för länsstyrelsens hantering
Repertoaren består av såväl kyrkliga som profana
verk från medeltid och renässans, alltifrån glada kärav tillståndsärenden rörande
lekssånger till pampiga Mariahymner.
kyrkogården.
I augusti reser kören till Gotland och Medeltidsveckan
Full fart har det blivit i
där konserten ska framföras i en av Visbys ruiner samt i
gruppen för Svenska kyren kyrka på Östergarn. Konserten ges även under medelkans internationella arbete
tidsdagen den 26/6 i Vittinge kyrka (se s. 7).
(SKIA), vilket är väldigt
Linnea Dunér, körmedlem
roligt. Gruppen fungerar
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De som
bevistade
Sångkrafts
musikcafé
fick höra
låtar från
tio decennier.

Söndag den 18 maj avslutade Sångkraft
vårterminen med ett musikcafé, kallat
Sånger från tio decennier.
Kören framförde sångerna på ett strålande sätt, alltifrån Swing it magistern
till Öppna landskap. Publiken, som var
månghövdad, bjöds på kaffe och kakbuffé i pausen. Det är fantastiskt roligt
att få vara en del av Sångkraft en sådan
här kväll. Tack till er i publiken och
stort tack till medlemmarna i kören.
Nu önskar jag alla en god sommar,
men glöm inte medeltidskonserten med
Vittinge kyrkokör den 26/6! Väl mött då!
Inga-Britt Thalin, kyrkomusiker

Sångarhelg i Högbo
I början av maj hade Sångkraft en
"sångarhelg" uppe i det vackra Högbo. Körmedlemmarna anlände lördag
förmiddag och installerade sig på de
fina rummen. Inga-Britt tog plats vid
pianot och sedan sjöngs det hela eftermiddagen.
Efter en god middag berättade
pensionatsägaren Lennart Bertilsson
om Högbopensionatets historia. Sång
och lektävlingar förnöjde lördagskvällen.
På söndagen åkte kören till Björksätra kyrka och sjöng tre sånger under gudstjänsten. En härlig sångarhelg
är över.

Anita Larsson, körmedlem

Sångkraft
bjöd
på kakbuffé med
mycket att
välja på.
Kyrkhälsning 2/14
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Fest i Heby

Fest i Heby
Precis som förra året satsar vi stort på Fest i Heby. En del är favoriter i
repris, t.ex vår uppskattade 50-talsafton och en fullspäckad barndag.

Friluftsgudstjänst

Hur låter en kyrka?

Vi håller en gemytlig friluftsgudstjänst vid Tenabadet med sång, musik och korvgrillning. Eskil Selander
är vikarierande präst.

Mattias Risberg uruppför sin svit Bells &
Pipes, som kan beskrivas som en konsertmeditation med improvisation till inspelade
toner och ljud från kyrkor i Mellansverige.

Sön 22/6 kl. 18

Lör 28/6 kl. 18

Medeltiden
i Vittinge
Var med när forna tider kommer till liv
vid vår vackra medeltida kyrka!
Vi arrangerar en medeltidsdag full av aktiviteter, bl.a marknad, riddarspel, föredrag,
ponnyridning, andakt, guidning i kyrkan och
medeltida balladdans.

50-talsafton

Efter förra årets succé är det dags igen!
Nostalgiafton med 50-talsmusik, tidsenlig
klädsel och fika som förr. Kom och visa upp
din bil! I och vid Vittinge församlingshem.

Som avslutning kl. 19 ger Cantores Witingiensis (Vittinge kyrkokör) en pampig
medeltidskonsert i kyrkan.

Ons 25/6 kl. 19-21

Tors 26/6 kl. 12-20

Föreläsning med George Scott
Den världskända boxaren kommer till
Kyrkans allrum och delar med sig av sin
erfarenhet från idrottskarriären och livet
i stort. Han berättar även om sin nyutkomna bok Obesegrad. Inträde 100 kr.

Barnens dag med massor av aktiviteter
vid kyrkan, bl.a. femkamp, barngudstjänst,
ponnyridning och leksaksloppis. Dagen
avslutas med en djurgudstjänst kl. 18 dit
både två- och fyrbenta är välkomna.

Tis 24/6 kl. 13-17

Lör 28/6 kl. 10-17

En dag för barn och djur

Se även: www.medeltiden-i-vittinge.se
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Biljetter till riddarspelet köper
du bäst i förväg, senast den
15 juni. De kostar då 120 kr för
vuxna, 60 kr för barn (6-15 år)
och 300 kr för en familj. Barn
t.o.m. 5 år går gratis.
Biljetter kan även köpas på plats,
men är då dyrare. Med för få
förköpta biljetter tvingas vi ställa
in riddarspelet. Du som köpt biljett
får i så fall pengarna tillbaka.
Kontakta kansliet för bokning!

Kyrkloppet

Morgongåvadagen
Morgongåvadagen
är ett samarrangemang av och
med föreningar
och organisationer
på orten. Vi håller
Kyrkans allrum
öppet för barnfamiljer. Bl.a. gästas vi
av en ansiktsmålare
och av trollkarlen
Michael Ramsell.
Andakt kl. 14.

Fre 27/6 kl. 19 (med reservation för ändring)

6

Annat är nytt, så som medeltidsdagen och föreläsningen med boxningsstjärnan
George Scott. Vi har något för alla! Varmt välkommen till våra evenemang!

Efter gudstjänsten kl. 11 är det dags för årets upplaga av Kyrkloppet! Gå, lunka, jogga eller spring kyrkan runt! Välj bland distanserna 400 m, 2 km, 6 km och 10 km. Utöver själva loppen blir det
fika och korvgrillning. Frivillig startavgit som går till ungdomsgården Minken.

Sön 29/6 kl. 11

Våffelcafé

Lunchandakter

Försäljning av våfflor i församlingshemmet.

Varje dag vid lunchtid samlas vi
i kyrkan till en enkel andakt. Präst
är vikarierande Eskil Selander.

Mån 23/6 - fre
27/6 kl. 11-15
Lör 28/6 kl. 11-17
Kyrkhälsning 2/14

Mån 23/6 - fre 27/6
kl. 12
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Vad händer i kyrkan?

Vad händer i kyrkan?

Tack Anita!

Kontraktsprost

Anita Fransson brukar hjälpa till vid
gudstjänsterna på Rungården och i
Kyrkans allrum. Nu har hon broderat
en tavla föreställande Vittinge kyrka,
som hon skänkt till församlingen. Vi
vill passa på att tacka henne både för
gåvan och för hennes engagemang.
Broderiet finns på församlingskansliet för den som vill ta sig en
närmare titt!

Böcker till barn vid dop och begravning
Framöver kommer de barn som döps i Vittinge kyrka att få en
barnbibel (De yngstas bibel) som gåva av församlingen.
För syskon till dopbarnet finns den lilla boken Sanna &
farmor är på dop. Berättelsen tar upp frågor som varför man
döps och varför prästen häller vatten på dopbarnets huvud.
På samma sätt finns Sanna & farmor är på begravning, som
kan vara en hjälp till att förklara några av de frågor som ett barn
kan ha inför och efter det sista avskedet av någon närstående.

En eloge till SKIA-gruppen
Församlingens grupp för internationellt arbete (Gerd Carlsson, Ann
Zander, Birgitta Eriksson och Marcus
Åstrand) satsade stort i årets fastekampanj. Genom bl.a. lotterier, kollekter, bössor och en däckbytardag fick församlingen ihop 9 706 kr
till kyrkans arbete med att "utrota
hungern". Gruppens viktiga arbete
är dock inte slut i och med det, utan
fortsätter under bl.a. Fest i Heby.
8

Kyrkhälsning 2/14
2/13

Lars-Ove Sjöstedt
in memoriam

Lars-Ove
Sjöstedt ,
kontraktsprost i Västra
Upplands
kontrakt och
kyrkoherde
i Balingsta
pastorat,
avled hastigt i början av april.
Han blev 53 år gammal och
efterlämnar makan Cecilia, barnen Samuel, David, Hanna och
Maria samt föräldrar.
Med positiv livssyn och stort
engagemang utvecklade LarsOve arbetet i kontraktet. De kontraktskonvent han arrangerade
för präster och annan personal
inom kyrkan var alltid mycket
uppskattade.
Utöver sina uppgifter som kyrkoherde och prost var Lars-Ove
vice ordförande i stiftets råd för
internationell mission och diakoni
och var dessutom en engagerad
musiker.
Församlingsbor i hela kontraktet såväl som hans prästkollegor
minns hans inkännande, enkla och
glada framtoning.

Vikarierande prost

Till vikarierande kontraktsprost fr.o.m. den 1 augusti har
biskop Ragnar Persenius utnämnt
Christina Engqvist, kyrkoherde i
Vattholma pastorat.
2/14
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Klimatarbete
Under hösten kommer vi i Vittinge att
satsa på att bli en klimatsmart församling.
Klimatarbetet kommer att ske i samarbete
med Järfälla församling, som är föregångare
när det gäller ett miljövänligt arbetssätt.

Klimatbön
Gud, du har gett oss uppdraget
att bruka och förvalta din skapelse. Tack för att våra liv är delar av
den skapelses storhet. Hjälp oss
att med ansvar dela dina gåvor.
Genom Jesus Kristus har din nåd
och närhet blivit synlig. Öppna
våra öron så att vi hör ropen från
dem som drabbas av klimatförändringarna. Väck oss till solidaritet med kommande generationer.
Du sänder din ande och skapar liv. Du gör jorden ständigt
ny. Inspirera oss att vara goda
exempel. Befria oss från girighet och kortsiktighet. Hjälp oss
att ta vara på de människor och
de möjligheter som du sänder i vår väg för livets skull.
Amen
Anders Wejryd,
ärkebiskop, Svenska kyrkan
Antje Jackelén,
ärkebiskop electa
9

Korsord

Vad händer i kyrkan?

Bokstäverna i de gröna 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 31 juli. Bland de rätta lösningarna drar vi två vinnare som får ....

SLUTSTATION
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PRIS
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GOTLÄNDSK
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MAN
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LÄGGER RESER
SKYTT INDISK
TURIST
TILL?
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OLAGLIG
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DRAG
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I NÖD
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FARTYG
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TVÅ
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ÄR VÄL FEMININT
KORT
BARNAKIND SMILADE
FÖRR
SLÅS I

EJ

Vinnare från förra numret
Sten Eriksson, Morgongåva
Margaretha Johansson, Robertsfors
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GUDOM

BRORSLOTT?

EN AV
FYRA PÅ
ÅKERN
DEN
UTFÖR
KERAMIKERN
SIST

ATENBO

DRAGET

GAMMAT

Sommaren är här med ljusa kvällar och nätter. Vi behöver inte längre lysa upp kyrkogården med ljus och lyktor.
Lyktorna kan däremot försvåra skötseln av kyrkogården. De lyktor som fortfarande står kvar kring gravarna
kommer därför att tas bort. De kan återfås vid vaktmästeriet.
Vaktmästarna

PROMOMEN

Foto: Svenska kyrkan, IKON

2014

Gravlyktorna tas bort

TIDSPERIODER

© L.D

grattis!

Ni får var sitt ex
emplar
av Seriebibeln
!
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DÖPTA

Alexander Mäkinen
Emilia Ström
Svea Jakobsson
Freja Jakobsson
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Foto: Svenska kyrkan, IKON

BESITTER
BONDE

Föräldracaféet är slut för terminen. Barnkören övar
sista gången 18/6 för att sedan medverka i djurgudstjänsten den 24/6. Även ungdomsgruppen har
sommaruppehåll. Vecka 35 drar barngrupperna i
gång igen. Mer info kommer när det närmar sig.
Lördagen den 23 augusti konfirmeras årets konfirmandgrupp. Välkomna att dela deras stora dag!
Erica Müller, barn- och ungdomsassistent

Konstruktör: Linnea Dunér

OASER
PÅ
FÖR
VINGARS STADSPLATS
BARN

TITTA
MOT
SOLEN

Barn och ungdom

AVLIDNA

Paul Nyman
Barbro Andersson
Alvar Klinga
Andreas Widjeskog
Elsy Wickström
Kerstin Jansson
Gunny Jansson
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Kyrkans almanacka
Med reservation för ändringar! Se även predikoturer i UNT, Kyrkonytt i Västra Upplandsbladet,
Kalendern i Sala Allehanda, svenskakyrkan.se/vittinge eller facebook.com/vittingekyrka

Juni
1 18.00 Psalmkväll. Runsträngarna
		
medv. Vittinge kyrka
5 18.15 Mässa, Kyrkans allrum
7 16.00 Familjegudstjänst, Vittinge kyrka
11 13.00 Gudstjänst, Rungården
22 11.00 Gudstjänst m. tårta, Rungården
22 18.00 Friluftsgudstjänst, Tenasjön
23-28 11-15 Våffelcafé, f.h.
23-27 12.00 Andakt, Vittinge kyrka
24 13-17 Barndag, f.h.
24 18.00 Djurgudstjänst vid Vittinge k:a
25 19.00 50-talsafton, f.h.
26 12-20 Medeltidsdag vid Vittinge kyrka

Riddarspel vid Vittinge kyrka.		
(Förköp biljetter för lägre pris!)
Medeltidskonsert med 		
Kyrkokören, Vittinge kyrka
Föreläsning m. George Scott, 		
Kyrkans allrum
Öppet hus under Morgongåvadagen, Kyrkans allrum
Musik i helgsmål: Mattias 		
Risberg (uruppförande!),
Vittinge kyrka
Gudstjänst med Kyrkloppet, 		
Vittinge kyrka

Juli

			
5 18.00
		
12 18.00
		

26 17.30
		
26 19.00
		
27 19.00
		
28 10-17
		
28 18.00
		
		
29 11.00
		

Musik i helgsmål: Hanna och
Sebastian
Musik i helgsmål: Inga-Britt
Thalin och Thomas Olofsson

19 18.00
		
20 11.00
26 18.00

Musik i helgsmål: Patrik
Ahlberg och Staffan Sjögren
Mässa, Vittinge kyrka
Musik i helgsmål: Eskil Selander

Augusti
3 11.00
		
6 18.00
16 18.00
		

Friluftsgudstjänst i Holm,
medtag kaffekorg!
Friluftsgudstjänst
Musik i helgsmål: Trio con
Tanto

23 11.00
23 18.00
		
30 18.00
		

Konfirmationsgudstjänst
Musik i helgsmål: Åsa Olsson
och Inga-Britt Thalin
Musik i helgsmål: Axplock och
Double Sisters

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