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Kyrkoherden har ordet

Hösten är här!
Nu närmar sig hösten och en ny termin stundar. Det
innebär att församlingens grupper startar: körer, ungdomsgrupp och barnverksamhet. Gubbdagiset
och stickcafét ligger i startgropen. Flera av
dem kommer framöver husera i vår nya
lokal i Morgongåva, det f.d. biblioteket.
Konfirmandgruppen förbereds med nya
krafter då Erica Müller är tillbaka för att
arbeta med barn och ungdom.
Den senaste tiden har jag funderat
mycket på kyrkans sätt att kommunicera
evangeliet, det glada budskapet. Jag minns
med värme bibelmötena hemma hos Erik
Wallgren och hans fru i Uppsala. Där fick
vi prova den kända Västeråsmetoden,
i vilken man använder begreppen ljus,
pil och frågetecken. När Västeråsmetoden
kom var den banbrytande, då den förutsätter ett aktivt deltagande av alla i gruppen.

Än i dag behövs det nya metoder om kyrkan skall kunna nå ut. I Vittinge försöker
vi ligga i framkant när det gäller tilltalet,
men inte utan eftertanke. Erik Wallgrens
fantastiska sätt att hålla studierna nära oss
deltagare var verkligen inspirerande. Och
hans berättelser om blivande biskopar han
haft som vänner och elever visade på ett
stort hjärta.
Du som när en personlig längtan efter
förkovring i texterna kan börja med att
läsa Josua 1:8. Kanske kommer du att
använda dig av ljuset, pilen och frågetecknet när du fortsättningsvis läser bibeln?
Till sist vill jag tacka alla inblandade –
frivilliga och anställda – för ett fantastiskt
arbete under Fest i Heby-veckan. Jag
känner mig lyckligt lottad som får vara en
liten del av något så himmelskt bra.
Glöm nu inte bort att besöka församlingen under den kommande terminen.
Gud välsigne dig!
Kyrkoherde Marcus Åstrand

Hej alla!
Jag vill passa på att tacka alla församlingsbor för den fina uppslutningen under sommarens alla aktiviteter. Stort tack!
Efter denna sköna sommar har vi en ny
termin och nya utmaningar framför oss.
Sångkraft samlas tisdag 27 augusti kl.
18.00. Alltså ny övningsdag och ny tid.
En kväll med läsarsånger är planerad.
Kyrkokören startar 29 augusti kl. 19.00
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och rivstartar med konsert med gästdirigenter från dirigentkursen som hålls i
Morgongåva. Konserten är 8 september
kl. 16.00. Dessutom fyller Kyrkokören
90 år, vilket vi firar med en konsert 27
oktober kl. 16.00.
Alla "gamla" och även nya medlemmar önskas varmt välkomna!
Kyrkomusiker Inga-Britt Thalin
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Ordföranden har ordet

Fullspäckad sommar
Det har varit en innehållsrik sommar. Särskilt tänker jag på Fest i Hebyveckan. Vår personal gjorde den till
en verklig höjdarvecka. Tänk att få så
många människor i alla åldrar och intresseområden till vår verksamhet och kyrka.
Hundratals besökare kom till oss under
festveckan. De kom med barnvagn, till
fots, cyklande både med och utan motor,
ridande och med bilar av varierande
ålder. Någon drakflygare såg vi inte till
– kanske det blir till kyrkloppet nästa
år? Stort tack till personalen som ordnat
allt detta! Ni har verkligen ingen brist på
idéer och initiativ. Vad kommer härnäst?
Under sommaren har vi också flyttat
ut från församlingssalen i Morgongåva
som vi disponerat i flera decennier.
Framöver kommer verksamheten i stället att äga rum i den f.d. bibliotekslokalen invid Rungården.
I år har vädret inte satt några käppar i
hjulen för vaktmästarna. De har kunnat
utföra utomhusskötseln till allas glädje.
Även en del målningsarbeten är på gång.
Alla gravstenar har riktats och det ger ett
prydligare intryck av kyrkogården.
En trädvårdsplan är påbörjad och
många träd har dömts ut. Ett träd är
redan fällt, då det bedömdes som akut.
De övriga kommer att fällas inom en
snar framtid. Åskringledningen är i stort
sett klar. Nytt är att löv och klippt gräs
under träden ej bör tas bort, detta för att
ge bättre förutsättningar för träden.
Det som berör oss alla i församlingen
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Det finns många vackra träd på kyrkogården.
Tyvärr måste flera av dem fällas, då de innebär
en olycksrisk.

framöver är kyrkovalet. Det är viktigt
att du kommer och lägger din röst i
de tre valen. Du väljer ledamöter till
Kyrkomöter, Stiftsfullmäktige i Uppsala
stift och till Kyrkofullmäktige i Vittinge
församling.
Resultaten i alla tre val kan du påverka genom att på varje valsedel kryssa
för de tre personer som du helst vill ha
med som aktiva i kyrkans olika verksamhetsområden.
Skön fortsättning på sensommaren och
välkomna till höstens aktiviteter önskar
Birgitta Johansson, kyrkorådsordf.
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En ny termin!

Nya tag för barn och ungdom
I år erbjuder vi våra konfirmander
både en traditionell konfirmation och en
flexibel konfirmationsundervisning med
inriktning idrott och hälsa, för att ortens
idrottande ungdomar skall kunna kombinera sitt sportande med konfirmationsläsning. Församlingen kommer vara flexibel i
undervisningen med hänsyn till idrotten. Vi
kommer att involvera kända idrottsprofiler
och ledare för träning och föreläsningar
under hela konfirmationstiden. Kontakta
kansliet för mera information om detta
unika konfirmationskoncept!
Tisdagar och torsdagar blir det föräldracafé i nya församlingssalen. Cafét är främst
för er som är hemma med barn. Vi träffas

för gemenskap, fika och lek och gästas av
en rad föreläsare. På torsdagar kommer vår
kantor Inga-Britt Thalin och spelar och
sjunger med oss. Aktiviteter och utflykter
kommer också arrangeras framöver.
För skolbarnen blir det en del förändringar. Kyrkis och musikalverkstaden
ersätts av många roliga nyheter så som
skollovsaktiviteter, läxhjälp, Sensus rockskola, eftermiddagscafé, kör och mycket
mer.
Ungdomsgruppen fortsätter som vanligt med träffar och aktiviteter enligt
schema, se hemsidan.
Välkommen till Vittinge församlings
barn- och ungdomsverksamhet i höst!

Höstens terminsstarter
Konfirmandgrupp
Sångkraft
Kyrkokören
Stickcafé
Gubbdagis

Inskrivning 15/9 kl. 11.00.
Övar tisdagar 18.00, församlingshemmet. 		
Startar 27/8. OBS! Ny veckodag och tid!
Övar torsdagar 19.00, församlingshemmet. 		
Startar 29/8.
Onsdagar jämna veckor 13.30 i f.d. biblioteket vid
Rungården, Morgongåva. Startar 18/9.
Fredagar jämna veckor 10.00-12.00 i församlings
hemmet. Startar 20/9.
I förs.hemmet 12.00, 3/9, 8/10, 5/11 och 3/12.

Sopplunch
Barn- och ungdomsverksamheten
Startar v. 36. Mer information ovan!

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

Kyrkovalet 15 sep 2013
I kyrkovalet väljs de nomineringsgrupper och personer som ska leda kyrkans
verksamhet de kommande fyra åren.
När du röstar påverkar du Kyrkans verksamhet genom att välja de ombud som
du tycker bäst svarar mot dina behov och
önskemål.
Kyrkan är mer än söndagens gudstjänst: vackra bröllop, barndop och
konfirmationer, kärleksfulla avsked vid
begravningar ... Och tänk på alla konserter och musikstunder vi får njuta av!
Kyrkan är också en samlingsplats för ett

omfattande föreningsliv; barn- och ungdomsverksamhet, stickcafé, körernas
idoga övande, gubbdagis med schack
och lite prat och de alltid lika uppskattade soppluncherna.
Ja, det finns goda skäl att bry sig lite
extra för att påverka verksamheten och
dess utformning? Gör din röst hörd!
Mer Information om kyrkovalet finns
längre fram i tidningen och på www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval.
Kurt R Lindgren,
valnämndens ordförande

Öppettider för röstning
Röstlokal är församlingshemmet vid Vittinge kyrka
om inte annat anges.
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Besök hemsidan
Lör
för mer info:
www.svenskakyrkan.se/ Mån
Tis
vittinge
Ons

valnämndens ordf.
Kurt R Lindgren,
0224-611 77

2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
9/9
10/9
11/9

10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-17.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
10.00-13.00
10.00-13.00
14.00-17.00

17.00-20.00 Rungården.
17.00-20.00
17.00-20.00
14.00-17.00 Rungården.

VALDAGEN:

Sön 15/9 09.00-11.00 13.00-16.00 18.00-20.00
(Stängt under Gudstjänsten)

Gör din röst hörd!

Gå och rösta den 15 september!
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Kyrkovalet

Vem får rösta?
Hur går det till?

Samlingslistan,
Vittinge församling
1. Gudrun Wängelin Lernskog, Boksta
2. Per Eide Svensson, Skräddarbo
3. Birgitta Johansson, Sanda Hage
4. Hans Edholm, Klinta
5. Anna-Maria Johansson, Axsjö
6. Peter Ryholm, Gillberga
7. Gerd Carlsson, Gillberga
8. Magnus Svensson, Skräddarbo
9. Sieglinde Jansson, Morgongåva
10. Johannes Risberg, Morgongåva
11. Birgitta Eriksson, Vittinge
12. Christina Wölger, Tjälbo
13. Anders Johansson, Axsjö
14. Katarina Björklund, Säby
15. Stig Engström Grimle
16. Madelen Gustafsson, Vittinge
17. Owe Stafrin, Morgongåva
18. Ingmari Fogelberg, Morgongåva
19. Erik Wilhelmsson, Morgongåva
20. Maj Eriksson, Holm
21. Michael Wölger, Tjälbo
22. Margareta Samuelsson, Vittinge
23. Sven-Olov Carlsson, Gillberga
24. Katrin Lundberg, Vittinge
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Vittinge församling har femton
ledamöter och åtta ersättare i
Kyrkofullmäktige som ska väljas. Kyrkofullmäktige utser sedan
Kyrkoråd om nio ledamöter och
fem ersättare, som är kyrkans lokala
”regering” och arbetar fram budget,
skötsel av kyrkogård, byggnationer
mm.
Rösträttsåldern är 16 år och man ska
tillhöra svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige. Antalet röstberättigade innevånare i Vittinge församling
år 2013 är ca 1 600.
Man får ge personröst till (kryssa)
tre kandidater. Röstsedlar kommer finnas tillgängliga i vallokalerna.
Röstkortet har karaktär av identitetshandling. Den som inte har med sig
sitt röstkort och som inte är känd av
valförrättarna ska kunna legitimera sig
eller på annat sätt styrka sin identitet.
Röstkortet måste medföras vid röstning
på expedition för förtidsröstning och på
särskilt röstmottagningsställe, samt vid
brevröstning.
Före valdagen kan man rösta på
särskilt röstmottagningsställe och på
pastorsexpeditionen. Förtidsröstningen
börjar måndag 2 september på pastorsexpeditionen och pågår fram till
onsdag 11/9. Dessutom på Rungården
tisdag 3/9 och tisdag 10/9 (se ovan).
Vallokal på valdagen är församlingshemmet vid kyrkan.
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Fest i Heby-veckan

"Vittinge imponerar!"
Under Fest i Heby-veckan hade Vittinge
församling ett späckat program med
många uppskattade aktiviteter för
både stora och små.
Festveckan mjukstartade med friluftsgudstjänst vid Tenasjön med allsång och
korvgrillning. Kyrkomusiker Inga-Britt
Thalin höll i allsången till ackompanjemang av Eva Axelsson, Tärnsjö, på gitarr.
Hela veckan höll det traditionella våffelcaféet öppet i församlingshemmet.
Tack vare ideella krafter kunde våfflor
med sylt och grädde serveras till ett
hundratal hungriga gäster. Vid lunchtid
erbjöds även en stunds lugn orgelmusik
i kyrkan av Inga-Britt Thalin.
På onsdagen stod barnen i fokus.
Trollkarlen Micke Ramsell framförde
en trollerishow som fick många att
häpna. Under dagen fanns möjlighet
till pyssel, femkamp och tipspromenad. Brandkåren från Sala kom med en
brandbil och delade ut brandmanshjälmar. Den som ville fick prova att spruta
vatten med brandslangen och titta in i
brandbilen. Ansiktsmålning, studiofotografering, ponnyridning och klappa
kaniner var andra aktiviteter.
På kvällen var det dags för årets djurgudstjänst. Kyrkoherde Marcus Åstrand
försökte föreställa en gås då han talade
om hur vi människor liksom många djur
försöker hålla ihop flocken och arbeta
tillsammans. Han fick dock kämpa för
att göra sig hörd bland de fyrbenta besökarna som inte kunde låta bli att skälla på
8

Kyrkoherden som gås under djurgudstjänsten.

varandra. Psalmerna byttes ut mot ”Lille
katt”, ”Gullefjun” och ”Vi bor på landet”. Kollekten skänktes till organisationen Hitta Katten i Enköping och juristen
Marina Wahlström berättade om djurtestamente. Tjugoen hundar, tre hästar, nio
kaniner och ett femtiotal människor kom
för att delta i gudstjänsten.
Nästa evenemang som genomfördes
var årets nyhet: 50-talsafton. Många kom
i fina amerikanare och vi insåg snabbt att
det skulle bli mer folk än vi kunnat räkna
med! Lars-Henry ”Silas” Eriksson och
Inge Rydstedt var inte sena med att börja
spela från sin repertoar av 50-talshits.
Det fanns tipspromenad om årtiondet
och femkamp för barnen. Kön ringlade
lång till cafét där det serverades kaffe,
radiokaka, smörgåsar och dricka i mängder. Kvällen avslutades med att bästa
outfit utsågs. Många hade ansträngt sig
och var väldigt fina i sina 50-talskläder.
Det här evenemanget blev en riktig succé
med ca 300 besökare och vi hoppas
kunna genomföra det igen nästa år.
Nästa dag var det dags för årets
Kyrkhälsning 3/13

Fest i Heby-veckan
technomässa, vilken vi till skillnad från
förra året skulle genomföra helt i egen
regi. Ungdomarna hade övat hela våren.
Anna-Karin Karlberg höll i mässan och
Vittinge församlings ungdomsgrupp
stod för all sång. Det var solosång, duetter och gruppframträdanden till technomusik, discobelysning och rökmaskin.
Ett hundratal besökare kom till mäs�san och många var imponerade av den
glädje och härliga stämning som våra
ungdomar förmedlade. Efteråt serverades korv, kaffe och kakor.
Festveckan avrundades med musik
vid helgsmål med familjen ThalinKarlberg samt Birgitta Hagman. Ca 85
personer kom för att lyssna till IngaBritt, Samuel, Anna-Karin och Birgitta

som framförde sånger på temat kärlek. Vi
fick bland annat lyssna till ”Aldrig ska
jag sluta älska dig”, ”Sången till livet”
och ”Vintergatan med sommarbetraktelse”. Efteråt serverades kaffe i församlingshemmet.
Sammanfattningsvis är vi otroligt
nöjda och tacksamma över det intresse
och den uppskattning som visats för
våra evenemang. Det här hade vi inte
räknat med! En reporter från Heby
kommun som besökt ett par av våra
evenemang skriver: ”Vittinge imponerar!”
och ”Det är i Vittinge det händer”.
Har du idéer eller önskemål på
evenemang till nästa års festvecka? Vill
du vara med och hjälpa till under våra
evenemang? Hör av dig till kansliet!

Priset för bästa outfit på 50-talskvällen var en påse Ahlgrens bilar, vilka började tillverkas 1953.
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Nya och nygamla ansikten
”Så det är du
som är den nya
Emma?” fick jag
höra här om dagen.
Det kanske man
skulle kunna säga,
då jag ska vikariera för församlingens kanslist Emma
Johansson under
hennes semester och mammaledighet.
Vem är då jag? Jo, Linnea heter jag
och har levt nästan hela mitt 24-åriga
liv i Sollentuna. När det var dags att
lämna föräldrahemmet sökte jag mig bort
från förorten och hamnade i ett torp i
Morgongåva. Där flyttade jag och hunden
Silva in i vintras. Mycket tid går nu åt till
att renovera huset och pyssla i trädgården.

Jag är en inbiten körsångare och hade
inte bott här länge förrän jag gick med i
Vittinge kyrkokör. Det är alltid lika roligt
på övningarna och det var också så jag
sedan fick chansen att arbeta i församlingen.
Uppdraget som kanslist kommer
passa mig utmärkt, då jag är utbildad
inom webb, design och kommunikation.
Sedan två år driver jag egen firma där jag
gör allt från webbsidor till handmålade
skyltar. Därutöver hoppar jag ibland in
som vikarie på Rungården och administrerar Morgongåva Byalags webbplats.
Så om du vill boka dop eller vigsel,
hyra lokal eller fråga något är du välkommen att ringa, maila eller titta in på
kansliet så ska jag göra mitt bästa för att
hjälpa dig!
Linnea Dunér

Nu är jag tillbaka som barn- och ungdomsassistent i församlingen! Jag heter
Erica och är utbildad fritidsledare och
KBT-pedagog. Främst kommer jag att
arbeta med barn och ungdomar. Särskilt
spännande blir konfirmationen som kommer att erbjuda en annorlunda inriktning
mot idrott och hälsa (se s. 5).
Jag bor i Hårsbäcksdalen med min man
Tomas och barnen Greta, Alma och Andy.
I familjen ingår även hundarna Flippan
och Elly, katterna Ludde och Tony samt ett
gäng hästar. Mitt absolut största intresse är
hästar och ridsport, främst dressyr. Lediga
stunder hittar du mig oftast i stallet, på ridbanan eller på någon dressyrtävling.

De senaste tio
åren har jag arbetat med ungdomsbehandling
på Statens institutionsstyrelses
ungdomshem och
inom den privata
sektorn för ungdomsvård.
Nu känns det kul att vara tillbaka i
Vittinge igen och att få möjlighet att utforma ett nytt unikt konfirmationskoncept och
dessutom få tillgång till nya fina lokaler.
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Erica Müller
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Sopplunch
hösten 2013

3 sep
8 okt

i förs Kl. 12.00
amlin
gshe
mm

et

5 nov
3 dec

Soppa, kaffe och kaka avnjuts i trevlig gemenskap. Vid varje tillfälle
bjuds det på någon form av underhållning. Välkommen!
De nya ljusbärarna är på plats i askgravoch minneslund! Lyktor som stod där
innan har vi tagit bort. Kontakta vaktmästeriet om du vill ha tillbaka din lykta.

Den syriska flyktingkrisen blir allt värre. Svenska kyrkan finns på plats i
Jordanien. Fler än hälften av flyktingarna är under 18 år. Vi vädjar om ditt
stöd för att kunna möta behoven som ökar varje dag.
Så kan du stödja Syriens barn
- SMS:a HOPP till 72950 så skänker du 50 kronor.
- Ge en gåva på vår webbplats, www.svenskakyrkan.se/syrien, via din bank
eller med betalkort.
- Sätt in gåvosumman direkt på Pg 90 01 22-3, eller Bg 900-1223. Märk
gåvan P210.
Kyrkhälsning 2/13
3/13

11

Körinfo

Dirigentkurs med konsert
Helgen den 6-8 september har vi glädjen att välkomna dirigenten och körpedagogen Erik Hellerstedt för en kurs i kördirigering. På söndagen blir det konsert med Vittinge kyrkokör där
kursdeltagarna får pröva sina vingar. Konserten, som börjar kl.
15.00, har rubriken Händernas musik. Välkommen till kyrkan
för att lyssna!
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 körverksamheten finns
på församlingens hemsida.

Tack, Christina!

Kyrkokören 90 år!

Christina Warell har tjänstgjort som kantor i Vittinge
församling sedan 1994.
Hon är initiativtagare bl.a.
till den uppskattade kören
Sångkraft.
Familjen Warell har
nu flyttat till Skåne varför Christina sagt upp sig
från sin tjänst. Var med och
tacka av Christina vid kyrkokörens jubileumskonsert!

Vittinge kyrkokör startades av
Egon Lundell 1923. Han var lärare
i storskolan och kantor och kal�lades därmed skolkantor. Sedan dess
har kören haft många ledare, senast Christina
Warell. P.g.a. av flytt har Christina nu sagt
upp sig och vi har för avsikt att avtacka henne
vid den planderade jubileumskonserten.
En riktig veteran i kören är Sven Erixon. Som
15-åring stod han med sin pappa Edmund och
Gunnar Jansson (Brunnsätra) i basen. Sven är
med sina 65 år i kören den som varit med längst.
Det finns mycket
att berätta och den
Jubileumskonsert
27/10 firar kören
27 oktober kl. 16.00
med konsert, kyrkVittinge kyrka
kaffe och andakt.
Varmt välkommen!
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Smått & gott

Lycka till, Kina!
Vittinges församlingspedagog Katarina
"Kina" Björklund påbörjade sin anställning höstterminen 2007 och har under
sina år varit initiativtagare till olika
populära barn- och ungdomsaktiviteter
som Musikalverkstan, babyrytmik och
Wild Kids. Efter ett par år i kyrkans värld
kände Kina att hon ville läsa vidare och
påbörjade den 5,5-åriga utbildningen till
präst.
Sedan dess har Kina varit tjänstledig och
ett par vikarier har löst av varandra under
tiden. Med flit och hög ambition har Kina
snart fullgjort sin utbildning och vi har fått
ta del av hennes färdigheter då hon vid
några tillfällen hoppat in och vikarierat för
kyrkoherde Marcus Åstrand.
Nästa år, i början av juni, kommer Kina
under högtidliga former att prästvigas i

Uppsala domkyrka för att sedan bjuda in
till öppet hus i sitt hem i Vittinge.
Vi vill tacka henne får åren hos oss
och önska henne lycka till på hennes
fortsatta väg i Jesu fotspår! Var med och
tacka av Kina den 15/9 kl. 11.00 vid
familjegudstjänsten i Vittinge kyrka!

Invigning av kyrkans nya lokal i Morgongåva!
Fredagen den 6 september kl. 14.00-18.00
Kakbuffé!
Underhållning!
Namntävling
- vad ska lokalen heta?

Lämna ditt förslag i förväg till kansliet
eller på invigningsdagen. Det vinnande
bidraget presenteras kl. 17.00.

Äntligen öppnar vi dörrarna till vår nya lokal i Morgongåva; f.d. biblioteket vid
Rungården. Här kommer vi att ha de flesta aktiviteter inom barn- och ungdomsverksamheten samt stickcafé och annan vuxenverksamhet. Lokalen står
även till församlingsbornas förfogande då den är tillgänglig för uthyrning.
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Korsord
Ett nytt inslag i Kyrkhälsning! Lös korsordet, fyll i dina kontaktuppgifter och skicka
sidan till Vittinge församling, Vittinge prästgård 244, 744 95 Vittinge, senast den 1 november. Bland de rätta lösningarna drar vi två vinnare som får en CD från orgelveckan.
ONDA

UTSOT

KAN
KORSORD
VARA

KAN MAN
BARN
MED

BUSPOJKE

SOM EN
SPETA
FINNS
TJOCK
OCH
TUNN
BLIR MAN I
DOPET

UNDER
SKRIDSKO

KAN
BLOMMA I
SJÖ

DEN
DROPPAR
DET OM
VID SNUVA

ALLRA
SIST I
BREV

BAKOM
LUKASPASSIONEN

MITT I
MARÄNG

DEN BEUNDRAS
PÅ BILDEN OVAN
LÖMSKE

SMÅPENG
LÄRORIKT

KAN
LEKTOR

STILENS
ORGAN
HETT I
MATEN

LAXFISKS

TVÄTTSYFTE

KANTLÖST
VERKTYG

JÄRNLADY?
VILL MAN VÄL
SE BRA

ÖLAND

I HÅR ELLER
PÅ SCEN
OMVANDLAS
TILL
LEGOGÖRA

BÖR MAN
ANNARS
DÖR MAN
SKOAFFÄR
MED SKO

SAMLAR I
MUMINDALEN

SKIVA
MUSBETE?
MULELÄNDE

© L.D

EN I NORR

KODORD

TILLTAL

EN
TYSK
DOMÄN

TIMA

Namn:
Adress:
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Foto: Svenska kyrkan, IKON

DÖPTA

Foto: Hasse Andersson

Selma Torssander
Valter Czifrik
Moa Berggren

VIGDA

Foto: Svenska kyrkan, IKON

Mona Karlsson & Hans Bergström
Therése Hellgren & Patrik Hedlund

AVLIDNA

Gerd Josefsson
Elsa Jäder-Jakobsson
Elov Johansson
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Kyrkans almanacka
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

September
1 11.00
3 12.00
6 14-18
		
8 15.00
		
11 10.15
15 9-20
		
15 11.00
		

Mässa.
		
Sopplunch.
		
Invigning av nya lokalen vid 		18 13.30
Rungården, Morgongåva.
		
Konsert med dirigentkör, 		20 10-12
andakt.
22 11.00
Gudstjänst vid Rungården.
25 10.15
Röstmottagning kyrkoval
		
(se s. 6 för öppettider)
		
Familjegudstjänst med
29 11.00
konfirmandinskrivning, 		

Oktober			
2 18.00
6 16.00
		
8 12.00
9 10.15
13 11.00

		
Gudstjänst vid Rungården.
Gudstjänst, sammanlyst till 				
20 11.00
Björklinge.
23 10.15
Sopplunch.
27 16.00
Gudstjänst vid Rungården.
Tacksägelsegudstjänst, 				

November
1
2

12-19
10-17
18.00
		

5
Allhelgona-café, f.h.
6
Allhelgona-café, f.h.
Minnesgudstjänst, körerna 		17
20
medverkar.

December

1 11.00
		
		
3 12.00
4 10.15
7 18.00
		
		
11 13.30

12.00
10.15
11.00
10.15

Adventsgudstjänst, körerna 13 10-12
medverkar, Röda korset bjuder 15 18.00
18 10.15
på kyrkkaffe.
24 23.00
Sopplunch.
		
Gudstjänst vid Rungården.
Musik i advent, kyrkokören 				
medverkar. Samkväm och fika 26 11.00
		
med hembygdsföreningen.
31 16.00
Avslutning stickcafé.

bibelutdelning till 6-åringar, 		
kyrkkaffe. Sångkraft medv.
Stickcafé, terminsstart, vid 		
Rungården.
Gubbdagis, terminsstart, f.h.
Mässa.
Invigningsgudstjänst i nya 		
lokalen med kontraktsprosten,
kyrkkaffe.
Gudstjänst.

Centerkvinnorna bjuder på
kyrkkaffe, Sångkraft medv.
Söndagsmässa.
Gudstjänst vid Rungården.
Kyrkokörens 90-årsjubileum 		
med gudstjänst och konsert.
Sopplunch.
Gudstjänst vid Rungården.
Mässa
Gudstjänst vid Rungården.
Avslutning gubbdagis.
Gudstjänst med luciatåg, kyrkkaffe.
Mässa vid Rungården.
Julnattsgudstjänst, körer och 		
solist medv. Glögg och
pepparkakor.
Mässa vid Rungården, kaffe och
tårta.
Nyårsbön.

f.h. = församlingshemmet
Alla gudstjänster hålls av Marcus Åstrand i Vittinge kyrka om inte annat anges.
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