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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

Ett givande utanförskap
Nu stundar höst
med allt vad det
innebär av religiösa aktiviteter.
Det är körer, ungdomsgrupp, konfirmander, soppluncher, Stickcafé, gubbdagis och
kyrkorådsmöten. För att inte tala om
allt arbete med gudstjänstliv och allt
annat. Puh!
Med allt arbete som ligger framför oss
är det ändå skönt att ha en sådan fantastisk sommar bakom sig, som den kom
att vara i alla fall för mig. Jag har kunnat
inhämta inspiration och fått en fördjupad
kunskap om både Gud och vad det inne-

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

Foto: Krzysztof Górecki

Kyrkvaktmästare
Kicki Wappsell 0224-620 69, 070-263 97 85
kicki.wappsell@svenskakyrkan.se

bär att vara människa i skapelsen.
Jag tror att det är viktigt att kunna gå
ifrån ibland, för att i nästa stund vara
riktigt närvarande. I frånvaron har vi
möjlighet att se oss själva och vår egen
situation utifrån ett givande utanförskap. Eller som vi sjunger i psalm 90:
"Blott i det öppna har du en möjlighet.
Låser du om dig kvävs och förtvinar
du. Ut i det fria skall du med Herren
gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då."
Låt kyrkans rum bli din oas där din
själ får söka kraft och göra dig redo att
möta omvärlden dag för dag.
Välkommen!
Kyrkoherde Marcus Åstrand

Kanslister
Emma Johansson och Linnea Dunér 0224-620 37
vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Ill. systrarna Edholm

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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"Ut i det fria skall du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då."
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Smått & gott

Ordföranden har ordet

Succésommar!
Sommaren har
bjudit på fantastiskt väder och
jag hoppas att
ni skapat många
nya minnen att se
tillbaka på under

hösten och vintern.
När sommaren går mot sitt slut
fylls arbetsplatser och skolor igen.
Allt blir ”som vanligt”, även̊ i kyrkans värld̊. Nya som gamla aktiviteter
drar i gång. Inför varje hösttermin har
vi förhoppningar och förväntningar på
vad den skall föra med sig. Av nya kunskaper, möten med människor etc.
Utomhus börjar färgskalan mattas av
och dagarna blir kortare.
Vad minns vi av sommaren?
När församlingen öppnade alla dörrar på vid gavel i Fest i Heby-veckan,
som blev en sällan skådad succé.
I alla åldrar strömmade mängder av
församlingsbor och besökare utifrån till
aktiviteterna där kyrkans anställda, frivilliga och förtroendevalda ställde upp
för att visa den öppenhet som präglar
vår kyrka?
Jag citerar vad Birgitta Johansson, f.d.
kykorådsordförande, sa till personalen
efter sommaren 2013.
"Ni har verkligen ingen brist på ideér
och initiativ. Vad kommer härnäst?"
Och personalen överraskade oss verkligen! Vem kunde t ex i sin vildaste fantasi tro att vi skulle få uppleva tornerspel
på kyrkbacken? Det tackar vi för.
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Gubbdagis

Deltagandet i Kyrkloppet slog
rekord i år. För sju år sedan tog Birgitta
Johansson initiativet till Kyrkloppet. I år
blev loppet ett fint slut på Fest i Hebyveckan, med fyra olika distanser och ett
femtiotal deltagare. (Mer om Fest i Heby
på nästa uppslag!)
Vår vikarierande präst Eskil Selander
började sitt vikariat med att få vara med
och delta i alla trevliga aktiviteter och
musikprogram i kyrkan. Han gjorde ett
uppskattat jobb under sommaren, med
deltagande i Kyrkloppet, egen sång och
musik och som avslutning en bejublad
stand up-föreställning i kyrkan. Stort
tack, Eskil! (På s. 13 delar Eskil själv
med sig av sina minnen från Vittinge.)
Nu startar vi upp inför hösten med
bl.a. konfirmandinskrivning (se s. 12),
och avslutar jobbet med trädvårdsplanen.
Tack alla som gjort sommaren så fantastisk och innehållsrik!
Gudrun "Gujje" Wängelin Lernskog,
kyrkorådsordf.

Tankeväckande citat
av Hanna, 6 år

Gud är död!
"Det är han inte. Han är en liten
vit gubbe som svävar omkring som
en raket och gömmer sig på taket.
Det är ju inte var dag man tittar
upp på taket. Därför ser vi honom
inte så ofta."
Kyrkhälsning 3/14

Terminens första
gubbdagis blir den
19 september. Kom
och fika, prata, läs
tidningen och kanske
ta ett parti schack.
Församlingshemmet,
fredagar jämna
veckor kl. 10-12.

Stickcafé

Det populära stickcaféet med Dora och
Gittan startar för terminen den 1 oktober. Ta med dig ditt handarbete
eller kom bara för att fika
och umgås en
stund. Kyrkans
allrum, onsdagar jämna
veckor kl. 13.30.

Soppluncher
hösten 2014

9 sep
14 okt

11 nov
9 dec

i förs Kl. 12.00
amlin
gshe
mme

t

Soppa, kaffe och kaka avnjuts i trevlig gemenskap. Vid varje tillfälle bjuds det
även på någon form av underhållning. Välkommen!

Grattis!
Kyrkloppet hade i år fler deltagare än någonsin.
Här presenterar vi årets vinnare och gratulerar
dem till segern.
400 m: Svante Torssander, Signe Hellqvist
2 km: Anna-Karin Karlberg, Håkan Forsberg
5 km: Jimmy Johansson, Elin och
Frida Korpas och Åsa Johansson
10 km: Patrik Björkskog, Emelie Bergek
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Fest i Heby

Fest i Heby

Full fart under Fest i Heby
Förra året gjorde församlingen succé
under Fest i Heby-veckan. Vi ville inte
vara sämre i år, utan fyllde veckan
med massor av olika aktiviteter för
alla smaker.
Vi inledde på söndagen med midsommargudstjänst och tårta på Rungården.
Samma kväll samlades ca 15 personer
till en gemytlig friluftsgudstjänst vid
Tenabadet. Eva Axelsson förhöjde stämningen med gitarrspel. Det blev allsång,
grillning och bad i den ljumma sommarkvällen, innan regnet började strila.
Varje vardag under veckan hölls
andakt kl. 12, oftast av vår vikarierande
kyrkoherde Eskil Selander. På fredagen
gästades vi dock av finska friförsamlingen som ledde andakten. Vi höll även
dagligt våffelcafé i församlingshemmet,
där frivilliga gräddade oräkneliga våfflor
till hungriga gäster.
Förra årets barndag var ett uppskattat
inslag och naturligtvis fick barnen en egen
dag även i år. Det blev barngudstjänst,
tipspromenad, ponnyridning, ansiktsmålning, femkamp, fotografering, kaninhage
och mycket bus och lek! På kvällen firades
djurgudstjänst utanför församlingshemmet. Utöver ca 35 tvåbenta besökare deltog ett antal hundar, hästar och kaniner.
Eskil Selander pratade om djurpsykologer
och välsignade djuren, och barnkören
sjöng sånger om djur.
En annan favorit i repris var 50-talsaftonen som ägde rum på onsdagen.
I fjol kom ca 300 personer för att fika,
visa upp sina bilar och digga till tidsenlig
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musik. I år kom åtminstone 450, varav
många i tidsenliga kläder. Inge Rydstedt
spelade hela kvällen och vi sålde mängder av radiokaka och annat 50-talsfika.
På torsdagen var det dags för veckans
riktiga storsatsning, en medeltidsdag vid
kyrkan. Även nu kom ett flertal av de
många besökarna i tidsenlig dräkt. De
uppskattningsvis ca 700 personer som
passerade under dagen hade chansen att
fynda på marknaden, prova medeltida
lekar och dans, höra Inga-Britt Thalin
guida i kyrkorummet, lyssna på föredrag med arkeologen Henrik Morell och
rida på någon av de två islandshästarna
från Myrkarby gård. För många var nog
dagens höjdpunkt ändå det fartfyllda
riddarspelet med Arbogakuskarna. Sex
riddare visade sina färdigheter i att trä
ringar på lansar, krossa vattenmeloner
och besegra varandra i beriden tvekamp.
Medeltidsdagen avslutades med en
medeltidskonsert, som varit kyrkokörens
stora projekt under vårterminen. Den
månghövdade publiken satt trollbunden

Medeltidsdagen drog många besökare,
en del hitresta från en annan tid (?).
Kyrkhälsning 3/14

50-talsprickigt på
stora och
små! Många
fina plagg
fick vi se
under den
välbesökta
nostalgiaftonen.

från det att kören tågade in till en jublande
kanon, och fram till den avslutande latinska hymnen. Med en varierande repertoar av kyrkligt och profant, stämsång och
solosång till ackompanjemang av flöjt,
trumma och tamburin, tilltalades unga
som gamla. ”Jag trodde inte att det skulle
vara så bra!” utbrast en åhörare imponerat
efter konserten. (Se även s. 5!)
På fredagen hade vi förmånen att
gästas av den världsberömda fd proffsboxaren George Scott. Han föreläste
för en fascinerad publik om sitt händelserika liv, om livsresan från barndomens
Liberia, via Västerås där han tack vare
boxningen började få ordning på sitt liv,
till den osannolika idrottskarriären och
världsmästartiteln. Han pratade också
om sin nyutgivna bok Obesegrad.
På lördagen var det dags för
Morgongåvadagen, ett samarbete mellan ett flertal föreningar och organisationer hemmahörande på orten. Vi
höll Kyrkans allrum öppet hela dagen.
Ungdomsgruppen sålde fika, en ansiktsmålare fanns på plats och trollkarlen
Kyrkhälsning 3/14

Michael Ramsell underhöll med sina
häpnadsväckande konster.
Det var med lite extra stolthet vi på
lördagskvällen presenterade vår tidigare
kantor Mattias Risberg som uruppförde sin konsertsvit Bells & Pipes i vår
kyrka. Det var en annorlunda konsert
med improvisation till inspelade toner
och ljud från olika kyrkor, bl.a. Vittinge.
Finalen på festveckan var Kyrkloppet,
som gick av stapeln efter söndagens
gudstjänst. Ann Zander, medlem i kyrkorådet och instruktör i Korpen, höll i
uppvärmningen innan starterna gick i de
olika distanserna, från 400 m till 10 km.
Ca 50 personer sprang, vilket är rekord.
Under dagen bjöds också på tipspromenad, lotteri och fika.
Vi kan nog våga påstå att det blev
ännu en succévecka! Till sist kommer
här ett citat av Anders Eklund, föreningsansvarig på kommunens Fest i Hebyavdelning, som i en recension av ett av
våra arrangemang utbrast: ”Bege er till
Vittinge nästa gång det är Fest i Heby!”

Boxaren
och prästen
ler i kapp!
George
Scott och
Eskil
Selander.
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Djurgudstjänsten
var välbesökt.

Fler bilder från

Fest i Heby

En vacker regnbåge visade sig
vid Tenasjön när
vi firade friluftsgudstjänst där.

Vår sommarpräst
Eskil Selander tvekade inte att ställa
upp i Kyrkloppet!

Kyrkokören såld
e mat
på medeltidsda
gen för
att samla in pe
ngar
till sin Gotlandsr
esa.

orell
Arkeolog Henrik M
n
de
höll föredrag om
medeltida kvinnan.

Beaglen Sigge
var en av flera
hundar som tog
chansen att bli
välsignad på
djurgudstjänsten.

Michael Ramse
ll
trollade med re
p
och annat infö
r en
hänförd publik!
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Körinfo

Kyrkokören tog Gotland med storm
Foto: Inga-Britt Thalin

kvällen framfördes sångerna
i kyrkan med
stor glädje från
körsångarna.
På söndagen
var det dags
att inta Visby
och S:t Clemens
ruin. Skulle det
komma något
folk? Jo då! Ca
130 personer hittade in i ruinen. Många
av dem var medeltidsentusiaster som

Foto: Emma Kullin

Det är roligt att se projekt utvecklas
från tanke till handling. Tanken på
en medeltidsrepertoar föddes förra
året och premiäruppfördes under Fest
i Heby-veckan, då i vår egen kyrka.
Under namnet Cantores Witingiensis
sjöng kören för en fullsatt kyrka, vilket sporrade sångarna att ge allt.
Fredagen den 8 augusti reste vi till
Gotland för att framföra konserten
under Medeltidsveckan. Redan första
dagen övade vi i Gammelgarns kyrka, en
1100-talskyrka med fantastisk akustik,
belägen på Gotlands östkust. På lördags-

kunde sångerna och sjöng med – hur
roligt som helst! Som final deltog vi i
Medeltidsveckans officiella avslutningsfest. Först var det mat i Frimis trädgård
och sedan show i S:t Nicolai ruin, där vi
stod på scen och framförde två av våra
sånger inför hundratals åskådare.
Efter flitigt övande satt alla sånger fint,
vilket gav ett lyft åt kören under konserterna. Vi låg helt rätt i repertoaren. Det är
till stor del är Cari Hildebrands förtjänst.
Cari har varit eldsjälen i det här projektet
och därför vill jag här rikta ett stort tack
till henne. Tack Cari! Tack även till alla
entusiastiska sångare och till alla sponsorer och kyrkorådet som gjort resan möjlig.
Detta kommer Vittinge kyrkokör att
leva länge på. Men nu är vi tillbaka i
2000-talet och ser fram emot nya utmaningar tillsammans under hösten.
Inga-Britt Thalin, kyrkomusiker

Foto: Amina Hussein

Körinfo

Två nunnor i förtroligt samspråk?
I Gammelgarns kyrka i väntan på
lördagskvällens framträdande.

Välkommen till vår körverksamhet!

Tycker du det är roligt att sjunga? Vill du prova på att sjunga i kör? Det finns
tre körer i Vittinge församling: Sångkraft, Vittinge kyrkokör och en barnkör för
låg- och mellanstadiebarn.
Du är hjärtligt välkommen att besöka våra repetitionskvällar för att känna
efter om det här med körsång kan vara något för dig. Det går också bra att bara
sitta och lyssna och kanske ta en kopp kaffe med oss i pausen.
Sångkraft
Kyrkokören
Barnkören

övar tisdagar kl. 19-20.15 i Kyrkans allrum, med start den 26/8
övar torsdagar kl. 19-21 i församlingshemmet, med start den 28/8
övar onsdagar kl. 18-19 i Kyrkans allrum, med start den 3/9

Kontakta Inga-Britt Thalin vid intresse på 070-239 66 00 eller
inga-britt.thalin@svenskakyrkan.se.
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Vad händer i kyrkan?

Vad händer i kyrkan?

Härliga dagar på Öckerö

Minnen från min tid i Vittinge

Våra konfirmander och ungdomsgrupp har fått uppleva fem
härliga lägerdygn på vackra Öckerö i Göteborgs skärgård.
Ca 160 konfirmander och unga ledare från hela Sverige deltog i det sportinriktade lägret, som arrangerades av organisationen KRIK – Kristen idrottskontakt. Dagarna fylldes med gudstjänster, föreläsningar, andakter, musik, idrott och en massa kul.
"Något av det roligaste jag gjort!" säger Frida Larsson, en av
ungdomsledarna som var med.
Erica Müller,
barn- och ungdomsledare

Hästar som springer som vildar.
Raggarbilar som burnar. UNTreporter som vill veta vad som försiggår i Vittinge. Fotbollskola i
Morgongåva. Varma och fina samtal
om liv och död.
Många fina möten med djur och
människor. Casper. Mässa på Rungården.
God mat hela tiden. Kaffe. Många här-

Jag har ett ärende
Jag vet vart jag ska.
Jag behöver inte låtsas.
Jag behöver inte ha bråttom.
Jag har ett ärende.
Ingen kan anklaga mig.
Jag har alibi.
Alla kan se mig utan att jag skäms,
för jag har ett ärende.
Den stora farkosten har fått upp farten
och jag står vid rodret.
Alla ser mig och jag ler.
Jag behöver inte låtsas att jag har ett ärende.
Jag behöver inte slänga vatten på mig längst
in vid strandkanten och sen gå runt på stranden
och låtsas att jag varit ute och simmat.
Jag har ett ärende –
är på väg ner i källaren för att leta efter nackskydd
och jag fann dem.
Jag kan långsamt gå tillbaka till lägenheten,
förbi tvättstugan och sätta ner foten vid varje steg och tänka
tanken:
Jag har ett ärende.

Terminsstarter

Efter en lång och varm sommar kan det vara skönt att komma in i vardagsrutinerna igen. All vår barn- och ungdomsverksamhet drar igång v. 36.
Måndagar och onsdagar 9-12 i Kyrkans allrum (drop-in)
Onsdagar kl. 18-19 i Kyrkans allrum
Tisdagar udda veckor i Kyrkans allrum

För frågor eller anmälan till barnkör eller ungdomsgrupp, kontakta Erica Müller:
erica.muller@svenskakyrkan.se eller tel. 070-322 17 44.
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PS. Nedan bjuder jag på en dikt från
min bok Hur skall man beskriva det? DS.

Jag har ett ärende

Är du född år 2000
och vill konfirmera
dig hos oss?
Välkommen att
skriva in dig efter
gudstjänsten kl. 11
den 5 oktober!
Vi erbjuder även
vuxenkonfirmation
vid intresse.

Föräldracafé
Barnkör		
Ungdomsgrupp

liga skratt. Omtanke. Gud som visar sig
genom församlingsbor.
Tack så jättemycket för mina sex veckor
hos er. Gud välsigne er.
Eskil Selander,
vik. kyrkoherde sommaren 2014
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FÖRE
BLIR
FJUTTVÄL UT- HELGONPREFIX
TJÄNTA NAMN?

NYHETSBYRÅ

VILL
MISSNÖJD
KUND?

DÖPTA

Vega Sol Göthberg
Selma Ida Emilia Eriksson
Emmie Maria Björklund
Nils Carl Elias Björklund
Nils Erik Josef Björklund
Olivia Elisabeth Flink
Lea Elisabeth Flink
Erik Karl Andersson

Foto: Hasse Andersson

UTROP
KAN
SKYDDA
OCH
HINDRA

ETT
ELLER
FJORTON

PREPOSITION

Konstruktör: Linnea Dunér

Bokstäverna i de rosa 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
13/11. Bland de rätta lösningarna drar vi två vinnare som får var sitt exemplar av Eskil
Selanders bok Hur ska man beskriva det?

UTAN
FINESS

STOCKHOLMSKOMMUN
ÄR
KANSKE
BLEK

IFALL

I
SÅDANT
NÄMNDE HERRE
SLÅS
112

ÅNGRAT

DE
ANGES I
ALMANACKAN
VID DEN
TRIVS
AL
MARSDAM

SKÄR
BRUTALITET

HURSA
GÖR
TRILSK?
SKÖN

TRÄRENT

ÄR
SVÅRT
SJUK
ILLA

HAR
TRIVS
STJÄRNA
VID Å
FYRA

BLIR
MÅNGEN
STÖLD
DYKER
BARA UPP
TOR OCH
TYR

VIGDA

SENVÄG?

TRE
LIKA

Sandra Bergström och Oskar Karlsson
Pia Gropendahl och Bengt Rauma
Birgitta Ling och Lars Oestreicher
Eeva Söderholm och Kurt Gillberg

TRO

© L.D
SÅDANA GUBBAR ÄTES (MED
SVÅRIGHET?)
DEN
SITTER
BAK TILL
SJÖSS

Vinnare från förra numret
Gunilla Harbom, Vänge
Marianne Lindholm, Morgongåva
14

DE HAR
BESITTNINGSRÄTTEN

AVLIDNA

Gunny Jansson
Kerstin Larsson
Viveka Gillensjö
Per-Ove Sabelström
Maria Pettersson
Greta Larsson
Martin Stengård

SVÄNGTYP

grattis!

Ni får var sitt p
resentkort på Adlibri
s!
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Foto: Svenska kyrkan, IKON

2014

Foto: Monika Henkel

Korsord
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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

Augusti
30 18.00 Musik i helgsmål: Axplock och Double Sisters, andakt, Vittinge kyrka

			

September

7 11.00 Gudstjänst, Vittinge kyrka
9 12.00 Sopplunch, f.h.
10 10.00 Gudstjänst, Rungården
14 11.00 Mässa, Vittinge kyrka

14 18.00
		
21 11.00
24 10.00

Gitarrkonsert med David 		
Stackenäs, Vittinge kyrka
Gudstjänst, Vittinge kyrka
Gudstjänst, Rungården

Oktober
5 11.00
		
8 10.00
12 11.00
		

Förklarande gudstjänst samt 		
konfirmandinskrivning
Gudstjänst, Rungården
Gudstjänst, körmedverkan, 		
Centerkvinnorna står för 		

		
14 12.00
19 16.00
22 10.00
31 12-19

kyrkkaffet, Vittinge kyrka
Sopplunch, f.h.
Kontraktsgudstjänst, Nora
Mässa, Rungården
Allhelgonacafé, f.h.

November
1 10-17
1 18.00
		
9 11.00
11 12.00

Allhelgonacafé, f.h.
Minnesgudstjänst, Kyrkokören 		
medv, Vittinge kyrka
Mässa, Vittinge kyrka
Sopplunch, f.h.

12 10.00
23 11.00
30 11.00
		

Gudstjänst, Rungården
Mässa, Vittinge kyrka
Adventsgudstjänst, 			
körmedverkan, Vittinge kyrka

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