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konfirmation
vad händer i jul?
kyrkans julkampanj
kyrkvärd – hur, vad, vem?

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
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
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
bg. 760-5264, märk "minnesfonden"
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
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Kyrkoherden har ordet

Möten
Att möta människor i olika situationer är en av
prästens viktigaste uppgifter, som
aldrig stannar av.
När jag som relativt ny präst kom till min första tjänstebostad var det många som ville tala
om vikten av att hålla prästgården
öppen för möten med alla de som
söker sig till kyrkan – inte bara
under arbetstid, utan under alla
dygnets vakna timmar skulle man
vara beredd. Många var berättelserna om
besöken hos mina företrädare i prästgården. Oftast var det glada berättelser som
var givande för mig som nyinflyttad.
Efter mer än ett decennium som hyresgäst i prästgård kan jag säga att det har
blivit många möten. Många har varit
glada, andra fyllda av sorg och smärta.
Så är prästens vardag, att kastas från det

fantastiskt roliga och trevliga till smärta
och avgrundsdjup tomhet.
Så här inför stundande advent och
jultid får vi samlas och känna gemenskap kring julevangeliet, som är just ett
möte mellan Gud och människa.
Efter samtal med Lions ordförande
Birgit Schildt beslutade vi att Vittinge
församling och Lions club i HebyMorgongåva gemensamt skulle
anordna ett möte för deltagarna på
dagverksamheten: Runan, Ramen
och Rälsen. Vi höll till i Kyrkans
allrum där trollkarlen Michael
Ramsell underhöll med sina färdigheter.
Efter trollerishowen bjöds det på kaffe
och bullar till allas glädje.
Vi ser fram emot nya möten och samarbeten där vi får vara med och delta
som Guds kärleksfulla budbärare om ett
lika värde för alla.
Nåd och frid.
Kyrkoherde Marcus Åstrand

Trollkarlen
Michael Ramsell
underhöll under ett
möte för deltagarna på kommunens
dagverksamhet,
som församlingen
anordnade i samarbete med Lions.
Kyrkhälsning 4/14

3

Ordföranden har ordet

Ny ersättare i kyrkorådet
På grund av nya
arbetsuppgifter har
Katarina Björklund avsagt sig sin
plats som ersättare i kyrkorådet.
Till ny ersättare
för innevarande mandatperiod har kyrkofullmäktige utsett Frida Larsson, 18.
Frida är född och uppvuxen i Grimle,
Vittinge, och har länge varit aktiv i församlingens ungdomsgrupp, bl.a. som
ung konfirmandledare. I dag studerar
Frida vid Bolandsgymnasiet i Uppsala
och drömmer om att bli målare.
Frida vill engagera sig för att hon
tycker det är viktigt att komma ihåg ungdomars perspektiv vid beslutsfattning, då
de är framtidens förtroendevalda. Frida
vill gärna att det arbete som ungdomarna
gör ska bli mer synligt ute i församlingen.
Under året har vi genomfört en inventering och klassificering av gravvårdar
på kyrkogården. De kulturhistoriskt värdefulla gravvårdarna har klassificerats i
kategorierna mycket värdefull, värdefull
samt övriga. Om en gravplats med gällande gravrätt är klassificerad kan det
betraktas som en riktlinje och bör beaktas
när gravrätten återlämnas. Vi kommer
uppmärksamma er som innehar en kulturhistoriskt mycket värdefull grav på att
graven fått denna klassificering.
Restaurering av kyrkogårdsmuren
har påbörjats, då den har börjat ge vika.
Larmet som åskan tog i slutet av
sommaren är lagat.
4

I september fyllde vår kyrkoherde 50
år, vilket firades av personal och kyrkoråd.
Vi tackar Centerkvinnorna som traditionsenligt smyckade kyrkan inför tacksägelsegudstjänsten, och kyrkokören som
sjöng. Efter gudstjänsten bjöd CK på enklare lunch. Det var lotteri på skördeprodukter och kalvost auktionerades ut. Intäkterna
gick till det internationella arbetet.
Allhelgonahelgen har blivit den stora
gravsmyckningshelgen i vårt land. 31/10
och 1/11 var vår kyrka öppen för ljus
tändning och frivilliga från församlingen
ordnade fika. Den frivilliga avgiften gick
tillbaka till den egna verksamheten.
Under sommaren ordnade SKIAgruppen en insamling. Pengarna gick
till ”mentormammor” i olika länder i
Afrika. Summan slutade på 3.150 kr.
Julen närmar sig snabbt. Kom och fira
advent i Vittinge kyrka! Vaktmästarna håller på att förbereda inför jul: granen och
krubban ska fram. Jag längtar efter snön,
men gör våra vaktmästare det, tro?
Gudrun "Gujje" Wängelin Lernskog,
kyrkorådsordf.

Frida Larsson,
från Grimle
blir kyrkorådets
yngsta medlem.
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foto: simon stanford/ikon

Julkampanjen

Varje år dör närmare 7 miljoner barn innan sin femte
födelsedag. Tebenguni från Swaziland har fått möjligheten
att fylla fem. Din gåva ger ännu fler barn en framtid.
SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kr!
Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

SMS:a LJUS
till 72905
och ge 50 kr!

Julmarknad
Morgongåva byalag arrangerar en
julmarknad den 29/11 kl. 11-15. Vår
grupp för internationellt arbete kommer att ha ett bord på marknaden.
Där kommer du kunna köpa bl.a.
fika, adventskalendrar och julkort.
Inkomsterna går naturligtvis oavkortat till julkampanjen.

pg 90 01 22-3
bg 900-1223

Besök julmarknaden och bidra till att barn som 		
Bonke kan få genomgå
hälsokontroller.

Julshow till förmån
för julkampanjen

Eskil
Selander
planerar sin
show ihop
med S:t
Nikolaus alias
Jultomten.
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Vår sommarpräst Eskil Selander har satt
upp en julshow som kommer att hållas den
19 och 20 december kl. 18 i Bälinge församlingsgård. Det blir stand-up, sånger och
dikter.
Halva biljettpriset (150 av 300 kr) går till
Svenska kyrkans julkampanj.
För mer info, se Eskils hemsida: www.eskilbara.com.
Boka biljett på 018-35 50 01.
5

Körinfo

Barnkördag i Nora kyrka
Söndagen den 19
oktober var det
sammanlyst till
kontraktsgudstjänst i Nora kyrka, i vilken kontraktets barnkörer skulle medverka.
Ett 50-tal barn samlades i kyrkan vid
lunchtid för att öva under ledning av
flera av kontraktets kyrkomusiker. Skön
musik växte fram.
Under tiden kunde körbarnens föräldrar lyssna på ett föredrag som handlade om fred, och medföljande syskon
kunde pyssla.
Efter övningen fick barnen skriva
fredshälsningar som de undertecknade
med sina namn. Dessa hälsningar knöts
sedan fast på ballonger som barnen
efter gudstjänsten skulle släppa upp i
luften.

Klockan 16 firade vi en välbesökt
gudstjänst på temat fred. Barnen sjöng
med stor inlevelse och sångarglädje.
Det blev en fantastisk upplevelse. Som
avslutning tågade vi ut ur kyrkan och
släppte iväg alla färgglada ballonger.
Enligt Nora församling har man fått
svar från Åbo i Finland.
Tack alla barn från Vittinge församling som var med!

Adventsmusik

Nu står vi inför julen och Vittinge kyrka
kommer att fyllas av sång vid ett flertal
tillfällen. Jag vill passa på att slå ett slag
för detta.
Första advent medverkar kyrkokören i
gudstjänsten. Lions ordnar kyrkkaffe.
Lördag 6/12 sjunger Sångkraft tillsammans med kören Sävsångarna från
Vänge. Vittinge hembygdsförening bjuder på fika.

Vittinge församling
stod för de yngsta av
de ca 50 barn som
var med och sjöng på
kontraktsgudstjänsten i Nora kyrka.
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Smått & gott

Tack till våra kyrkvärdar
Vi vill rikta ett särskilt tack till våra
kyrkvärdar, som troget delar med sig
av sin tid i samband med årets gudstjänster och mässor:
Gerd Carlsson
Josefin Fredriksson
Barnen fick skriva fredshälsningar som
sattes fast på ballonger. Ballongerna
släpptes iväg efter gudstjänsten.
Luciafirande blir det vid en gudstjänst söndag den 14/12. Medverkar
gör barnkören, konfirmander samt ungdomsgruppen. Efteråt blir det fika i
församlingshemmet.
Samma kväll sjunger Lunakören
julsånger i kyrkan under ledning av
Margareta Alkstål.
För mer info, se sida 9!
Inga-Britt Thalin, kyrkomusiker

tack!

Madelen Gustafsson
Gudrun Wängelin Lernskog
Kicki Wölger
Michael Wölger

Vill du bli kyrkvärd?
Som kyrkvärd hjälper du
till under gudstjänsten,
ett antal gånger per år.
Intresserad? Kontakta
kansliet: 0224-620 37
eller vittinge.pastorat@
svenskakyrkan.se.

Sopplunch
Soppa, smörgås, kaffe och kaka i trevlig gemenskap.
Kören Sångkraft underhåller.
Tisdag 9/12 kl. 12, församlingshemmet

Vi söker gravrättsinnehavare!

Som en del kanske redan har märkt, sitter det nu gröna skyltar på många av kyrkogårdens gravar. De skyltarna har vi satt ut för att vi söker gravrättsinnehavare till
de aktuella gravarna. Om det sitter en grön skylt på en grav du har ansvar för, vill
vi att du kontaktar oss och anmäler en gravrättsinnehavare för graven.
Vaktmästarna
Kyrkhälsning 4/14
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Barn & ungdom

Konfirmation och kommande aktiviteter
Studiecirkeln ”Föräldraverkstan” har
kört igång och babymassage startar vart
efter grupper fylls.
Ungdomsgruppen är aktiv med olika
projekt och träffas tisdagar udda veckor.
Dessa aktiviteter sker i Kyrkans allrum i Morgongåva. Årets konfirmationsläsning har startat i samarbete med
Västerlövsta pastorat.
Under december och januari händer
det massor för barn och unga: julpyssel, julmys, övernattningar, familjegudstjänster, luciafirande och mycket mer.
Håll dig uppdaterad genom vår hemsida.
Jag önskar er alla en riktigt god jul
och ett gott nytt år!
Erica Müller, ungdomsledare
Foto: www.photosbylinda.se

Lördagen den 23 augusti gick årets
konfirmationsgudstjänst av stapeln.
Det blev en fin, glad och härlig gudstjänst med många besökare.
Konfirmanderna redovisade genom
filmvisning från konfirmationslägret,
musik och traditionellt förhör. Dessutom
visades en kort film som konfirmanderna
spelat in själva – en filmtolkning av Jesu
död och uppståndelse.
Vi i personalen vill varmt tacka alla
konfirmander, ungdomar, ledare och föräldrar för ett fantastiskt kul konfirmationsår!
Vi kör på med vårt populära föräldracafé måndagar och onsdagar kl. 9-12
och barnkör onsdagkvällar kl. 18-19.

Fr. v. Daniel Holmbom, Amanda Prestberg, Antonia Ekroth, Emma Allfjord, Marcus
Åstrand, Greta Müller, Fanny Larsson, Nora Claesson, Erica Müller, Philip Eneroth.
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Vad händer i kyrkan?

Vad händer i kyrkan under advent och jul?
söndag 30 november

onsdag 24 december

11.00 adventsgudstjänst

23.00 julnattsgudstjänst

Första advent firar vi med pampig musik och tända ljus. Kyrkokören står för
sången. Efteråt bjuder Lions Morgongåva-Heby på kyrkkaffe.

En gudstjänst är ett fint sätt att avrunda
julaftonen. Där får vi minnas Jesu födelse
och njuta av härlig julmusik. Kyrkokören
och solisten Emma Hortans sjunger. Vi
bjuder på glögg och pepparkakor.

lördag 6 december

18.00 musik i
advent

onsdag 31 december

16.00 nyårsbön

Sångkraft sjunger tillsammans med Sävsångarna från
Vänge. När musiken klingat
ut i kyrkan väntar fika och
samkväm med Vittinge hembygdsförening i församlingshemmet.

En andakt inför årsskiftet. Vi tackar
för året som gått och ber att det
kommande ska bli välsignelserikt.

söndag 14 december

En trettondagsgudstjänst på Rungården
med fika efteråt.

16.00 luciagudstjänst
Vad vore advent utan lucia? Tredje
advent ger barnkören, ungdomsgruppen
och konfirmanderna ett klassiskt luciatåg. Efteråt blir det kaffe och lussebullar.

söndag 14 december

18.00 julkonsert
Lunakören från Sala gästar oss och ger
en julkonsert. Lunakören är en blandad
kör som leds av Margareta Alkstål. Kom
gärna och fika en stund före konserten!

torsdag 17 december

11.00 mässa
Mässa på Rungården med tårtfika.
Kyrkhälsning 4/14

tisdag 6 januari

10.00 gudstjänst

tisdag 6 januari

14.00 julfest för barn
En av julens höjdpunkter för
alla barn, med dans kring granen, fika och andakt. Festen
äger rum i församlingshemmet. I samarbete med Vittinge byalag.

söndag 11 januari

18.00 julutsjungning
Vi kan inte bara låta julen smyga undan
i en vrå. Nej, den ska sjungas ut med
starka röster! Alla våra körer är med. Du
kan också hjälpa till om du kommer till
den här traditionsenliga musikandakten.
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Vinnare från förra numret
Monica Alväger, Västerås
Lena Ljunggren, Morgongåva

10

grattis!
Ni får var sitt ex
emplar
av Eskil Seland
ers bok
Hur ska man b
eskriva
det?
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Konstruktör: Linnea Dunér

Bokstäverna i de lila 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
1 mars. Bland de rätta lösningarna drar vi två vinnare som får var sitt presentkort hos
Morgongåva handelsträdgård.

Foto: Hasse Andersson

Emil Vilhelm Sahlberg
Sofia Eleonora Jansson
Thindra Isabelle Blåklint Nilsson Karlsson
Holly Elsa Viktoria Bertilsson
Simon Burwick
Maja Leah Erica Hellman
Elin Martina Falk

Foto: Monika Henkel

DÖPTA

VIGDA

AVLIDNA
Elisabet Dahl
Ulla Malmsjö
Otto Johnsson
Maj Gustafsson
Karl Gyrished
Olof Dahlberg
Märta Eriksson
Ulla Maria von Der Marwitz
Birgit Olsson
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Foto: Svenska kyrkan, IKON

Jenny Forsberg och Richard Bertilsson
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Kyrkans almanacka
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel! Se även predikoturer i UNT, Kyrkonytt i Västra Upplandsbladet, Kalendern i Sala
Allehanda, svenskakyrkan.se/vittinge eller facebook.com/vittingekyrka

November
30 11.00 Adventsgudstjänst. Kyrkokören medverkar. Lions Morgongåva-Heby 		
		
står för kyrkkaffe. Vittinge kyrka

			
3 10.00
6 18.00
		
		
9 12.00
14 16.00
14 17.00

December

Gudstjänst, Rungården
Musik i advent med Sångkraft,
Samkväm med hembygds-		
föreningen, Vittinge k:a, f.h.
Sopplunch m Sångkraft, f.h.
Luciagudstjänst, Vittinge k:a
Fika, f.h.

14 18.00
		
17 10.00
24 23.00
		
		
31 16.00

Julkonsert med Lunakören, 		
Vittinge k:a
Mässa, Rungården
Midnattsgudstjänst, kyrkokören och Emma Hortans 		
medv, Vittinge k:a
Nyårsbön, Vittinge k:a

Januari
6 10.00
6 14.00
		
11 18.00

Gudstjänst, Rungården
Julfest för barn i samarbete 		
med Vittinge byalag, f.h.
Julutsjungning med försam-

		
18 11.00
25 11.00
28 10.00

lingens körer, Vittinge k:a
Mässa, Kyrkans allrum
Taizégudstjänst, f.h.
Gudstjänst, Rungården

Februari
8 18.00
		
		
11 10.00

Familjegudstjänst/ljusgudstjänst 15 11.00 Gudstjänst med semlor, f.h.
konfirmander, barnkören och 22 11.00 Mässa, Kyrkans allrum
Sångkraft medv, Vittinge k:a 25 10.00 Mässa, Rungården
Gudstjänst, Rungården

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