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Jultiden är en välsignad tid för oss män-
niskor. För kyrkan handlar det om för-
beredelse inför det underbara som snart 
stundar. Kyrkan behöver fyllas av män-
niskor, inte bara till gudstjänsterna på 
söndagarna, utan du är välkommen andra 
dagar också. Kyrkan finns där för dig 
med sitt rika inre liv. Här fylls dagarna av 
möten mellan människor på; Kyrkokör, 
Sångkraft, Gubbdagis, Stickcafe, Pyssel-
aftnar, Sopplunch och barn- och ung-
domsverksamhet. 

Vi behöver komma samman och for-
mulera församlingens uppdrag och däri-
genom få se framtiden redan här och nu. 
För det glada budskapet berättar om att 
Gud älskar världen så mycket att han 
gav den sin ende son, för att de som 
tror på honom inte skall gå under utan 

Kyrkoherden har ordet

Det handlar om att få ta emot och ge ut

Kicki Wappsell, Marcus Åstrand och Gerd Carlsson

Hej alla församlingsbor! 
Nu går vi mot ljusare 
tider, det är ju snart 
advent. Körerna övar 
idogt för att sätta 
guldkant på våra guds-
tjänster. 

Kyrkokören med-
verkar 1:a advent med 

Mats Carlsson som trumpetsolist, då ser-
veras också kaffe i församlingshemmet. 

Lördag 8 december sjunger Sångkraft 
tillsammans med sångsolisten Gunnar 
Klum från Vänge. Denna konsert anord-
nas i samarbete med hembygdsfören-

ingen, som då bjuder på kaffe. Gunnar 
och Sångkraft har lovat att sjunga även 
vid kaffet. 

16 december firar vi gudstjänst med 
luciatåg, kyrkisbarnen och andra aktiva 
ungdomar medverkar.

På julafton medverkar kyrkokören, 
även denna gång tillsammans med sång-
solisten Gunnar Klum, vid årets julnatts-
gudstjänst.

Sen står det inte på förrän det blir lju-
sare och vi kan se fram emot en ny vår!

Varma hälsningar från er  
Vik. Kyrkomusiker Inga-Britt Thalin

ha evigt liv. Där får vi stanna upp och 
vila i adventsstöket medvetna om att vi 
är sedda av Gud som älskar oss mer än 
något annat. Vi får ta emot för att senare 
tillsammans ge vidare av det himmelska 
budskapet under julen.

En välsignad jul önskar jag dig.
Marcus Åstrand 

Inga-Britt Thalin
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ker Mattias Risberg och barn- och ung-
domsledaren Erica Müller har av olika 
anledningar lämnat oss. 

Stort tack för den tid och för alla här-
liga initiativ ni tagit. Men vi klarar oss 
inte utan personal, nya friska krafter har 
funnit sig väl till rätta. Vi hälsar Malin 
Svenman, Emma Johansson och Inga-
Britt Thalin hjärtligt välkomna och hop-
pas att ni kommer att trivas med oss.

Till sist vill jag önska alla församlings-
bor, medarbetare och förtroendevalda 
en riktigt GOD JUL och ett mycket 
GOTT NYTT ÅR. 

Birgitta Johansson, Kyrkorådsordf.   

Ordföranden har ordet
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 Sopplunch 
   12 februari  
   12 mars 
   16 april 
   14 maj 

våren 2013 
Kl. 12.00 i församlingshemmet

Många har sagt sig sakna Kyrkhälsning. 
Därför har Kyrkorådet bestämt att tra-
ditionen med fyra utgåvor per år tas upp 
igen. Vi börjar med detta julnummer.

Från kyrkorådet kan jag i korthet 
berätta att Hans Pettersson och Bosse 
Temnéus,  två av våra ordinarie ledamöter, 
flyttat från orten. Glädjande är att Hans 
Pettersson behåller sin plats i byggkom-
mittén. Stort tack för allt ideellt arbete 
som ni ägnat församlingen. I deras ställe 
hälsar vi de två nya ledamöterna Birgitta 
Eriksson och Roger Ljungberg varmt 
välkomna. Övriga ledamöter är Marcus 
Åstrand, Gerd Carlsson, Peter Ryholm, 
Anna-Maria Johansson, P-A Eriksson, 
Michael Wölger och undertecknad. Alla 
församlingsbor är välkomna med idéer 
och frågor till oss.

Det bästa och viktigaste är personalen 
som ser till att verksamheten fungerar. 

Det har varit omsättning bland dem 
under det gångna året. Kanslisten och 
trotjänaren Gunilla Harbom, kyrkomusi-

Birgitta Eriksson Roger Ljungberg

Soppa, kaffe och kaka avnjuts i trevlig gemenskap, vid varje tillfälle 
bjuds det på någon form av underhållning. Välkommen!
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Fr. vä.  
Erik Rimskog,  
Daniel Holmbom,  
Carl-Philip Eneroth, 
Andy Magnusson,  
Joakim Andersson,  
Ungdoms ass.  
Erica Müller,  
Johanna Eneroth,  
Felicia Olsson,  
Adina Norberg,  
Märta Söderström,  
Alice Säfström,  
sittande:  
Kyrkoherde  
Marcus Åstrand.

Under året har vi haft veckoträffar med mässa, konfirmationsläger i Vadstena, stu-
diebesök, dagsutflykter, föreläsningar, prao med kyrkans personal, deltagande i vårens 
prostvisitation, flitigt deltagande i kyrkans gudstjänstliv och en avslutande konfirma-
tionsgudstjänst med traditionellt förhör, sång och redovisning av alla duktiga konfir-
mander i Vittinge Kyrka.

Ett aktivt konfirmandår 2012!

Lagom till All helgona kom en fin ljus-
bärare på plats i Minneslunden, tillverkad 
av Stefan Orvendahl från Vittinge. Vi 
har beställt ytterligare två stycken, de ska 
få sin plats i askurnlunden. Några lokaler 
har genomgått enklare renovering, t.ex 
har Dorarummet fått sig ett nytt utse-
ende och arbetet med bisättningsrummet 
är i full gång.

Under våren var Västmanlands sten-
gravyr här och dubbade de flesta stenarna 
på nya kyrkogården. Några stenar ligger 
fortfarande ner, de stenarna hittar vi ingen 
gravrättsinnehavare till eller får ingen kon-
takt med. Har Du en sten som ligger ner, 
hör av dig till oss. 

Under 2013 kommer en gravvårdsinven-
tering göras och då kommer övriga stenar 
kontrolleras.

Efter en besvärlig sommar och höst 
med alldeles för mycket regn hoppas vi på 
en bättre vinter!

Vi ses på kyrkogården! /Emelie & Kicki

En hälsning från vaktmästarna!

Foto: N
ovali foto
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Tvillingarna Ulla och Brita Edholm föddes 
år 1929 i Härvsta, Heby. De fick en tuff 
start i livet då det upptäcktes att de båda 
flickorna var födda med en form av ben-
skörhet. De fick vård på Vanföreanstalten 
i Stockholm där de gipsades från halsen 
till tårna. 

Efter 15 månaders experimenterande 
gav läkarna upp och skrev ut de båda 
flickorna som obotliga. De sakkunniga 
hade sagt sitt, och domen var hård. 

Det är svårt att föreställa sig vad 
deras föräldrar Tora och Emil Edholm 
fick genomgå när de aldrig kunde se 

Med positiv livssyn och  
aldrig sviktande mod!

några tecken på förbättring och när 
de avkrävdes skriftligt medgivande på 
att deras flickor skulle överlämnas till 
Eugeniahemmet för gravt handikappade.  
Där skulle de leva gipsade, i sängläge 
livet ut. Nu stod föräldrarna inför ett 
vägskäl, men för dem var valet aldrig 
svårt. De ville själva ha vårdnaden av 
sina döttrar och när de insåg att svensk 
läkarvård inte hade någon meningsfull 
behandling att erbjuda ändrade de helt 
sin livsstil. Lantbruket som de drev fick 
de lägga ned och de flyttade till Ösby, 
Vittinge, för att kunna ta hand om sina 
barn på bästa möjliga vis. Vid den här 
tidpunkten var Ulla och Brita fyra år 
gamla, nu började deras liv på riktigt. 

Pappa Emil vägrade acceptera det 
öde hans flickor blivit dömda till, han 
tillverkade stolar med säten och rygg-
stöd av gips, elektriska flyttbara hyllskåp, 
hissar och senare en lift som gjorde 
att de kunde ta sig i och ur bilen. När 
han demonstrerade sina uppfinningar på 
anstalten väcktes stort uppseende. 

Hans flickor kunde nu sitta upprätt, 
vilket tidigare hade bedömts som full-
ständigt omöjligt.

Ulla och Brita gjorde ständigt nya 
framsteg och tack vare pappans uppfin-
ningar kunde de konfirmera sig och 
delta i alla tänkbara sociala samman-
hang. Visst hände det, när de såg sina 

Historien bakom illustratörerna  
till Kyrkhälsnings logotyp.

Systrarna Edholm med mamma Tora.
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jämnåriga kamrater leka, att de inte 
kunde hålla tårarna tillbaka, men trösten 
från föräldrarna fanns alltid nära och de 
visade aldrig avundsjuka eller missun-
samhet. Tvärtom hade de alltid nära till 
medkänsla och glädje. 

De fick hemundervisning och kun-
skapstörsten var stark, efter folkskolan 
deltog de i kurser och studiecirklar i en 
rad olika ämnen. Sin skicklighet i att 
teckna utvecklade de genom en kor-
respondentkurs, då de fick med flera 
av sina teckningar på en utställning i 
Göteborg. De fick beställningar på hög-
tidskort och album med vacker textning 
och fina illustrationer.

De sydde även sina egna 
kläder och var mycket intres-
serade av att knyppla, bro-
dera och annat handarbete. 

Sång och musik var också 
glädjeämnen i livet, de var 
inte blyga att framträda i 
offentliga sammanhang utan 
tog gärna till sång och flöjt, i 
den mån deras lungor orkade.

Brita dog 1971, ett hårt 
slag för Ulla, som kämpade 
vidare och till och med fick 
fast anställning vid kurators-
expeditionen på Sala lasarett. 
”Hon gick igenom livet med 

positiv livssyn och aldrig sviktande mod” 
skrev en vän om Ulla vid hennes bort-
gång 1982. 

Emma Johansson

Tack till Barbro Haulin, tvillingarna 
Edholms kusin, som delat med sig av histo-
rier, foton, dokument och konstverk från Ulla 
och Britas liv.

Hur kan Du ge ditt bidrag till Svenska  
kyrkans internationella arbete? 
- Besök kyrkan och lägg i kollekten  
- SMS:a KOLLEKT till 72 950 och skänk  
 50 kronor via mobilräkningen. 
- Sätt in gåvosumman direkt på konto 
 Pg: 90 01 22-3   Bg: 900-1223 
- Bli månadsgivare 
 Beställ anmälningsblankett på:   
 svenskakyrkan.se/ Internationellt   
 arbete/Ge en gåva/Bli Månadsgivare  
 eller ring 018-169600 

Svenska kyrkan arbetar i länder där krig 
och konflikter drabbar alla människor. 
Men det är oftast barnen som drabbas 
hårdast av våldet. Genom julkampanjen  
vill vi väcka frågan och samla in pengar 
till det arbete som våra partner utför  
lokalt i de drabbade länderna. I år är det 
särskilt arbetet i Colombia och Sydsudan 
som är i fokus.
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I somras var det premiär för en annorlunda 
gudstjänst vid Vittinge kyrka, då den för-
sta djurgudstjänsten anordnades. 

Till den var både två- och fyrbenta gäs-
ter välkomna. Utanför församlingshem-
met samlades ca 50 personer samt kaniner, 
hundar, katter och hästar! De traditionella 
psalmerna byttes ut mot sånger som tex. 
”En sliten grimma” och ”Får man ta hun-
den med sig in i himlen?” Kyrkoherde 
Marcus Åstrand talade bl.a. om djurens 
inverkan på människor och vilken betydelse de kan ha för oss. Kollekten skänktes till 
organisationen Hitta Katten i Enköping, ett katthem för övergivna katter. 

Efter gudstjänsten sminkade ansiktsmålaren Elissa Lundell gästerna till valfritt 
djur. Nästa djurgudstjänst kommer att anordnas under Fest i Heby-veckan 2013.

Höjdpunkter under året som gått

Får man ta hunden med sig in i himlen?

Den traditionella löptävlingen runt kyrkans område
Årets kyrklopp bjöd på en hel del regn, 
härlig stämning och positiva deltagare. 

Tre tappra deltagare tog sig an den 
långa rundan på 6 km, vinnare i klassen 
blev Ingemar Ångman. Övriga deltagare 
valde att lunka eller gå de kortare distan-
serna på 2 km respektive 400 m.

Ett tiotal barn deltog i barnloppet, alla 
deltagare fick fina priser sponsrat av före-
tag med lokal anknytning.

Varmt tack till sponsorerna.

 

   

Årets kyrklopp bjöd på en hel del regn men ändå härlig stämning med positiva deltagare.  

Tre tappra deltagare tog sig an den långa rundan på 6 km, vinnare i klassen blev Ingemar Ångman. 

Övriga deltagare valde att lunka eller gå de kortare distanserna på 2 km respektive 400 m. 

Ett tiotal barn deltog i barnloppet, alla deltagare fick fina priser sponsrat av företag med lokal 

anknytning. 

Varmt tack till sponsorerna: 

         
FÄRG & HOBBYHÖRNAN SALA    

   

 

 

Den 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runt kyrkans område. 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Den traditionella löptävlingen runt kyrkans område. 

Anna-Karin Ingemarsson, Jan Ingemarsson, Håkan 
Forsberg, Josefin Bengtsson och hunden Baron.



9

Dans, sång, technobeats, rökmaskin och discobelys-
ning i Vittinge kyrka. Det var en annorlunda upple-
velse för alla när Vittinge församlings ungdomsgrupp 
anordnade den första Technomässan. Tidigare har 
mässorna anordnats i Stockholmsområdet och det 
var när ungdomsgruppen besökte en av dessa som 
tanken väcktes till att anordna en i den egna för-
samlingen. 

Från Stockholm kom prästen Olle Ideström, 29 
med ungdomarna från Katarina församling. Olle höll gudstjänst och ungdomarna 
stod för sången i låtarna som bestod av kristna texter tonsatta med technobeats. 
Stämningen var festlig, många rycktes med i dansen och sången. Förhoppningsvis vill 
ungdomsgruppen anordna en technomässa även nästa sommar! 

Tack till Sala Sparbank för bidraget till technomässan.

Den traditionella löptävlingen runt kyrkans område

Dansa fram till nattvarden!

Höjdpunkter under året som gått

Söndagen den 28 oktober hade kören Sångkraft 
en jubileumskonsert i Vittinge kyrka. 

Omkring 100 personer kom för att fira 10-års 
jubilaren Sångkraft, som från början kallades ”Vi 
som inte kan sjunga”. 

Festligheterna började redan på eftermiddagen 
med gemensam lunch för alla som var involverade 
i kvällens framträdande. 

Körens ordförande Björn Ahnesjö hälsade välkommen och Christina Warell, grun-
dare av kören samt solist i kvällens konsert, berättade om körens 10-åriga historia och 
delade ut jubileumsnålar till de fem damer som varit med sedan starten.

Den andra av kvällens solister, Samuel Karlberg från Linköping, gjorde en mäktig 
inledning med ”You raise me up” så att taket var nära att lyftas i kyrkan, därefter bjöd 
kören på sånger de sjungit genom åren. När konserten var slut och applåderna tystnat 
bjöd kyrkoherde Marcus Åstrand in alla till församlingshemmet på kaffe och tårta. 

Ett stort tack till jubileumskommittén som haft huvudansvaret för konserten samt 
många, många kramar till Sångkrafts härliga körledare Inga-Britt Thalin.

 A.Larsson, Sångkraft 

Oj, vilken härlig konsert!
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Varje vecka i Vittinge församling
Kyrkis Tisdagar 14-15.30 biblioteket Vittinge skola. För barn i förskoleklass 
t.o.m. åk 2.
Barncafé Tisdagar 9.30-12.30, torsdagar 13-15 församlingssalen i 
Morgongåva. För föräldralediga mammor och pappor med barn.
Musikalverkstan Onsdagar 14.15-16.30 församlingshemmet. 
För dig i åk. 3-6 som gillar sång och drama.
Ungdomsgruppen träffas efter överenskommelse, gå med i facebookgruppen: 
Vittinge kyrkas konfi rmander.
Sångkraft övar onsdagar 19.00 i församlingshemmet.
Kyrkokören övar torsdagar 19.00 i församlingshemmet.
Vill du vara med i någon av kyrkans körer? Kontakta Inga-Britt Thalin 070-239 66 00 
Har du frågor om barn- och ungdomsverksamheten? 
Kontakta Malin Svenman 070-322 17 44.

AVLIDNA 2012
Gösta Eriksson
Gunnar Andersson
Lisbet Andersson
Magda Ahrman
Astrid Löwén
Gustaf Persson
Lars Törnevad 
Erik Blomqvist
Erik Gustafsson
Lars-Gunnar Larsson 

VIGDA 2012
Emil Johannesson & Emma Elnersson
Mathias Günther & Sanna Maijala
Mattias-Arpad Czifrik & Camilla Hedström
Markus Andersson & Karin Langeland
Anders Södergren & Eva Persson

DÖPTA 2012
Ophelia Karlsson
Ellen Edholm
Hedda Åkergren Widlund
Vanja Jakobsson 
Alexander Köbin
Alva & Jonathan Hakulinen 
Sally Francis
William Mäkinen
Felix Maijala
Eddie Millberg
Charlie Löfgren
Sixten Daniels Cajander
Vilgot Hedlund
James Bergman
Benjamin Olsson
Ronja Berggren
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Marius Sörensen
Bernt Hagman 
Bengt Jansson
Sture Vahlberg
Gunnar Segerqvist
Lena Jansson
Greta Ranhamn 
Ove Eriksson
Ingvar Olsson
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Söndag 15 september 2013 är det kyrkoval i Sverige. Vittinge församling skall bland 
annat välja ett Kyrkofullmäktige med 15 ledamöter och 8 ersättare. 
Fullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen som utser ett Kyrkoråd 
om 9 ledamöter och 5 ersättare.
Kyrkorådet är det arbetande organet i församlingen och är även beredningsorgan för 
Fullmäktige. Kyrkorådet utarbetar bl.a. underlaget för budgeten, fastigheter, personal 
och gudstjänster.
För att kunna ställa upp i kyrkovalet skall man tillhöra, eller bilda, en s.k. nomine-
ringsgrupp (motsvarar partier i riksdagsvalen). Som valbar skall man vara folkbokförd 
i församlingen, tillhöra Svenska Kyrkan, vara döpt och ha fyllt 18 år.
Nu är det hög tid att prata med grannar och goda vänner för Er som kan tänka er att 
kandidera till Kyrkofullmäktige.

Nomineringsgrupper skall vara anmälda senast 15 april 2013. 

Ni som är intresserade kan kontakta valnämndens ordförande,  
Kurt-Richard Lindgren, tel. 0224-611 77 för ytterligare information.
  Kurt-Richard Lindgren

Gör din röst hörd!
Är det något du vill ändra i den kyrkliga verksamheten? 
Då är det tid nu att skaffa sig en röst i de sammanhang  
där besluten fattas. 

Varje vecka i Vittinge församling
Kyrkis Tisdagar 14-15.30 biblioteket Vittinge skola. För barn i förskoleklass 
t.o.m. åk 2.
Barncafé Tisdagar 9.30-12.30, torsdagar 13-15 församlingssalen i 
Morgongåva. För föräldralediga mammor och pappor med barn.
Musikalverkstan Onsdagar 14.15-16.30 församlingshemmet.  
För dig i åk. 3-6 som gillar sång och drama.
Ungdomsgruppen träffas efter överenskommelse, gå med i facebookgruppen:  
Vittinge kyrkas konfirmander.
Sångkraft övar onsdagar 19.00 i församlingshemmet.
Kyrkokören övar torsdagar 19.00 i församlingshemmet.
Vill du vara med i någon av kyrkans körer? Kontakta Inga-Britt Thalin 070-239 66 00 
Har du frågor om barn- och ungdomsverksamheten? 
Kontakta Malin Svenman 070-322 17 44.
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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.vittingekyrka.se.

December
2 11.00 Adventsgudstjänst. Kyrkokören  
 medverkar. Lions bjuder på kyrkkaffe.
5 10.15 Gudstjänst på Rungården. 
 Kyrkkaffe m. tårta.
6 12.00 Sopplunch i f.h.
8 18.00 Musik i advent. 
 Sångkraft & Gunnar Klum medverkar,   
 samkväm och kyrkkaffe med    
 hembygdsföreningen.
12 13.30 Stickcafé i f.s. Terminsavslutning!
14 10-12 Gubbdagis i f.h.    
 Terminsavslutning!

16 11.00 Luciagudstjänst.    
 Musikalverkstans barn underhåller 
 vid kyrkkaffet.
19 10.15 Gudstjänst på Rungården.
24 23.00 Julnattsgudstjänst. 
 Kyrkokören & solist Gunnar Klum   
 medverkar.
26 11.00 Mässa på Rungården. 
 Kyrkkaffe m. tårta.
31 16.00 Nyårsbön.

Januari   
6 14.00 Barnfest med byalaget
 18.00 Gudstjänst. Vi sjunger ut   
 julen med kyrkokören & Sångkraft.
13 11.00 Gudstjänst.

23 10.15 Gudstjänst på Rungården.
 13.30 Stickcafé i f.s. Terminsstart!
27 11.00 Söndagsmässa.

Februari
3 11.00 Söndagsmässa.
6 10.15 Gudstjänst på Rungården.
 13.30 Stickcafé i f.s.
8  10-12 Gubbdagis i f.h.
10 11.00 Gudstjänst. Sångkraft    
 medverkar, semlor serveras i f.h.

12 12.00 Sopplunch i f.h.
20  10.15 Gudstjänst på Rungården.
 13.30 Stickcafé i f.s.
22  10-12 Gubbdagis i f.h.
24  11.00 Gudstjänst.

Mars
6 10.15 Gudstjänst på Rungården.
 13.30 Stickcafé i f.s.
8 10-12 Gubbdagis i f.h.
10 11.00 Söndagsmässa.
12 12.00 Sopplunch i f.h.
17 18.00 Gudstjänst. Kyrkokören   
 medverkar, våffl or serveras i f.h.
20 10.15 Gudstjänst på Rungården.
 13.30 Stickcafé i f.s.

22 10-12 Gubbdagis i f.h.
24 11.00 Gudstjänst. Sångkraft    
 medverkar.
28 15.00 Mässa på Rungården.
 19.00 Gudstjänst m. avklädning 
 av altare.
29 15.00 Korsgudstjänst.
31 11.00 Gudstjänst. Kyrkokören   
 medverkar.

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




