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Julevangelium – på ett annat sätt
Det var en gång Gud, som såg på människorna och sade till sig själv: Inte
visste jag, när jag först ville skapa människan, att hon kunde skratta så högt
och så hjärtligt! Inte visste jag att hon kunde känna sådan kärlek och ömsinthet! Och inte kunde jag förstå att hon skulle lida så. Gråta så. Kämpa så.
Gud sade till sig själv: Så långt bort från dem jag
är! Det är som en mur mellan mig och dem. Jag vill
kunna dela deras liv, inte bara se på det. Jag vill kunna känna vad de känner, gråta som de gråter, skratta
som de skrattar. Jag vill inte bara förstå, jag vill veta.
Det skulle födas ett barn. Ett gudabarn, en
människoson. Gud visste, att om han skulle kunna leva som vi, måste han födas som vi, och dö
som vi. För däremellan finns människans jordeliv.
Däremellan finns skratten och gråten. Inget skratt
klingar äkta som inte har tårar till botten. Ingen
rädsla finns för den som inte fruktat döden någon
gång. Ingen gråt får ett slut om inte skrattet funnes. Så måste Gud bli människa.
Människorna kände att Gud var på väg. Och i
himlen dansade änglarna, och på jorden viskade
profeterna. Man skrev och sjöng om Herren som
skulle komma, om konungen som skulle rädda
världen. Från Betlehem skulle han komma, han
skulle kallas fridsfurste, evig konung, Immanuel.
Gud med oss.
Så föddes ett barn, ett gudabarn, en människoson. I himmelen jublade stjärnorna och på jorden
hördes änglasång. En liten en, ynklig och sårbar.
Den enda makt han hade var spädbarnsskriket

som fick mjölken att stiga i Marias bröst, och
doften, den nyföddes. Som får ögonen att tåras av
kärlek och hjärtat att dunka av försvarsinstinkt.
En liten konung lagd på hö med loppor, en
fridsfurste född till stöveltramp och vapenskrammel. En stjärna över ett uthus. En Gud som avsagt
sig sin makt för att dela våra villkor, som valde
begränsningen för att utplåna gränser.
Och bilden av Gud blev för evigt förändrad.
Inte längre dömande, inte nitälskande, inte svartsjukt bevakande från en tronsal långt ovan.
Den bilden sköljdes bort av modersmjölk och
fostervatten.
Det föddes ett barn, ett gudabarn, en människoson. Och i människors hjärtan föds varje jul en tro
och ett hopp, lika liten, ynklig och sårbar som gudabarnet en gång. Och ändå lysande klar som stjärnan den natten för länge sedan.
Gud är hos oss, och i våra
hjärtan finns krubban.
Ära åt Gud i höjden och frid
på jorden, bland människor
som han älskar!
Cecilia Jansdotter
kyrkoherde i Östervåla-Harbo

NORA, TÄRNSJÖ

VITTINGE

ÖSTERVÅLA-HARBO

I Nora har det firats gudstjänst varje
söndag i minst 800 år. I kyrkobyggnaden från 1700-talet kan man se väggpartier från den äldre medeltida kyrkan. Vi firar även gudstjänst i en nyare
lokal på kyrkogården, Uppståndelsens
kapell, och i Guds fria natur. Och naturen är vacker i Nora församling!

Våra nära 2 600 församlingsbor finns
framför allt i Vittinge och Morgongåva. Vår kyrka, med medeltida ursprung och Albertus Pictor-målningar,
ligger i det öppna jordbrukslandskapet mitt emellan de båda orterna. Vi
har även en församlingssal i centrala Morgongåva, där vi både bedriver
barnverksamhet och firar gudstjänst
emellanåt.

I vårt pastorat är vi ca 4 400 människor,
uppdelade på två samhällen och en
massa små byar. Vi har tre vackra medeltida kyrkor: Östervåla, Harbo och
Aspnäs gårdskyrka. Aspnäs ligger
naturskönt invid Tämnaren där vi
också har en fin nyrenoverad lägergård: Aspnäsgården.

Nora har drygt 2 100 församlingsbor.
Det är en liten församling med en stor
verksamhet. Kyrkan i Tärnsjö vill bygdens bästa och vill uppmuntra till lokalt
engagemang. Utöver ordinarie verksamhet driver församlingen en mack
och en begravningsbyrå. För alla insatser i församlingsarbetet finns, förutom
alla frivilliga, anställd personal i form av
barn- och ungdomsledare, kanslist, värdinna, kantor, vaktmästare och präst.
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Vår kyrkoherde heter Marcus Åstrand
och ses ofta med sin bedlingtonterrier Casper i släptåg. Marcus har varit
här i åtta år. Utöver honom är vi fem
året runt-anställda. Våra arbetsdagar
präglas ofta av kreativitet och nytänkande, vilket inte minst märks under
Fest i Heby-veckan, då vi brukar anordna ett stort antal evenemang.
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Vi är 14 anställda i pastoratet: ett härligt,
galet och proffsigt gäng som varje dag
gör sitt bästa för att tjäna församling
och kyrka. Kyrkoherde är undertecknad,
Cecilia Jansdotter. Tidigare var jag komminister i pastoratet i sex år, jobbade
utsocknes i två år och är nu tillbaka sedan tre år. Jag bor i Östervåla med min
familj – vi är två varannan vecka och
fyra/fem varannan (fem om man räknar
med den växelvis boende lilla hunden).
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FÖR TYDLIGHETENS SKULL
För att göra det lättare att se vilken information som kommer från
vilken församling har vi färgkodat vissa sidor enligt följande:
Blå = Nora församling, Tärnsjö
Lila = Vittinge församling
Rosa = Östervåla-Harbo pastorat

En del av vår verksamhet
sker i samarbete med
Sensus studieförbund

Församlingsbladet ges ut gemensamt av Nora församling, Vittinge församling
och Östervåla-Harbo pastorat.
ansvarig utgivare: Bengt Bengtsson layout: Linnea Dunér
omslagsfoto: Matthias Gabriel/pixabay.com + Östervålas levande krubba
tryck: Elanders upplaga: 5 000 distribution: Bring Citymail
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Kontaktuppgifter
väl kommen at t ko n tak ta o ss!
Kontakt Nora
kyrkvägen 18, 740 45 tärnsjö
tel församlingsexp: 0292-500 09
öppettider: tis-tors kl 10-12
kyrkoherde: Bengt Bengtsson 0292-502 80
musiker: Pia Sundström 0292-502 85
barn/ungdom: Monica Brand & Carola Eriksson
0292-502 57
vaktmästeri: Thommie Norén 0292-502 79
bankgiro: 356-7393 swish: 123 161 0070
e-post: nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
webb: www.svenskakyrkan.se/noratarnsjo
facebook: facebook.com/noratarnsjo
Se hemsidan för fullständiga kontaktuppgifter!

Kontakt Vittinge
vittinge prästgård 244, 744 95 vittinge
tel församlingsexp: 0224-620 37
telefontid: vardagar kl 10-12
besökstid: tis & tors kl 9-12
kyrkoherde: Marcus Åstrand 0224-620 25
musiker: Inga-Britt Thalin 0224-620 51
barn/ungdom: Kicki Wappsell 0224-620 47
vaktmästeri: 0224-620 69
e-post: vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se
webb: www.svenskakyrkan.se/vittinge
facebook: facebook.com/vittingekyrka
instagram: instagram.com/vittingekyrka
Se hemsidan eller kontakta expeditionen för
fullständiga kontaktuppgifter!

Kontakt Östervåla-Harbo
kyrkvägen 10 a, östervåla
postadress: Ågården, 740 46 Östervåla
tel församlingsexp: 0292-223 60
öppettider: tis kl 10-12, tors kl 17-20, fred kl 10-12
kyrkoherde: Cecilia Jansdotter 0292-223 74
e-post: ostervala-harbo.pastorat@svenskakyrkan.se
webb: www.svenskakyrkan.se/ostervala-harbo
Kontakta expeditionen för kontaktuppgifter till
övriga anställda!
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VÅGA DRÖMMA
alla har vi drömmar, mer eller mindre realistiska. För oss, i vårt land, är det lätt för de flesta
att drömma. Många drömmar kan faktiskt gå i
uppfyllelse. Men finns man i ett land där det ramlar ner bomber, eller det är diktatur, då kan det
vara svårt att få drömmar uppfyllda. Inte så kons
tigt då att man drömmer sig bort!
Man har kanske hört talas om ett land långt
bort, ett land där mänskliga rättigheter råder, där
det är fria demokratiska val. Ett land med yttrandefrihet och tryckfrihet, där man har rätt till
advokat om man hamnar i rättsväsendet. Landet
Sverige!
Att det ska vara så svårt att få rättvisa i världen? Så att alla har samma möjlighet till drömmar.
Men vad drömmer vi om här? Utlandsresa, måla
om huset, pool, ny bil? Ja, listan kan göras lång.
Vad händer om vi slutar drömma? En dröm
kan jämföras med fantasi, skillnaden är hårfin.
Om alla slutar drömma/fantisera – vad händer då? Utvecklingen kommer av sig, utan fantasi
stannar världen! Tänk efter, hur mycket blir utfört
tack vare att någon har fantasi och drömmar?!
Kreativiteten börjar med en tanke, en idé, en
dröm. Att förverkliga det man drömmer om, i
största möjliga mån, det är viktigt för människors
utveckling. En tonåring som inte har drömmar om

framtiden – ja, det är sorgligt. Det är så viktigt att
vi som är äldre sporrar våra ungdomar, försöker
få dem att se möjligheter i stället för att bromsa och säga att det du drömmer om nog inte går
att genomföra. Återigen – utan drömmar stannar
världen.
Men ännu viktigare är att vi hjälps åt, i allt.
Dessa trasiga människor som kommit till vårt
land, många med krossade drömmar. Det är viktigt att visa dessa människor att de får plats i vårt
land. Att Sverige får bli det land de drömde om.
Med varandras och Guds hjälp ska det gå bra.
Alla människor är tillgångar, inte belastningar!
Det kan vara svårt att älska alla, men alla har
rätt att bli respekterade.
Det fanns en tid då oerhört många människor
i vårt land drömde om ett stort land i väster. Åkte
dit på vinst och förlust, bröt mark (som varit indianernas), och skapade sig ett liv där. Det berodde ju på något att de gav sig av så långt bort.
Många såg aldrig mer sina nära och kära. Fattigdom, missväxt och svält drev många tusen bort till
Amerika. Mellan 1850-1930 var det ca 1,5 miljoner svenskar som emigrerade. Nu är det vi som
får möjligheten att öppna våra armar för dem som
behöver få ett bättre liv.

Margareta Andersson
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

soppluncher
Onsdagar 12.00 i
församlingshemmet
7 februari
Guide från Sala Silvergruva
berättar om gruvan.

7 mars
Sadelmakeriskolan berättar om
sin verksamhet.

4 april
Melodikrysset.

2 maj
Förra kyrkoherden Lars-Erik
Sundin gästar.

Alla är varmt välkomna!

tio snabba med kyrkoherden

Bengt Bengtsson heter han, kyrkoherden i Tärnsjö. I åtta år har Bengt arbetat i Nora församling.
Under åtta år har vi lärt känna bygdens präst.
Men vad vet vi om honom egentligen? Ta del av
Bengts "tio snabba"!
Klassiskt eller rock? Klassiskt
Spagetti & köttfärssås eller musslor? Spagetti & köttfärssås
Stranden eller "fisken i vattnet"? Fisken i vattnet
Vatten eller vin? Vatten
Katt eller hund? Katt
Uppklädd eller mysdress? Uppklädd
Landet eller stan? Landet
Upptäckare eller "hemmagris"? Upptäckare
Ensamvarg eller partykung? Partykung
Bibeln eller deckare? Bengt skrattar och svarar sakta: "Ja, Bibeln har jag
läst ut flera gånger så på fritiden läser jag helst deckare!"

Då vet vi det! Kyrkoherden i Tärnsjö är en uppklädd, vattendrickande partykung som helst upptäcker samt läser deckare.

konfirmation 2018
du som är född 2003, dags att konfirmeras!
Som tidigare har vi en gemensam grupp för konfirmanderna
i Tärnsjö, Östervåla och Harbo. Är du född 2003 och inte har
fått någon konfirmationsinbjudan, hör av dig till församlingsexpeditionen! Vi börjar första advent, den 3 december,
med inskrivning i Harbo kyrka kl. 18, sedan ses vi en gång i
månaden fram till juni. Vi har påskläger och sommarläger.
Konfirmationen blir på midsommardagen.
Kontakt för mer information:
Bengt Bengtsson, 0292-502 80 el. förs.exp. 0292-500 09

tacksamt!
Körkonserten "Tacksam" med Bengt Kyllinge och kompband framfördes i Nora kyrka på Tacksägelsedagen. Det var en rolig kördag med Bengt Kyllinge och musiker. Alla var uppklädda i färgglatt!
Vi övade halva dagen. På kvällen
framfördes konserten med alla
tillsammans: barnkören, kyrkokören, solister och musiker!
Så kul! Det sjöngs och skrattades
mycket den dagen. Hoppas att ni
som kom och lyssnade på konserten tyckte det var lika kul som vi!
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Vittinge församling

Nora församling, Tärnsjö

välkommen till kyrkan i
advent och jul!
adventsfika

tomtesmyg

Välkommen till mysigt
adventsfika onsdagarna
6, 13 och 20 december.
Kom för en pratstund och
samvaro och få lite julkänsla. Fika kostar 20 kr
och går till Svenska kyrkans julkampanj.

lördag 2 december 16.00
Församlingshemmet
Det har blivit lite av en tradition en lördag i början
av advent – att träffa tomten vid mysiga Hagudden! Kom till församlingshemmet mellan 16.00
och 16.30 och få material till en rolig tipspromenad
längs vägen till Hagudden där tomten väntar vid
brasan med varm korv, glögg, saft och pepparkakor. Vi hoppas på klart väder och ett fantastiskt
månsken, men ta med lykta eller ficklampa för
säkerhets skull! Små som stora – alla är varmt
välkomna!

Alla är varmt välkomna!

stjerneskinn

Onsdagar i december
kl 10.00-14.00
i församlingshemmet

söndag 3 december 18.00
Nora kyrka
En mässa i advent med Nora kyrkokör och musiker.

luciagudstjänst
lördag 9 december 16.00
Nora kyrka
Lucia skrider in med följe, alltså barn- och ungdomsgrupperna i Nora ger oss årets luciaupplevelse.

stjerneskinn –

en mässa i advent
Söndag 3 december
18.00 i Nora kyrka
En kvällskonsert på första
advent med Nora kyrkokör
och musiker.
Stjerneskinn är en norsk
adventsmässa av Martin
Alfsen med aningen gospelkaraktär.

julkonsert
söndag 17 december 18.00
Nora kyrka
Nora Kyrkokör med solister sjunger in julen.

julotta
måndag 25 december 07.00
Nora kyrka
Vid julottan tänds alla ljus i kyrkan och kyrkokören
framför julens finaste sånger.

musik i trettondehelgen
trettondedagen 6 januari 16.00
Nora kyrka
Kantor Pia Sundström med familj sjunger ut julen.

Välkommen!

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 4 2017

7

Östervåla-Harbo pastorat

Rapport från kyrkogårdarna
I skrivande stund är det full fart med det vanliga. Rabatter, gräs, gångar och löv.
Men tidigare under hösten kunde man tro
att försvarets stora övning Aurora 17 tog sin
plats på Östervåla kyrkogård. Det var spår
efter larvfötter och lervälling nästan överallt.
Men det var borttagning av rosenhäcken vid
församlingsgården i Östervåla och vi påbörjade även ett stort projekt med att byta ut gravhäckarna i de gamla gruskvarteren. Bort med
det gamla och in med nya fina ligusterplantor.

Det projektet kommer fortsätta nästa höst.
När vi ändå hade maskin och duktig maskinist på plats passade vi på att göra något med
överbliven jord och återlämnade gravstenar,
nämligen ett lapidarium (en samling stenmonument i syfte att bevara gamla gravstenar).
Samma maskinist rätade också till trapporna och tillverkade och monterade trappräcken
i Östervålas minneslund.
Over and out!
Vaktmästarna

foto: johan wallin

harbo kyrkogård i höstprakt

torsdagsträffar

7 december
"Skolprojekt i Gambia".
Daniela Nilsson, lärare i
Östervåla, berättar om resan.
Dessutom blomlotteri inför
advent och jul.

1 februari
1 mars
Program för 2018 är
ännu inte klart men
kommer finnas på vår
hemsida, vår Facebook-sida samt affischer och annonser.
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foto: johan wallin

Torsdagar 12.00 i
församlingshemmet
med enkel lunch

Östervåla-Harbo pastorat

Bakre raden, från vänster: Jakob
Bäcklund, Robin Olsson
Främre raden, från vänster: Sandra
Forebäck, Annika Spalde, Christina
Antonsson

Våra nyanställda presenterar sig
ANNIKA SPALDE, DIAKON
Jag vigdes till diakon år 2005 i Göteborg,
som också är min hemstad. Har efter det arbetat både som diakon, sjuksköterska och
med skrivande. Nu i somras flyttade vi, min
man Pelle och jag, till Harbo, och det känns
jätteroligt att lära känna en ny bygd och alla
er här i pastoratet.
Den största utmaningen med jobbet tror
jag kommer bli att prioritera bland allt som
känns viktigt och roligt att göra som diakon,
så att det ryms inom min halvtidstjänst.

SANDRA FOREBÄCK, ASSISTENT I
FÖRSAMLINGSARBETE
Mina arbetsuppgifter består mestadels av
barn- och ungdomsverksamhet, men jag kommer säkert att få göra lite annat också som jag
inte har något emot.
Största utmaningen med det nya arbetet är
att lära känna alla barn och tillgodose deras
behov – eftersom jag tidigare har arbetat med
äldre – vilket jag verkligen ser fram emot.

CHRISTINA ANTONSSON, KANSLIST
Jag bor i Östervåla med min familj som består av min sambo och mina tre barn. Jag
är anställd som kanslist med en ganska stor
blandning av arbetsuppgifter.

Min störta utmaning för tillfället är att sätta mig in i hur allt fungerar och lära mig nya
program, t ex kyrkobokföring, kyrkogårdsprogram och interna system.
Jag trivs jättebra och vi är ett härligt gäng
arbetskamrater!

JAKOB BÄCKLUND, KOMMINISTER
Min utmaning kommer vara att tillsammans
med församlingarna forma ett sätt att fira
gudstjänster i Östervåla-Harbo som håller
över tid och som bär en tydlig prägel av kyrkans långa historia och tradition; att försöka
hitta det tidlöst klassiska i kyrkan som kan
stå kvar i en föränderlig värld men ändå vara
ständigt aktuellt och möta nya människor.

ROBIN OLSSON, ASSISTENT I
FÖRSAMLINGSARBETE
Jag är en väldigt positiv och busig person som
sällan säger nej till lite bus och lek. Mina uppgifter i församlingen består mestadels av att
ta hand om de fina barn som går på barntimmarna, Kyrkhäng, Manus Cordis och Fredagsmys.
Min största utmaning med det här jobbet
blir nog att komma i tid. Jag har en tendens
att sova lite för länge, nämligen.
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Östervåla-Harbo pastorat

välkommen till de äldres adventsbön!
datum:
tid: 		
plats:

Torsdagen den 30 november
Vi börjar klockan 13.30 och stannar så länge vi tycker att det är trevligt
Östervåla kyrka

Andakt i Östervåla kyrka med gemensamt fika efteråt. Under detta samkväm delar vi ut julblommor till er som fyllt 85 år eller mer och bor i egen bostad. För
er som bor på Kvarnängen och Tallgårdens äldreboenden levereras jultårtor
närmare jul. För er som inte har möjlighet att komma till kyrkan denna dag
kommer blomman att levereras hem till er som vanligt.

PROGRAM
13.30		
14.00

Andakt i Östervåla kyrka
Adventsfest med underhållning i församlingshemmet

kristen meditation
Välkommen till en serie kvällar om tyst bön i den kristna traditionen. Vi kommer både att lära oss
om hur kontemplation har utövats i historien och tillsammans prova olika sätt att vara i stillhet.
när? Varannan tisdagkväll kl 18.30-19.45 med start den 30/1 och avslutning den 10/4
var? I Harbo kyrka
frågor och anmälan: Till diakon Annika, 0292-223 62, annika.spalde@svenskakyrkan.se

julmatkassen
Inför jul har många svårt att få ekonomin att gå ihop. Därför har Solrosen och Svenska Kyrkan i
Östervåla-Harbo gått samman i satsningen ”Julmatkassen”. Fram t o m den 11/12 kan man ansöka
om presentcheckar till mataffärerna i Östervåla och Harbo: 500 kr till familjer/ensamstående utan
barn och 1000 kr till familjer med barn.

HUR GÖR MAN?
Skriv ett enkelt, personligt brev och berätta varför du/ni behöver ”Julmatkassen”. Berätta hur
många ni är i hushållet och glöm inte namn, adress och telefonnummer så att vi kan kontakta er. Vi
hoppas kunna hjälpa alla som söker och verkligen behöver,
men eftersom vi inte vet hur många sökande det blir vill
vi flagga för att vi kanske inte kommer kunna hjälpa alla.
Den 15/12 meddelar vi de hushåll vi kan hjälpa och stämmer träff så att checkarna kan överlämnas.
Sänd din ansökan till:
Östervala Harbo pastorat
Ågården
740 46 Östervåla
Märk kuvertet ”Julmatkassen”!
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Östervåla-Harbo pastorat

Konfirmation 2018

foto: torbjörn ivarsson

I år är det dags för dig som är född 2003 att konfirmeras. Vi längtar redan efter att lära känna en ny grupp! Som tidigare har vi
en gemensam grupp för konfirmanderna i Östervåla, Harbo och
Tärnsjö. Brev har skickats hem med inbjudan och information.
Om du är född 2003 och inte har fått brevet, hör av dig till pastorsexpeditionen så skickar vi det.
I år provar vi ett nytt grepp i konfirmationsläsningen. Vi börjar
den första advent med inskrivning i Harbo kyrka kl 18. Sedan ses
vi en söndag i månaden fram till juni. Vi har påskläger som vanligt
före påsk. Sedan åker vi på ett längre sommarläger och konfirmationen blir på midsommardagen.

julkrubban
Lördagen före första advent,
d v s den 2/12, är det traditionell
julmarknad på Stora torget i
Östervåla.

foto: christina antonsson

Där kommer vi att medverka
med personalkör och levande
julkrubba.

skolprojekt
I oktober hade vi de återkommande skolprojekten för åk 4
och 5.
De utgörs av Grand Tour, en
kyrkohistorisk vandring, och Allhelgonavandringen (bilden), där
barnen får lära sig skillnaderna
och likheterna mellan allhelgona
och halloween.
Våra skolprojekt inkluderar även
en påskbordsvandring för åk 6,
Dagen om döden för åk 7 samt
Dagen om kärlek för åk 9.
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Vittinge församling

Sångkraft firade femton år av körsång
Kören Sångkraft hade 15-årsjubileum den 15/10. Många hade tagit sig till
kyrkan i Vittinge för att få höra ett flertal sånger som sjungits genom åren.
Körledaren Inga-Britt Thalin inledde konserten med att berätta hur bra det är för kropp
och själ att sjunga. Det delades ut fina nålar
till ett flertal körmedlemmar som varit kören
trogna i över tio år.
Ett stort tack till Kerstin Billman som var
vår duktiga pianist. Tack även till Kicki Wappsell som bjöd kören på god mat före framträdandet.
En trevlig jubileumskonsert!
Anita Larsson, körmedlem
PS. Sångkraft sjunger även 2:a advent, se s. 18!

triss i tavlor
Vi har med tacksamhet
mottagit tre tavlor målade av
Vittingebon Maj "Maj i Holm"
Eriksson. Maj gick bort tidigare i år och tavlorna skänktes
till kyrkan av hennes familj.
En av tavlorna föreställer när
vi firade "gudstjänst under
eken" hemma hos Maj och
hennes man Hans i Holm,
Vittinge, en tradition vi minns
med värme och glädje.
Tavlan på den stora bilden
illustrerar berättelsen om hur
Morgongåva fick sitt namn.
Brukspatronen på Molnebo
hade gjort en piga med barn.
Han gifte bort henne med en
av sina drängar och gav dem
ett torp som morgongåva.
Var tavlorna ska placeras är
ännu inte bestämt.
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Den slutgiltiga röstsammanräkningen visar på ett valdeltagande på 19,08%,
vilket är det högsta valdeltagandet i kyrkovalet sedan 1934. Det är även det
högsta antalet röstande i ett kyrkoval någonsin med 984 680 avgivna röster.
Även i Heby kommuns församlingar har valdeltagandet varit högt. Vi vill passa på att tacka alla
som tog sig tid att åka och rösta. Nedan följer resultatet för våra respektive församlingar/pastorat.
I såväl Kyrkomötet (riksnivå) som i Uppsala

stiftsfullmäktige fick Arbetarepartiet - Socialdemokraterna flest röster (30,34% resp. 30,87%),
följt av Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
och Centerpartiet. Det parti som ökade mest var
föga förvånande Sverigedemokraterna.

Nora, Tärnsjö
I Nora församling hade vi två nomineringsgrupper. Arbetarepartiet - Socialdemokraterna fick 123 röster och
därmed sex mandat i kyrkofullmäktige. Borgerlig Samverkan i Nora församling fick 229 röster, vilket berättigar dem till elva mandat.

ledamöter
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Carina Hermansson
Kersti Andersson
Anders Pettersson
Håkan Persson
Kristina Pettersson
Anders Lund

Borgerlig Samverkan
i Nora församling
Per Möller
Roy Andersson
Staffan Andersson
Sonia Johansson
Keo Olsson
Ann-Sofie Hååg
Bengt Olof Söderlund
Jeanette Råsbo

Vittinge
ledamöter
Gudrun Wängelin
Lernskog
Hans Edholm
Gerd Carlsson
Anders Johansson
Stig Engström
Anna-Maria Johansson
Birgitta Eriksson
Peter Ryholm
Johannes Risberg
Cari Hildebrand
Kristina Wölger
Magnus Svensson

Märta Linnea Ingvarsson
Tomas Martinell
Inger Ingstedt

ersättare
Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Urban Hermansson
Lars Karlsson
Monica Sverkersson

Borgerlig Samverkan
i Nora församling
Per Erik Johansson
Jörgen Ingstedt
Thomas Hååg
Elisabeth Karlsson
Heggbrenna
Jan-Erik Eriksson
Lars Erik Joelsson

Östervåla-Harbo
Charlotta Torssander
Stefan Larsson
Birgitta Johansson

ersättare
Susann Stambolidou
Tellebo
Kicki Wappsell
Svel Olof Carlsson
Inga-Britt Thalin
Jörgen Markefka
Birgit Persson
Linda Lejon
Bengt Thalin

ledamöter
Tommy Ekström
Rune Johansson
Mattias Landén
Pär Sundin
Carl-Henrik Jonsson
Rosita Löfgren
Therese Siwertsson
Marie Lennartsson
Dick Pettersson
Eleonore Hägglund
Sikström
Viktoria Landén
Per-Olov Bäckström

Anna Lena Nordin
Ingrid Ivarsson
Hans Siwertsson

ersättare
Margareta Palmquist
Erja Enqvist
Maria Pettersson
Rolf Eriksson
Birgitta Karlsson
Gun Mari Björkman
Claes Erlandsson
Rosita Gustafsson
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Räddad från soptippen
Boyet är ett av de
tusentals barn som
vuxit upp på Manillas soptipp.
Mitt i stanken av avfall,
avföring och orättvisa, har
Boyet lärt sig prata, lärt sig
gå och lärt sig överleva. Under sina första nio år i livet
har han aldrig vaccinerats
eller behandlats för de sjukdomar som härjar på soptippen. Och han har aldrig
fått chans att gå i skolan.
Idag har Boyet fått komma till ett boende som
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer i Manilla. Nu behöver han inte
längre leta mat bland sopor.
För första gången i livet har
han trygga vuxna omkring
sig. Vuxna som inte utnyttjar honom. Vuxna som lyssnar till hans önskan om ett
värdigt liv. Boyet säger att
när han blir stor, ska han
också jobba med att hjälpa
barn från soptippen.
Stöd varje barns rätt till
ett tryggt liv! Swisha din
gåva till 9001223. Tack!

Swisha
valfritt belopp
till 9001223

Jag är ett liv

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, v
Tillsammans ger vi kraft till en bättre
svenskakyrkan.se/julkampanjen

SMS:a LIV till 72 905 och ge 10
PG 90 01 22-3

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp. Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.
svenskakyrkan.se/julkampanjen
sms:a LIV till 72 905 och ge 100 kr | Swish 900-1223 | pg 90 01 22-3 | bg 900-1223
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BG 900-1223

nora, tärnsjö

vittinge

östervåla-harbo

I Tärnsjö arrangerar
vi adventsfika till
förmån för julkampanjen. Onsdagarna
6/12, 13/12 och 20/12
dukar vi upp fika i
församlingshemmet
mellan kl 10-14. Kostnad: 20 kr.

Vittinges internationella grupp söker nya
medlemmar! Vill du
göra något för dem
som har det svårt?
Vill du vara med och
arrangera roliga aktiviteter? Hör av dig till
församlingen!

Internationella gruppen i Östervåla jobbar
just nu med en receptsamling, "Kyrkans godaste". Den kommer
att finnas till försäljning fr o m 1:a advent. Behållningen går
oavkortat till Svenska
kyrkans internationella arbete.

Årets julkampanj: Jag är ett liv
Jag är ett liv. Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Inget barn ska utsättas för hot, våld och övergrepp. Inget barn ska behöva leva på gatan
och utsättas för alla de risker det innebär. Det
är en ständig kamp om liv och död – en kamp
inget barn ska behöva ta.
I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår
från första advent 2017 till trettondedag jul
2018, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans
internationella arbete för alla barns rätt till ett
tryggt liv. Tillsammans kan vi ge fler barn tillgång till försörjning, utbildning och hälsa.

FEM RÄTTIGHETER I FOKUS
Varje barn har rätt till ett tryggt liv utan hot,
våld och övergrepp.
Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar särskilt på fem grundläggande rättigheter som är helt avgörande för barns möjligheter att leva ett liv i trygghet:
1. Rätten till mat och rent vatten
Hunger är världens största orättvisa. Nära
hälften av alla barn som dör före fem år gör
det på grund av undernäring. Tillgång till näringsriktig mat och rent vatten är en förutsätt-

ning för ett liv med god hälsa och värdighet.
2. Rätten till trygghet och försörjning
Kvinnor har ofta ansvar för barnen men
små möjligheter att påverka en utsatt situation. Svenska kyrkan arbetar för att stärka
kvinnors tillgång till ekonomisk och social
trygghet.
3. Rätten till sin kropp
Sexuella övergrepp används som ett maktmedel. Barn och kvinnor är särskilt utsatta.
Svenska kyrkan arbetar för att förebygga och
synliggöra hot, våld och övergrepp.
4. Rätten till hälsa och sjukvård
Kvinnor och barn kommer ofta inte till
sjukhus vid behov. Genom uppsökande hälsoarbete i utsatta områden kan fler få den
vård de har rätt till.
5. Rätten till utbildning
Många flickor och kvinnor får inte gå i
skolan. Detta påverkar inte bara deras egna
möjligheter utan även deras barns möjligheter. Svenska kyrkan arbetar för flickors rätt
till skolgång, kvinnors vidareutbildning och
allas rätt till sexualundervisning.
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

terminsstarter
Snart är det juluppehåll för våra grupper. Du är välkommen att vara med igen när vårterminen startar!

barnverksamheten vecka 4 (22-24/1)
Noras ark (Korallen övar i församlingshemmet)
Måndagar
09.30-12.00 Öppna barntimmar (0-6 år + föräldrar)
14.30-16.30 Miniorerna grupp 1 (f-klass-åk 1)
17.30-19.30 Miniorerna grupp 2 (åk 2-3)
Tisdagar
14.15-15.15 Lågstadiekören Korallen
Onsdagar
14.00-16.00 Juniorerna (åk 4 och uppåt)
14.00-16.00 Ungdomsgruppen (åk 7 och uppåt)
Barn- och ungdomspedagoger: Carola Eriksson och
Monica Brand, 0292-502 57/070-543 03 64
Körledare: Pia Sundström, 0292-502 85/070-344 64 53,
Monica Brand, 0292-502 57
Med reservation för ändringar.

kyrkokören vecka 4 (23/1)
Församlingshemmet
Tisdagar 19.00-21.00
Körledare: Pia Sundström, 0292-502 85/070-344 64 53

syföreningen vecka 5 (30/1)
Församlingshemmet
Tisdagar 13.00-15.00

våra sju viktigaste sinnen
De fem klassiska är synen, lukten, smaken, hörseln och känseln. Dessutom har vi balansoch kroppssinnet! Visste ni det?
Det vet i alla fall vi på Miniorerna och Juniorerna. För här har vi
”Våra sinnen” som tema!

MINIORER – DE YNGRE
28 inskrivna och fler strömmar
in! Det är dansstopp, pizzatillverkning, tipspromenad m m.
”Jag gillar att pyssla och leka.
Att göra fjärilar i den där leran
var så kul!”

MINIORER – DE ÄLDRE
”Jag gillar mest klllerball och leka
monsterkull ute när det är mörkt.”

JUNIORER
Träffas! Chilla, bara vara! Skapa,
pyssla, bollspel, musik! Prata,
lyssna, baka!

UNGDOMSGRUPPEN

Församlingsbor

Nora församling

DÖPTA
Anna Kerstin Anja Molly Lindström
Milly Sandra Maria Vesterlund-From

AVLIDNA

Lars-Gunnar Wennman, Birgit Norlén Sparr, Jimmy Andersson,
Yngve Johansson, Erik Granqvist
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Ibland med Juniorerna, pyssel
och lek! Ibland går ungdomsgruppen i väg, TV-spel, Wii,
tårtbakning …

BARNKÖREN KORALLEN
Vilket liv, vilken sång! 25 barn
är med i barnkören Korallen. ”Är
det Korallövning idag? När ska
vi sjunga?” Ivriga frågor haglar
när körledare och Korallbarn
spontant springer på varandra i
Tärnsjös vimmel!

Vittinge församling

Nora församling, Tärnsjö

Kalender Nora
Onsdag 29 november

Söndag 21 januari 3 e trettondedagen

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

11.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Nora kyrka.

Lördag 2 december

Torsdag 25 januari

16.00 TOMTESMYG Start församlingshemmet.
Träffa tomten vid Hagudden. Tipspromenad,
korvgrillning och fika.

17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

Söndag 3 december 1:a i advent
18.00 "STJERNESKINN" - EN MÄSSA I ADVENT MED
NORA KYRKOKÖR Nora kyrka.

Tisdag 30 januari
13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet

Söndag 4 februari Kyndelsmässodagen
18.00 MUSIKKVÄLL (ARR: J. MARTINELL) Nora kyrka.

Onsdag 7 februari

Onsdag 6 december
10.00-14.00 ADVENTSFIKA Församlingshemmet

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

Torsdag 8 februari

Lördag 9 december
16.00 LUCIAGUDSTJÄNST Nora kyrka.

13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN

Söndag 11 februari Fastlagssöndagen

Onsdag 13 december
10.00-14.00 ADVENTSFIKA Församlingshemmet.

Söndag 17 december 3:e i advent

11.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Nora kyrka.
Kyrkokören medverkar. Kyrkkaffe med semlor.

Tisdag 13 februari

18.00 JULKONSERT Nora kyrka.

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

Onsdag 20 december
10.00-14.00 ADVENTSFIKA Församlingshemmet.

Torsdag 21 december
17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

Måndag 25 december Juldagen

Söndag 18 februari 1 i fastan
11.00 SÖNDAGSMÄSSA Uppståndelsens kapell.

Lördag 24 februari
18.00 ALLIANSKVÄLL I MISSIONSKYRKAN

Söndag 25 februari 2 i fastan

07.00 JULOTTA Nora kyrka.

11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST MED BIBELUTDELNING
TILL SEXÅRINGAR Betelkyrkan. Barnkören medverkar.

Tisdag 26 december Annandag jul
11.00 SAMMANLYST TILL MISSIONSKYRKAN

Tisdag 27 februari

Torsdag 28 december

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN

Söndag 4 mars 3 i fastan

Söndag 31 december Nyårsafton

11.00 VASALOPPSGUDSTJÄNST Församlingshemmet.
Storbildsskärm. Kyrkkaffe.

16.00 EKUMENISK NYÅRSBÖN Nora kyrka.

Lördag 6 januari Trettondedag jul
16.00 MUSIK I TRETTONHELGEN Nora kyrka.
Sång och musik med kantor Pia och hennes barn.

Präst: kh Bengt Bengtsson, om ej annat anges.

Söndag 14 januari 2 e trettondedagen
18.00 GUDSTJÄNST I TAIZÉ-ANDA Nora kyrka.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även vår hemsida och Facebook-sida, affischer samt
lokalpress för aktuell information.
Du är naturligtvis varmt välkommen även till grannförsamlingarnas gudstjänster och aktiviteter!
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Vittinge församling

terminsstarter
Vår verksamhet pågår t o m vecka 50 och startar
för vårterminen enligt nedan. Vi önskar er alla ett
skönt jullov!

barnverksamheten onsdag vecka 3
Kyrkans allrum

tack!

Den 29 september
fick vår kyrkoherde Marcus sin
Marivic. De vill passa
på att tacka för all
uppvaktning i samband
med vigseln.

föräldracafé Mån och ons 8.30-12.30
sånglek (t o m 6 år) Ons 17.30-18.15
barnkör (åk 1-6) Ons 18.30-19.15
kyrkhäng (åk 4-6) Tis 14.15-17.30, tors 14.15-19
ungdomsgrupp (fr åk 7) Tis 18-20

sångkraft 16/1 Förs.hemmet, 19-20.15
kyrkokören 18/1 Förs.hemmet, 19-21
stickcafé 24/1 Kyrkans allrum, ons j:a veckor 13.30
gubbdagis 26/1 Förs.hemmet, fre j:a veckor 10-12

adventskonsert

barnens julfest

MED SÅNGKRAFT OCH
SING-O-ALLA TRIO
Jazztrion Sing-O-alla från
Östervåla gästar Vittinge
kyrka den 9/12 18.00 i
för att tillsammans med
kören Sångkraft sjunga
jul- och adventssånger.

Lördag 6/1 14.00 i förs.hemmet
Vad vore väl trettondehelgen utan en hejdundrans
julfest? Precis som tidigare
år välkomnar vi barn med
familjer till församlingshemmet för fika, dans
kring granen och annat
skoj. Samarrangemang
med Vittinge byalag.

VITTINGE KYRKLIGA
MINNESFOND
Sänd gärna en gåva till minne
av någons dop, konfirmation,
vigsel eller begravning. Märk
betalningen "minnesfonden".
Vi skriver ut ett minnesblad
som kommer den uppvaktade
eller de anhöriga tillhanda.
Bankgiro: 760-5264
Swish: 123 389 37 08
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Församlingsbor

Vittinge församling

DÖPTA

VIGDA

Josefine Alice Karolina Thoma
Stella Maja Carolina Söderback
Agnes Kristina Maria Brundin
Wille Sixten Millberg
Milian Bo Valentine Berglund

Marcus Åstrand &
Marivic Reyes Espejon
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AVLIDNA
Roland Jigmark
Annikki Hedlund

Vittinge församling

Kalender Vittinge
Söndag 3 december 1 i advent

Onsdag 24 januari

11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Kyrkokören & Mats Carlsson, trumpet, medverkar.
Röda korset bjuder på kyrkkaffe.

10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Onsdag 6 december

Söndag 28 januari Septuagesima
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Lördag 9 december

18.00 KONSERT Vittinge kyrka. Uppsala Kammarsolister tillsammans med Björn Gäfvert, cembalo &
Nils-Erik Sparf, violin.

18.00 MUSIK I ADVENT Vittinge kyrka. Sångkraft och
Sing-O-alla Trio medverkar. Samkväm med Vittinge
hembygdsförening i församlingshemmet.

18.00 LJUSGUDSTJÄNST FÖR STORA OCH SMÅ
Vittinge kyrka. Barnkören medverkar.

Söndag 10 december 2 i advent

Onsdag 7 februari

16.00 LUCIAGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Tisdag 12 december

Söndag 11 februari Fastlagssöndagen

12.00 SOPPLUNCH Vittinge församlingshem.
Underhållning.

11.00 MÄSSA MED SEMLOR Kyrkans allrum.

19.00 KYRKOFULLMÄKTIGE Församlingshemmet.

Onsdag 13 december

Tisdag 13 februari
12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Onsdag 14 februari Askonsdagen

Söndag 17 december 3 i advent

20.00 ASKONSDAGSMÄSSA Vittinge kyrka.

11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 18 februari 1 i fastan

Söndag 24 december Julafton
23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Kyrkokören & Gunnar Klum medverkar.

Måndag 25 december Juldagen
10.00 GUDSTJÄNST MED TÅRTA Rungården.

Söndag 31 december Sönd eft jul, Nyårsafton
16.00 NYÅRSBÖN Vittinge kyrka.

Lördag 6 januari
14.00 BARNENS JULFEST Vittinge församlingshem.
I samarbete med Vittinge byalag.

Söndag 7 januari 1:a sönd eft trettondedagen
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Söndag 14 januari 2:a sönd eft trettondedagen
18.00 GUDSTJÄNST MED JULUTSJUNGNING
Vittinge kyrka. Kyrkokören, Sångkraft och barnkören.

Söndag 21 januari 3:e sönd eft trettondedagen
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 4 februari Kyndelsmässodagen

11.00 TAIZÉGUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Onsdag 21 februari
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 25 februari 2 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 4 mars 3 i fastan
10.00 VASALOPPSGUDSTJÄNST Kyrkans allrum.
Frukost från 7.30, vi tittar på vasaloppet tillsammans.
Präst: kh Marcus Åstrand, om ej annat anges.

soppluncher i vår
Tisdagar 12.00 i församlingshemmet
Välkommen till vårens soppluncher! Alltid
med någon form av underhållning.
13 februari, 13 mars, 10 april & 8 maj

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även vår hemsida och Facebook-sida, affischer samt
lokalpress för aktuell information.
Du är naturligtvis varmt välkommen även till grannförsamlingarnas gudstjänster och aktiviteter!
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Östervåla-Harbo pastorat

KYRKSKJUTS
Behöver du ibland hjälp att ta dig till "den
andra kyrkan"?
för boende i harbo
Vid resa till någon av våra kyrkor, kontakta
någon av följande dagen innan:
• Rolf Eriksson, 0292-300 23
eller 070-647 24 23
• Rosita Löfgren, 0292-211 00
eller 076-801 92 99
• Astrid Bäckström,
0292-304 87

för boende i östervåla
För resa till Harbo eller Aspnäs kommer
en taxi att stå och vänta vid pastorsexpeditionen 30 minuter innan gudstjänsten.
Taxin väntar i 10 minuter. 		
Taxi finns följande datum:
10 dec kl 17.30 till Aspnäs		
17 dec kl 10.30 till Harbo
25 dec kl 06.30 till Harbo
31 dec kl 15.30 till Harbo

terminsstarter
Efter juluppehållet börjar all vår barn- och ungdomsverksamhet igen
vecka 4. Undantagen är tisdagens verksamhet som börjar vecka 5.

Församlingsbor

Östervåla och Harbo församlingar

DÖPTA
Harbo församling
Ludvig Torsten Lennart Carlström
Saga Elice Mandahl
Melvin Ingemar Haglund
Östervåla församling
Lovis Mathilda Lotthagen
Emma Alice Kristina Öhrn
Ellen Dorotea Dehlin
Elsa Linnea Irene Andersson
Stephanie Charlotta Christina Kristherzon
Valentin Benny Thomas Utter
Tuwa Britta Emilia Larsson
Alfred Olle Emanuel Ragnarsson
Cajsa Rigmor Margareta Alm
Ludvig Benjamin Grönlund
Minnéa Kerstin Therese Lundin
Kira Karin Birgitta Norrman
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VIGDA
Östervåla församling
Niclas Berglund och Anneli Johansson
Kim Viktorsson och Sofia Trolte
Daniel Norgren och Hanna Gard

AVLIDNA
Harbo församling
Jan Pettersson, Bengt Olof Persson
Bertil Levin
Östervåla församling
Valter Larsson Wejnermark
Evert Gustavsson, Kurt Eriksson
Marcus Johansson, Nils Jansson
Åke Carlsson, Helena Olsson,
Majlis Åkergren
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Östervåla-Harbo pastorat

Kalender Östervåla-Harbo
Lördag 2 december

Söndag 7 januari 1:a sönd eft trettondedagen

15.00 LEVANDE JULKRUBBA Stora torget.
Personalkören medverkar.

11.00 MÄSSA MED GRÖTFEST Harbo kyrka.

Söndag 14 januari 2:a sönd eft trettondedagen

Söndag 3 december 1 i advent

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.

11.00 GUDSTJÄNST Östervåla kyrka.
18.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka.
Kören Gott å Blandat samt kyrkokören medverkar.
Konfirmandinskrivning.

18.00 VI SJUNGER UT JULEN! Harbo kyrka.
Instrumentalister och allsång.

Söndag 10 december 2 i advent
11.00 LILLA LUCIA Harbo kyrka.
Luciatåg och julfest för barn och familjer.
18.00 JULSÅNGER I ASPNÄS Aspnäs gårdskyrka.

Söndag 21 januari 3:e sönd eft trettondedagen
11.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka.

Söndag 28 januari Septuagesima
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Östervåla kyrka.

Söndag 4 februari Kyndelsmässodagen
18.00 LJUSMÄSSA Harbo kyrka. Sött & Mixat sjunger.

Onsdag 13 december

Söndag 11 februari Fastlagssöndagen

18.00 LUCIA Östervåla kyrka.
Kören Gott å Blandat medverkar.

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.
Kören Gott å Blandat medverkar.

Söndag 17 december 3 i advent

Onsdag 14 februari Askonsdagen

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

08.00 ASKONSDAGSMÄSSA Östervåla kyrka.

Söndag 24 december Julafton

18.00 VALENTINKONSERT Östervåla kyrka.
Gubbröra medverkar.

11.00 JULKRUBBA Harbo kyrka.
Sång av Linn Forevärn.

Söndag 18 februari 1 i fastan

13.00 JULKRUBBA Östervåla kyrka.
Sång av Linn Forevärn.

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

23.00 MÄSSA Östervåla kyrka. Trumpet & sång.

Söndag 25 februari 2 i fastan

Måndag 25 december Juldagen

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.

07.00 JULOTTA Harbo kyrka. Kyrkokören medverkar.

Söndag 4 mars 3 i fastan

09.00 JULOTTA Kvarnängen.

08.00 VASALOPPS-TV Storbild i Birgittagården.
11.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka.

Tisdag 26 december Annandag jul
STIFTSGUDSTJÄNST Sammanlyst till Uppsala domkyrka.

Söndag 31 december Sönd eft jul, Nyårsafton
16.00 NYÅRSBÖN Harbo kyrka.

Lördag 1 januari
11.00 EKUMENISK NYÅRSBÖN Östervåla kyrka.

Lördag 6 januari
18.00 TRETTONDEDAGSKONSERT Östervåla kyrka.
Körer, solister & instrumentalister under ledning av
Johan Wallin.

grötdagar
Musikskolans elever är
med och underhåller.
5 december i Östervåla
6 december i Harbo

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även vår hemsida och Facebook-sida, affischer samt
lokalpress för aktuell information.
Du är naturligtvis varmt välkommen även till grannförsamlingarnas gudstjänster och aktiviteter!
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

Förväntningar inför julen
Vi har alla olika förhoppningar och förväntningar inför julen. Hur önskar
du att din jul blir?
kära tomten,
Har det inte så fett men jag önskar mig …
en snöig jul, alldeles vitt! Jag önskar att jag
hade kraften att skutta upp på morgonkvisten, tidigt! Så tidigt att endast du är vaken
– och jag förstås!
Nissarna har visst varit framme och stökat bort alla dammråttor, diskberg och posthögar!
När jag öppnar skafferiet finns det en massa mat, ja visst! Jag fixar risgrynsgröt med
mandlar till frukost. Ingen oro i magen, min
kropp är varm och trygg. Maten kommer att
räcka hela julen!
Vi kommer att hinna med varandra i dag.
Och titta, TV:n är lagad! Det blir Kalle Anka
vid 15-snåret. Och Karl Bertils jul! Tillsammans, inte var och en vid olika skärmar.
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Yrvakna kommer barnen tassande. Deras
ögon lyser av förväntan. Jag vet att det är en
lycklig dag i dag.
En julafton med tid, utan krav, med kärlek,
utan hot, med ljus, utan mörker. En julafton
med julklappar, tomtar, snö och skratt! Det
önskar jag mig.
Sofia, 34 år

vi lämnade landet, vi flydde! Min fru och
vårt lilla barn. Vi kämpade, vi mutade oss
fram. Från Eritrea, via Sydafrika, tog vi oss
den långa vägen som skulle föra mig till Sverige. Vårt barn blev sjukt, min fru letade hjälp
och vi kom ifrån varandra …
Vi är kristna, min familj och jag. Vi är hemligt kristna och vi har aldrig firat jul! Tänkte fira i år men jag har en sten i magen. En
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Vittinge församling

Nora församling, Tärnsjö

fönster, griljerad skinka med kryddnejlikor i ... Mönster gjorde jag,
olika för varje år. Vi fotograferade
kryddnejlikornas mönster i skinkan.
Röda servetter! Jultallrikar, spröda havrekex! Hembakta, allt hemgjort! Kungsgran, tjocka täta barr,
grandoft! Oftast klädde jag granen
sent på kvällen, när barnen somnat.
Inget kladd, inte förstöra det fina.
För några år sedan köpte vi plastgran, i guldnyanser. Vacker!
Nu har barnen flyttat och de har
nog med sitt. Min make gick bort
förra hösten och nu sitter jag här
med min plastgran. Ångrar faktiskt
att jag ville ha allt så perfekt förr!
Jag borde ha passat på att vara nära
mina barn när de var små och tyckte
om mig! Det känns ensamt idag.
Dahlia, 78 år

oros-sten, den skaver och är tung att bära. Jag
drömmer om min fru och vårt barn …
Glöm ditt liv, sade de, när jag skulle in i armén. Jag ville inte vara soldat, ville inte föras
ut i öknen. En brödlimpa och en flaska vatten.
Veckan därpå plockas de upp, de som överlevt … Inte ens ett djur ska behandlas så …
Vi flydde!
Dawit, 22 år

det är så mysigt på julen! Fast jag vet ju att
det är morfar som är jultomten. Haha! För
tomten har alltid morfars röst och morfars
skor!
Lina, 7 år
förr firade jag jul med familjen, det var
när barnen var små. Vi hade det så fint! Det
var viktigt då med broderade julgardiner, rena

min färgglada familj firar jul tillsammans. Ibland är vi många, ibland
är vi färre. Vänner är välkomna! Vi
brukar öppna upp, det är inte så
noga. I love knytkalas! Då tar ju alla med sig
det de gillar. Det blir lite TV, kanske för mycket skärm för tonåringarna ... men det är ju jul!
Glögg, mums! Och saffransbullar! Grannen
och jag kör arbetsbyte, tomtar i varandras hus.
Julen är skön! Vila!
Kalle, 51 år
jesus föddes, vi firar! Guds son kom till jorden, en länk! Skönt att Jesus var människa
som oss. Jag känner en mening med mitt liv.
Livet är en gåva och jag lever på, njuter!
Min familj firar julaftonskvällen i kyrkan
med vänner från församlingen och ALLA
som vill. Härlig stämning, nyanlända med
”helsvennar”, härliga dofter, unga och gamla.
Små enkla julgåvor delas ut, vi har också typ
ett loppisbord, där alla kan ta något som de
behöver.
Maria, 42
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STAD I
ISRAEL
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FÖRTJÄNT

Sången Staffan var en stalledräng
sjungs ofta vid Lucia-firandet men
Staffansdagen firas senare. 1.Vilken
dag då? 2.Vilken färg har fålen som
Staffan "rider själv uppå" enligt
visan? 3.Hos vem var han
stalledräng enligt legenden?
(foto: Tor Svensson)
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