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I gemenskapens tecken
Med det församlingsblad du håller i dina händer startas ett nytt kapitel i församlingarnas vilja till samverkan och samarbete i större omfattning än tidigare.
För mig är det två bibeltexter som är bärande när
jag tänker på varför vi nu skall samverka med de
andra församlingarna i Heby kommun.
”De troende fortsatte att samlas och hade allting
gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och
delade ut åt alla, efter vars och ens behov. De höll
samman och mötes varje dag troget i templet …”
Apg 2:44-46
”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska
varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar
om ni visar varandra kärlek.”
Joh 13:34-35

De här bibelcitaten blir för mig till inspiration när
vi skall bygga en hållbar församling och tillsammans med våra systerförsamlingar utveckla en sam-

verkan. Vår samverkan bygger på att Kristus Jesus
själv gett oss ett verkligt uppdrag och att det även
idag går rakt in i vår vardag.
Vi skall mötas, umgås och hjälpa varandra,
helst varje dag, och inbjuda till samlingar kring
kyrkans kärna: Kristi evangelium. För om vi
vågar bejaka den kristna kärleken som kyrkan
predikar kommer vi märka att Kärleken kräver av oss att vi handlar tillsammans för alla
de människor vi möter dagligen. Så samverkan,
samarbete, är något som redan den första församlingen omhuldade. Och det är något som vi
måste svara upp emot.
Därför håller du ett församlingsblad som går
i den kristna gemenskapens tecken. För vi är alla
syskon i Kristus.
Marcus Åstrand, kyrkoherde i Vittinge

Kyrkoherdarna i Vittinge, Nora
respektive Östervåla-Harbo,
fr v: Marcus Åstrand, Bengt
Bengtsson och Cecilia Jansdotter.

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 drygt 2 500 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 3 000 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 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).

Innehåll
LEDARE OCH PRESENTATION
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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

Församlingsbladet ges ut gemensamt av Nora församling, Vittinge församling
och Östervåla-Harbo pastorat.
ansvarig utgivare: Bengt Bengtsson layout: Linnea Dunér
omslagsfoto: Annamaria Andersson/Pixabay.com
tryck: Elanders upplaga: 5 400 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
0209-502 57
vaktmästeri: Jan Bergqvist 0292-502 83 &
Thommie Norén 0292-502 79
e-post: nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
webb: www.svenskakyrkan.se/noratarnsjo
facebook: facebook.com/noratarnsjo
Se hemsidan eller kontakta expeditionen 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
fax: 0292-223 79
öppettider: mån-tors 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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RÄDSLA
det finns så mycket rädsla i världen, på
många olika sätt. Att man är rädd i länder
med otryggt styre eller där det är väpnade
konflikter, det förstår man lätt.
Men det finns andra rädslor, närliggande.
Vi kallar det ofta för oro. Vad är vad: oro –
rädsla? I vår vardag är det så mycket som
skrämmer oss, utan att vi tänker på det.
Det vanligaste, tror jag, är att vi är rädda att inte duga, att inte passa in, att ”göra
bort” oss. ”Vad ska folk säga?” Fånigt nog
tänker de flesta likadant. För vad är ”rätt”
eller ”fel”?
I skolans värld, när man är yngre, då är utseende och kläder en viktig faktor. Det gäller
att inte sticka ut. Även i vuxenvärlden kan sådana värderingar förekomma. Men där gäller
det kanske framför allt att prestera, både i arbetslivet och på hemmaplan.
Man har väl rätta looken i sitt hem? Rätt
prylar? Man gör väl det som förväntas med
barnen, med vänner, på semestrar ...?
Vad händer då om vi vågar vara den vi
egentligen är, utan rädsla för att inte duga,
inte passa in?
Jo, jag tror att vi blir friare som personligheter. Att vi kommer tänka till innan vi säger
vår åsikt: är det här vad jag verkligen tycker
eller är det vad jag tror att min omgivning
vill höra?

Det är inte lätt, men livet skulle nog bli intressantare om vi kunde ge och ta mer i våra
samtal med varandra.
Sedan finns, naturligtvis, den fysiska rädslan. Alltifrån mörker till terrorister! Även
rädslan att bli övergiven är, till en del, fysisk.
Den fysiska rädslan är nog så svår att hantera. Det är inte bara att säga till en person
som är mörkrädd att mörkret inte är farligt.
Sådana känslor är svåra att påverka.
Men många av våra rädslor kan vi försöka
hantera så att de blir mindre påtagliga. Om
man tänker på att de flesta har sina inre rädslor, som man inte pratar om, så är det lättare
att gör något åt sina egna.
Det finns i alla fall en som alltid håller sin
skyddande hand över oss, en som viskar (om
vi lyssnar) att vi inte behöver vara rädda, att
vi duger som vi är.
Behöver vi egentligen vara rädda för något? Det finns tankar vi kan påverka, där vi
kan dämpa rädslan genom att ta reda på fakta. Men det finns också det vi inte kan påverka, t ex vad som händer våra nära och kära
ute i livet (alla som har vuxna barn vet vad
jag menar). Men den rädslan ger oss ett val.
Om vi ständigt oroar oss, eller inte, så sker
det som sker ändå. Vi får ta problemen när de
kommer och förlita oss på Gud.
Margareta Andersson
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

Bakluckeloppis i Tärnsjö
Bilarna strömmar ner till Noras Ark. Det är små bilar, stora bilar, gigantiska bakluckor och massor av bord. Lampor, barnkläder, väskor
och en båt trängs med kaffe, fikabröd, grillade korvar och fair tradevaror. Solen skiner, stämningen är på topp!
”Sådan här loppis måste vi ha fler
gånger!"
"Toppenställe! Barnen leker på
värsta lekplatsen, och kakorna –
kan jag få receptet?"
"Har sålt för 300 kr, helt okej!"
"Hallå, skylta mera nästa gång!”
Det var några av kommentarerna när folk från när och fjärran
öppnade sina överfulla bakluckor

och tampades om köpsugna kunder. Själv körde jag hemåt, mätt,
glad och belåten och med bilen full
av fina kuddar, en matta och en
massa leksaker.
Bakluckeloppis vid Noras Ark
kommer det säkert bli fler gånger. Håll utkik efter annonser och
skyltar!
Monica Brand

Utflykter med Miniorer och Juniorer
Noras barngrupper har nu haft avslutning efter en rolig och innehållsrik termin för barn i alla åldrar.
”Det var jättekul idag, men nu längtar jag
hem till min mamma och pappa!”
En liten Minior gäspar stort efter ett par
timmars lek på Leos lekland.
Vi har träffats varje vecka på Noras Ark.
Vi har sjungit i Korallen eller Kristallen, el-
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ler också har vi lekt, pysslat och bakat på
Miniorerna och Juniorerna. Nu har vi varit
på utflykt! I år åkte bussen till Gröna Lund
med de äldre barnen och till Leos lekland
med de yngre.
Monica Brand, barn-/ungdomspedagog
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Vittinge församling

Sångkraft bjöd på allsång
Sångkrafts säsongsavslutning ägde rum den 14 maj i Vittinge församlingshem där besökarna fick var sitt allsångshäfte som det sjöngs flitigt ur.
Kenta, Olle, Silas och vår
körledare Inga-Britt stod
för musiken. Stämningen
var hög och alla sjöng av
hjärtans lust.
Det bjöds på "gofika"
med kakor och bullar som
körmedlemmarna hade
bakat. Jag tror att alla gick
hem och gnolade på bl a
Rosa på bal och Tio tusen
röda rosor.
Anita Larsson, körmedlem

Bussutflykter med stora och små
Vi har under våren företagit två lyckade bussresor, en med stickcaféet
och gubbdagis och en med föräldracaféet.
Med stickcaféet och gubbdagis reste vi till
Västerås domkyrka. Vi var ett 20-tal personer
som fick en intressant rundtur med guidning i
kyrkan och efteråt en härlig lunch.
Föräldracaféets resa gick till Furuvik. Det
blev en härlig, solig dag med ett 30-tal en-

tusiastiska barn och föräldrar som fick se
pigga och livliga djur.
Stort tack till Niklas Norberg som körde
bussen på våra båda resor!
Kicki Wappsell,
barn- och ungdomsledare
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foto: andrás sági

Vittinge församling

Några rader från ordföranden
Våren är här: först kratta gården, sedan ta en skidtur? Nej, nu ska det väl
ha kommit nog med snö för den här gången! Våren har kommit på allvar och på kyrkogården innebär det att städa upp efter vinter, beskära,
plantera nytt, olja in parkbänkar, provtrycka gravstenar etc.
Under våren har kyrkorådet sammanträtt fyra
gånger. Om de beslut som gäller allmänheten kan
du läsa på sida 20.
Byggkommittén har träffats och tittat över
byggnader och kyrkogård och haft en genomgång på plats för att, i samråd med vaktmästarna, fastställa vilka underhållsarbeten och renoveringar som behöver göras. När vi har en klar bild
över vad som behöver göras undersöker vi om
tillstånd krävs och om kriterierna uppfylls för att
söka kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk
ersättning.
De projekt som är aktuella för 2017 är målning
av tiondemagasinet, målning av fönstren i församlingshemmet och att se över innertaket i stora salen i församlingshemmet.
Vi tackar gruppen för internationellt arbete, som
anordnade flera aktiviteter under Fastekampanjen.
Svenska kyrkans internationella arbete behövs på
olika håll i världen i arbetet mot svält och barnadödlighet. Modevisning var en av aktiviteterna.
Mer om den och de andra evenemangen får du läsa
här intill.
Den nya eftermiddagsaktiviteten för mellanstadiebarn, Kyrkhäng, har kommit igång så det
knakar om det. Ledare för den är Kicki Wappsell,
som många av er känner som en av våra vaktmästare. Sedan början av året har Kicki gått ner i tid
i tjänsten som vaktmästare för att i stället jobba
50% som barn- och ungdomsledare. Förutom
Kyrkhäng håller hon i föräldracaféet, sångleken
och barnkören (de sistnämnda ihop med kyrkomusiker Inga-Britt) samt arrangerar lovaktiviteter
och övernattningar.
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Valnämnden jobbar hårt inför kyrkovalet som
äger rum den 17 september i år. Kyrkoval genomförs
vart fjärde år. Valnämnden har till uppgift att organisera och genomföra kyrkovalet i Vittinge församling
till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet. De förtroendevalda i valnämnden är utsedda av kyrkofullmäktige. Ordförande i
Vittinges valnämnd är Susanne Tellebo, ledamöter
Birgitta Eriksson och Peter Ryholm och ersättare
Mikael Myhr, Linda Allfjord och Kicki Wölger.
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 har
godkänts av fullmäktige och vi kan konstatera att
det ekonomiska läget ser bra ut i församlingen.
Snart är det sommar och då blir det fullt med
aktiviteter vid Vittinge kyrka. Inför Fest i Hebyveckan vet jag att personalen har fullt med planer.
Det ska bli spännande att se vad de hittar på i
år! Du kan läsa om aktiviterna på sidorna 12-13.
Tack till alla som ställer upp och hjälper till vid
aktiviteter och evenemang!

TAR GUD SEMESTER?
Första Moseboken berättar hur en kärleksfull Gud
skilde ljus från mörker och land från hav, satte livet i rörelse och skulpterade den första människan
av jord från marken. Första Moseboken beskriver
Guds glädje och tillfredsställelse när han skapade. Om och om igen gladde han sig över varje ny
funktion: "Han såg att det var gott."
Jorden blomstrade i fullständig harmoni med
människan som förvaltare. Gud firade sitt avslutade skapelseverk genom att ta semester för en dag.
Gudrun Wängelin Lernskog,
ordförande i Vittinge församlings kyrkoråd
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Vittinge församling

Från kor till brudklänningar
Vittinges grupp för internationellt arbete genomförde årets fastekampanj,
med tema ko, med bravur. Gruppen arrangerade båda nya och gamla aktiviteter, som tillsammans med kollekter och bössor inbringade 11 650 kr.
Afternoon Tea i samband med internationella
kvinnodagen var en favorit i repris. Det hölls i år
i församlingshemmet, där det bjöds på mängder
av godsaker till teet (eller kaffet, för dem som föredrog det). Cittragruppen Runsträngarna var på
plats och underhåll med svängig musik. Medarrangörer var Vittinges Centerkvinnor.
Två nya insamlingsevent stod också på agendan: modevisning och studiebesök på en mjölkgård. Modevisningen ägde rum i samarbete med
Hela människan
Sala-Heby och
Sonja Engelholm
Pettersson från
Bröllopsgården
i Vittinge. Modellerna gick på
catwalken iförda
kläder från Hela
människans second hand och
i bröllops- och
festkläder från
Bröllopsgården.

På plats fanns också kyrkoherde Marcus
Åstrand, som visade och berättade om några av
kyrkans vackra gamla mässhakar, och Linnea Dunér, som visade upp några av sina egensydda historiska dräkter, från 1100-tal till 1910-tal. Anders
och Hanna Johansson underhöll med skönsång.
Studiebesöket gick till Axsjö gård i Morgongåva,
där Anders och Lars Johansson visade runt och berättade om arbetet på en modern ekologisk mjölkgård. Bland annat fick vi veta att mjölkroboten
läste av kornas ID-chips och utifrån det doserade
rätt mängd kraftfoder. Korna väljer själva när de
vill gå till mjölkroboten och väntar i en kö baserad
på rangordning. En ko mjölkas i genomsnitt 2,5
gånger per dygn. Vid besöket såldes frön och lotter.
Vi vill passa på att tacka de företag och privatpersoner som har sponsrat ett eller flera av evenemangen: Per-Eric's livs, My kök & bar, Candy
store, Anns hårbod, Mälbyboden, VittingeGåvan,
Centerkvinnorna i Vittinge, Birgitta Eriksson,
Gerd och Sven-Olof Carlsson.
Vill du vara med i internationella gruppen och
på så sätt hjälpa människor i nöd? Hör av dig till
expeditionen!

foto: örjan pettersson

foto: mats carlsson

Modevisningens modeller, fr v: Marcus Åstrand, Sonja Engelholm Pettersson,
Irene Söderlund, Linnea Dunér, Birgit Schildt, Janne Hammar, Gunilla Alriksson.
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Östervåla-Harbo pastorat

Tjusningen med att vara kyrkvaktmästare
Tjusningen med att vara kyrkogårdsvaktmästare är flera. Jag vill nämna några:
• Mycket varierande arbetsuppgifter
• Snabba omprioriteringar
• Arbete utomhus under stor del av året, men också mycket inne i kyrkor och andra fastigheter
• Att få träffa många människor, i både glädje och sorg
Som kyrkvaktmästare vet man aldrig vad som kan dyka upp nästa dag och det vill jag ge ett
exempel på. Ett stort vårtecken när vi går från vinter- till vårsäsong är den traditionsenliga planteringen av penséer som görs till sista april. Arbetet innebär att vi planterar cirka 2 000 penséer
på nästan 400 gravar på våra två kyrkogårdar, samt i blomurnor och minneslundar.
Men först efter att vi fyllt de självvattnande planteringslådorna med jord och vatten kan själva
planteringen göras. När man då vaknar den planerade startdagen för planteringen och ser allt det
vita utanför fönstret undrar man var våren är ...
Som tur var regnade snön bort på onsdagen och penséer är tåliga blommor som även klarar
några minusgrader. Så till sist kunde vi i slutet av veckan äntligen påbörja den efterlängtade sysslan.
Tyvärr så innebar årets något försenade start att några andra arbetsuppgifter som vi vanligtvis
gör till just sista april fick skjutas fram något. Men viktigt är att alla som tecknat vårdavtal, som
innebär vår- och sommarplantering, fick blommor på gravarna.
Vädret råder vi inte över och det är det som är tjusningen.

NYA HÄCKAR KRING GRUSGRAVAR
På Östervåla kyrkogård kommer vi att till hösten börja byta ut häckar runt grusgravar. Då området är så pass stort kommer detta att ske i etapper. Vi ber er som är gravrättsinnehavare på
grusgravsområdet att ha överseende med att just ert område kanske inte får nyplanterad häck i
år. Men hela området ska omplanteras.

FASTIGHETER
Nu är köket renoverat och klart i Aspnäsgården. Oj vad fint, fräsch och lättarbetat det blev!
Vaktmästarna i Östervåla-Harbo genom Rebecka Lindström

årets konfirmander i östervåla
foto: john gunnarsson

Översta raden fr v: Sara Edberg
Hammenborg, Tea Thorén, Tea
Löfgren, Fanny Jonsson, Anja
Svensson-Skog, Elin Strömberg,
Alva Limander, Cornelia Friberg
Mellersta raden fr v: Bengt
Bengtsson, John Berglund, Marina
Jonsson, Alexander Hemming,
Jonna Larsson, Lovisa Larsson,
Jennifer Fors, Tindra Livf, Ella Friberg, Margareta Andersson, Totte
Schön, Cecilia Jansdotter
Nedre raden fr v: Tilda Lundén,
Maja Sverin, Frida Ohlsson, Jana
Maric, Nelly Wallen, Sofia Wiklander, Elin Hillbom
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Att vara ung
Dikt av Monica Brand med inspiration av Tärnsjös Juniorer
Ni äldre pratar om att vara ung, lycklig
och fri,
riktigt så känner inte vi …

Okej, jag erkänner, ibland kan nätet vara
hårt,
det där tycker jag är svårt

Jag är tolv, snart tretton år,
tiden nu, när man är mittemellan barn och
vuxen, kan kännas svår

En kompis blev så sur!
Det blev som en mur!

Det tjatas och gnatas både hemma och i
skolan,
det ska hjälpas till, när jag vill vara med
polar'n
Vad är det för fel?! frågar de med,
bara för att jag vill vara ifred!
Och om jag säger vad jag tycker, så anses
det att låta bråkig,
och sen blir liksom hela stämningen tråkig
Och massa krav från skolan och läxor,
lärarna påminner ibland om häxor
Och håret måste tvättas varje da',
annars är frisyren inte bra!
Och andras kommentarer om min kropp,
nej, det här är jag, och jag vill säga stopp!
Alla ska vara så himla snygga,
medias ideal gör oss inte trygga
Huden ska va slät och kroppen i trim,
du ska lukta gott och vara slim
Men vi bara växer, kroppsdelar blir stora,
en del mobbas och kallas för ... nå't jag
inte vill säga här
Vi är ute på Insta och vi chattar,
det verkar va' nå't som ni äldre inte fattar
Pappa tjatar om skärmfri tid,
det är ju med min Iphone som jag har min frid
Det är ju där man ser vad som händer,
kommunikation, musik, nyheter, en sak i
sänder

Så blockad har jag blivit,
svårt att reda ut när hon inte såg vad jag
skrivit
Riktiga hatmail och mobbing på nätet,
konstiga kedjebrev, det är förmätet!
Och i världen, med rasism, murar och
Trump,
kärnvapen, tänk om det blir krig och kamp
Ibland, på nätterna, kan jag inte sova,
lägger mig hos mamma, men säg inget om
det, lova!
Och killar, de kan vara sååå dryga,
fast dom tycker nog likadant om oss, kanske är vi bara blyga!
Spännande, men svårt med alla val,
välja skola, inriktning, språk, många tankar i huvudet mal!
Fast oftast är det nog ganska coolt att
vara ung,
hela livet framför, jag är kung!
Inga rynkor och kondisen är ju okej,
jag är faktiskt en ganska bra tjej
Ja! Så ska vi tänka,
inte varandra sänka
Skit ska vi inte ta,
vi vill alla må bra!
Ja, alla är vi ju helt underbara,
jag är i alla fall ingen mara
Och om ni vuxna bara tänker,
kanske nå't gammalt minne hos er blänker

Nya notiser och alla likes vill man ju se,
göra musikallies och kolla youtubers me'

Att vara nästan vuxen är inte alltid lätt,
kan vi med ert stöd få göra det på vårt sätt!?

Visst! Vi kontaktar vänner, vi har koll,
däremellan är det kör, dans, träning och
fotboll!

Ni älskar oss, och kärleken finns härinne,
det kommer alltid att vara mitt minne!
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Fest i Heby
Snart är det dags för Heby kommuns årliga festvecka, då företag, föreningar och privatpersoner bjuder in till alla möjliga och omöjliga evenemang. Här får du reda på allt som händer i våra församlingar under
Fest i Heby, som i år infaller 23/6-2/7.
foto: kevin rohr

Lördag 24 juni
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST Östervåla hembygdsgård.

Söndag 25 juni
15.00 MÄSSA MED TÅRTA Rungården.
18.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST MED ALLSÅNG
Tenabadet, Vittinge. Eva Axelsson kompar. Korvgrillning.
18.00 SOMMARMUSIK MED DALAPOLISENS
SPELMÄN Nora kyrka.

27/6
BARNENS DAG I VITTINGE

CAFÉ ARKEN I NORA HAR ÖPPET!
våffelcafé 26/6
9.30-13.30 Vi säljer nygräddade
våfflor i Noras Ark. För alla barn: Vi
leker i parken, målar med vattenfärger och blåser såpbubblor.

grillcafé 27/6
9.30-13.30 Vi har fikaförsäljning i Noras Ark och
grillen är tänd för korv och pinnbröd. För alla barn:
Vi täljer trollspön och gör älvringar.
Alla intäkter går till organisationen Love & Hope

11.00-17.00 En dag full av aktiviteter för barn i alla
åldrar! Det blir bland annat trollerishow, kaninhage,
femkamp, brandbil, cykelbana, ansiktsmålning,
ponnyridning och pysselhörna.

18.30 SOMMARMUSIK MED BLÅS, BÄLG OCH
TAGEL Österbo fäbodar. Folkmusik från Gästrikland.

Onsdag 28 juni
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL: "ITALIEN
I SIKTE" En festlig kväll med sång- och matlagningsgruppen Gubbröra. Aspnäs gårdskyrka.

Torsdag 29 juni
19.00-21.00 50-TALSAFTON Vittinge församlingshem.
Musik, fika, tävlingar. Se ruta nedan!

Måndag 26 juni
9.30-13.30 VÅFFELCAFÉ Noras Ark. Våfflor och
aktiviteter för barn. Se ruta ovan!

Måndag 26 juni-lördag 1 juli
12.00 LUNCHANDAKT MED MUSIK Vittinge kyrka.
13.00 GUIDAD TUR Vittinge kyrka.

Måndag 26 juni-söndag 2 juli
VÅFFELCAFÉ Vittinge församlingshem.
Mån, ons-fre: kl 11-15; tis, lör-sön: kl 12-17.

Tisdag 27 juni
9.30-13.30 GRILLCAFÉ Noras Ark. Fika, korv och
pinnbröd och aktiviteter för barn. Se ruta ovan!
11.00-17.00 BARNENS DAG Vittinge församlingshem.
Massor av aktiviteter för barn. Se ruta ovan t.h!
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29/6
50-TALSAFTON I VITTINGE
19.00-21.00 Nostalgiafton i 50-talets tecken. Musik med Inge Rydstedt, billigt fika, tipsrunda, tävlingar m m. Kom gärna i 50-talskläder och/eller visa upp
din bil från tiden! Pris till bästa outfit och finast bil.
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1/7
MEDELTIDEN I VITTINGE

KYRKSTIGSVANDRING I NORA

12.00 Marknaden öppnar. Aktiviteter för stora
Hood-gänget eller medeltida maffiagangsters.

Som traditionen bjuder vandrar vi kyrkstigen i
Tärnsjö tillsammans den första söndagen i juli. Ett
reportage om den vackra kyrkstigen hittar du på
sidorna 16-17.

16.30 Riddarspel med Arbogakuskarna. Biljetter

7.30 Buss avgår från församlingshemmet till

och små samt café med matservering.

15.00 Föredrag med rubriken Det verkliga Robin
köps på plats.

18.00 Konsert med Vittinge kyrkokör och musiker
som ger folkmusikdramat Volund med motiv ur
nordisk mytologi.

Skekarsbo.

8.00 Vandringen startar i Skekarsbo.
9.30 Buss avgår från församlingshemmet till
Österbo.

11.00 Gudstjänst. Därefter lunch och kaffe i församlingshemmet.

Lördag 1 juli
12.00-19.00 MEDELTIDSDAG MED MARKNAD
Vittinge kyrka och församlingshem. Se ruta ovan!
16.30 RIDDARSPEL Vid Vittinge kyrka. Se ruta ovan!
18.00 KÖRKONSERT: VOLUND Vittinge kyrka.
Kyrkokören och musiker ger folkmusikdramat Volund.
18.00 ORGEL OCH PSALMODIKONMUSEUM
Östervåla kyrka. Johan Wallin förevisar instrumenten.

18.00 ORGELKONSERT Med Daniel
Larsson. Vittinge kyrka.
18.00 AVSLUTNING FEST I HEBY
Harbo kyrka. Med riksspelmannen Leif
Alpsjö och Johan Wallin. Se ruta nedan!

KYRKLOPPET I VITTINGE 2/7
11.00 Motionslopp i vackra Vittinge.
Gå, jogga eller löp! Tipsrunda, fika
och grillning. Anmälan på plats. Evenemanget inleds med en gudstjänst.
Distanser: 400 m, 2 km, 6 km, 10 km.

2/7

Söndag 2 juli

AVSLUTNING FEST I HEBY I HARBO

08.00 KYRKSTIGSVANDRING Tärnsjö. Se ruta ovan
till höger för tider och information!
11.00 GUDSTJÄNST OCH KYRKLOPPET
Vittinge kyrka och församlingshem. Se ruta ovan.

18.00 Riksspelmannen Leif Alpsjö spelar på kohorn, näverlur och nyckelharpa och Johan Wallin
på orgel och psalmodikon.

Varmt välkomna till våra församlingar under Fest i Heby!
MER INFO OM FEST I HEBY FINNS PÅ HEBY.SE/FESTIHEBY
Se även Musikbladet och församlingarnas respektive hemsidor och Facebook-sidor
för detaljer om evenemangen på det här uppslaget.
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Din röst väger tungt i kyrkovalet

foto: magnus aronson / ikon

Snart är det kyrkoval. Den 17 september får alla som är medlemmar
i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år rösta. Men varför ska man rösta i
kyrkovalet, spelar det egentligen någon roll?
”Ja, med din röst har du möjlighet att påverka hur
hon valdes in i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i
kyrkan utvecklas och din röst väger tungt”, säger
Sofia församling på Södermalm.
Kyrkomötets ordförande, Karin Perers.
"Det som kännetecknar Svenska kyrkan är det
Öppen förskola, gemenskap för äldre, integradelade ansvaret mellan demokratiskt valda och
tion av nya svenskar, stöd till människor i sorg, kris
kyrkans vigda teologer. Som folkkyrka behöver
eller utsatthet. Utöver att fira gudstjänst gör SvensSvenska kyrkan förtroendevalda i olika åldrar och
ka kyrkan mycket av det som många tycker är vikmed många olika erfarenheter", säger hon.
tigt när samhällets funktioner inte riktigt räcker till.
ALLA HAR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA
Alla som vänder sig till kyrkan får del av besluten
i kyrkan, därför har kyrkovalet större betydelse än
Det som lockande Karin Perers då, och fortfarande
vad många kanske tror.
lockar, är att få vara med och påver"Kyrkovalet är den största "Att inte ta tillvara ka inriktningen på kyrkans arbete.
manifestationen för demokrati i
det är inte nödvändigt att vara
sin röst är att lämna Men
vårt land, vid sidan av de formelförtroendevald för att påverka, det
la valen till samhällets beslutande walk over och låta räcker med att rösta i kyrkovalet.
organ. Nära 700 000 människor
"När du röstar kan du påverka
andra bestämma." vilka
röstade i senaste kyrkovalet 2013.
som ska vara med i kyrkofullÄndå är det bara cirka 13 procent av alla kyrkomäktige som styr inriktningen på verksamheten i
tillhöriga. Varje röst väger därför mycket tungt",
din församling där du bor. Du kan påverka vilka
säger Karin Perers.
som ska vara med i stiftsfullmäktige som styr inriktning på verksamheten i ditt stift, och du kan påKYRKAN BEHÖVER FÖRTROENDEVALDA verka vilka som ska tillhöra Kyrkomötet som styr
MED OLIKA ERFARENHETER
förutsättningarna för Svenska kyrkans verksamhet
Sedan 2013 är hon ordförande för Kyrkomötet,
i både Sverige och utlandet", fortsätter hon.
Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Sitt
TA TILLVARA DIN RÖST
första förtroendeuppdrag fick hon när hon som
mycket ung flyttade till Stockholm. Då bidrog
Att använda sin möjlighet att påverka handlar
Svenska kyrkan till hemkänsla i storstaden, och
alltså om att ta reda på vad kandidaterna till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte
vill med kyrkans verksamhet. När du vet det, kan
du lägga din röst på den eller dem som vill arbeta
för det som är viktigt för dig och det du värdesätter. Att inte ta tillvara sin röst är att lämna walk
over och låta andra bestämma.
"Eftersom varje röst väger så tungt kan resultatet bli att kyrkan får andra beslutsfattare och
därmed annan inriktning än den som 'soffliggaren' hoppas på", säger Karin Perers.
Hennes egna förhoppningar inför kyrkovalet är
att kyrkans vägval och sakfrågor ska stå i fokus
och att många ska engagera sig och rösta.
"Med din röst har du möjlighet att påverka", säger
Karin Perers, som är ordförande för Kyrkomötet.

Ragna Tamsen

LÄS MER OM KYRKOVALET PÅ WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/KYRKOVAL
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DET HÄR VÄLJER DU TILL I KYRKOVALET
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet
för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift
är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till
exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

val till kyrkomötet, nationellt

SÅ FUNGERAR DEMOKRATIN I KYRKAN
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har
fyllt 16 år har rätt att rösta i kyrkovalet, och får en
inbjudan med röstkortet.
Genom direkta val väljs kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet, som är kyrkans parlament, lokalt, regionalt och på nationell nivå.

foto: magnus aronson / ikon

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och
vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet styr kyrkans verksamhet genom olika beslut
om hur budgeten ska användas och vilken inriktning verksamheten ska ha. De väljer också kyrkoråd, stiftsstyrelse och kyrkostyrelse som tillsammans med kyrkoherde eller biskop har ansvar
för att demokratiska beslut fullföljs.
Alla som vill får bilda nomineringsgrupper som
presenterar kandidater till fullmäktigen och kyrkomötet. Kandidaterna ska senast på valdagen
fylla 18 år.
Den som röstar i kyrkovalet kan lyfta fram tre
kandidater på den lista som hen har valt genom
att sätta kryss.
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text och bild: monica brand

Är det älvorna som dansar?
På håll hör jag skratt. Grillrök stiger mot skyn och jag känner doften av
kolbullar som steks på elden. Kyrkstigskommittén är i farten!
Kommittén består av ett gäng glada och engageTänk om träden kunde tala, tänker jag. Tänk
rade män och kvinnor som träffas vid Österbo
om träden och vindarna kunde berätta sina minfäbodar för att ordna inför våren och sommaren.
nen för mig. Kanske skulle jag få höra om fäKolbullarna äter vi gladeligen upp med lingonsylt
bodjäntan som vallade sina kor eller om skogsmedan Inga Nordgren berättar om kyrkstigen.
huggaren som brukade luta sin trötta rygg mot
Sedan urminnes tider har det funnits en stig
just den här trädstammen. Lyssna – är det skratt
från Skekarsbo vid Dalälven till Nora kyrka i
jag hör, är det minnen från barnet som skuttar
Tärnsjö. Stigen slingrar sig genom djup skog,
fram med ett smultronstrå i handen?
över hedar och kalhyggen, förbi Messkog och en
Vid Österbo fäbodar delar Inga med sig av
liten kolarkoja vidare till Österbo fäbodar, där
en gammal sägen: ”Har du hört talas om Ofbönderna lät sina djur gå på sommarbete redan
ferkastet? Jo, det sägs att det hade varit bröllop
på 1200-talet. Över Nordmyran
i Nora kyrka. Efter vigseln red ett
går man på spänger till Hagud- "Varför krångla till brudfölje mot brudgummens hem i
den. Sedan står det inte på förrän
Då färden gick över häldet med pilgrimsleder Skekarsbo.
man är framme vid Nora kyrka i
larna vid Österbo fäbodar snavade
i fjärran när vi har brudens häst, varpå bruden föll av
Tärnsjö! Hela kyrkstigen är drygt
9 km lång. Den var under hunddog. En stenhög kastades upp
kyrkstigen så nära!" och
ratals år det bästa sättet att ta sig
på platsen. Så länge människor har
till Tärnsjö när man hade något ärende eller skulle
kunnat minnas har det varit vanligt att de som
på gudstjänst.
vandrar kastar en sten eller en kvist för att, som
Med ett leende på läpparna ber Inga mig att
det troddes, binda gasten.”
kika in i en av fäbodarna. På en av de timrade vägJag tackar kyrkstigskommittén för kolbullar och
garna hänger en liten plansch. ”Kyrkstigens prokaffe. Ljudet av vedhuggning ersätts av fågelsång.
duktblomma”, står det på den. En färgglad blomVid Nordmyran klättrar jag upp i fågeltornet som
ma berättar om vad man kan njuta av då man går
finns i myrkanten. Vilken lyx, tänker jag. Grillplatkyrkstigen: vacker natur; lättsam vandring; lyssna
ser, ved, sovplatser, bord och rastplatser efter hela
på tystnaden; övernatta i en kolarkoja; smaka på
kyrkstigen! Tid för eftertanke och sund träning för
ljusa nätter; bada i en sjö; kulturupplevelser; ät ett
kropp och själ!
bär du plockat själv; koppla av; skåda och lyssna
Kyrkspången tar vid, 600 meter långa spängpå fåglar.
er med en rastplats på mitten. Det är en bred, fin
Jag börjar dagens vandring med att flåsandes ta
spång. Här kan man t o m cykla, om man har bra
mig upp i utkikstornet i Skekarsbo. Utsikten över
balans!
Daläven, Färnebofjärden är värd all möda! Vid
Vid Hagudden blommar tusentals vitsippor och
Messkog ser jag en ny fin mila som står och väntar
blåsippor. Gamla, gamla ekar står tryggt och vakar.
på att få börja kola. Nynnandes på Dan AndersHär finns en stor rastplats och även ett grillhus –
sons "Jag väntar vid min mila” ilar jag vidare.
toppen om vädrets makter är vilda!
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Jag styr stegen mot skogen igen. Jag ser nyanlända
flyttfåglar, vandrar förbi åkrar och ängar och snart
ser jag församlingshemmet och Nora kyrka. Varför
krångla till det med pilgrimsleder i fjärran när vi har
kyrkstigen så nära!
Och vet ni, jag tog barnen med mig! Vi eldade
gott i en av fäbodarna i Österbo, den som alltid är
öppen för besökare. Vi tog roddbåten ut på Hundsjön och vi fick faktiskt en abborre som grillades.

När vi kröp ner i våra sovsäckar suckade sonen:
”Mamma, det här är bästa dagen. Jag gillar äventyr!”
Ibland vill jag att tiden ska stanna ett tag, så jag
hinner suga musten ur stunden. Detta var ett sådant tillfälle!
När barnen somnat gick jag ut på den lilla trappan till fäboden. Då såg jag, neråt sjön, det är älvorna som dansar!

Källor och inspiration:
Inga Nordgren, Kyrkstigskommittén
En bok om Nora-Tärnsjö
Upplandsledens folder Vandra Kyrkstigen i
Tärnsjö – en del av Upplandsleden
Se även:
www.upplandsstiftelsen.se
www.sverigesnationalparker.se
www.kyrkstigen.com
www.teamvildmark.se
www.friluftsfrämjandet.se

Kyrkstigskommittén.
Fr v: Rune Adéen,
Inga Nordgren,
Jan-Erik Eriksson,
Sten Andersson,
Kristina Andersson, Bengt-Olof
Söderlund.
Även Bertil
Persson, Kalle
Karlsson och
Sten Andersson
(Västerås) är med
i kommittén men
kunde ej närvara
när bilden togs.
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

Träffpunkt Tärnsjö

Missa inte vår kolmila!

Varje torsdag kl 18-20 hela sommaren har
språkcaféet öppet i Noras Ark. Alla är varmt
välkomna att vara med – svenskar som nysvenskar. Vi umgås, tränar på svenska, fikar,
leker, spelar spel och gör utflykter.
Språkcaféet drivs helt ideellt och det behövs fler krafter som hjälper till. Gör gärna
ett besök i Noras Ark! Vid frågor, kontakta
gärna Kersti Andersson, 070-361 47 16.

Kolmilan ”Aino” tänds tisdag 13 juni och du
är varmt välkommen att vara med vid våra
evenemang den veckan.
Fredag 16 juni kl 18 blir det underhållning med vissångaren Viktor Thunevi med
kaffe och kolbullar. Söndag 18 juni kl 11
firar vi gudstjänst vid milan. Mer information finns i kalendern här intill.
Virket till kolmilan sponsras av Stora Enso.

GÅVOR

TERMINSSTARTER

Du kan ge en gåva till våra fonder till minne av
någon avliden eller till stöd för vårt ideella arbete.

Våra verksamheter har nyss slutat inför sommaren, men vi ser
fram emot en ny termin!

blomsterfonden

barnkörerna startar v 37
kyrkokören startar v 36
öppna förskolan, miniorer, juniorer
och ungdomsgruppen startar v 37

Fondens medel används till uppvaktningar av
församlingens äldre.

kyrkstigen
Fondens medel används till underhåll av kyrkstigen och Österbo fäbodar. Arbetet sköts av
kyrkstigskommittén som jobbar ideellt.

DU VET VÄL ATT VI FINNS PÅ FACEBOOK!
På Facebook kan du hålla dig uppdaterad
om vår verksamhet och vad som händer i
församlingen.

Bankgiro: 356-7393 • Swish: 123 326 32 58

www.facebook.com/noratarnsjo

Församlingsbor

Nora församling

DÖPTA
Carl Elias Venngren Åström
Ellie Maria Kristina Johansson
Hugo Fredrik Alexander Forsberg
Melvin Johannes Husberg
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AVLIDNA
Lars Olsson, Allan Andersson, Hilding Johansson,
Kurt Forsberg, Gunnel Ahnfors, Kjell Mattsson
Gertrud Löf, Gunnar Näslund, Gösta Johansson,
Yngve Nordholm, Lilian Jarnrot
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ilma sröf egTärnsjö
nittiV
Noragnförsamling,

Kalender Nora
Söndag 11 juni Heliga trefaldighets dag
11.00 STUGMÖTE Scoutstugan.

Torsdag 13 juli

Tisdag 13 juni

Söndag 16 juli Apostladagen

KOLMILAN "AINO" TÄNDS I MESSKOG

18.00 "SÅNGER I LJUSET" Nora kyrka. Kvällsmusik
med Cecilia Jansdotter och Christian Josefsson.

Fredag 16 juni
18.00 UNDERHÅLLNING VID MILAN Vissångaren
Viktor Thunevi underhåller. Kolbullar och kaffe serveras.

Söndag 18 juni 1:a eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST VID MILAN I MESSKOG
Medtag kaffekorg. Samåkning från förs.hemmet kl 10.30.

Söndag 25 juni Joh döparens dag
18.00 SOMMARMUSIK: DALAPOLISENS SPELMÄN
Nora kyrka.

Måndag 26 juni
09.30-13.30 CAFÉ ARKEN Noras ark. Våffelservering
och aktiviteter för barn.

Tisdag 27 juni
09.30-13.30 CAFÉ ARKEN Noras ark. Grillcafé och
aktiviteter för barn.
18.30 SOMMARMUSIK: BLÅS, BÄLG OCH TAGEL
Österbo fäbodar. Folkmusik från Gästrikland.

Söndag 2 juli 3:e eft trefaldighet
KYRKSTIGSVANDRING 7.30: Buss avgår från församlingshemmet. 8.00: Vandringen startar i Skekarsbo.
09.30: Buss avgår från församlingshemmet till Österbo. 11.00: Gudstjänst och lunch i församlingshemmet.

Tisdag 4 juli
18.30 SOMMARMUSIK: AXELSSONS
Nora kyrka. Eva, Joel och Daniel Axelsson sjunger
nordamerikansk blues och country med musical-feeling.

Söndag 9 juli 4:e eft trefaldighet
15.00 TRÄDGÅRDSGUDSTJÄNST Församlingshemmet.

Tisdag 11 juli
18.30 SOMMARMUSIK: BENGT KYLLINGE, ANNA-K ARIN ANDER GLÖDE OCH ANDERS LARM
Nora kyrka. Musik, tankar och texter ur livet.

13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN

Tisdag 18 juli
18.30 SOMMARMUSIK: ELDAR LEVGRAN
Nora kyrka. Eldar Levgran är konsertpianist.

Söndag 23 juli 6:e eft trefaldighet
11.00 EKUMENISK FRILUFTSGUDSTJÄNST
Hembygdsgården.

Tisdag 25 juli
18.30 SOMMARMUSIK: KERSTIN RASK LIND OCH
HANS BLOMBERG Nora kyrka.

Söndag 30 juli Kristi förklaringsdag
11.00 SAMMANLYST GUDSTJÄNST MED ÖSTERVÅLA FÖRSAMLING Aspnäs gårdskyrka.

Tisdag 1 augusti
18.30 SOMMARMUSIK: 4G Nora kyrka.

Söndag 6 augusti 8:e eft trefaldighet
11.00 SÖNDAGSMÄSSA Nora kyrka.

Tisdag 8 augusti
18.30 SOMMARMUSIK: TRIO CON TANTO Nora kyrka.

Söndag 13 augusti 9:e eft trefaldighet
11.00 CAFÉGUDSTJÄNST Församlingshemmet.

Söndag 20 augusti 10:e eft trefaldighet
11.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Nora kyrka.

Torsdag 24 augusti
13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN
17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

Söndag 3 september 12:e eft trefaldighet
11.00 SÖNDAGSMÄSSA

Söndag 10 september 13:e eft trefaldighet
11.00 HÖSTGUDSTJÄNST Scoutstugan.

NÅGOT ATT SE FRAM EMOT I SOMMAR
En stunds skön avkoppling i vår vackra Nora kyrka. Vi får besök av fantastiska musiker med olika
musikstilar. Något för alla smaker, bara att välja och vraka! Väl mött på tisdagar kl 18.30 i Nora kyrka.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även vår hemsida och Facebook-sida, affischer samt
lokalpress för aktuell information. Allt om sommarens musikevenemang finns i Musikbladet, som du
hittar om du vänder på tidningen.
Du är naturligtvis varmt välkommen även till grannförsamlingarnas gudstjänster och aktiviteter!
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Vittinge församling

Varierad sommarmusik
Jag tycker att ni ska passa på att gå till kyrkan och lyssna på de
fina artisterna jag bokat in i sommar.
Det blir stor bredd vad gäller konserternas innehåll, då det är
kul med variation och att var och en i församlingen kan hitta något som intresserar. Alltifrån jazz till orgelmusik och mänskliga
röster samt flöjt och gitarr. En annan fin grej är att det är gratis!
Leta upp det som passar just dig i kalendern här intill eller i
Musikbladet på baksidan av tidningen!
Inga-Britt Thalin, kyrkomusiker

VITTINGE KYRKLIGA
MINNESFOND

UR KYRKORÅDSPROTOKOLLEN

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.

att den nya, fasta begravningsavgiften
fastställts till 24,6 öre.
vad innebär det här? Begravningsavgiften betalas av var

§ 6 a Begravningsombudet informerar om

och en som är folkbokförd i Sverige och som har en kommunalt
beskattningsbar inkomst, oavsett trostillhörighet. Den har nu jämnats
ut så att den är lika över hela landet, närmare bestämt 24,6 öre per
hundralapp. Den kommer synas på skattesedeln från 2018.

§ 21 c Kyrkorådet beslutar att gravsättning av aska i minneslund enbart får ske under perioden 1 maj-30 september. Urnnedsättning
genomförs då det inte är tjäle i marken. Skall urnnedsättning ske
vintertid (då tjäle i marken finns) krävs särskilda skäl och godkännande av kyrkoherden.
vad innebär det här? Att gräva i marken när den är frusen krä-

Bankgiro: 760-5264
Swish: 123 389 37 08

ver särskild utrustning och extra arbete. Därför kommer vi bara att
tillåta gravsättning under den kalla årstiden om det finns särskild
anledning.

§ 34 b Kyrkorådet beslutar att höja avgifterna för uthyrning av församlingshemmet enligt förslag från arbetsutskottet (AU).
vad innebär det här? Vi har alltid haft anmärkningsvärt låga av-

KYRKSKJUTS
Har du eller en anhörig svårt
att ta sig till kyrkan? Vi kan
ordna med skjuts från adresser
inom församlingens geografiska
område, förutsatt att du säger
till i god tid!

Församlingsbor

§ 34 e Kyrkorådet beslutar att inga hundar får vistas i församlingshemmet eller Kyrkans allrum.
vad innebär det här? Regeln gäller i de utrymmen där allmän
verksamhet bedrivs.

Vittinge församling

DÖPTA
Ellen Maria Lindquist
Nils Lars Erik Bjarnert
Ylva Alizia Astrid Gustafsson Widén
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gifter för lokalhyra. Nu höjer vi priserna. Aktuella priser kommer inom
kort läggas ut på hemsidan.

AVLIDNA
Tyra Elén, Elsie Johansson, Britt Åström
Gerhard Jansson, Betty Tranell
Viola Hedlund, Gunvor Schwerin
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Vittinge församling

Kalender Vittinge
Söndag 18 juni 1:a sönd eft trefaldighet
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 30 juli Kristi förklarings dag
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 25 juni Den helige Johannes Döparens dag

Lördag 5 augusti

15.00 MÄSSA MED TÅRTA Rungården.
18.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST MED ALLSÅNG
Tenabadet. Eva Axelsson kompar. Korvgrillning och
möjlighet till bad.

18.00 KÖRKONSERT Vittinge kyrka. Vittinge kyrko
kör, Östervåla kyrkokör och en kör från Estland.

Måndag 26 juni-lördag 1 juli
12.00 LUNCHANDAKT MED MUSIK Vittinge kyrka.
13.00 GUIDAD TUR Vittinge kyrka.

Måndag 26 juni-söndag 2 juli
VÅFFELCAFÉ Vittinge församlingshem.
Mån, ons-fre: kl 11-15; tis, lör-sön: kl 12-17.

Tisdag 27 juni
11.00-17.00 BARNENS DAG Vittinge församlingshem.

Torsdag 29 juni

Söndag 6 augusti 8:e sönd eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 13 augusti 9:e sönd eft trefaldighet
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL MED ANDAKT
Niklas Dahl. Vittinge kyrka.

Söndag 20 augusti 10:e sönd eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL Gunnar Klum och
Mats Jansson. Vittinge kyrka.

Onsdag 23 augusti
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

19.00-21.00 50-TALSAFTON Vittinge församlingshem.

Lördag 1 juli
12.00-19.00 MEDELTIDSDAG MED MARKNAD
Vittinge kyrka och församlingshem.
16.30 RIDDARSPEL Vid Vittinge kyrka.
18.00 KÖRKONSERT: VOLUND Vittinge kyrka.
Vittinge kyrkokör och musiker ger folkmusikdramat
Volund med motiv ur fornnordisk mytologi.

Söndag 27 augusti 11:e sönd eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL Axplock och
Double Sisters. Vittinge kyrka.

Söndag 3 september 12:e sönd eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.
Onsdag 6 september

Söndag 2 juli 3:e sönd eft trefaldighet

10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

11.00 GUDSTJÄNST OCH KYRKLOPPET
Vittinge kyrka och församlingshem.
18.00 ORGELKONSERT Med Daniel Larsson. Vittinge
kyrka.

Söndag 10 september 13:e sönd eft trefaldighet

Söndag 9 juli 4:a sönd eft trefaldighet

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Tisdag 12 september
12.00 SOPPLUNCH Vittinge församlingshem.

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 17 september 14:e sönd eft trefaldighet

Söndag 16 juli Apostladagen

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
KYRKOVAL

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL Mattias Risberg och
Fredrik Ljungqvist. Vittinge kyrka.

Onsdag 20 september

Söndag 23 juli

Söndag 24 september 15:e sönd eft trefaldighet

18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL MED ANDAKT
Patrik Ahlberg och Staffan Sjögren. Vittinge kyrka.

11.00 GUDSTJÄNST MED KONFAINSKRIVNING
Vittinge kyrka.

10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även vår hemsida och Facebook-sida, affischer samt
lokalpress för aktuell information. Allt om sommarens musikevenemang finns i Musikbladet, som du
hittar om du vänder på tidningen.
Du är naturligtvis varmt välkommen även till grannförsamlingarnas gudstjänster och aktiviteter!
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Östervåla-Harbo pastorat

HÖSTENS GRUPPER STARTAR VECKA 37
Vi tackar för en fin termin tillsammans. Ha en skön sommar så ses vi igen till hösten!

GÅVOR

ASPNÄSONSDAGARNA

Vill du skänka pengar till förmån för våra kyrkor eller vår verksamhet så kommer här lite information.

Varje onsdag kl 19 fr o m 28/6 t o m 9/8 bjuder vi in till
en stunds musikupplevelse i Aspnäs. I år blir det alltifrån
stämsång och pianoklassiker till svängig sommarjazz och
musikkryss med trubadur.

Sätt in beloppet på bank- eller plusgiro och skriv
vilket ändamål du vill att det ska gå till. Valfritt om
du vill ange ditt namn som gåvogivare.

Alla datum och artister hittar du i kalendariet här intill
samt i Musikbladet som sitter ihop med den här tidningen.
Varmt välkomna!

exempel-ändamål
• Östervåla kyrkas prydande och bevarande
• Harbo kyrkas prydande och bevarande
• Aspnäs gårdskyrkas prydande och bevarande
• Aspnäsgården
• Barnverksamheten
• Ungdomsverksamheten
• Musikverksamheten
• Diakoniarbete
Bankgiro: 771-1013 • Plusgiro: 12 38 66-6
Swish: 123 554 30 53

Församlingsbor

Östervåla och Harbo församlingar

DÖPTA
Harbo församling
Lennox Eriksson Kedmark
Liam Bolin
Melker Grimberg
Östervåla församling
Vidar Ahlberg
Fride Karlberg
Gry Dahlberg
Ella Norgren
Alma Östlund
Penny Ferm

VIGDA
Östervåla församling
Daniel Karlberg och Emma Hurtig
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AVLIDNA
Harbo församling
Birgit Andersson
Östervåla församling
Bernt Svensson
Birgitta Rylander
Barbro Lindman
Maj-Britt Jädersten
Sven-Olof Martinsson
Rune Olsson
Anna-Greta Nordin
Ingvar Rundström
Sven Rönnbom
Ove Johansson
Jimmy Andersson
Gösta Borgestig
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Kalender Östervåla-Harbo
Söndag 18 juni 1:a sönd eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Aspnäs gårdskyrka.

Söndag 30 juli Kristi förklarings dag
11.00 MÄSSA Aspnäs gårdskyrka.

Lördag 24 juni Midsommardagen

Onsdag 2 augusti

11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST Hembygdsgården.

19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL: "MUSIKKRYSS
MED TRUBADUR" Vi löser ett musikkryss tillsammans med trubaduren Bengt Vilhelmson. Aspnäs
gårdskyrka.

Onsdag 28 juni
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL: "ITALIEN I SIKTE"
En festlig kväll med sång- och matlagningsgruppen Gubbröra. Aspnäs gårdskyrka.

Söndag 2 juli 3:e sönd eft trefaldighet
18.00 AVSLUTNING FEST I HEBY Harbo kyrka.
Riksspelman Leif Alpsjö på kohorn, näverlur och nyckelharpa. Johan Wallin på orgel och psalmodikon.

Onsdag 5 juli
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL: "SÅNGER VI MINNS"
Sommarjazzkväll med trion Sing-O-Alla. Aspnäs gårdsk:a.

Söndag 9 juli 4:a sönd eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST VID KLOCKSTAPELN Harbo.

Onsdag 12 juli
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL: "THE BLUES
GOES TO CHURCH" Rick Taube spelar och berättar.
Aspnäs gårdskyrka.

Söndag 16 juli Apostladagen

Söndag 6 augusti 8:e sönd eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Harbo kyrka.
18.00 KÖRKONSERT Östervåla kyrka. Östervåla
kyrkokör, Vittinge kyrkokör och en kör från Estland.

Onsdag 9 augusti
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL: "FRÅN CALLE
JULARBO TILL CHUCK BERRY" Sång och spel med Våla
spelmän. Aspnäs gårdskyrka.

Söndag 13 augusti 9:e sönd eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Aspnäs gårdskyrka.

Söndag 20 augusti 10:e sönd eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Söndag 27 augusti 11:e sönd eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Aspnäs gårdskyrka.

11.00 MÄSSA Aspnäs gårdskyrka.

Söndag 3 september 12:e sönd eft trefaldighet
18.00 ORGELGUDSTJÄNST Östervåla kyrka.

Onsdag 19 juli

Söndag 10 september 13:e sönd eft trefaldighet

19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL: "SYSTRARNA
FORS I FULL FRIHET" Fia och Linnea som vi hört i
Bella Cantica bjuder på fin stämsång. Aspnäs gårdskyrka.

11.00 MÄSSA MED AVTACKNING Östervåla kyrka.

Söndag 17 september 14:e sönd eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Harbo kyrka.
11.00-14.00 MUSIK Östervåla kyrka.
KYRKOVAL

Söndag 23 juli
11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Onsdag 26 juli
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL: "FYRA HÄNDER"
Anna Ericsson med sällskap av Ludvig bjuder på pianoklassiker. Aspnäs gårdskyrka.

Söndag 24 september 15:e sönd eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Aspnäs gårdskyrka. Prästkarusell, prästerna i kommunen roterar i församlingarna.

VÄGKYRKA I ÖSTERVÅLA OCH HARBO
Under veckorna 26-27 kommer vägkyrkan att vara öppen mån-tors i Östervåla kyrka. Under veckorna
28-29 kommer vägkyrkan att vara öppen mån-tors i Harbo kyrka. Öppet 11-16. Andakt kl 14 varje dag.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även vår hemsida och Facebook-sida, affischer samt
lokalpress för aktuell information. Allt om sommarens musikevenemang finns i Musikbladet, som du
hittar om du vänder på tidningen.
Du är naturligtvis varmt välkommen även till grannförsamlingarnas gudstjänster och aktiviteter!
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LÅTSADES

EJ TIDSBESTÄMT

FÅGEL

PAR ELLER
FLYTTAR

korsordskonstruktör: lars-göran ståhl

Öknen och ödemarken skall jubla, det
förtorkade landet glädjas och blomma.
… .. … … …… skall öknen blomma, den
skall glädjas och fröjda sig. (Jes 35:1-2)
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Skicka din rätta lösning till någon av församlingarna senast den
31/7 så lottar vi ut tre paket med varor från vår fair trade-försäljning. Grattis Kerstin Jansson, Horrskog, och Roger Ljungberg,
Morgongåva, som vann korsordstävlingarna i Östervåla-Harbos
respektive Vittinges vårnummer.

NAMN:
ADRESS:
POSTADRESS:

