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Sökandet efter det osynliga
I vår kyrka i Tärnsjö finns det längst fram på väggen en stor sol. Den vill
påminna om bibelordet: ”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.”
Samtidigt skriver forskare, populärvetenskapliga
tidskrifter och Uppsala Nya Tidning om en osynlig,
mörk materia i vårt universum. Den är osynlig på
grund av att den inte reflekterar något ljus. Man vet
att den finns eftersom den har en massa som påverkar galaxernas rörelser i universum.
Man har räknat ut att fem procent av vårt universum består av ”vanlig”, synlig materia, alltså allt som
vi kan se och mäta, från det minsta till det största: atomer, människor, djur, solar och galaxer. Tjugotre procent av universum består av mörk materia och resten
är osynlig, mörk energi. Det mesta i vårt universum är
alltså osynligt och utstrålar inget synligt ljus!
Den Gud som jag och vår kyrka tror på är för det
mesta osynlig för våra fysiska ögon men kan ändå ses
på olika sätt i vår värld. Gud är Skaparen som kan ses
i sin Skapelse. Vi kan ana Guds storhet och skönhet i
blomman, i människan eller när vi ser in i stjärnhimlen.
Gud ville visa att han var mänsklig och kom därför
till oss som en synlig människa. Denne Guds son hette Jesus. Jesus var en fysisk människa som du och jag.
Han bar barnen i sin famn. Han rörde vid människor
och talade ord om att han var världens ljus.
Innan Jesus lämnade jorden andades Jesus på sina
lärjungar och sade: ”Ta emot helig Ande!” Detta var
ord riktade till lärjungarna, men vi alla kan fortfarande ta till oss samma ord. Vi kan ta emot Guds
heliga närvaro i vårt hjärta.

Gud finns i vårt inre, i vår Skapelse, i vårt universum – i det synliga och i det osynliga. Gud finns i sol
och sommar och när det är vintermörkt och kallt.
Och jag tror att Gud också finns någonstans i den
mörka materian och i den mörka energin.
I psaltaren 139 från Gamla testamentet, som
skrevs för mer än 2 500 år sedan, kan man läsa om
Guds ljus i mörkret:
Gud, du min Skapare,
Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.
Var skulle jag komma undan din närhet?
Vart skulle jag fly för din blick?
Stiger jag upp till himlen, finns du där,
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.
Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet,
skulle du nå mig även där
och gripa mig med din hand.
Om jag säger: Mörker må
täcka mig,
ljuset omkring mig bli natt,
så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus.
Bengt Bengtsson, kyrkoherde i Nora

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 fyra 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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VÄND PÅ BLADET FÖR ATT LÄSA MUSIKBLADET,
MED ALLA SOMMARENS EVENEMANG I HEBY
KOMMUNS SVENSKKYRKLIGA FÖRSAMLINGAR!

FÖR EXTRA TYDLIGHET
Vi har färgkodat vissa sidor enligt nedan. Det ska dock alltid framgå
vilken församling det gäller även utan hjälp av färgerna.
Blå = Nora församling, Tärnsjö
Lila = Vittinge församling

foto: freeimages.com

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: Pixabay.com
tryck: Elanders upplaga: 5 000 distribution: PostNord
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Kontaktuppgifter
foto: freeimages.com

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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KY R KA N
la, vid krematoriet, har man byggt en mycket
vacker trädkyrka. Men det kan också vara
en klippa vid havet, eller på någon annan fin
plats i naturen där man kan känna Guds närvaro. En vacker form av kyrka.
Till kyrkan kan väl inte jag gå!? Dit går
ju bara dom som tror på Gud! Helt fel! Till
kyrkan är vi alla välkomna: troende, sökare,
ateister – alla.
Kyrkan, både som konkret och andlig företeelse, har funnits i flera hundra år. Varför?
Jo, det är för att det finns en grund i kyrkan,
en botten att stå på, ett fundament som är
starkare än det mesta. Det finns en Gud som
tar hand om oss, som lindar in oss i kärlek
om vi bara vill.
Margareta Andersson
foto: freeimages.com

ge kyrkan en chans! Vad menar jag med
det? Ja, det kan man undra!
Det finns många olika sorters kyrkor. Konkreta byggnader, som ofta är flera hundra år
gamla. Det finns kyrkor av modernt snitt.
Många vackra, ändamålsenliga. Många som
inte är lika vackra, men fortfarande ändamålsenliga.
Jag tror att det dessutom bor en kyrka i var
och en av oss – vare sig vi vill det eller inte.
Eftersom Jesus (läs Gud) bor i varje männi
ska, så bär vi också på en inre andlighet.
Alla använder den inte, men leta upp den,
njut av den! Din inre kyrka kan ge dig styrka,
kraft och mod.
Det finns kyrkor i naturen också. I Uppsa-

GDPR – DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Den 25 maj trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Det kommer inte att
innebära någon märkbar skillnad för dig som är medlem i Svenska kyrkan. Vi värnar redan
om din personliga integritet och kommer fortsatt att hålla en hög skyddsnivå för dina
personuppgifter.
Du har enligt GDPR rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur
vi behandlar dem. Du kan också begära rättelse eller radering av dina uppgifter.
Vid frågor, kontakta din församling!
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Mötesplats Tärnsjö – vad är det?
Jag ansluter mig till kön som ringlar sig ner till Noras Ark i Tärnsjö. Bilar,
barnvagnar, mammor och pappor promenerar hand i hand med hoppande ivriga barn. Färgsprakande klänningar, jeans och hijabs.
Inne på Noras Ark doftar det mat – inte färdigköpta köttbullar precis, utan en härlig blandning
av paprika, spiskummin, koriander, kryddnejlika,
muskot och kanel. Magen börjar kurra och smaklökarna kittlar!
Barn strömmar emot mig. "Hej, vem är du,
vad gör du här?" Lokalen är full av folk med
olika ursprung och i alla åldrar. "Välkommen",
ropar någon. "Ta en tallrik och slå dig ner! Vi
har knytis!"
Adham, en ung 27-årig man från Syrien, känner
jag, så bredvid honom känns det tryggt. Medan vi
smaskar i oss börjar Adham berätta om sitt liv:
"Jag är född och uppväxt i Aleppo i Syrien. Fram
tills jag var 21 levde jag ett vanligt liv med min
familj: mamma, pappa och fyra äldre syskon. Vi
bodde i en stor lägenhet. Jag studerade elektronik
och ekonomi och umgicks med vänner. År 2011
började kriget märkas i Syrien.
Klart vi blev oroliga. I början tänkte jag när
jag sade hej då till mamma på morgonen: tänk
om vi aldrig mer ses. Men efter några månader
blev kriget – ljudet av bomber och automatvapen,
synen av soldater och döda människor – en vana.
Krig, stress, oro, sömnlösa nätter och död blev en
del av mitt liv. Jag slutade tänka."
Adhams röst är lugn och saklig men hans ögon
är så förtvivlat sorgsna. Han fortsätter berätta:
"En gång gick jag och pratade med en kompis.
Plötsligt när jag tittade upp var han borta. När
jag vände mig om såg jag att han låg en bit bort,
skjuten. Han fanns inte mer ..."
"Du flydde, Adham",
säger jag. "Berätta!"
"Regimen
kräver
att alla unga män går
ut i kriget. Många blir
dödade och jag ville
leva. Vi sålde pappas bil
och fick pengar som jag
använde för att kunna
fly och nå ett land utan
krig. Jag hade hört att
Sverige är ett land där
Adham Kharoof.
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alla har samma värde, ett 'mänskligt', rättvist och
jämlikt land, så Sverige var mitt mål. Jag lämnade
Syrien den 6 oktober 2015 och nådde Sverige
fjorton dagar senare.
Jag är en ung man som flydde ensam, så jag
kunde ta mig fram snabbt. Alla som flydde hjälptes
åt. Ibland var vi många som vandrade tillsammans
eller trängdes på bussar och tåg. Andra gånger var
jag mer ensam – simmade och åkte båt och bil. En
ensam mamma – jag bar hennes barn, hjälpte till
med en väska …
Jag hjälpte även en 15-årig kille. Man borde
inte fly ensam när man är så ung. Han flydde utan
sin familj. Vi höll ihop från Grekland till Sverige.
Vi var på flykt, vi hörde ihop, vi hjälpte varandra,
oavsett vilket land vi flydde ifrån eller vilken tro
vi hade.
Jag tror det är svårt att förstå hur det är att
fly och det man gått igenom före beslutet att
lämna sitt land och sin familj. Vi flyr, men till vad?
Människor dör under flyktens gång, barn gråter,
folk är sjuka, vissa orkar inte längre ..."
"Har du en tro?" frågar jag. "En tro på Allah,
Gud? Bad du under resans gång?"
"Jag bad hela tiden! Jag har en tro på Allah."
Adham berättar mycket mer än vi får plats med
i detta blad. Hans ord ger mig bilder i huvudet,
bilder som är svåra att se. Så mycket ondska,
så mycket förstört … Men Adhams ord, hans
blick och rättframhet ger mig också hopp om
mänskligheten.
"Hur lever du idag? Har du kontakt med din
familj i Syrien?"
"Jag bor i en 2:a i Sala. Jobbar som IT-tekniker
på Kungsängsskolan. Via mail, Facebook och
telefonsamtal har jag kontakt med min familj i
Aleppo. Jag följer nyheterna och försöker hålla
mig uppdaterad om läget i Syrien. Men ibland
kan det gå lång tid innan jag får kontakt med min
familj. En gång gick det en hel månad innan jag
fick besked om att de var i säkerhet. Hemsk stress
att inte veta, svårt att sova. Många dygn sover jag
inte alls. Ibland tänker jag inte ens."
"Framtiden – längtar du tillbaka till Syrien?"
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Det är ofta något sorts tema på
torsdagskvällarna, då Mötesplats
Tärnsjö håller öppet. Kanske knytis,
sångstund – eller som på bilden,
grillning. På bilden Mikael Forsberg,
en av initiativtagarna bakom Mötesplats Tärnsjö.

"Jag vet inte. Jag vill få fred och frid, kunna
resa i hela världen som jag vill, som turist. Min
framtid är en vit väg. Jag vill bli lugn, arbeta med
det jag tycker om och kanske studera mer. Skriva
en bok om mig och mitt liv – men jag är ju ingen
författare!"
Adhams ansikte spricker upp i ett härligt skratt.
"Sverige – är landet som du trodde?"
"Jag tycker bra om Sverige. Till 90% är Sverige
det land jag förväntade mig."
"Och vi svenskar, vad tycker du om oss?"
"De svenskar jag kommit i kontakt med är nästan alla jättebra människor som hjälper och är
positiva. Den bästa är Mikael Forsberg! Mikael
är allt för mig, min allra bästa vän. Han har hjälpt
mig med allt!"
När Mikaels namn nämns kommer han fram
och kramar om Adham. Han slår sig ner med en
kopp kaffe och tillsammans berättar de vidare:
"Vi träffades 2015 på ABF i Sala. Mikael var där
och lärde ut det svenska språket till nyanlända."
"Jag gillade Adham direkt!" utbrister Mikael.
"Vi kom bra överens. Adham är bra på engelska
så vi kunde prata med varandra. Min arabiska var
inte så bra då", tillägger han och skrattar.
"Sala stadshotell, där Adham bodde då, stängdes och Adham skulle placeras i Norberg. Adham hade blivit en av mina allra bästa vänner, så
det kändes självklart att han skulle bo hos mig.
Adham blev snabbt en del av min familj och min
släkt."
"Så Adham kom med sitt pick och pack och
flyttade in hos dig, Mikael?"

"Jag kommer ihåg när han kom in i hallen. Adham ställde sin ryggsäck och en väska på golvet.
Jag tittade på packningen och tänkte: Är det allt
han har med sig? Hela sitt liv i två väskor!"
Mikael fortsätter berätta. Han sänker rösten
och det glada dämpas.
"Jag kommer aldrig mer bli samma människa
som jag var innan Adham flyttade hem till mig. Att
förlora allt, lämna allt! Jag har varit med när Adham facetime:at med sin familj. Jag har hört hur de
pratar samtidigt som andra ljud anats i bakgrunden: en annan verklighet med bomber, skrik och
automateld som smattrar … Det blir absurt. Här
sitter vi och fikar och har det tryggt. Där är det brist
på vatten och mat; där är det krig – på riktigt. Det
man ser på TV blir så nära!"
"Skulle du, Adham, kunna bjuda in någon i ditt
liv så som Mikael bjöd in dig?"
Adham rycker till och spärrar upp ögonen.
"Absolut! Om någon har en svår situation. Jag
finns, jag hjälper!"
Fler människor dyker upp vid vårt bord. De är
nyfikna. Någon läser det jag skrivit överst i mitt
block: "Mötesplats Tärnsjö – vad är det?"
Just det, det var ju den frågan som skulle besvaras, och svar får jag, ivrigt! Jag försöker hänga
med i ordflödet. Engelska blandas med arabiska.
Någon översätter och Mikael berättar:
"Vi var några stycken som spånade och kläckte idén med en mötesplats för alla, med fokus på
nyanlända och möjligheten att lära sig svenska på
ett lätt sätt, ett språkcafé."
Lokal söktes, och Kersti, som är med i kyrkorå-
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det, frågade Svenska kyrkan här i Tärnsjö om vi
kunde få husera i Noras Ark. Och nu har vi träffats varje torsdagskväll i drygt två år!"
En kvinna tar till orda. Hon ser lite blyg ut.
"Den här mötesplatsen betyder jättemycket!
Jag flydde från Afghanistan för tre år sedan. När
jag sedan flyttade till Tärnsjö kändes det tryggt
att komma hit. Jag fick hjälp med mycket, fylla i
blanketter och ansökningar, handla rätt matvaror
och få läxhjälp. Nu kan jag svenska bättre, så nu
hjälper jag andra."
Kvinnan nickar mot en ung mamma med ett
litet barn i famnen.
"Hon är också från Afghanistan. Hon har bara
varit här i tre månader, så jag hjälper henne med
språket och så."
En ung mamma har flytt med en pytteliten bebis, för att överleva …
"Hur många brukar leta sig hit på torsdagskvällarna och vilka får komma?" undrar jag.
"Alla är välkomna. Det är en mötesplats för
alla! Varje torsdag kommer ca 20–40 personer.
Ibland är vi färre, ibland uppåt 50–60. På julfesten
var vi över 70 personer här. Det är barn – massor av barn – unga, gamla, kvinnor och män av
olika nationaliteter. En kväll representerade vi tio
olika nationaliteter: Syrien, Afghanistan, Sverige,
Eritrea, Kina, Etiopien, Somalia, Chile, Danmark
och Taiwan."

"Mötesplats Tärnsjö har blivit en plats för alla
nyinflyttade till Tärnsjö, även infödda svenskar.
En av de äldre eldsjälarna var Kjell Mattsson.
Han var över 70 år och kom nästan varje torsdag.
Glömmer aldrig hans härliga skratt!"
"Vad gör ni här på cafékvällarna?" frågar jag.
"Ofta har vi ett tema, t ex chokladbollstillverkning, sångstund, tipspromenad, knytkalas eller
påskmiddag. Vi har även haft infokvällar med
polisen och en föreläsning om FN:s globala mål.
Ibland har någon visat bilder från sitt land. Behovet av att bara umgås och prata är stort, så nu har
vi det ganska fritt."
"Jag vill vara här", säger ett barn, "När pappa
och mamma är trötta tjatar jag tills vi går hit."
Med denna text, med Adhams gripande berättelse och mötet med alla härliga människor på
Mötesplats Tärnsjö, Språkcafét, eller vad man nu
vill kalla det, hoppas jag att ni har fått svar på
frågan: Mötesplats Tärnsjö – vad är det?
Till sist frågar jag om mötesplatsens deltagare
har någon önskan.
"Att det ska komma fler som har möjlighet att
hjälpa till!" får jag till svar.
Tack till alla eldsjälar som engagerar sig i Mötesplats Tärnsjö, och var sitt särskilt stort tack till
Adham Kharoof och Mikael Forsberg.
Jag tänker: det finns änglar på jorden.
Monica Brand

tio snabba med noras
barn- och ungdomspedagoger
I Noras Ark håller de till, Carola Eriksson och Monica Brand, med
barn- och ungdomsgrupperna.
Dansband eller jazz?
Böcker eller film?
Tält eller husbil?
Vatten eller vin?
Foppatofflor eller birkenstock?
Stranden eller fisken i vattnet?
Bilturer eller globetrotter?
Plankstek eller pasta?
Telefonprat eller SMS?
Hund eller katt?

Carola
Dansband
Film
Husbil
Vin
Foppatofflor
Stranden
Bilturer
Plankstek
SMS
Hund

Monica
Jazz
Böcker
Tält
Vatten
Birkenstock
Fisken i vattnet
Globetrotter
Pasta
Telefonprat
Katt

De verkar ganska olika, men de kompletterar varandra bra!
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Tre nya ansikten i Tärnsjö
Under våren har vi fått några nya ansikten i Nora församling. Isabelle
Brolin Biloff arbetar som församlingshemsvärdinna och Maria Andersson tar hand om Kyrkans Begravningsbyrå under Caroline Zetterbergs
föräldraledighet. På kyrkogården – och säkert på flera andra ställen –
kommer ni att stöta på Stefan Olsson som är ny kyrkvaktmästare.
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jag heter isa
belle brolin
biloff, är 32 år
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med sambo och
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med barn i sko
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ter och fyller m
ina dagar
med sång och
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arbeta som förs
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ärdinna.
Vi ses i försam
lingshemmet!
Isabelle

jag heter maria andersson, är 54 år
och bor i Hemmingsbo utanför Tärnsjö. Jag
har arbetat inom serviceyrken och med
människor hela mitt yrkesliv.
Jag kommer att kombinera mitt nattarbete på Liljebackens äldreboende med att
arbeta i Kyrkans Begravningsbyrå.
Maria

sommartider på församlingsexpeditionen
Under veckorna 25-33 har vi öppet tisdagar och torsdagar kl 10.00-12.00.
Välkommen in!
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Vittinge församling

Givande biskopsvisitation
Biskopen i Uppsala stift, Ragnar
Persenius, besökte tillsammans med
notarie Rose-Marie Rönnblom och
kontraktsprost Fredrik Fagerberg
Vittinge församling under tre dagar. De deltog i gudstjänster och
mässor, både i Kyrkans allrum, i
Vittinge kyrka och på Rungården.
Tillsammans med representanter från våra förtroendevalda
och vår personal besöktes Gårdsjö älgpark och företagsparken
i Morgongåva med intressanta
guidningar på Apotea, Upplandsmuseet och Adlibris. I församlingshemmet hölls församlingsafton där församlingsbor fick chans
Notarie Rose-Marie Rönnblom, kontraktsprost Fredrik Fagerberg,
att komma med synpunkter och
kyrkoherde Marcus Åstrand och biskop Ragnar Persenius.
förslag på utveckling av verksamheten. Marie Wilén från Heby
kommun var på plats för att kommentera kyrkans
Vi fick många bra tips och reflektioner kring
roll i en levande bygd, vilket var temat för kvällen.
hur vi kan öka möjligheten till användande av
Under torsdagen fick förtroendevalda och
kyrkan samt förslag på verksamheter som kan
personal information och tips kring arbetet med
hjälpa till att fylla några av de behov som finns i
revideringen av församlingsinstruktionen (församhället idag.
samlingens grundläggande styrdokument). Under
Du vet väl om att du som församlingsbo alltid
dagen fördes också samtal med personal, kyrko
är välkommen att kontakta oss om du har synherde och kyrkorådets ordförande.
punkter eller förslag till oss i Vittinge församling?
Visitationen avslutades med en högtidlig visita
Vi finns här för din skull och dina åsikter är viktionshögmässa i Vittinge kyrka där Vittinge kyrko
tiga för oss!
kör, Sångkraft, barnkören och Johannes Risberg på
Stort tack till alla församlingsbor och körerna
piano medverkade. Biskopen presenterade i visitasom deltog vid evenemangen samt Gårdsjö älgtionstalet sina sammantagna reflektioner och slutpark, Apotea, Upplandsmuseet och Adlibris för
satser utifrån veckans upplevelser. Efter mässan sertrevliga besök!
verades alla besökare lunch i församlingshemmet.
Emma Johansson

Fler bilder från visitationen hittar du på Vittinge församlings hemsida.
Där kan du också ladda ned och läsa biskopens visitationstal.
www.svenskakyrkan.se/vittinge/nyheter/biskopsvisitation
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foto: emma johansson

I april var det dags för Vittinge församling att ha biskopsvisitation. Vi
hade några spännande och intensiva dagar med intressanta studiebesök, evenemang och samtal – allt för att biskopen skulle få en bild av
verksamhet och församlingsliv.

Östervåla-Harbo pastorat

Renoveringen av Aspnäsgården
Under vintern och våren har uppsnyggningen av Aspnäsgården fortskridit.
Toaletterna på nedre plan är utbytta och de
är uppfräschade ordentligt. Även "kontoret"
bakom köket har fått ett funktionellt ansiktslyft, med färg och puts och med nya snickrade
hyllor för praktisk förvaring av lägermateriel.
I källaren ska det bli tvättstuga åt pastora-

tet, med torkrum och mangel. Äntligen!
Den fina bagarstugan får vi inte elda i, men
huset är så fint att det är sorgligt att det inte
använts mer än som förråd. Det ska vi ändra
på! Bagarstugan är nu tömd, städad och skurad och väntar på lite färg och inredning.

före

efter

GÅVOR
Vill du skänka pengar till förmån för våra kyrkor eller vår verksamhet? Swisha eller sätt in beloppet på vårt bankgiro och skriv vilket
ändamål du vill att det ska gå till. Det är valfritt om du vill ange ditt
namn som gåvogivare.

exempel på ändamål
• Östervåla kyrkas prydande och bevarande
• Harbo kyrkas prydande och bevarande
• Aspnäs gårdskyrkas prydande och bevarande
• Aspnäsgården

• Barn-/ungdomsverksamheten

• Diakoniarbete

• Musikverksamheten

vägkyrka
Vi har Vägkyrka i år igen,
vecka 26-27 i Harbo och
vecka 28-29 i Östervåla.
Öppet måndag till torsdag
kl 11-15. Kaffeservering.
Andakt varje dag kl 14.
Middagsbön
tisdagar
kl 12.15.
Välkomna!

Bankgiro: 771-1013 • Swish: 123 554 30 53
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Östervåla-Harbo pastorat

Svalare i Östervåla kyrka – varför det?
Sommarvärme – äntligen! Då tyckte vi att det skulle vara lite lättare
att tänka tillbaka på kallare stunder. Vid flera tillfällen har vi tillsammans frusit i Östervåla kyrka under vintern, och vi skulle vilja informera om varför det är kallare än tidigare år under vinterhalvåret.

foto: linda mickelsson / ikon

År 2015 byttes Östervåla kyrkas värmesystem
ut. Kyrkan har nu ett system som styr värme
och luftfuktighet parallellt. Det ser till att luftfuktigheten inte understiger 30%.
Varför? Det är en nationell angelägenhet
att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Så inleds lagen
(1988:950) om kulturminnen m m – kulturminneslagen – som är den centrala lagen för
kulturmiljövården.
Ett stort problem sedan ett femtiotal år tillbaka, har varit att kyrkorummet värmts upp
alltför effektivt. Följden har blivit torkskador
på träinventarierna, nedsvärtning av väggar,
valv och kalkmålningar. (Läs mer: Att vårda
en kyrka, Verbum.)
Många skador på byggnad och inventarier
orsakas av uppvärmningen under vinterhalv
året. Kyrkor som är äldre än hundra år är
egentligen inte byggda för kontinuerlig uppvärmning. I en kontinuerligt uppvärmd kyrka
kan luftfuktigheten sjunka till så låga värden
som under 30%. Det skadar allvarligt de flesta inventarier och även själva byggnaden med
stor risk för obotliga skador.

För att skapa en acceptabel luftfuktighet
för föremålen under vintern måste man sänka
temperaturen.
Östervåla kyrka har idag alltså ett värmesystem som då luften är för torr, automatiskt
reglerar detta med att temperaturen sänks. Vi
bevarar vår kulturmiljö till priset av en något
mindre behaglig temperatur i kyrkorummet.
Pastoratet är skyldig att värna kyrkobyggnaden som kulturminne, men vi vill samtidigt
vara tydliga med att kyrkan inte är ett museum, utan en levande miljö.
Fastighetsutskottet, vaktmästeri och kyrko
råd undersöker och diskuterar hur vi löser nästa vinters kallaste och torraste månader, oftast
januari, februari och mars. Troligen lägger vi
fler gudstjänster i församlingshemmet. Kanske
finns det något sätt varmed vi kan kombinera
kulturminnesbevarande och en levande kyrka,
om än inte med 23-gradig värme. Kyrkoherden laddar upp med underställ och filtar för
säkerhets skull!
Som slutord vill vi önska er en riktigt fin och
varm sommar.

Vaktmästarna och kyrkoherden

expeditionens sommartider
Mellan vecka 25 och vecka 33 har vi sommartider på
pastorsexpeditionen. Vi har öppet kl 10.00–12.00 tis
dagar och torsdagar.
Vecka 33 är allt som vanligt igen, med kvällsöppet i
Östervåla torsdagar klockan 17–20, och expeditionstid
i Harbo torsdagar klockan 12–14.
Välkomna in!
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foto: celeres nordica

Östervåla-Harbo pastorat

medeltidsdag på aspnäs
Lördag 7 juli kl 14.00-19.00

foto: pexels.com

Nu laddar vi för en hejdundrans
medeltidsdag i Östervåla! Det blir en
dag full av riddare, gycklare, musiker
och medeltidsrelaterade aktiviteter för
både stora och små.
• Riddarspel med Celeres Nordica.
• Medeltidsbandet Själ (nedersta bilden) medverkar hela dagen med musik och föredrag.
• Norabella Teatersällskap dramatiserar och gycklar.
• Visning av de medeltida valven under gården.

foto: själ

• Aktiviteter för barn.
• World Tree Catering kommer med sin food truck och
lagar grillat. Det blir grillade fläsksmörgåsar och ett stort
utbud av vegetarisk mat från trucken.
• Vi avslutar kl 18 med medeltida vesper i kyrkan.
OBS! Vi använder rökelse.

"tid att sörja, tid att le …"
Lördag 8 september kl 10-16 på Aspnäs
Sorgeträff för dig som förlorat någon och är mitt i livet
Församlingarna i Heby kommun erbjuder sedan tidigare en gemensam sorgegrupp för den
som mist sin livskamrat på äldre dagar. Många förlorar en älskad människa tidigare i livet. Det
kan vara ett barn, ett syskon, en livskamrat ...
Man kan känna att man är för ung för den ordinarie sorgegruppen eller att ens sorg inte passar in där. För er erbjuder vi en dag på den vackra Aspnäsgården. Vi delar sorg och erfarenheter, vi vilar och skrattar och försöker stötta varandra att leva vidare i en ny situation.
Anmäl dig senast den 24 augusti till pastorsexpeditionen via mail: ostervala-harbo.pastorat@
svenskakyrkan.se, eller telefon: 0292-223 60. Berätta om du har särskilda önskemål kring
kost, då vi äter lunch och fikar tillsammans. Varmt välkomna!
Cecilia, kyrkoherde, och Annika, diakon
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fest i heby är en samlingsaktivitet för besöksmålen i Heby kommun. Syftet är att
samla aktiviteter under ett gemensamt paraply och marknadsföra dem under en
vecka varje sommar. Det här är vad våra församlingar erbjuder under veckan.

foto: pexels.com

24/6
mässa med tårta
Kl 15.00 på Rungården, Morgongåva.

dalapolisens spelmän
Glad musik framförd med stor spelglädje och en
och annan polishistoria. Kl 18.00 i Nora kyrka.

friluftsgudstjänst
Vi grillar och sjunger allsång. Eva Axelsson
kompar. Kl 18.00 vid Tenabadet i Vittinge.

musik i sommarkväll
Med Calle Jonsson, Tommy Ekström och
Johan Wallin. Kl 18.00 i Harbo kyrka.

25/6

barnens dag
Trollerishow, cykelkörkort, brandbil, kaninhage,
ansiktsmålning, femkamp, barnandakt, ponnyridning, barnguidning i kyrkan m m.
Kl 11.00-17.00 vid Vittinge kyrka.

djurgudstjänst
Ta med ditt husdjur till en annorlunda gudstjänst.
Du är förstås lika välkommen utan djur! Barn
kören medverkar. Försäljning av korv och kaffe.
Kl 18.00 vid Vittinge församlingshem.

foto: pexels.com

vittinge-klassiker
våffelcafé
Måndag 25/6 kl 11–17
Tisdag 26/6 – fredag 29/6 kl 11–15
Söndag 1/7 kl 11–15
Vittinge församlingshem

lunchandakt

grillcafé i noras ark
Fikaförsäljning samt grillad korv och pinnbröd.
För alla barn: Vi pärlar och gör smycken.
Kl 10.00-13.30 i Tärnsjö.
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Måndag 25/6 – fredag 29/6 kl 12.00
i Vittinge kyrka

guidad tur i vittinge kyrka
Måndag 25 juni – fre 29 juni kl 13.00
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1/7

våffelcafé i noras ark

kyrkstigsvandring

Försäljning av våfflor. Lek, vattenfärg och såpbubblor för alla barn. Kl 10.00-13.30 i Tärnsjö.

Som avslutning på Fest i Heby-veckan vandrar vi kyrkstigen tillsammans, traditionellt den
första söndagen i juli. Följande tider gäller:

blås, bälg och tagel
Musik från Gruvornas rike. Åsa Larsson, flöjt,
Sara Fridholm, dragspel, och Tuva Modeér, fiol.
Servering av kalvost och kaffe. Medtag gärna
stol/filt. Kl 18.30 vid Österbo fäbodar i Tärnsjö.

27/6

07.30 Buss avgår från församlingshemmet till
Skekarsbo
08.00 Vandringen startar i Skekarsbo
09.30 Buss avgår från församlingshemmet till
Österbo
11.00 Gudstjänst, därefter lunch och kaffe i
församlingshemmet

50-talsafton
Inge Rydstedt spelar. Försäljning av korv med
bröd och billigt fika. Kom gärna i 50-talskläder
och/eller visa upp din bil från tiden!
Kl 19.00 vid Vittinge församlingshem.

smäktande kärlekstoner
Med Gubbröra. Kl 19.00 i Aspnäs gårdskyrka.

28/6

gudstjänst med kyrklopp

sommarkvällsmusik på orgel
Johan Wallin spelar och visar Strand-orgeln och
psalmodikonmuseet. Kl 18.00 i Östervåla kyrka.

29/6
dansbandsgudstjänst
Gudstjänst med dansbandsmusik framförd av
lokala Zenex. Efter gudstjänsten fortsätter Zenex att spela och den som vill får dansa kvällen
lång! Försäljning av kaffe och korv.
Kl 18.00 vid Vittinge församlingshem.

Ett prestigelöst motionslopp i vackra Vittinge!
Evenemanget inleds med gudstjänst i Vittinge
kyrka kl 11. Du anmäler dig sedan på plats till
valfri distans: 400 m, 2 km, 6 km eller 10 km.

musik i sommarkväll:
åsa wigervall olsson och
torbjörn grass
Från Sting till Grass framförs på tvärflöjt och
specialkonstruerade gitarrer.
Kl 18.00 i Vittinge kyrka.

sommarmirakler

Musikgudstjänst med avslutning av Fest i Heby
med Simon Larsson, trumpet, och Johan Wallin,
orgel. Kl 18.00 i Harbo kyrka.
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

surströmmingsskiva
Torsdag 16 augusti 18.30 församlingshemmet
Surströmming med tillbehör samt underhållning.

gravrättsinnehavare sökes!
Har du sett de gröna skyltarna på kyrkogården?
Nora församling är skyldig
att föra register över
gravrättsinnehavarna
på kyrkogården och
för några år sedan
gjordes en genomgång
av vårt gravregister. På
kyrkogården sattes då
gröna skyltar på de gravar
som saknar person
uppgifter, d v s de gravar som inte har någon gravrättsinnehavare
och där vi inte lyckats komma i kontakt med anhöriga.
Skyltarna uppmanar anhöriga eller andra som känner till något om
anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen, att kontakta
församlingsexpeditionen. Vi önskar fortfarande komma i kontakt
med personer som vet något om de skyltade gravarna.
Får inte församlingen kontakt med anhöriga under 2018 kommer
gravplatsen att betraktas som återlämnad till församlingen, vilket
kan medföra att gravanordningen tas bort.
Lista på berörda gravplatser finns anslagna på kyrkogården och en
detaljerad lista över gravplatser som saknar gravrättsinnehavare
finns på församlingsexpeditionen och hos kyrkvaktmästarna.
Du som ser en skylt och vet något om den aktuella graven, vänligen
kontakta expeditionen på nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 0292-500 09. Det går också bra att skicka brev.

Församlingsbor
DÖPTA

AVLIDNA

Wille Emil Axel Willner

Sören Lowén
Sverker Pettersson
Louise Lövblad
Barbro Grandin
Martin Savelin
Sven Lindberg

VIGDA
Ingela Karinsdotter och
Thomas Carlsson
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Nora församling
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hundra barn
i noras ark
var je veck a –
det måste va
ra
kul där!

Vittinge församling

Nora församling, Tärnsjö

Kalender Nora
Torsdag 14 juni

Tisdag 24 juli

13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN

18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka.
"Nordanvind möter sunnanvid" med Carl-Mikael
Bergerheim & Belén Romano.

Söndag 17 juni 3 eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Uppståndelsens kapell.
Marianne Blomberg är präst.

Lördag 23 juni Midsommardagen
14.00 KONFIRMATIONSMÄSSA Östervåla kyrka.

Söndag 24 juni Johannes Döparens dag
18.00 SOMMARMUSIK Nora kyrka.
Dalapolisens spelmän.

Söndag 29 juli 9 eft trefaldighet
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Nora kyrka.
"Sånger att fundera kring" med Cecilia Jansdotter &
Christian Josefsson.

Tisdag 31 juli
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka.
"Musik utan gränser" med Gunnar Klum & Mats
Jansson.

Måndag 25 juni
10.00-13.30 CAFÉ ARKEN Noras Ark.
Grillcafé, lek och pyssel i Noras Ark.

Söndag 5 augusti 10 eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Nora kyrka.

Tisdag 26 juni

Tisdag 7 augusti

10.00-13.30 CAFÉ ARKEN Noras Ark.
Våffelcafé, lek och pyssel i Noras Ark.
18.30 SOMMARMUSIK Med blås, bälg & tagel.

18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka.
Orgelkonsert med Johan Wallin.

Österbo fäbodar.

Söndag 12 augusti 11 eft trefaldighet

Söndag 1 juli Apostladagen

11.00 GUDSTJÄNST Uppståndelsens kapell.

KYRKSTIGSVANDRING 7.30 Buss avgår från församlingshemmet. 8.00 Vandringen startar i Skekarsbo.
9.30 Buss avgår från församlingshemmet till Österbo.
11.00 Gudstjänst. Därefter lunch i församlingshemmet.

Tisdag 14 augusti

Tisdag 3 juli

18.30 SURSTRÖMMINGSSKIVA Församlingshemmet.

18.30 SOMMARMUSIK "Mellan himmel och jord"
med Rasmus Ringborg & Samuel Edvardsson.
Nora kyrka.

Lördag 18 augusti

Lördag 7 juli
18.00 MEDELTIDA VESPER Sammanlyst till Aspnäs
gårdskyrka.

18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka.
Frälsarkransen med Malin Edlund.

Torsdag 16 augusti

18.00 MEDELTIDA GUDSTJÄNST Nora kyrka.

Torsdag 23 augusti
17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

Söndag 2 september 14 eft trefaldighet
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Österbo fäbodar.

Tisdag 10 juli
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka. Jazziga toner från
en svunnen tid med Sing-O-alla orkester.

Söndag 9 september 15 eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Uppståndelsens kapell.

Söndag 15 juli Kristi förklarings dag
11.00 CAFÉGUDSTJÄNST Församlingshemmet.

Präst: kh Bengt Bengtsson, om ej annat anges.

Tisdag 17 juli
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka.
Per-Olov Hellström, trumpet.

Söndag 22 juli 8 eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Nora hembygdsgård.

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
Gruppverksamheterna startar vecka 35

barn och ungdom Kyrkans allrum
föräldracafé (öppen barnverksamhet)
sånglek (t o m 6 år)
barnkör (åk 1-6)
kyrkhäng (åk 4-6)
ungdomsgrupp (fr åk 7)
missa inte det lokala
dansbandet zenex som
spelar vid vår dansbandsgudstjänst den
29/6 kl 18 vid vittinge
församlingshem!

sångkraft Församlingshemmet, 19.00-20.15
kyrkokören Församlingshemmet, 19.00-21.00
stickcafé 5/9 Kyrkans allrum, ons j:a veckor 13.30
gubbdagis 7/9 Förs.hemmet, fre j:a veckor 10.00-12.00

ur fullmäktiges protokoll
§ 10 Kyrkofullmäktige beslutar, enligt kyrkorådets förslag,
att fastställa förlängningsavgiften för gravrätt till 750 kr/15 år.
vad innebär det här?
Rätten till gravplats kallas gravrätt. I begravningsavgiften ingår gravplats eller motsvarande i 25 år för dem som
vid dödsfallet var folkbokförd i Sverige. Har någon blivit antecknad i gravboken som gravrättsinnehavare till en
gravplats och en ny gravsättning sker på den inom de 25 åren så förlängs gravrätten automatiskt så att den alltid
är 25 år från senaste gravsättningen. Således kan en gravplats vara aktiv under en mycket lång tid utan att det
ska kosta de efterlevande något för gravrättsinnehavet. Om ingen ny gravsättning skett när 25 år passerat kan
man välja att förlänga gravrätten med 15 år till en kostnad av 750 kr.

Församlingsbor
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Vittinge församling

DÖPTA

AVLIDNA

Lilly Darly Pilar Flink
Aurora Lilly Flink
Wilma Sigrid Siv Eriksson
Modigus Arthur Edman
Saga Linnea Andersson
Elton Carl Arnold Pilblad

Karin Eriksson
Lennart Jansson
Arne Edström
Edvin Johansson
Sivert Pousette
Ove Skoglöf
Tommy Rindegren
Kurt Degling
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skänk en gåva!
Sänd 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

Vittinge församling

Kalender Vittinge
Söndag 17 juni 3 eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.
Söndag 24 juni Johannes Döparens dag
15.00 MÄSSA MED TÅRTA Rungården.
18.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Tenabadet.

Måndag 25 juni-fredag 29 juni
12.00 LUNCHANDAKT Vittinge kyrka.
13.00 GUIDNING I KYRKAN Vittinge kyrka.

Söndag 29 juli 9 eft trefaldighet
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL MED ANDAKT
Med Ragnhild Pettersson. Vittinge kyrka.
Söndag 5 augusti 10 eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL Med Varpu Heikinheimo och Daniel Beskow.
Söndag 12 augusti 11 eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Måndag 25 juni-fredag 29 juni
11.00-15.00 VÅFFELCAFÉ Vittinge församlingshem.
(MÅNDAG ÖPPET 11.00-17.00)

Måndag 25 juni
11.00-17.00 BARNENS DAG Vittinge församlingshem.
18.00 DJURGUDSTJÄNST Vid Vittinge församlingshem.
Barnkören medverkar.

Onsdag 27 juni
19.00 50-TALSAFTON Vittinge församlingshem.

Fredag 29 juni
18.00 DANSBANDSGUDSTJÄNST Med Zenex.
Vid Vittinge församlingshem.

Söndag 19 augusti 12 eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL Vittinge kyrka.
Med Voice of Heart.
Onsdag 22 augusti
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 26 augusti 13 eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL Vittinge kyrka.
Med Double sisters och fam. Johansson.
Söndag 2 september 14 eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 1 juli Apostladagen
11.00 GUDSTJÄNST MED KYRKLOPP Vittinge kyrka
och omgivningar. Anmälan på plats.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL Med Åsa Wigervall
Olsson och Torbjörn Grass. Vittinge kyrka.

Söndag 8 juli 6 eft trefaldighet

Onsdag 5 september
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 9 september 15 eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST MED KONFIRMANDINSKRIVNING
Sångkraft medverkar. Vittinge kyrka.

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Präst: kh Marcus Åstrand, om ej annat anges.

Söndag 15 juli Kristi förklarings dag
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 22 juli 8 eft trefaldighet
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL MED ANDAKT
Med Patrik Ahlberg & Staffan Sjögren. Vittinge kyrka.

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

tack för allt, emelie!
Avtackning 1 juli 11.00 i Vittinge kyrka
Emelie anställdes som kyrkvaktmästare i Vittinge församling 2009. I nio
år har hon varit en uppskattad och älskad del av arbetslaget. I januari
2018 valde Emelie att söka sig vidare för att arbeta som kyrkvaktmästare i Sala pastorat. Vid årets gudstjänst med kyrklopp, den 1 juli, avtackas
Emelie. Samtidigt hälsas hennes ersättare, Michael Lindgren, välkommen till arbetslaget.
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Östervåla-Harbo pastorat

från mörker till ljus – från död till liv
Psalm med text och musik av Johan Wallin
Dm/C Bbmaj

(F)
Dm

Dm/C Fmaj Fd/m

Gm/E A7

Dm Dm/C

Gm7

Am7

Gm7

Gm7

Dm

C7

Fmaj

Am7

(C/E)
G/D

Bbmaj

Dm

Bröd och vin vi nu bär fram, dukar på vårt bord
Mättar alla hungrande, av hans kärlek får vi del
Och du får tröst och kraft, blir hel
Just för mej ditt liv du gav, tar mej i din famn
Kropp och blod vi delar här, alla får bli med,
Och friden får, nu mättas de hungrande

foto: gustaf hellsing / ikon

Dm

aspnäsonsdagarna
Musikupplevelser i Aspnäs gårdskyrka
varje onsdag kl 19 under sommaren
27/6 Gubbröra: För kärlekens skull
4/7 Kiell och Gertrud Tofters samt Johan Wallin: 		
Minns du sången
11/7 Sing-O-alla Orkestern: Sånger vi minns från det
svenska 40- till 60-talet
18/7 Egons kvartett: Kvartetten med de tre
25/7 Cecilia och Christian: Ord och ton i sommarkväll
1/8 Duo Ancora: Visa i sommarkvällen
8/8 Rick Taube: Bluesmannen är tillbaka
15/8 Våla spelmän: Visa, psalm och läsarsång

kaffeservering från kl 18 varje aspnäsonsdag!

Församlingsbor

Östervåla och Harbo församlingar

DÖPTA
Harbo församling
Ottilia Alice Thorén
Alma Karin Helené Bergman
Philip Inge Helgesson
Carmen Felicia Leto
Östervåla församling
Algot Erik Brodén
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Abbe Gösta Erik Vilén
Olle Leif Stefan Vilén
Anna Hildur Astrid
Karlberg Lundén

AVLIDNA
Östervåla församling
Holger Andersson
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Folke Johansson
Erik Bohlin
Sven-Olov Eriksson
Bertil Olsson
Adam Mäkinen
Iris Lindberg
Karin Eriksson
Aina Svensson

Östervåla-Harbo pastorat

Kalender Östervåla-Harbo
Söndag 17 juni 3 eft trefaldighet

Onsdag 25 juli

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

19.00 ASPNÄSONSDAG Med Cecilia och Christian.
Aspnäs gårdskyrka.

Lördag 23 juni Midsommardagen
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST Hembygdsgården.

Söndag 29 juli 9 eft trefaldighet

14.00 KONFIRMATIONSMÄSSA Östervåla kyrka.

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Söndag 24 juni Johannes Döparens dag

Onsdag 1 augusti

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Med Calle Jonsson,

19.00 ASPNÄSONSDAG Med Duo Ancora.

Tommy Ekström och Johan Wallin. Östervåla kyrka.

Aspnäs gårdskyrka.

Onsdag 27 juni

Söndag 5 augusti 10 eft trefaldighet

19.00 ASPNÄSONSDAG Med Gubbröra.

11.00 GUDSTJÄNST Aspnäs gårdskyrka.

Aspnäs gårdskyrka.

Onsdag 8 augusti

Torsdag 28 juni

19.00 ASPNÄSONSDAG Med Rick Taube.

18.00 SOMMARKVÄLLSMUSIK PÅ ORGEL

Aspnäs gårdskyrka.

Johan Wallin spelar och visar strand-orgeln och psal-

Söndag 12 augusti 11 eft trefaldighet

modikonmuséet. Östervåla kyrka.

11.00 SAMMANLYST GUDSTJÄNST

Söndag 1 juli Apostladagen

Nora kyrka, Tärnsjö.

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST "Sommarmirakler": av-

Onsdag 15 augusti

slutning av Fest i Heby med Simon Larsson, trumpet,
och Johan Wallin, orgel. Harbo kyrka.

19.00 ASPNÄSONSDAG Med Våla spelmän.
Aspnäs gårdskyrka.

Onsdag 4 juli

Söndag 19 augusti 12 eft trefaldighet

19.00 ASPNÄSONSDAG Med Kiell Tofters och Johan
Wallin. Aspnäs gårdskyrka.

11.00 MÄSSA Aspnäs gårdskyrka.

Söndag 26 augusti 13 eft trefaldighet

Lördag 7 juli
14.00-19.00 MEDELTIDSDAG Aspnäs.
18.00 HELGSMÅL Aspnäs gårdskyrka.

11.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka.

Lördag 1 september
18.00 ORGELHELG Östervåla kyrka.

Onsdag 11 juli
19.00 ASPNÄSONSDAG Med Sing-O-alla Orkestern.

Söndag 2 september 14 eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST MED PILGRIMSVANDRING

Aspnäs gårdskyrka.

Östervåla kyrka.

Söndag 15 juli Kristi förklarings dag
11.00 GUDSTJÄNST Vid klockstapeln i Harbo.

18.00 ORGELHELG Harbo kyrka.

Onsdag 18 juli
19.00 ASPNÄSONSDAG Med Egons kvartett.
Aspnäs gårdskyrka.

Söndag 22 juli 8 eft trefaldighet
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Gåsholmen.

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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Nya kyrkohandboken till för alla
På Pingstdagen 20 maj 2018 tar vi i Svenska kyrkan en ny kyrkohandbok
i bruk. Den ger möjlighet att fira olika slags gudstjänster för alla åldrar.
– Med den nya handboken vill vi kunna fira gudstjänster som uttrycker människors glädje, sorg,
tvivel och tro, längtan och hopp, säger biskop
emeritus Esbjörn Hagberg.
Senast Svenska kyrkan tog en ny kyrkohandbok i bruk var 1986, och detta är den åttonde officiellt antagna sedan reformationen. Kyrkohandboken innehåller
ordningar för Svenska kyrkans
gudstjänster, till exempel högmässa, dopgudstjänst och vigselgudstjänst. Den nya handboken
ger stora möjligheter att anpassa gudstjänsterna
för såväl den stora katedralen som i det lilla kapellet, med många människor närvarande eller med få.
– Gudstjänsten är till för alla. Man ska kunna
tala om Gud och sin tro med hjälp av olika bilder
och uttryck, säger förre Karlstadbiskopen Esbjörn
Hagberg, ordförande i revisionsgruppen som arbetade fram det slutliga handboksförslaget.
Han betonar att både tradition och förnyelse

ryms i handboken.
– Mycket känns igen från den tidigare handboken och annat är nytt. Den ska fungera lika bra för
barn och unga som för vuxna. Gudstjänsten ska
kännas igen som en del av Svenska kyrkans tradition och samtidigt ha en lokal utformning.
Musiken har en viktig roll i
varje gudstjänst, och i kyrkohandboken finns den sjungna
liturgin, exempelvis lovsånger eller ”Helig/Sanctus”. Den
musikaliska bearbetningen och
granskningen har inneburit ett omfattande arbete.
Den traditionella musiken är den mest omfattande och fullständiga, sett ur ett kyrkoårsperspektiv.
Dessutom finns fyra avdelningar gudstjänstmusik
som har tillkommit under de senaste decennierna
eller har skrivits direkt för den nya kyrkohandboken (se nedan). Den nya musiken har stildrag av
alltifrån folkton till internationellt präglad musik.
Ewa Almqvist

nytt i kyrkohandboken – några exempel
• Tidigare fanns sex olika gudstjänster; nu finns en grundordning med många olika alternativ.
• Barns delaktighet har stärkts. Befintliga texter har bearbetats utifrån det perspektivet och
vissa nya texter har tillkommit. Konfirmandernas möjlighet till delaktighet har stärkts i konfirmationsgudstjänsten. Dopgudstjänsten har ett barnperspektiv och startar med fokus på dopbarnet/dopbarnen genom att fråga om barnets namn och sedan be en tackbön. Musiken har
bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom t ex växelsång och "härmning".
• Nya texter och böner har skapats och språkliga bearbetningar gjorts i bl a bön om förlåtelse,
förböner och nattvardsböner. Allt detta har granskats både teologiskt och språkligt.
• Kompletterande gudstjänstmusik: nyskriven musik med drag av bl a folkton till de traditionella texterna, internationellt präglad musik från den världsvida kyrkan, nyskriven musik och
text med stildrag från gospel och musikal och musik och texter som lutar sig åt bl a visan.
• Alla musikaliska satser och arrangemang är utformade för orgel, men också kompletterade
med ackordsymboler. Det ökar användbarheten när flera musiker spelar tillsammans, eller där
en musiker känner sig mer hemma i en gehörsbaserad tradition.
• En gudstjänst för påsknatten har tillkommit, där det ges möjlighet till doppåminnelse.
• En gemensam vigselgudstjänst för alla par.
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fastekampanjen i vittinge

stödjer fritidsaktiviteter för tjejer och killar
i flyktingläger världen
om. Organiserad fritid
förenar flyktingar från
olika länder, religioner och
kulturer. Under aktiviteterna lär sig ungdomarna
om regler, normer och
respekt.

Tillsammans samlade vi in 7 984 kr under fastekampanjen.
Stort tack till alla som bidragit, särskilt till våra sponsorer:

Genom att samarbeta i
exempelvis ett fotbollslag
lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter
och skapar en tryggare
tillvaro utan våld. En aktiv
fritid för flickor leder till
ett mer jämställt samhälle,
där alla människor kan delta i aktiviteter och beslut.

fastekampanjen i östervåla

Ge ungdomar på flykt
möjlighet att skapa sig en
bättre framtid. Swisha en
gåva till 900-1223. Tack!

• Candy Store
• The Beautiful Bean
• Mälbyboden

• Per-Eric's Livs
• VittingeGåvan
• Vittinge Centerkvinnor

... samt till de privatpersoner som skänkt lotterivinster.

Vårens fasteinsamling inbringade ca 6 550 kr. En lördag
i mars stod vi i kuren på torget och sålde lotter, våfflor samt hembakat bröd, som duktiga församlingsbor
skänkt. Ytterligare två lotterier hade vi under kampanjen, samt kyrkkaffe på palmsöndagen.
Inför höstens fastekampanj planerar vi redan
aktiviteter. Afternoon
tea blir det en lördag i
november, med underhållning och fika.
Monica Gahm

när fotbollen blIr

foto: jesper wahlström

svenska kyrkans internationella arbete

lIvsviktig
För barn och ungdomar på flykt betyder
fotbollen glädje, gemenskap och hopp
i en värld av oro och utsatthet.
Din gåva ger livskraft.
SWISH 9001223 | PG 90 01 22-3 | BG 900-1223
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Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så
många 1 (Lukasevangeliet). Till och med 2 i
skyn vet sin bestämda tid. Turturduvan och 3
vet när de skall återvända. Men mitt folk vet inte
vad Herren kräver (Psaltaren). Hur ofta har jag
inte velat samla dina barn som 4 samlar sina
kycklingar under vingarna, men ni ville inte
(Matteusevang.). Han fyller mitt liv med allt
gott, och jag blir ung på nytt som en 5
(Psaltaren). Vad du är skön, min älskade,
vad du är skön! Dina ögon är 6 (Höga Visan).

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©
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PIGG ELLER HÅLET

DE BÖLJAR
FRAM OCH
TILLBAKA

GIBBON

RYMDMYNDIGHET

MED BÖJSTÄLLEN

3
GÖRA
UPPMÄRKSAM PÅ

FICK
STRYK

SKÖNJA

SKA MAN I
DUBBELSCULLER

AVENYN
NÄRMARE
FÖRKLARING

SINT ELLER
SNODDE

DEN ÄR
KONFORMAD

TYCKT

FLYGER
OMKRING

UTSTÖTNING
AV GAS
Bild: 29
finska fåglar
från Pieni
Tietosanakirja



4

TILLAGAS
DET MAT I

PÅ FORDON FRÅN
SPANIEN

PRISADE

2
5

LIGGER
ESSEN I

NYKTERHETSORGANISATION SOM GICK
SAMMAN MED IOGT

TVÅ FOT
BIL ELLER BYGGNAD
FÖR LAGRING
SVALT

BALLA

BOR I
NORDÖSTRA ITALIEN

KOMMIT
FÖRST
KORT FÖR
DOKTOR
RÄCKA

DISTRIBUERA

NATRIUM
KRETA
JACUZZI

RUS ELLER
SVAMLA

BÄR REN

NATT OCH
DAG

NYHETSBYRÅ

LIST OCH
FILOSOF
LOS
ANGELES

KOMMUN I
UPPLAND

CIRKA

INTE EN
KOTTE

BOR NÄRA
VESUVIUS

6

MOTSTÅND

PIPPIN

ROVDJUR

HÖGSTÄMD
DIKT

SÄNKA

GÅR DET SOM DUGER
SLITER

SKÄR

INLOPPET

DEN INNEHÅLLER
GELÉ

STRÖM
BÖNA
FÖRFOGADE
ÖVER

VATTENDRAG
VARUMÄRKE
FÖR MJUKPAPPER

Skicka din rätta lösning per post eller mail till någon av församlingarna senast den 1/8 så lottar vi ut tre paket med varor från våra
Fair Trade-butiker. Grattis Vitaliano Rave, Harbo, Charlotta Torssander, Vittinge, och Agnetha Flink, Tärnsjö, som vann förra numrets
korsordstävling.

MUSIKINSTRUMENT

NAMN:
ADRESS:
POSTADRESS:

korsordskonstruktör: lars-göran ståhl
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