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Ladda batterierna!
När jag nyligen tankade bilen vid kyrkans mack i Tärnsjö såg jag att den
nya laddstationen kommit på plats. Nu kan man på macken tanka energi
som kommer från någon oljekälla i djupet men också ladda batterier med
el som kommer från vinden, vattnet, kärnkraften eller solen. Kanske bidrar
solcellsanläggningen från kyrkans magasinstak med någon kilowattimme.

Den nya laddstationen vid macken i Tärnsjö.
Det här med att tanka bränsle och ladda batterier får mig att tänka på några bibelverser från
Romarbrevets tredje kapitel: ”Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan
någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.
Ty av honom och genom honom och till honom är
allting. Hans är härligheten i evighet, amen.”
Det finns ett djup hos Gud och det finns ett
djup hos oss människor. Vi människor är fysiska
varelser, vi har våra sinnen, tankar och känslor.

I djupet av vårt inre har vi också ett utrymme för
helighet och liv. För att vi skall må bra behöver
vi ladda och tanka. Kroppen behöver mat och
dryck, själen vill ha intellektuell stimulans och en
känsla av välmående, i vårt djupaste inre vill vi
ha en livsgnista och kunna ana en närhet av Gud
Skaparen själv.
Skaparen ger oss genom Skapelsen energi och
liv. Vi får med tacksamhet ta emot allt det goda
som naturen ger. Mänsklig kärlek och värme ger
oss mycket kraft! Gudsnärvaron i Skapelsen och
vårt inre får oss att förundras över tillvarons storhet och rikedom.
På macken kan du stanna och ladda batterierna. Välkommen också till våra
kyrkor och fyll på med energi.
Och till sist: om du i handling
vill visa på att det behövs en
kyrka, ett heligt rum i vår bygd,
kom och rösta i kyrkovalet!
Bengt Bengtsson
kyrkoherde i Tärnsjö

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 knappt 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 4 350 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 2 150 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.

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 3 2017

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).

06

Innehåll
LEDARE OCH PRESENTATION
KONTAKTUPPGIFTER		
"EN SJÄLVKRITISK KYRKA SOM FÖRÄNDRAS"
NORA, BLANDAT

07

VITTINGE, BLANDAT
ÖSTERVÅLA, BLANDAT		
VAL-SPECIAL: VARFÖR? HUR?
VAL-SPECIAL: VEM KAN JAG RÖSTA PÅ?
BESÖK FRÅN ESTLAND: "KÖRSÅNG FÖRENAR"
KALENDARIER OCH NOTISER

15

"SOMMAREN GICK FORT – VAD HÄNDE?"
KORSORD						

02
04
05
06
07
08
10
12
15
16
22
24

FÖR TYDLIGHETENS SKULL
För att göra det lättare att se vilken information som kommer från
vilken församling har vi färgkodat vissa sidor enligt följande:
Blå = Nora församling, Tärnsjö
Lila = Vittinge församling
Rosa = Östervåla-Harbo pastorat

En del av vår verksamhet
sker i samarbete med
Sensus studieförbund

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

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

Kontakt Östervåla-Harbo
kyrkvägen 10 a, östervåla
postadress: Ågården, 740 46 Östervåla
tel församlingsexp: 0292-223 60
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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bild: kent wisti

En självkritisk kyrka som förändras
Reformationen som började för 500 år sedan pågår fortfarande. Kyrkan
måste ständigt vara självprövande och hjälpa människor att finna kraft
och tillit. Tron ska inte skydda oss från det vanliga livet utan rusta oss
för vardagen.
Martin Luther ville förändra kyrkans insida och utsida.
Han menade att kyrkan i hans samtid gjort det svårt
för människor att hitta centrum i tron. Det finns en nåd
att lita på vad som än händer, det är egentligen allt du
behöver veta, enligt Luther. Han kritiserade hur kyrkan
uppvärderade sina egna ritualer och därmed nedvärderade vanliga människors tro och liv. I Stora katekesen
skriver han:
Man bränner rökelse, man sjunger
och ringer, man tänder vaxljus och
lampor, så att man icke kan höra eller
se något annat än detta. Att en präst
står där i gyllene skrud och att en lekman hela dagen ligger på knä i kyrkan,
det kallar man ett kostligt verk, som
ingen nog kan prisa. Men att en fattig
tjänsteflicka sköter ett spätt barn och
troget fullgör vad som åligger henne,
det anses följaktligen värdelöst.
Luther ifrågasatte kraven som ställdes på de troende och kritiserade det
hierarkiska systemet. Varför ansågs det
finare att vara nunna än att vara tjänsteflicka? Varför
ansågs prästen stå närmare Gud? Varför ansågs påven
stå över alla?

STÄNDIGT SJÄLVPRÖVANDE
Martin Luther var inte lutheran, utan katolik. Han ville förändra sin tids kyrka i respekt för vad den hade
att ge, men inte lyckats förmedla. Hans kritik kan också med rätta riktas mot mycket i vårt kyrkoliv idag, i
Svenska kyrkan som en evangelisk-luthersk kyrka. Vi
talar om 500 år av reformation, inte om att det var 500
år sedan reformationen skedde. En evangelisk-luthersk
kyrka måste sträva efter att ständigt vara självprövande
och komma till rätta med sina egna brister. Kritiken kan
komma inifrån, men ofta har de som befinner sig på ett
visst avstånd lättare att upptäcka det som är fel eller
olämpligt.

URSPRUNG OCH FRAMTID
Vilken förändring är det som eftersträvas? Ordet reformation är dubbeltydigt och går i två riktningar. Dels
betyder det att återställa något till sitt ursprung, dels
betyder det att omforma något för framtiden. Ordet
rymmer både att restaurera och renovera.
För reformatorerna var det viktigt att vända tillbaka
till källorna. Slagordet ”Skriften allena” betyder varken
att de var bibelfundamentalister eller ansåg att traditionen var oviktig. Men när det uppstår en fråga så är det

i Bibeln som man ska söka svar. Reformatorerna betonade också nuet starkt.
Tron ska inte föra oss tillbaka till dåtiden utan rusta
oss för livet här. Tron handlar om vardagen. Gudstjänsten är inte till för att skydda oss från det som pågår runt
omkring oss. Den ska belysa det vanliga livet och ge oss
kraft och förtröstan som bär oss i och genom våra olika
uppgifter.

FÖRÄNDRING INGET
SJÄLVÄNDAMÅL
Den förändring som vi strävar efter
i reformatorisk anda har både stadga och riktning. Förändring är inget
självändamål, utan är till för att vi ska
kunna bevara det verkligt viktiga så att
det blir begripligt och verksamt idag.
Samma självprövande hållning finns
i det grundläggande mönstret för
trons liv som Luther betonade, växlingen mellan lag och evangelium.
Lagen är de krav som Gud ställer på
oss genom medmänniskan och som det är vår uppgift
– eller kallelse – att motsvara. Idealen är höga och därför är det ofrånkomligt att vi ibland misslyckas med att
leva upp till dem. Då kan vi vända oss till Gud och få
förlåtelse och upprättelse. Det ger i sin tur ny kraft till
att gripa sig an livets utmaningar.

REALISM OCH ÖDMJUKHET
Det handlar alltså om realism och ödmjukhet. Vi har
fått förtroendet och förmågan att vara Guds medskapare samtidigt som vi är ofullkomliga. Därför är nåden
nödvändig. Detta ger ett skydd mot orealistisk optimism. Det gäller oss som individer, som kyrka och som
samhällsgemenskap. Allt kan bli bättre, men det blir
aldrig fullkomligt.
Det är också viktigt att hålla gränsen mot en orealistisk pessimism. Missmod är en av de allvarligaste
synderna, enligt Luther. Vi tror att Gud finns och verkar.
Det ger alltid anledning till hopp.
Självprövningen är en konsekvens av att det tillhör
våra livsvillkor att leva mellan optimism och pessimism.
Detta är en balanskonst vi ständigt behöver öva.
Vi får lita på den överflödande nåden. Den som samtidigt vågar se det orättfärdiga i sin samtid, i sin kyrka
och hos sig själv och som förlitar sig på att Gud omsluter det ofullkomliga med sin kärlek och nåd, har inget
att vara rädd för. Den kritiska blicken leder till den upptäckarglädje och det mod som världen behöver.
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

barnkörsamling
torsdag 31 augusti 14.15
övar Korallen och Kristallen till sitt uppträdande på
Tärnsjödagen som blir den
2 september i Folkets hus. Alla
"gamla" Koraller och Kristaller
är välkomna att vara med.

soppluncher
Onsdagar 12.00 i
församlingshemmet
27 september
Jacob Martinell och Sten Andersson berättar om tillkoms
ten av "Boken om Henrik" samt
om kommande projekt.

25 oktober
Höstkryss med sång, musik och
kluriga frågor.

29 november
Karolina Olsson, bördig från
Nyholm, berättar om livet som
ambulansförare.

Alla är varmt välkomna!
fair trade-hörnan
Du vet väl att vi har en liten butik med
rättvisemärkta produkter i församlingshemmet? Inför hösten fyller vi
på med choklad, te, kaffe, smycken,
korgar, änglar, kryddor, barnböcker,
sjalar m m.
Kom och handla fina presenter samtidigt som du bidrar till att människor
med egen kraft kan förbättra sina
levnads- och arbetsvillkor.
Följ oss på:
facebook.com/fairtradehörnan

bakluckeloppis & café arken

lördag 16 september 11.00-14.00 vid noras ark
Handla grejer på loppis och ta en fika
på Café Arken. Vi har även försäljning
av rättvisemärkta varor. Passa på att
förtidsrösta i kyrkovalet på församlingsexpeditionen!
Du som vill sälja, boka plats via
församlingsexp, tel 0292-500 09.
Kostnad 20 kr. Pengarna skänks till
ett barnhemsprojekt i Uganda.

tio snabba med kantorn pia

Pia Sundström är sedan hösten 2016 anställd
som kantor i Nora församling. Det är vi i Tärnsjö väldigt glada över! Vi träffas på kontoret i
församlingshemmet. Pia rättar till luggen och
svarar snabbt på de tio snabba frågorna:
Klassiskt eller rock? Klassiskt!
Böcker eller film? Film!
Katt eller hund? Hund!
Spagetti & köttfärssås eller musslor? Spagetti & köttfärssås!
Stranden eller "fisken i vattnet"? Stranden!
Uppklädd eller mysdress? Mysdress!
Landet eller stan? Landet!
Buddha eller Jesus? Jesus!
Vatten eller vin? Vatten!
Dur eller moll? Dur!

Det sista håller vi med om! Kantorn Pia är positiv och ser möjligheter och talar gott om alla. En riktig pärla är hon!

konsertgudstjänst: tacksam
söndag 8 oktober 18.00 i nora kyrka
Nora kyrkokör samt barnkörerna
sjunger låtar för alla åldrar tillsammans
med Bengt Kyllinge som också skrivit
all text och musik.
Under rubriken Tacksam kommer alla
sångare och musiker att beröra olika
känslor, mod, tacksamhet och tankar
kring att vara människa. Det kommer att bli en glädjestund med plats för eftertanke för både stora och små.
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Vittinge församling

Minnen från Fest i Heby-veckan
Vi vill tacka alla besökare och alla som ställde upp på olika sätt under
under årets Fest i Heby-evenemang i Vittinge!

föreningen lind
ormes tornerspelshäst i trä.

en av många tjusiga
bilar som visades upp
på 50-talsaftonen.

full fart på både stora och små
på årets upplaga av kyrkloppet.

en annan tjusig bil.
marcus åstrand
som leopard på
djurgudstjänsten.

en del av köks- och
kassapersonalen på
50-talsaftonen: elisabet, gunnel, wilhelmina och emma.

korvgrillning och
allsång vid tenabadet.

många barn
passade på
att rida på
barndagen.
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Östervåla-Harbo pastorat

Ännu en sommar som kyrkvaktmästare
Under sommaren har jag jobbat som sommarvikarie på kyrkogårdarna och i kyrkorna i
Östervåla-Harbo pastorat. Det blev min femte
eller till och med sjätte sommar – jag har tappat
räkningen vid det här laget. Att jobba på vaktmästeriet är ett roligt och härligt jobb.
Jag har trivts väldigt bra och därav har jag
kommit tillbaka år efter år. Trots att jobbet
stundtals är slitigt och en evig, eller jag vågar nog säga, oövervinnelig kamp mot ogräs,
överblommade blommor och långt gräs så
varvas det med många fina möten och samtal.
Att arbeta fysiskt, med solen i ansiktet och
frisk luft omkring sig, tror jag gör vem som
helst gott. Det har det i alla fall gjort för denna
annars så stillasittande student. (Första veckans träningsvärk är ingenting att skämta om!)
I år har det även varit en ovanligt tung sommar med många begravningar. Det påverkar en
såklart. Det väcker mycket tankar kring döden,

ny personal i östervåla
Till hösten väntar en del förändringar i personalgruppen. Tre av våra trogna medarbetare går i
pension: Monica Johansson, Kjell Zetterberg och
Margareta Andersson.
Jag är glad och tacksam över de år jag har fått
tjänstgöra med dessa stjärnor. Tack för allt ni har
gjort och givit mig, arbetskamraterna och pastoratet!
Den 10/9 klockan 11 är det högtidlig avtackning i Östervåla kyrka med kalas i församlingshemmet efteråt.
Samtidigt får vi med glädje och nyfikenhet välkomna nya medarbetare:
• Sandra Forebäck, assistent i församlingsarbete
• Robin Olsson, assistent i församlingsarbete (vik)
• Kicki Antonsson, kanslist
• Annika Spalde, diakon (projekttjänst på 50%)
• Jakob Bäcklund, komminister

Den 17/9 (d v s på valdagen) klockan 11 i Harbo kyrka hälsar vi dem välkomna. Kom då och
drick kyrkkaffe och träffa dem om ni inte redan
har gjort det.
Cecilia Jansdotter, kyrkoherde
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minnen från ens egna nära och käras begravningar. Det påminner också om att vi bara har
ett liv och att vi, så länge det livet varar, måste
göra vårt bästa för att ta vara på det. Samtidigt
som det är det jobbigaste vi gör under en arbetsvecka är det också, enligt mig (och jag tror
att mina kollegor håller med) bland det finaste
och viktigaste vi gör. Tillsammans med präst,
musiker och begravningsentreprenör ser vi till
att människor i sorg får ta ett ordentligt och
högtidligt avsked av dem de älskar.
Som avslutning vill jag passa på att rikta ett
tack och en stor eloge till mina kollegor på vaktmästeriet. Vilket otroligt jobb ni gör och vilken
härlig energi ni har. Ni är ett viktigt kugghjul
i det maskineri som pastoratet är och jag är
djupt imponerad över hur bra ni lyckas ordna med allt och hålla både lokaler och kyrkogårdar fina.
Sabina Gidlöf

ett stort och varmt tack till alla er som jag
har haft förmånen att träffa i mitt arbete med barn
och ungdomar i Östervåla-Harbo Pastorat under
30 år. Det är så många underbara människor jag har
fått möta och lära känna. Än en gång TACK!
Margareta Andersson, nybliven pensionär

vägkyrkan 2017
Att se människor varje dag är norm numera, men
att välkomna dem in i en kyrka, en plats där alla är
accepterade att få vara sig själva, det är annorlunda.
Det är så roligt att få träffa alla dem som kommer in i kyrkan – de som besöker oss, de som har
hand om kyrkan under dessa dagar, de som aldrig
har varit där förut eller de som bara behöver låna
toaletten. Det är alltid lika kul.
Något som jag uppskattar lite extra är de små
pratstunderna efter de andakter jag haft i kyrkan.
Det är häftigt och lärorikt att få ha tagit del av så
många olika åsikter, historier och livsupplevelser.
Gott sällskap har det inte varit ont om. (Dock tycker jag att solen hade kunnat hälsa på lite oftare!)
Tack till alla som har varit med och gjort det
värt att tillbringa mina veckor i vägkyrkan!
Stina Meijer
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Östervåla-Harbo pastorat

Konfirmation 2018
I år är det dags för dig som är född 2003 att konfirmeras. Vi längtar redan efter att lära känna en ny grupp! Som tidigare har vi
en gemensam grupp för konfirmanderna i Östervåla, Harbo och
Tärnsjö. Brev har skickats hem med inbjudan och information.
Om du är född 2003 och inte har fått brevet, hör av dig till pastorsexpeditionen så skickar vi det.
I år provar vi ett nytt grepp i konfirmationsläsningen. Vi börjar
den första advent och ses en söndag i månaden fram till juni. Vi
har påskläger som vanligt före påsk. Sedan åker vi på ett längre
sommarläger och konfirmationen blir på midsommardagen.

inbjudan till samtalsgrupp
Missade du konfirmationen det år det var din tur? Går du och funderar på kyrka och tro och vill
prata om andlighet och de stora frågorna? Undrar du vad Bibeln egentligen är för bok och hur
man kan förstå sig på den?
Kom och var med i en grupp vi vill starta till hösten! Den blir kanske ett rum för samtal och
utmaning, en väg till vuxendop och/eller konfirmation och ett sammanhang där vi får växa och
vandra tillsammans.
Är du intresserad? Skicka ett mail till cecilia.jansdotter@svenskakyrkan.se eller lägg en lapp
med namn och adress i brevlådan på pastorsexpeditionen märkt ”samtalsgrupp” så får du mer
information under hösten.

Taizé – gemenskap som ger mersmak
Den 5-14/8 åkte Q-gruppen till Taizé i Frankrike. Q-gruppen är vår
ungdomsgrupp med ungdomar från Harbo, Östervåla och Tärnsjö.
Taizé är ett ekumeniskt kloster och kommunitet
som varje år lockar tusentals ungdomar från hela
världen. Kommuniteten drivs utifrån två mål: att
leva i gemenskap med Gud och att sprida fred
och förtroende bland människor. Den grundades
av broder Roger som menade att människor som
äter, ber, arbetar och leker tillsammans inte kan
hata varandra. Därför bjuder de in ungdomar att
dela deras liv en vecka.
I Taizé lever man enkelt. Man bor i baracker eller
stortält. Maten lagas av volontärer och ungdomarna själva sköter mycket av det praktiska. Varje dag
börjar med morgonbön klockan 8.15 och avslutas
på Café Oyak, klostrets nöjeslokal, med att lamporna helt sonika släcks på hela området runt 23.30.
Vi har åkt dit många gånger och de allra flesta
ungdomar vill åka dit igen och igen och igen. Det

kanske låter märkligt att så många vill till ett kloster där maten är enkel, man går i kyrkan tre gånger om dagen, nattsudd är förbjudet och man studerar Bibeln och skurar toaletter. Men så är det!
Klostret genomsyrar en med glädje och kärlek
och det finns gott om tid att spela fotboll, kasta
frisbee, läsa, prata och lära känna massor av nya
människor från hela världen.

Levande ljus,
repetitiv sång
och tystnad är
viktiga inslag i
Taizés gudstjänster och
andakter.
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Varför bry sig om att rösta?
Den 17 september är det kyrkoval. Hur många bryr sig? Varför ska
man rösta? Vad kan man egentligen påverka med sin röst?

foto: magnus aronson / ikon

gare, för där beslutas om de riktigt stora praktiska
Här hemma, lokalt, är det viktigt att rätt personer
sakerna. Om ny kyrkohandbok, om utbildningar
sitter i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församför präster, kyrkomusiker och diakoner, om förlingsråd. Personer som du känner företräder dig
samlingarnas skogar och mark (som numera är
och kyrkan. Där fattas beslut om saker, verksamstiftens), om Svenska kyrkan i utlandet, om de
het, ekonomi och personal som de flesta har synstora internationella hjälpinsatserna … Det är på
punkter om.
dessa nivåer de ekonomiska skandalerna utspelat
Tänk om ingen röstade, utom några få, och
sig – ni vet de som fick så många
dessa få hade en agenda som inte
att lämna Svenska Kyrkan häromvar bra för kyrkan eller försam"Brinner du
lingarna?
för musiken, välj sistens.
Som kyrkoherde har jag ytTycker du att fastighetsfrågor
är viktiga – rösta på någon du
in någon som du terst lite med valet att göra. Men
jag är beroende av valresultatet
vet kan lyfta dem. Tycker du att
tror vill jobba
eftersom det är de du har röstat
barn- och ungdomsverksamheten
fram som sätter upp målen för
är viktig – se till att de som besluför den."
den verksamhet jag är anställd att
tar också tycker det!
sköta. Det är de du har röstat fram som beslutar
Är det diakonin, de utsatta, du vill att det ska
om den budget som vi som jobbar i församlingen
satsas extra mycket på, då vore det ju dumt om du
ska följa.
struntade i att rösta, och någon som tänkte "sköt
Det är superenkelt, man behöver bara ha med
dig själv och skit i andra" fick en plats vid beslutssitt leg! Man kan rösta på valdagen och man kan
bordet … Brinner du för musiken, välj in någon
rösta innan på expeditionen och på olika platser i
som du tror vill jobba för den.
samhället (se platser och tider på församlingarnas
Nu hårdrar jag lite, för de förtroendevalda som
valsidor på kommande uppslag).
vi har just nu är engagerade i det mesta. Men ändå!
Så snälla, gå och rösta!
Ja, så är det val till stiftsfullmäktige och kyrkoCecilia Jansdotter, kyrkoherde i Östervåla
fullmäktige också. De valen är nästan ännu vikti-

Det finns många anledningar att
rösta. Om du är medlem i Svenska
kyrkan och har fyllt 16 år kommer
du få en inbjudan med röstkort
hemskickad.
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Att
Att rösta
rösta ii kyrkovalet
kyrkovalet

I vallokalen finns valsedlar för olika
nomineringsgrupper.
Ta valsedlar
för
I vallokalen finns valsedlar
för olika
de
tre olika finns
valen:valsedlar
vita,
och
gula.
Inomineringsgrupper.
vallokalen
för
olika
Tarosa
valsedlar
för
nomineringsgrupper.
valsedlar
för
de tre
valen:avvita,
rosa
och gula.
Du
får olika
valkuvert
enTavalförrättare.
de tre olika valen: vita, rosa och gula.
Du får valkuvert av en valförrättare.
Du får valkuvert av en valförrättare.

Gå in bakom en ledig valskärm.
Gå in dina
bakom
en ledig
valskärm.
Lägg
utvalda
valsedlar
- en i varje
Gå
in bakom en ledig valskärm.
kuvert.
Lägg dina utvalda valsedlar - en i varje

Lägg
dinaröstkort
utvalda eller
valsedlar
- en i varje
kuvert.
Visa ditt
din legitimation
kuvert.
och
lämna
kuverten
till
valförrättaren.
Visa ditt röstkort eller din legitimation
Visa
ditt röstkort
eller
legitimation
och lämna
kuverten
till din
valförrättaren.
och lämna kuverten till valförrättaren.

församling

stift

nationell nivå

församling
församling

stift
stift

nationell nivå
nationell nivå

Kyrkomötet
Kyrkomötet
Kyrkomötet

Som medlem i Svenska kyrkan kan du påverka
din församling
genom
valet
Som medlem
i Svenska
kyrkan
kantill
dukyrpåkofullmäktige.
Som
i Svenska
kyrkan
kantill
dukyrpåverkamedlem
din församling
genom
valet

verka
din församling
genom
till kyrkofullmäktige.
Kyrkofullmäktige
är en
gruppvalet
förtroendekofullmäktige.
valda
som
beslutar
om
vad
som
ska
göras
Kyrkofullmäktige är en grupp förtroendei församlingen.
Det
finns
anställKyrkofullmäktige
ärom
en
grupp
förtroendevalda
som beslutar
vad också
som
ska
göras
da
ochsom
ideella
som
och ska
leder
det
valda
beslutar
om
vad också
som
göras
i församlingen.
Detplanerar
finns
anställdagliga
arbetet.
ida
församlingen.
Detplanerar
finns också
anställoch ideella
som
och leder
det

Bilder ur Bilder
informationsfilmer
ur informationsfilmer
Bilder för
ur informationsfilmer
Kyrkovalet
för Kyrkovalet
2017. Illustrationer:
för2017.
Kyrkovalet
Illustrationer:
Edit
2017.
Strandberg,
Illustrationer:
Edit Strandberg,
Västerås
EditVästerås
pastorat.
Strandberg,
pastorat.
Västerås pastorat.

da
och ideella
som planerar och leder det
dagliga
arbetet.
dagliga arbetet.

Flera församlingar bildar ett stift. I varje
stift
en domkyrka
biskop.
Flerafinns
församlingar
bildaroch
etten
stift.
I varje

Flera
församlingar
bildar
etten
stift.
I varje
stift
finns
enväljer
domkyrka
och
biskop.
I kyrkovalet
du
också
vilka
som
ska
stift finns
en domkyrka och en biskop.
sitta
i
stiftsfullmäktige.
I kyrkovalet väljer du också vilka som ska
Isitta
kyrkovalet
väljer
du annat
ocksåmed
vilkaatt
som
ska
i stiftsfullmäktige.
Stiften
arbetar
bland
stödsitta
i stiftsfullmäktige.
ja
församlingarna.
Där
finns
expertis
inom
Stiften arbetar bland annat med att stödolika
områden.
TillDär
exempel
huratt
man
ska
Stiften
arbetar bland
annat
stödja församlingarna.
finns med
expertis
inom
renovera
en
kyrka.
ja
församlingarna.
Där
finns
expertis
inom
olika områden. Till exempel hur man ska
olika
områden.
Till exempel hur man ska
renovera
en kyrka.
renovera en kyrka.

Du röstar också till Kyrkomötet, Svenska
kyrkans
organ.Svenska
Du röstarhögsta
ocksåbeslutande
till Kyrkomötet,

Du
röstar
ocksåbeslutande
till Kyrkomötet,
Svenska
kyrkans
högsta
De 251
ledamöterna
samlas organ.
varje höst
för
kyrkans
högsta
beslutande
organ.
att
besluta
om
stora
frågor
som
berör
De 251 ledamöterna samlas varje höst
för
hela
Svenska
kyrkan.
Kyrkomötet
kanberör
fatDe
ledamöterna
samlas
varje
höst
för
att 251
besluta
om
stora
frågor
som
ta
beslut
omom
hurstora
kyrkan
ska arbeta
med
att
besluta
frågor
som
hela
Svenska
kyrkan.
Kyrkomötet
kanberör
fatklimatfrågor,
vilka
psalmer
som
ska
finnas
hela
Svenska
Kyrkomötet
kan
fatta beslut
omkyrkan.
hur kyrkan
ska
arbeta
med
ita
psalmboken
beslut om och
hur liknande.
kyrkan
arbeta
med
klimatfrågor,
vilka
psalmerska
som
ska finnas
klimatfrågor,
vilkaliknande.
psalmer som ska finnas
i psalmboken och
i psalmboken och liknande.

Du kan förtidsrösta på platser i
Du
kan
förtidsrösta
på platser i
hela
landet
4-17 september.
Du kan
förtidsrösta
på platser i
hela landet 4-17 september.
hela landet 4-17 september.
Mer info om kyrkovalet finns på:
Mer
info om kyrkovalet finns på:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Mer info om kyrkovalet finns på:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 3 2017

11

Vem kan jag rösta på i Nora?
I Nora församling finns två röstlistor: Socialdemokraterna och Borgerlig samverkan. Här ges en kort presentation av dessa två grupper som ska vara med
och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. Vem vill
du ge ditt förtroende? Välkommen att rösta i kyrkovalet den 17 september!
BORGERLIG SAMVERKAN

ARBETAREPARTIET – SOCIALDEMOKRATERNA

Borgerlig samverkan i Nora församling vill verka
för en öppen folkkyrka i ett enförsamlingspastorat, uppmuntra barn- och ungdomsverksamheten, stödja körer och musikverksamheten. Vi
vill delta aktivt i samhällsutvecklingen i Nora
samt föra en ansvarsfull ekonomisk politik och
förvalta kapitalet.

Vi Socialdemokrater vill att Kyrkan ska vara en
öppen och inkluderande folkkyrka där alla är välkomna oavsett var man befinner sig på trons väg.
Det är därför viktigt för oss Socialdemokrater att:
• All barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfri och välkomnar alla.
• Integration är en naturlig del av verksamheten.
• Kyrkan tar ett socialt ansvar i närsamhället,
Sverige och i världen.
• Kyrkan är en bra arbetsgivare.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Roy Andersson, Buckarby
Per Möller, Åby
Staffan Andersson, Tärnsjö
Sonia Johansson, Tärnsjö
Keo Olsson, Hemmingsbo
Ann-Sofie Hååg, Holm
Bengt Olof Söderlund, Gäddsjö
Jeanette Råsbo, Tärnsjö
Märta Linnea Ingvarsson, Tärnsjö
Esther Hillbom, Torp
Tomas Martinell, Tärnsjö
Inger Ingstedt, Tärnsjö
Per Erik Johansson, Tärnsjö
Jörgen Ingstedt, Tärnsjö
Thomas Hååg, Holm
Elisabeth Karlsson Heggbrenna, Hälla
Jan-Erik Eriksson, Sälja
Lars Erik Joelsson, Holm
Arne Persson, Tärnsjö
Sören Martinell, Tärnsjö

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kersti Andersson, Mälby
Anders Pettersson, Tärnsjö
Carina Hermansson, Östa
Håkan Persson, Sälja
Kristina Pettersson, Tärnsjö
Anders Lund, Tärnsjö
Urban Hermansson, Tärnsjö
Lars Karlsson, Gäddsjö
Monica Sverkersson, Buska
Per Lund, Tärnsjö
Olof Nilsson, Kerstinbo
Per Sverkersson, Buska

Röstningstider
röstmottagning

För dig som vill rösta
före valdagen och/
eller på annan ort än
din hemförsamling.
Församlingsexp
Må 4/9
8.00-13.00
Ti 5/9
8.00-13.00
On 6/9
8.00-13.00
17.00-20.00
To 7/9
8.00-13.00
17.00-20.00
Fr 8/9
8.00-13.00
Lö 9/9
12.00-14.00
Må 11/9
8.00-13.00
17.00-20.00

12

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 3 2017

Ti 12/9
On 13/9
To 14/9
Fr 15/9
Lö 16/9
Sö 17/9

8.00-13.00
17.00-20.00
8.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
12.00-14.00
12.00-14.00

vallokal

För dig som vill rösta
på valdagen i din
hemförsamling.
Församlingshemmet
8.00-11.00
12.00-14.00
18.00-20.00

Vem kan jag rösta på i Vittinge?
Känns det meningslöst att gå och rösta på Vittinge kyrkofullmäktige när det
bara finns en lista att rösta på? Du vet väl att du kan kryssa för de tre namn
på listan som du helst vill ha som ledamöter i vårt kyrkofullmäktige.
På så sätt kan du påverka kandidaternas ordning.
De 15 första namnen blir ordinarie ledamöter och
de 8 efterföljande ersättare. Därför är det viktigt
att du röstar. Du kan påverka genom att kryssa.

SAMLINGSLISTANS PROGRAMFÖRKLARING
Vi arbetar för att behålla Vittinge som en egen församling och ekonomisk enhet.
Närheten till församlingsverksamheten med ett
öppet kansli som ger snabba svar och att enkelt
träffa präst och kyrkogårdspersonal ger församlingsborna hemkänsla. Detta är vi rädda om.
Vi vill stödja vår personal och alla ideella krafter till det fina arbete som görs i barn-, ungdoms-

SAMLINGSLISTA VITTINGE FÖRSAMLING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Gudrun Wängelin Lernskog, Boksta, Vittinge
Anders Johansson, Axsjö, Vittinge
Gerd Carlsson, Gillberga, Vittinge
Hans Edholm, Klinta, Vittinge
Birgitta Eriksson, Vittinge
Peter Ryholm, Gillberga, Vittinge
Anna-Maria Johansson, Axsjö, Morgongåva
Johannes Risberg, Morgongåva
Cari Hildebrand, Morgongåva
Stig Engström, Morgongåva
Kristina Wölger, Morgongåva
Magnus Svensson, Skräddarbo, Vittinge
Charlotta Torssander, Nickbo, Vittinge
Stefan Larsson, Morgongåva
Birgitta Johansson, Sandahage, Vittinge
Susann Stambolidou Tellebo, Vittinge
Kicki Wappsell, Morgongåva
Sven Olov Carlsson, Gillberga, Vittinge
Inga-Britt Thalin, Asplund, Vittinge
Jörgen Markefka, Vittinge
Birgit Persson, Morgongåva
Linda Lejon, Morgongåva
Bengt Thalin, Asplund, Vittinge
Cathrine Harbom, Vittinge
Ulrika Hellqvist, Myrkarby, Vittinge
Lars Wängelin, Morgongåva
Hanna Johansson, Ängebro, Vittinge
Martina Falk,Morgongåva

och körverksamheten, i gudstjänster, gubbdagis,
stickcafé, soppluncher, Fest i Heby, internationellt
och kulturellt arbete m m. Allt detta värnar vi om.
Samtidigt vill vi utveckla det gemensamma arbetet vi har med grannförsamlingar.
Ansvariga för Samlingslista Vittinge församling
är Gudrun Wängelin Lernskog, Birgitta Johansson, Hans Edholm och Peter Ryholm.

FLER VAL
Det är också val till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. Då finns det olika listor att välja på. Kanske hittar du kandidater från vår kommun på några valsedlar.
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Hanna Kjellberg, Morgongåva
Niklas Norberg, Morgongåva
Eva Sandell, Vittinge
Michaela Flink, Vittinge
Mikael Myhr, Vittinge
Marga Karttunen, Morgongåva
Madelen Gustafsson, Vittinge
Barbro Westin, Nybygget, Vittinge
Ann Zander, Lillbo, Vittinge

Röstningstider
röstmottagning

För dig som vill rösta
före valdagen och/
eller på annan ort än
din hemförsamling.
Församlingskansliet
Må 4/9
9.00-12.00
Ti 5/9
12.00-14.00
17.00-20.00
On 6/9
14.00-17.00
To 7/9
9.00-12.00
Fr 8/9
9.00-12.00
Lö 9/9
9.00-12.00
Må 11/9
9.00-12.00
Ti 12/9
9.00-12.00
On 13/9 14.00-17.00
To 14/9
9.00-12.00
17.00-20.00

Fr 15/9
Lö 16/9
Sö 17/9

10.00-12.00
14.00-16.00
14.00-16.00

Karlssons Varuhus
Ti 5/9
12.00-14.00
To 7/9
17.00-20.00
Må 11/9 17.00-20.00
Ti 12/9
14.00-17.00

vallokal

För dig som vill rösta
på valdagen i din
hemförsamling.
Församlingshemmet
vid Vittinge kyrka
9.00-11.00, 12.00-20.00
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Vem kan jag rösta på i Harbo
och Östervåla?
I Östervåla-Harbo pastorat finns endast en lista att rösta på, men desto viktigare då att kryssa personer som du tror kan göra bra saker för din kyrka!

ÖSTERVÅLA-HARBO PASTORATS GEMENSKAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

14

Mattias Landén, Östervåla, 49 år
Tommy Ekström, Östervåla, 55 år
Therese Siwertsson, Harbo, 46 år
Viktoria Landén, Östervåla, 43 år
Eleonore Hägglund Sikström, Östervåla, 58 år
Rune Johansson, Östervåla, 63 år
Per-Olov Bäckström, Harbo, 55 år
Anna Lena Nordin, Harbo, 59 år
Marie Lennartsson, Östervåla, 56 år
Ingrid Ivarsson, Östervåla, 57 år
Hans Siwertsson, Harbo, 36 år
Rosita Löfgren, Harbo, 47 år
Margareta Palmquist, Östervåla, 65 år
Erja Enqvist, Harbo, 47 år
Carl-Henrik Jonsson, Östervåla, 59 år
Maria Pettersson, Harbo, 32 år
Dick Pettersson, Östervåla, 63 år
Pär Sundin, Östervåla, 61 år
Rolf Eriksson, Harbo, 78 år
Birgitta Karlsson, Östervåla, 71 år
Gun Mari Björkman, Harbo, 71 år
Claes Erlandsson, Harbo, 61 år
Rosita Gustafsson, Harbo, 64 år

Röstningstider
röstmottagning

För dig som vill rösta
före valdagen och/
eller på annan ort än
din hemförsamling.
Pastorsexp
Må 4/9 10.00-13.00
Ti 5/9
10.00-13.00
On 6/9
10.00-13.00
To 7/9
10.00-13.00
17.00-20.00
Fr 8/9
10.00-13.00
Lö 9/9
10.00-13.00
Må 11/9 10.00-13.00
Ti 12/9
10.00-13.00
On 13/9 10.00-13.00
To 14/9
10.00-13.00
17.00-20.00
Fr 15/9
10.00-13.00
Lö 16/9 10.00-13.00
Sö 17/9
9.00-11.00
13.00-15.00
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vallokal

För dig som vill rösta
på valdagen i din
hemförsamling.
Församlingshemmet
i Östervåla
Sö 17/9
9.00-11.00
13.00-15.00
18.00-20.00
Birgittagården
i Harbo
Sö 17/9
9.00-11.00
13.00-15.00
18.00-20.00

Körsång förenar
Några dagar i början av augusti gästades vi av två mycket duktiga
damkörer från Kilingi-Nõmme: Kanarbik och Olla Daam. Kilingi-Nõmme
är Heby kommuns vänort i Estland.
För två år sedan besökte Östervåla-Harbo kyrkokör samt körmedlemmar ur Vittinge, Västerlövsta och Nora kyrkokörer orten och blev mycket
väl mottagna. Nu var det alltså
dags för våra körvänner i Estland
att besöka oss.
Besöket resulterade i två fina
konsertkvällar i Östervåla respektive Vittinge kyrkor. Vi sjöng sånger på både estniska och svenska,
bland annat Vänskap, Sommarpsalm och Uti vår hage – översatt
till estniska! Efter konserterna
hade vi middag, fest och väldigt
roligt. Presenter utbyttes och så sjöng vi igen.
"Det var ett uppfriskande och trevligt besök",
säger en deltagare från Vittinge.
"Vi hade otroligt kul på festerna", säger en annan. "Och hur stämningsfullt var det inte när några av oss stod i mörkret utanför församlingshemmet och vinkade av estländarna med mobilerna
lysande som bloss!"

Torsdagsgruppen i Östervåla och Kicki Wappsell i Vittinge hjälpte till med mat och annat
praktiskt. Planeringen har skötts av Östervåla
kyrkokör med Ava Tiitus, Alvar
Gahm, Sylva Boström och Johan Wallin i spetsen. Många fler
hjälpte till och dagarna blev uppskattade.
En guidad tur i Uppsala domkyrka arrangerades för gästerna
på lördagen. Sista dagen bjöds det
på brunch på Gästis i Östervåla
efter ett uppskattat besök på Olpersgården i Skogbo där makarna
Olsson bjöd på guidning och Sverigekaka.
Ett stort tack till Östervåla-Harbo pastorat
och Vittinge församling som gjort det möjligt för
oss att ta emot våra gäster! Vi har förhoppningar
om att det här samarbetet fortsätter, för körsång
förenar!
Inga-Britt Thalin
kyrkomusiker i Vittinge
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

terminsstarter

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Det börjar bli dags för höststart för våra grupper.
Du är välkommen att vara med!

barnverksamheten v 37 (11-14/9)

MINIORER

Noras ark
Måndagar
09.30-12.00 Öppen förskola (0-6 år + föräldrar)
13.00-15.00 Miniorerna grupp 1 (f-klass-åk 1)
17.30-19.30 Miniorerna grupp 2 (åk 2-3)
Tisdagar
12.15-13.15 Lågstadiekören Korallen
14.15-15.15 Mellanstadiekören Kristallen

Barn- och ungdomsledare: Carola Eriksson, 0292-502 57/
070-543 03 64, Monica Brand, 0292-502 57
Körledare: Pia Sundström, 0292-502 85/070-344 64 53,
Monica Brand, 0292-502 57
Med reservation för ändringar beroende på skolans tider.

Efter skolan på onsdagar ses vi,
alla mallanstadiebarn! Vi börjar
med ett gott mellanmål. Sedan
är det full fart! Dansstopp, killerball, pyssel och lek! Vi avslutar träffen med en kort samling
där vi pratar om det som är
viktigt i livet. Under terminen
är Juniorerna med och planerar
familjegudstjänsterna.

UNGDOMSGRUPP

kyrkokören vecka 36 (5/9)
Församlingshemmet
Tisdagar 19.00-21.00
Körledare: Pia Sundström, 0292-502 85/070-344 64 53

syföreningen vecka 37 (12/9)

Tonåringar från åk 7 och uppåt
är välkomna till Noras Ark. Vi
börjar med ett smaskigt mellanmål ihop med Juniorerna. Sedan
går vi till församlingshemmet
där vi snackar, bakar, spelar TVspel och mycket mer!

BARNKÖRER

Församlingshemmet

Korallen och Kristallen är Nora
församlings barnkörer. Vi börjar
med att äta mellanmål sedan
sjunger vi och leker tillsammans!
Alla sångsugna barn är välkomna!

Tisdagar 13.00-15.00

Nora församling

DÖPTA
Molly Teresia Lindström
Lucas Helge Emanuel Lindström
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Vi träffas en gång i veckan och
pysslar, myser, spelar spel och
fikar. Vi avslutar träffen med
en kort samling där alla barn får
möjlighet att dela med sig av
vad de önskar. Under terminen planerar och förbereder vi
gudstjänst för små och stora.

JUNIORER

Onsdagar
14.00-16.00 Juniorerna (åk 4 och uppåt)
14.00-16.00 Ungdomsgruppen (åk 7 och uppåt)

Församlingsbor

En mötesplats för små barn och
deras föräldrar! Vi leker, skapar,
umgås och pratar. Fika och
lunch finns till självkostnadspris.

AVLIDNA

Vilma Söderlund, Georg Karlsson
Birgit Norlén Sparr
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Vittinge församling

Nora församling, Tärnsjö

Kalender Nora
Lördag 2 september

Söndag 15 oktober 18:e eft trefaldighet

11.00-15.00 TÄRNSJÖDAGEN Tärnsjö Folkets hus.

11.00 SÖNDAGSMÄSSA Uppståndelsens kapell.

Söndag 3 september 12:e eft trefaldighet

Lördag 21 oktober

11.00 SÖNDAGSMÄSSA Nora kyrka.

16.00 KONTRAKTSGUDSTJÄNST I TENSTA

Torsdag 7 september

Tisdag 24 oktober

13.00 GUDSTJÄNST Liljebacken.

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

Söndag 10 september 13:e eft trefaldighet

Onsdag 25 oktober

11.00 HÖSTGUDSTJÄNST I SCOUTSTUGAN

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet. Höstkryss.

Lördag 16 september

Torsdag 26 oktober

11.00-14.00 BAKLUCKELOPPIS OCH CAFÉ ARKEN
Vid församlingshemmet.

17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

Tisdag 12 september
13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

18.00 MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Nora kyrka. Kyrkokören.

Torsdag 21 september

Tisdag 7 november

17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

Söndag 24 september 15:e eft trefaldighet

Torsdag 16 november

11.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Nora kyrka. Prästkarusell: Marcus Åstrand, kyrkoherde i Vittinge, predikar.

13.00 GUDSTJÄNST Liljebacken.

Tisdag 26 september
13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

11.00 FAMILJEMÄSSA Nora kyrka.
Medverkan av kyrkans barngrupper.

Onsdag 27 september

Tisdag 21 november

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet. Jacob Martinell och Sten Andersson berättar om "Boken om Henrik".

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

Söndag 1 oktober Den helige Mikaels dag

11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST Nora kyrka.

11.00 ÄNGLAGUDSTJÄNST Nora kyrka.
Mingelfika i kyrkan.

Onsdag 29 november

Torsdag 5 oktober

Lördag 4 november Alla helgons dag

Söndag 19 november Sönd före domsöndagen

Söndag 26 november Domsöndagen

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet. Karolina
Olsson berättar om att vara ambulansförare.

13.00 GUDSTJÄNST Liljebacken.

Lördag 2 december

Söndag 8 oktober Tacksägelsedagen

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

18.00 KONSERTGUDSTJÄNST: TACKSAM
Nora kyrka. Bengt Kyllinge tillsammans med Nora
kyrkokör och barnkörerna.

Tisdag 10 oktober
13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

Söndag 3 december 1:a i advent
18.00 "STJERNESKINN" – EN MÄSSA I ADVENT Nora
k:a. Nora kyrkokör, solister och kompgrupp medverkar.

Lördag 14 oktober
15.00 AFTERNOON TEA Församlingshemmet.

Präst: kh Bengt Bengtsson, om ej annat anges.

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

konfirmationsdags för 03:or
Nu är det dags för dig som är född
2003 att anmäla dig till konfirmationsläsningen. Under konfirmationsåret träffas vi regelbundet och
pratar om tro och livets stora frågor
och gör roliga saker ihop. Anmäl dig
efter gudstjänsten den 1/10 kl 11 i
Vittinge kyrka eller per mail eller
telefon (kontaktuppgifter på s. 4).
Vi vill passa på att gratulera årets
enda Vittinge-konfirmand, Elias
Björklund. Elias har läst i Västerlövsta, men konfirmerades i Vittinge,
som är hans hemförsamling.
Konfirmationsgudstjänsten ägde
rum den 6 augusti och präst var
Katarina Björklund.

terminsstarter
barnverksamheten vecka 35 Kyrkans allrum
föräldracafé Mån och ons 9.00-12.30
sånglek (t o m 6 år) Ons 17.30-18.15
barnkör (åk 1-6) Ons 18.30-19.15
kyrkhäng (åk 4-6) Tis och tors 14.15-17.30
ungdomsgrupp (fr åk 7) Tis och tors 18-20

sångkraft 29/8 Förs.hemmet, 19-20.15
kyrkokören 31/8 Förs.hemmet, 19-21
stickcafé 6/9 Kyrkans allrum, ons j:a veckor 13.30
gubbdagis 8/9 Förs.hemmet, fre j:a veckor 10-12

UR KYRKORÅDSPROTOKOLLEN
§ 47 d Kyrkorådet beslutar att samtliga
stenar som inte klarar provtryckning
läggs ned efter genomförd riskbedömning.
vad innebär det här? En gravsten som på något sätt inte
uppfyller säkerhetskraven måste säkras för att undvika olyckor. Detta
kan göras på olika sätt, t.ex. genom att stenen läggs ned eller stöttas
upp mot en stolpe och spännband. Beslutet innebär att på Vittinge
kyrkogård säkras dessa stenar genom nedläggning.

Församlingsbor

Vittinge församling

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

KONFIRMERAD
Elias Björklund

VIGDA
Agneta Olofsson Hagberg och Anders Lundberg
Helena Haglund och Michael Zetterberg
Isabelle Lundgren och Rasmus Gilljam

AVLIDNA
Nils Hägglöv, Åke Jakobsson, Reidar Örnestav
Erik Ekstrand, Maj-Britt Eriksson, Gunborg Hedström
Aimo Larvia, Sven-Olov Andersson, Rut Segerqvist

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 3 2017

Vittinge församling

Kalender Vittinge
Söndag 3 september 12:e eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Onsdag 1 november

Tisdag 5 september

Fredag 3 november

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

12.00-18.00 ALLHELGONACAFÉ Församlingshemmet.

Onsdag 6 september

Lördag 4 november Alla helgons dag
10.00-17.30 ALLHELGONACAFÉ Församlingshemmet.
18.00 MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Vittinge kyrka. Kyrkokören.

10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 10 september 13:e eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 17 september 14:e eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNSTVittinge kyrka. Kyrkoval.

Onsdag 20 september
10.00 GUDSTJÄNST Rungården. Centerkvinnorna
bjuder på tårta.

Söndag 24 september 15:e eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Prästkarusell: Cecilia Jansdotter, kyrkoherde i Östervåla-Harbo, predikar.

Söndag 1 oktober Den helige Mikaels dag
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Dopfest med tårta, bibelutdelning till sexåringar och
konfirmandinskrivning.

10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 5 november Sönd eft alla helgons dag
13.00 GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING Rungården.

Onsdag 8 november
19.00 KYRKOFULLMÄKTIGE Församlingshemmet.

Söndag 12 november 22:e eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.
Tisdag 14 november
12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

Onsdag 15 november
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 19 november Sönd före domsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 26 november Domsöndagen

Onsdag 4 oktober
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 8 oktober Tacksägelsedagen

Onsdag 29 november

11.00 TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Kyrkokören. Centerkvinnorna smyckar kyrkan och
bjuder på lättare lunch.

Söndag 3 december 1:a i advent

Tisdag 10 oktober

10.00 GUDSTJÄNST Rungården.
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Kyrkokören. Kyrkkaffe.

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

Söndag 15 oktober 18:e eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.
18.00 KONSERT MED SÅNGKRAFT: 15-ÅRSJUBILEUM
Vittinge kyrka.

Präst: kh Marcus Åstrand, om ej annat anges.

soppluncher i höst

Tisdagar 12.00 i församlingshemmet

Onsdag 18 oktober
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Lördag 21 oktober
16.00 KONTRAKTSGUDSTJÄNST I TENSTA
Sammanlyst till Tensta kyrka.

Söndag 29 oktober 20:e eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Välkommen till höstens soppluncher!
Alltid med någon form av underhållning.
5 september
10 oktober

14 november
12 december

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!

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 3 2017

19

Östervåla-Harbo pastorat

ASPNÄSONSDAGARNA 2017 – SÅ GICK DE
GÅVOR
Vill du skänka pengar till förmån för våra kyrkor eller
vår verksamhet så kommer här lite information.
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.

exempel-ändamål
• Östervåla kyrkas prydande och bevarande
• Harbo kyrkas prydande och bevarande
• Aspnäs gårdskyrkas prydande och bevarande

Aspnäs, denna vackra plats vid Tämnaren. Många besöker Aspnäs under
somrarna – gamla som unga, spontana och inplanerade besök. En dag i juli
kom sex damer från Tallgården med
personal för att fika och titta på det
nya fina köket samt lyssna till lite musik i kyrkan.
Under sommaren har vi som vanligt haft musikkvällar i
Aspnäs fina gårdskyrka. Vi har besökts av duktiga musiker och sångare och likt andra år har kyrkan varit välbesökt de flesta onsdagar. Det är roligt att det är en sådan
blandad repertoar med allt ifrån fyrhändigt pianospel till
musikkryss.

• Aspnäsgården
• Barnverksamheten

HÖSTENS GRUPPER
STARTAR VECKA 37

• Ungdomsverksamheten
• Musikverksamheten

Nu är det snart dags för höstens
terminsstarter: körer och aktiviteter för både barn, unga och
vuxna. Vi hoppas att ni ser fram
emot det lika mycket som vi.

• Diakoniarbete
Bankgiro: 771-1013 • Plusgiro: 12 38 66-6
Swish: 123 554 30 53

Församlingsbor

Östervåla och Harbo församlingar

DÖPTA
Harbo församling

AVLIDNA
Harbo församling

Melker William Elis Grimberg
Bo Oliver Henry Ahlberg
Freja Irene Teresia Lindman
Adelle Linnéa Löfgren
Östervåla församling
Alma Monica Inger Östlund
Penny Beatrice Ferm
Vilhelm Frans Heyman Larsson
Ebba Hillevi Wahl
Noah Billy Felix Wahl
Oskar Erik Tapio Lennartsson

Alvi Englund
Jean Söderlund
Rolf Bäckström
Veikko Tähtinen
Östervåla församling
Anna-Greta Nordin
Ingvar Rundström
Sven Rönnbom
Ove Johansson
Jimmy Andersson
Gösta Borgestig
Sibylla Eriksson
Gunvor Johansson
Karin Larsson
Anna Andersson
Dan Söderberg
Yngve Larsson
Set Friberg
Ann-Mari Gabrielsson-Larsson

VIGDA
Harbo församling
Joakim Melin & Lisa Täuber Grahn
Erik Erlinshjärta & Linnea Erlinshjärta
Fredrik Thorén & Erika Nilsson Andersson
Östervåla församling
Per Hjalmarsson och Josefin Forsberg
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Östervåla-Harbo pastorat

Kalender Östervåla-Harbo
Söndag 3 september 12:e eft trefaldighet

Söndag 29 oktober 20:e eft trefaldighet

18.00 ORGELGUDSTJÄNST Östervåla kyrka.
Lekmannaledd.

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.

Söndag 10 september 13:e eft trefaldighet

16.00 MINNESGUDSTJÄNST Harbo kyrka.

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.
Avtackning, kyrkkaffe.

19.00 MINNESGUDSTJÄNST Östervåla kyrka.

Söndag 17 september 14:e eft trefaldighet
11.00-14.00 MUSIK I KYRKAN (KYRKOVAL)
Östervåla kyrka. Kyrkkaffe.
11.00 MÄSSA Harbo kyrka.
Mottagande av nya medarbetare. Kyrkkaffe.

Lördag 4 november Alla helgons dag

Söndag 5 november Sönd eft alla helgons dag
18.00 "SÅ SOM I HIMMELEN" – EN MUSIKGUDSTJÄNST I ALLHELGONATID Östervåla kyrka.

Lördag 11 november
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Harbo kyrka.

Söndag 24 september 15:e eft trefaldighet

Söndag 12 november 22:e eft trefaldighet

11.00 MÄSSA Aspnäs gårdskyrka. Prästkarusell:
Ulrika Lindholm Råberg, kyrkoherde i Västerlövsta,
predikar.

11.00 GUDSTJÄNST Östervåla kyrka.

Söndag 1 oktober Den helige Mikaels dag
11.00 BARNENS GUDSTJÄNST Östervåla kyrka.

Söndag 8 oktober Tacksägelsedagen

Söndag 19 november Sönd före domsöndagen
11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Söndag 26 november Domsöndagen
11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.

Lördag 2 december

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Söndag 15 oktober 18:e eft trefaldighet

15.00 JULKRUBBA PÅ TORGET Östervåla kyrka.
Adventsmusik.

11.00 MÄSSA Aspnäs gårdskyrka.

Söndag 3 december 1:a i advent

Lördag 21 oktober
16.00 KONTRAKTSGUDSTJÄNST I TENSTA

11.00 GUDSTJÄNST Östervåla kyrka.
GoB, kyrkokören.

Söndag 22 oktober 19:e eft trefaldighet

18.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Harbo kyrka.
GoB, kyrkokören, konfirmandinskrivning.

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

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

GUBBRÖRA
Matlagningsgruppen Gubbröra, som sjunger lika glatt som de lagar mat,
träffas sista torsdagen varje månad. Tillsammans bakar de, lagar mat,
provsmakar samt sjunger en stund.
Gamla som nya medlemmar hälsas välkomna till höstens första träff
som blir den 31/8 kl 18-21. Har du frågor, hör av dig till Mattias Landén,
072-581 95 88.
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

Sommaren gick fort – vad hände?
Tur att jag har backup, jag har dagbok! Med åren går tiden fortare. Det påståendet har jag hört många gånger och nu märker jag att det stämmer. En nött
liten anteckningsbok ligger bredvid min säng. Där har jag för vana att skriva ner
några rader om dagens händelser. Nej, inte alls varje dag, utan då och då. När
jag sedan bläddrar i den lilla boken ser jag tydligt att livet inte alls bara sveper
förbi; det händer en massa saker!
13 juni, tisdag. Cykeltur till Messkog! Hjulen
vad sommaren, med sin ledighet, handlar om? Att
rasslar och pulsen höjs, men det är helt klart värt
tappa förståndet ett tag är förståndigt, tycker jag.
besväret. Slingriga vägar, fågelsång, förbi Österbo
Sommar och ledighet är till för det.
fäbodar, sedan är jag där. Inte var dag man ser
28 juni. Cirkustält i Enåker. Så coolt! ”Man får
kolmilor tändas! Kolmilan Aino, goda kolbullar,
leka fritt, jonglera med tallrikar, balansera, speblöt hemfärd.
la … och man lär sig under tiden!” Hmm ... Fun
Fredag idag … loppisdag! Alltså, jag är impad
Camp-läger för vuxna!
av kolmilan! Tänk att förr hade folk sådana jobb!
2 juli, söndag. Microgrötfrukost, busspassning,
Så sotiga och svarta! Bo i en kolarkoja, lite ensamt
mot Skekarsbo. Årets kyrkstigsvandring. 10 000
– eller skönt? I kväll sjöng Victor
steg, piece of cake!
"And into the
Tunevi vid milan, stämningsfullt!
4 juli. Morgon – aborrfiske på
Tog bilen i dag, så att jag kunde forrest I go, to lose Dalälven. Kväll – sommarmusik i
shoppa vid Buska-loppisen.
Nora kyrka. Roligt att träffa gammy mind and find la husmor! Ja, så värst gammal är
Hoppsan, fredag igen, midsommarafton! När jag var ung plockmy soul."(J. Muir) hon inte, Eva Axelsson, men hon
ade jag sju sorters blommor och
var ju husmor i församlingen förhoppade över en gammal gärdesgård sju gånger.
ut. Tillsammans med sina söner bjöd hon på blues
Drömde sedan om Hasse …? Men det stämde ju
och musical i en god blandning.
inte! Mycket folk vid Nora hembygdsgård i dag.
Tisdag 11 juli 2017. Utdrag ur Bengt Kyllinges
Sol och barn, vi dansade kring midsommarstången.
dagbok:
Söndag 25 juni. Jag säger bara: Dalapolisens
spelmän! Vilken tur att jag knatade i väg och fick
"I kyrkan delade vi en berikande stund tillsamhöra! Elva entusiastiska män med spelglädje som
mans med en månghövdad publik under sommarsmittade av sig. ”Koppången” – violinisten spelade
musikkvällen den 11 juli.
ensam, tvåstämmigt! Jag ryser ännu. Sååå vackert!
Medverkande musiker var församlingens f.d.
26 juni – det är visst måndag i dag? Klart man
kyrkomusiker Anna-Karin Ander Glöde som spebesöker Café Arken när det är öppet! Våfflor, såplade piano och sjöng. Anders Larm spelade bas, gibubblor och glada mammor med barn möttes jag
tarr och sjöng stämsång medan jag sjöng, spelade
av när jag kom. Kända och okända ansikten, folk
saxofon och gitarr.
ute och folk inne! I morgon ska jag också gå till
Vi delade skratt, tankar och tårarna trillade
Café Arken, tälja mig ett trollspö och grilla korv.
medan vi framförde sånger om relationer, att vara
Tisdag. ”Blås, bälg & tagel” spelar låtar med
medmänniska, barnasinnet, att alla är viktiga,
skinn på näsan från Gruvornas rike. Servering av
längtan och vår skapelse. Åtminstone jag gick ut i
kaffe och kalvost. Åh, vad jag gillar sådant här!
sommarkvällen efter konserten betydligt varmare
Det kulades i stereo vid Österbo fäbodar. Vilka
i hjärtat."
härliga, musikkunniga tjejer! Med berättelser och
musik kom jag ut på en resa i skog och mark, till
Söndag med sång och ljus. Gillar när prästerna gör
gruvor och gårdar bland pigor och spisar.
sådana här crossovers och ansvarar för tänkvärda
“And into the forest I go, to lose my mind and
stunder i varandras kyrkor. Östervålas Cecilia höll
find my soul”, skrev John Muir. Kanske det är
i ordet och Christian Josefsson i sång och musik.
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Vittinge församling

Nora församling, Tärnsjö

Aborrfiske på
Färnebofjärden en vacker
julikväll är inte
helt fel!

Känner mig lätt och mjuk i kväll. Kanske Bengt
Bengtsson skulle sjunga en trudelutt i Östervåla
någon gång?
Tisdag 18 juli. Tassade till Nora kyrka, bara
jag. Smög in i porten och sjönk ner på en bänk.
Nickade till höger och vänster, hej, hej … Ville få
vara i fred i dag. ”Musikalisk resa från Pachelbel
och Bach till Shorter och Sting”, lovade konsertpianisten Eldar Levgran. En upplevelse var det!
Hann även tänka, rensa huvudet, fylla på livslust
och få nya idéer. Hmm ... Lära mig spela något?
Eller inte …
21 juli – över halva sommaren har gått … Jag
samlar ihop alla mina barndomssomrar, alla de
goda minnena. Alltifrån smultonpromenader hos
mormor till Åreskutsbestigningar, alltifrån nattbad i Östa till utekvällar i Stockholm … Sedan
blir jag svettig när jag inser att jag inte kommer att
hinna med allt det där i sommar! ”Chilla”, säger
dottern, ”halva sommaren är ju kvar!”
25 juli. Tur till stan! Shoppar reaprylar. Längtar
efter sol och bad! Spagetti-och-köttfärssås-middag, mums! Inget att göra? Jo, det är ju tisdag!
Sommarmusik! Flygel och sång. Fantastisk röst
hon har, den där Kerstin! Och tänk hur han spelar, den där Hans! Som folkmusiknörd log jag från
öra till öra när Hans spelade just sådan musik på
orgeln. Ovanligt och härligt! Mysig musikkväll,
ärlig och personlig med prat och toner.
26 juli onsdag. I skivande stund är det snart augusti. Fler och mer intressanta musikkvällar och
aktiviteter stundar! I september drar allt igång

med körer, Miniorer och sådant. Gillar raggsockor, tjocka tröjor och mörka kvällar – gillar höst.
Men än är det sommar! Så det så!
Text: Monica Brand
Text 11 juli: Bengt Kyllinge
Bilder: Monica Brand, Caroline Zetterberg

Kolmilan Aino i Tärnsjö.
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AV DEN
ORSAKEN

Avsluta Luthers vackra
beskrivning av skapelsen.
”Hela skapelsen är som den allra
underbaraste bok eller bibel, ...”

BAGGAR ELLER
KANINER

VAR
INAKTIV

RÄCKA

RÖRLIG

ÄR GULD
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FÅGLAR
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RÖDBRUNT
LERGODS
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ELLER
LÄRA

MOJNA
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SOM EJ
LÄGGER
ÄGG

FISK &
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TIDSBESTÄMMA
FIRAS 18
MAJ
STYRDE
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WOLGERS

SJÄLVISKHET

SÖTA
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FLYTER
GENOM
KÖLN

SUND

BYGGA
MED
KNUTAR
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FÖRKASTA

ÅSNA

VILA

KAN MAN
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NÄSLJUD

SABLAR
& LÖFTE

BILDAS I
KÖRTLAR
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OMGÅNG
FÖLL I
EDEN
INVECKLADE

SJUDER
DET ÄR
EN
GLIRING
OCH ETT
VAPEN

URUSEL

LED

RAM

BITA
MILITÄR
ALLIANS
SÖLAR &
FALUBOR

NÄMNDE

PROFET I
BIBELN

NYANS &
LJUD
FÄRGATS

KAN VARA KNUTEN
ELLER INTE KLARA

LUKTAR
ILLA
SKARP
ELLER
MACKAGÖMDES
PÄR
MOSES I

KOMMUN
I LAPPLAND

SÖRJA
ELLER
LÅNGSAMHET

BANDASLASK
GE OCH
BYGGMA- ORT ELTERIAL LER DAM

STÖR
HÖJD

TECKEN
FÖR
RESAS
START
FIRAS 10
AUGUSTI

STRÖM

FEMTON

VINDSTÖT

SNO

SES PÅ
REA
SAGOVÄSEN

BESKÅDA

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl (c)

ÖVERKURS PÅ
VÄRDEPAPPER

PÅ EGEN
HAND

Skicka din rätta lösning per post eller mail till någon av
församlingarna senast den 31/10 så lottar vi ut tre paket
med varor från vår fair trade-försäljning. Grattis Viveca
Eriksson, Vittinge, Evert Persson, Tärnsjö, och Vitaliano
Rave, Harbo, som vann förra numrets korsordstävling.
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MELLAN UPPLAND
OCH
VÄSTMANLAND
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