Församlings-

bladet

Nora församling • Vittinge församling
Östervåla-Harbo pastorat
nr 1 2018

Hedersuppdrag – något för dig?
kyrkvärd, kistbärare, internationellt arbete

Att resa sig starkare ...
hjälp oss att hjälpa i årets fastekampanj!

Det sanna värdet – rättvisa vs godhet
När jag började min bana som präst för länge sedan kom jag snabbt i kontakt med kyrkans alla hjälporganisationer. Jag blev utsedd av dåvarande
prosten till att fungera som ansvarig präst för Lutherhjälpen i kontraktet.
Det var med stor förväntan jag tog mig an uppgiften. Det var kvällsmöten, inspirationsdagar, resor till andra städer för utbildningsdagar …
Jag minns speciellt en sådan resa till Gävle och
den karismatiske prästen som talade så att vi som
var där kände oss beredda att omedelbart gå ut
och rädda hela världen. Så blev det inte, utan vi
åkte hem till våra respektive församlingar där vi
oförtrutet fortsatte arbetet och gör så än idag.
I möten med andra människor har jag ofta fått
frågorna vad det är för mening med allt och var
för livet är så orättvist. Då brukar min teolognerv
vakna till liv och viska till mig att kyrkan aldrig
har kunnat ge ett enkelt svar på det s k teodicépro
blemet: om Gud är god och allsmäktig, varför
finns det då ondska i världen? Ja, i alla fall det vi
människor upplever och benämner som ondska.
Bör en orättvisa alltid uppfattas som någonting
ont? Jag vet inte, men i berättelsen om vingårds
arbetarna ger Jesus ett exempel på hur vi kan tol
ka det som vi upplever som orättvisa. Läs gärna
berättelsen som står att finna i Matteus 20:1–16.
Ur ett mänskligt perspektiv är det lätt att tycka
att jordägaren behandlar arbetarna orättvist. Guds
perspektivet talar om något helt annat, nämligen
att Gud hellre är god än rättvis. Han vill ge alla

en möjlighet till räddning oavsett vem man är och
vad man har gjort – alla är lika mycket värda!
När vi i den lokala gruppen för internationellt
arbete jobbar för att hjälpa utsatta människor är
det just det vi måste hålla fram: Vi gör det inte för
att människan i sig har gjort sig förtjänt av vår
hjälp, utan för att Gud manar oss till att visa var
andra på nåden från Gud och för att Gud alltid
vill det goda för oss alla. Det är vår skyldighet som
kristna att bära ut det budskapet över hela jorden.
Svenska kyrkans internationella arbete är för
resten en sammanslutning av Svenska kyrkans mis
sion, som startade 1874, och Lutherhjälpen, som
bildades efter andra världskriget. Efter många
långa diskussioner kom man att gå samman 2008.
Det är vår gemensamma upp
gift och vårt ansvar som kristna
att visa på Guds goda vilja och
vara Guds hjälpare i mötet med
vår nästa.
Marcus Åstrand
kyrkoherde i Vittinge

NORA, TÄRNSJÖ

VITTINGE

ÖSTERVÅLA-HARBO

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

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

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

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

En del av vår verksamhet
sker i samarbete med
Sensus studieförbund

Församlingsbladet ges ut gemensamt av
Nora församling, Vittinge församling och Östervåla-Harbo pastorat.
ansvarig utgivare: Bengt Bengtsson
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Kontaktuppgifter
foto: johner images / gettyimages.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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GÖMSTÄLLEN
var har du ditt gömställe? För du har väl
ett? Alla måste få ha sina gömställen i livet. Rent
fysiskt kan det vara något man inte vill ha fram
me till allmänt beskådande eller något som bara
jag vet att finns och det räcker så. Eller något
man är mycket rädd om; då kan det få ligga i
en gömma.
Själv hade jag en benägenhet att gömma fina
chokladbitar. Det var på den tiden då mina barn
fortfarande bodde kvar hemma. De hade en
förmåga att alltid hitta det goda som jag hade
tänkt spara till ett passande tillfälle. En gång
blev det lite pinsamt för mig. Familjen satt och
skulle fika, någon sa att det hade varit gott med
en fin chokladbit till kaffet.
Oj, tänkte jag, nu ska här överraskas. Glad i
hågen, in i mina gömmor, hittade choklad och
sa ”var så goda”. Men det var ingen som var
sugen längre. De ville inte äta choklad som vit
nat och hade ett utgångsdatum som passerat för
länge sedan.
Så kan det gå när man vill ha saker för sig själv!
Men det finns en annan typ av gömställen,
de som finns i våra hjärtan. Alla bär på något,
minnen, upplevelser eller liknande, som får fin

nas kvar inom oss men som vi inte vill dela med
någon. Det kan vara sådant som är svårt och
jobbigt, men också sådant som är vackert och
varmt.
Något som är värt att värna om är ett ställe
dit man kan dra sig när man bara vill vara i fred
för omvärlden. De flesta har så mycket omkring
sig att en sådan tillflyktsort är guld värd. Har
du en sådan ska du vara rädd om den och om
du inte har ett sådant ställe skulle du må bra av
att leta reda på ett.
Personligen har jag haft förmånen att få fara
bort på retreat några gånger i mitt liv. Det gör
så gott för kropp och själ. Man vistas i en lugn
miljö, blir serverad måltider och har möjlighet
att delta i andakter. Däremellan ägnar man ti
den åt det man vill, t ex promenader, en god
bok eller att bara gå in i sig själv. Det blir en
upplevelse och man känner en närhet till Gud
och till sitt eget inre.
Ensam i skogen på en stubbe är inte heller
helt fel.
Var rädd om dina gömmor, både de yttre och
de inre.
Margareta Andersson
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

Nytt och fint i Uppståndelsens kapell
Uppståndelsens kapell ligger på norra delen
av nya kyrkogården i Tärnsjö och byggdes
1958-59. Kapellet används främst för begrav
ningsgudstjänster men också vid tillfällen då
man har andra gudstjänster i mindre format.
Hela kapellet har nyligen fräschats upp, på

kyrkokören
på café udden
Tisdag 29 maj kl 19.00
på Café Udden, Gysinge
Tisdagskvällar är kulturkvällar på Café Udden.
Nora kyrkokör kommer
att besjunga våren, sommaren och lite till. Vi kan
se fram emot en musikalisk resa genom bl a
Sverige, Storbritannien
och Frankrike.

både utsidan och insidan. Ett nytt golv har
lagts och väggar och tak målats.
Kapellet har saknat nattvardskärl. Sådana
har nu införskaffats från Yvonnes drejarverk
stad i Bjurvalla. Vi nyinvigde vårt ljusa och ny
renoverade kapell i söndagsmässan den 18/2.

tio snabba med husmor

Hon bakar, städar och fejar! Hon serverar, kokar
soppa, planerar och gör smörgåstårtor. Hon har
sorgesamtal, ordnar med begravningar, fixar
med blommor och rycker in i barngrupperna ...
Hon är fantastisk, vår husmor Caroline Zetterberg! Här kommer "10 snabba" med Lidingöpinglan Carro:
Städa eller baka? Baka
Film eller bok? Film
Körsång eller Spotify? Spotify
Pasta eller musslor? Pasta
Vatten eller vin? Vatten
Dansband eller rock? Rock
Spacklad eller naturell? Spacklad

Partypingla eller familjemys?
Familjemys
Fjällvandring eller strandsemester? Strandsemester
Landet eller stan? Älskar stan
med puls, men ... Det är skönt att
komma hem till landet!

Precis som vi gissade – Nora församlings husmor är en spacklad
och bakande familjemamma som diggar Spotify på stranden!

tycker du om att sjunga?
Tveka inte, kom med i vår härliga kör – Nora kyrkokör! Vi träffas i församlingshemmet tisdagar kl 19. Vi är en blandad kör dit alla är välkomna, men just nu har vi
särskilt behov av manliga sångare. Intresserad? Hör av dig till Pia Sundström:
0292-502 85, pia.a.sundstrom@svenskakyrkan.se
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Vittinge församling

Nora församling, Tärnsjö

foto: alex & martin / ikon

soppluncher
Onsdagar 12.00
i församlingshemmet
7 mars
Sadelmakeriskolan berättar
om sin verksamhet.
s!
11 april nyob
tt datum!
Melodikrysset.

2 maj
Förra kyrkoherden Lars-Erik
Sundin gästar.

påsken i nora
församling
familjegudstjänst
palmsöndagen 25 mars 11.00
Nora kyrka
Familjegudstjänst med barngrupperna.
Kyrkkaffe och Juniorernas påsk
försäljning.

café arken
tisdag 26 mars 9.30-14.00
Noras Ark

vasaloppsgudstjänst
Söndag 4 mars kl 11.00 i förs.hemmet
Följ Vasaloppets slutspurt framför storbilds
skärm! Vi värmer upp
med en enkel gudstjänst
och stärker oss med
blåbärssoppa och fika.

Pyssel, fika och mys för alla åldrar.

passionsandakt
onsdag 28 mars 19.00
Församlingshemmet

ekumenisk mässa
skärtorsdagen 29 mars 13.00
Liljebacken

skärtorsdagsmässa
skärtorsdagen 29 mars 18.00
Nora kyrka

afternoon tea
Lördag 14 april kl 15.00 i förs.hemmet

foto: samer daboul / pexels.com

Monica och Marie på Plagg & Plock
visar vårens och sommarens mode på
catwalken med hjälp av sina mannekänger. Under tiden njuter vi av te eller
kaffe med tilltugg.

långfredagsgudstjänst
långfredagen 30 mars 15.00
Nora kyrka

äggletning
påskafton 31 mars 15.00
Noras Ark
Fika med påskbakelse 20 kr.

ekumenisk påskgudstjänst
påskdagen 1 april 11.00
Missionskyrkan
Sång av Nora kyrkokör och Missionskyrkans kör.

stiftsgudstjänst
annandag påsk 2 april 11.00
Uppsala domkyrka
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Vittinge församling

Ordförandena har ordet
Kyrkofullmäktige
Stig Engström ny ordförande i Vittinge
På fullmäktiges möte i december valdes jag till ordförande för kyrkofullmäktige,
ett förtroende som jag tacksamt tar emot och ett spännande uppdrag som jag
ser fram emot.
Jag fyller 75 år i år och bor i Morgongåva med min fru. Jag har en ingenjörsexamen och en ekonomiexamen och har arbetat som företagsledare inom verkstadsindustrin i många år. I tjänst har jag besökt och arbetat i många olika länder och även varit bosatt i
några av dem. Efter tolv års utlandstjänst hamnade vi år 2005 i Morgongåva där vi trivs mycket bra.
Min filosofi är att livet utgörs av tre epoker. Den första handlar mest om att lära och utbilda sig. Den andra
består av att arbeta praktiskt och skaffa sig livserfarenhet. Och den tredje, där jag befinner mig nu, handlar om att betala tillbaka. Det vill jag göra genom förtroendeuppdrag och idéellt arbete.
Att valet föll på Svenska kyrkan handlar dels om att jag ända sedan söndagsskolan har ett starkt intresse
för bibeln och dess berättelser och dels att jag brinner för hjälpande organisationer. Under mina många
resor har jag insett hur bra vi har det här i Sverige och hur motsatsen kan se ut. Det finns människor i
världen som har det väldigt svårt. Det är därför en självklarhet för mig att också engagera mig i Svenska
kyrkans internationella arbete, genom att vara en del av internationella gruppen i Vittinge församling.
Slutligen känner jag ett stort ansvar för att tillsammans med övriga förtroendevalda medverka till att det
kristna budskapet förkunnas. Hoppas vi möts!

Kyrkorådet
Ny mandatperiod- nytt kyrkoråd!
På fullmäktiges möte i december valdes jag om till ordförande för kyrkorådet,
ett förtroende som jag är väldigt glad och tacksam för. I detta nu arbetar vi för
fullt med statistik, verksamhets- och ekonomiuppföljning för förra året: mått
som hjälper oss att reflektera över både året som gått och det som ska komma. Närmast planerar vi biskopsvisitationen, i samband med denna anordnas
gudstjänster och en församlingsafton som Du är hjärtligt välkommen på!
Kyrkorådet är det beredande och verkställande
organet i församlingen. Vi
sammanträder en gång i
månaden.
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ledamöter
Gudrun Wängelin, ordförande
Peter Ryholm, vice ordförande
Roger Ljungberg
Birgitta Eriksson
Anders Johansson
Birgit Persson
Eva Sandell

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 1 2018

ersättare
Madelen Gustafsson
Christina Wölger
Susann Stambolidou Tellebo
Hanna Kjellberg
Sven-Olov Carlsson

Vittinge församling

Dags för biskopsvisitation!
Visitationen äger rum den 18, 19 och 22 april. Då kommer
biskopen och deltar i gudstjänster och en församlingsafton.
Men för oss är det lika viktigt att Du kommer! Välkommen!
Vart fjärde år sker visitation och i vår är det dags igen hos oss i Vit
tinge! Biskopen, Ragnar Persenius, med personal från Uppsala stift
hjälper oss att stanna upp en stund och ger perspektiv på det vi
arbetar med till vardags. Vad har vi för möjligheter och utmaningar
i Vittinge församling? Vilka resurser och svårigheter finns? Denna
översyn underlättar för gemensamma beslut gällande förvaltning
och möjligheter till samverkan över församlingsgränserna.

"Kyrkans roll i en levande bygd"
Välkommen på församlingsafton med fika, underhållning och intressanta diskussioner i Vittinge
församlingshem! Biskop Ragnar Persenius, Uppsala stift samt Marie Wilén, Heby kommun, deltar.
Varmt välkommen!

Gudstjänster med biskop Ragnar Persenius
i Vittinge församling
morgongudstjänst
18 april kl 9.00 i Kyrkans allrum

andakt
18 april kl 10.15 på Rungården

foto: magnus aronson / ikon

Onsdag 18 april kl 19.30 i församlingshemmet

morgonmässa
19 april kl 9.00 i Vittinge kyrka

högmässa med visitationstal och kyrklunch
Högmässa i Vittinge kyrka med biskopen, kontraktsprosten och
kyrkoherden. Församlingens körer och medarbetare medverkar.
Visitationstalet. Kyrklunch serveras i församlingshemmet.
22 april 11.00 i Vittinge kyrka
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Östervåla-Harbo pastorat

Rapport från kyrkogårdarna
Vintervila råder på våra kyrkogårdar.
Vi vaktmästare plogar och sandar. Men de
snabba väderomslagen, som de senaste vint
rarna varit mer regel än undantag, gör ibland
att våra gångstråk och parkeringar blir hala på
kort tid. Var försiktiga och tänk på att använ
da broddar under era skor.
Vi vill dela med oss av vad vaktmästarjob
bet innebär på vintern, då ni kanske inte ser
oss ute lika ofta som på sommarhalvåret. Vi
ägnar oss bl a åt service av alla maskiner och
putsar alla silver- och mässingsföremål i kyrk
orna. Administrativa uppgifter, som att uppda

tera vårt gravprogram och fastighetsprogram,
tar en del tid i anspråk. Vi hjälper även till i
församlingens övriga verksamheter, som skol
projekt, när vi t ex bjuder in årskurs 7 till "da
gen om döden" och årskurs 9 till "dagen om
kärlek".
Vintern innebär dessutom ofta renoverings
projekt. I år rustade vi pastorsexpeditionen.
Lite senare i vinter påbörjas en uppfräschning
av källaren i Aspnäsgården.
Som vi nämnt tidigare har vi ett varierande
och väldigt roligt jobb.
Vaktmästarna

höks söndagskafé
Soppa – språkkafé – samtalsgrupp
dagar:
Söndagar udda veckor kl 14-16, fr o m 4 mars
plats:
Församlingshemmet i Östervåla
arrangör: Harbo-Östervåla Kristna Samarbetsråd

foto: pixabay.com

Kom och ät soppa och umgås! Därefter språkkafé för dem som
vill öva svenska samt samtalscirkel kring boken Eftertänkt för
dem som vill mötas och dela tankar om livsfrågor.

27/5
stor avslutningsfest
på aspnäs med aktiviteter och förtäring.
välkomna från kl 11!

torsdagsträffar våren 2018
Torsdagar kl 12-14 i Östervåla församlingshem
Gemenskap – lätt lunch – underhållning
1 mars
Egons kvartett från Hedesunda underhåller med blandad repertoar.

5 april

gubbdagis
Tisdagar udda veckor
kl 10-12 i Birgittagården
Välkommen till vårt
nystartade gubbdagis!
Kom förbi och fika, läs
tidningen eller bara prata
en stund. Hoppas vi ses!
Nina Eriksson & Tomas Alteby
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Varför bör vi köpa majblomma? Maria Wannmyr, ordförande i majblommekommittén, redogör för historiken, berättar vart pengarna
går samt visar sin samling.

26 april
Från Sibirien till Heby kommun: Margarita Långberg, kantor i Västerlövsta, ger oss sin historia.

24 maj
Bussresa till Uppsala. Tider och kostnad meddelas senare.

Vid behov av skjuts eller sällskap till och från träffarna,
kontakta Väntjänsten på telefon 0292-719 63 senast
måndag kl 8-10 samma vecka.
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Östervåla-Harbo pastorat

Stående från vänster:
Erik Sunnerstam, Pär
Sundin, Alf Östlund,
Agge Eriksson, Isabel B
Biloff, Jakob Bäcklund,
Puiu Hategan, Pia Sundhage, Mattias Landén
Sittande från vänster:
Johan Wallin, Emil
Eriksson

Trettondagskonsert med fotbollskändis
Årets trettondagskonsert blev en trevlig tillställning med ett varierat
program i både musikstilar och tempo, främmande och lokalt.
Det som ramade in årets konsert var glädje och
gemenskap. Så är det förvisso varje gång tret
tondagskonserten går av stapeln, men det kän
des extra påtagligt just i år.
Självklart bidrog gästartisten Pia Sundhage till
detta med sina proggiga låtval och ett mellan
snack som jämförde fotbollens laganda med sam
arbetet i en musikensemble och samhället i stort.
Den tonen gick igenom även hos övriga ar
tister. Erlend Sander bjöd på opera med sin
mäktiga röst. Sing-O-alla lät oss hänga kvar i
julstämning med julsång i jazzsväng och bos
sanovatakt. Kyrkokören levererade finstämd
sång och Gott å Blandat charmade som alltid
med sin underbara energi och inlevelse.
Vi i Gubbröra var däremot lite nervösa in
för denna konsert. En viss osäkerhet kunde
skönjas under genrepet. Den annars så upp
sluppna och glada stämning som alltid ge
nomsyrar våra aktiviteter i köket och kring
pianot ville inte riktigt infinna sig. Vi var nog
allihop lite blyga inför fotbollskändisen ...
Nåja, när vi gubbar äntligen fick tåga in i kyr
kan till "Ovan där" så släppte det och vi kunde

anfalla på offensiv planhalva.
Sist men inte minst hade organisatören tilli
ka kantorn Johan Wallin skrapat ihop ett pojk
band. Pojkband i all ära, men utbudet må vara
ganska skralt om samtliga pojkbandsmedlem
mar även ingår i Gubbröra … Under Pias sista
låt stod Gott å Blandat i bänkarna längst bak i
kyrkan och dansade. Underbart med en "levan
de kyrka"! Nu kan vi gå stärkta in i 2018.
Mattias Landén och Emil Eriksson

ett stort tack till alla mina duktiga kö

rer, solister och musiker, och sist men inte
minst till årets gästartist Pia Sundhage, för
en lyckad och minnesvärd konsert!
Efter att under ett par år ha haft kontakt
med Pia, som varit upptagen med fotbolls
landslaget, fick jag till sist ett ja till medverkan
vid årets konsert. Vi har haft en mycket trev
lig kontakt, och hennes tolkningar av Wiehe
och Afzelius låtskatt var över all förväntan!
Johan Wallin, kantor
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

Om Jesus kom till Tärnsjö
Tänk om Jesus skulle komma i dag! Jag menar fysiskt dimpa ner till oss,
så att vi skulle kunna se honom, ta honom i handen, prata med honom
och få hörbara svar. Vad önskar vi i dag? Vad är det för behov som behöver fyllas? Om Jesus skulle komma till jorden, till Sverige, till Tärnsjö?
Så här föreställer sig Juniorerna i Tärnsjö att det skulle vara:

foto: marcus österberg / freeimages.com

nes blick skulle det kännas bra, precis som
Ett rykte sprider sig i hela cyberrymden! Det
om hon, Jesus, förstod en, förstod mig, och
delas och ”lajkas” på Instagram, Facebook,
tyckte om mig, precis så som jag är.
Snapchat ... Löpsedlar med fet stil! Jesus
Hela Jesus skulle nog ha pondus. Respekt!
kommer till Tärnsjö! Överallt kan man läsa
Det skulle också synas att Je
om den coola, kloka och goda
sus var rättvis, snäll och rolig.
tjejen, en ung tjej som säger sig
"Medan Jesus
Jesus, hon skulle ha stjärn
vara Guds dotter.
åker där i sin
ögon!
Jesus är i farten! Knökfullt
Jesus skulle nog sladda sig
med folk i hela byn! Journalis
Ford Mondeo
ner till IP. Alla, exakt alla,
ter, helikoptrar, kameror! Inga
trängs folk längs skulle få plats. Alla skulle
palmblad här inte, på sin höjd
vägen med sina känna sig välkomna. Och när
grankvistar eller påskris.
Jesus kliver ur bilen och alla
Jesus-tjejen skulle sakta gli
smartphones i
vuxna tränger sig fram, då
da in i Tärnsjö i sin rostiga
högsta hugg."
skulle hon bara säga: ”Hallå!
Ford Mondeo: en helt vanlig
Jag vill att ni backar så alla
tjej i en helt vanlig bil! Jesus
barn och allt ungt folk kommer närmast. Det
skulle liksom veta precis hur det är att leva här.
är dem jag vill chilla med först!"
Medan Jesus åker där i sin Ford Mondeo
Sen skulle vi sitta där och ha det bra i sol
trängs folk längs vägen med sina smartphones
skenet. Och hon, Guds dotter, skulle ha tid
i högsta hugg. Det fotas, filmas, tas selfies och
med oss. Jesus skulle inte hålla på med sin
groupies, där Guds dotter också ska var med
dator, facebooka eller betala räkningar hela
på ett hörn.
Tänk vad alla skulle vara häpna! En del
tiden. Jesus skulle inte bry sig om vad andra
tycker och tänker. Jesus skulle se oss, vända
skulle nog sjunga och jubla. Andra kanske
sitt ansikte till oss, hon skulle gilla oss, lyssna,
skulle vara förvånade över att Jesus var en
förstå vad vi menar ... Jesus, hon skulle ha
tjej. En ung, nätt jänta, med klara, glada ögon
som liksom såg alla. Och när man mötte hen
massa tid med oss!
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Vittinge församling

Nora församling, Tärnsjö

Det är full fart i Noras Ark, där barnen under våren mejlväxlar med ett barnhem i Uganda.

Noras Ark-barn och Ugandabarn i spännande samarbete
Noras Ark har under våren startat ett samarbetsprojekt med ett barnhem i
Uganda. Det innebär att vi på Miniorerna, Juniorerna och Korallen kommer
att mejlväxla med barnhemmet och ha ett utbyte med barnen i Uganda.
Loppispengar,
fikagåvor m m
kommer under våren att gå till detta barn
hem. På Noras Ark håller vi koll på hur
mycket pengar som trillar in samt vad dessa

pengar kan räcka till i Uganda.
"Kul, kan vi skriva till barnen där i Afrika
nu då? Undrar om dom gillar Marcus & Mar
tinus", funderar en Minior.
Vill du veta mer, se: www.etcpuganda.se
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Årets fastekampanj: Att resa sig starkare ...

Här kan barnen slappna av

foto: magnus aronsson / ikon

Dammet yr när barnen spring
er runt på gården. De flesta är
barfota och kläderna är slitna
eller trasiga. De är närmare 140
barn och endast tre barnsköta
re. En liten flicka har en tröja
som det står ”Gaspard et Lisa”
på – en animerad serie som min
fyraåring hemma i Sverige tit
tar på. Jag kan inte låta bli att
undra hur tröjan tagit sig hit –
till flyktinglägret Pamir i delsta
ten Unity i Sydsudan.
Barnen visar upp en im
ponerande föreställning med
rockringar. Till kompisarnas
På förskolan får barnen leka under trygga förhållanden.
klappande och sång rockar de
först med midjan, sedan med armen och sist
dåligt. Han brukar ta undan de barnen och
med halsen. Barnskötaren Kafi Mousa Ibris,
försöka prata med dem. Vissa uttrycker sig
25, leder entusiastiskt barnen i föreställning
bättre om de får rita eller använda modelle
en. Han fick jobbet som barnskötare på det
ra. Då kommer deras upplevelser fram i form
s k ”Child Friend
ly
av till exempel bepansrade jeepar eller vapen.
Space” för ett halvår
Kafi säger att många inte har någon att prata
sedan.
med hemma.
"Här kan barnen
På förskolan får barnen leka under trygga
slappna av och lära
förhållanden. Bara det faktum att föräldrar
sig sånger som de tar
na vet att någon annan ser dem kan vara ett
med sig hem. Många
skydd. Kafi skulle dock önska ännu mer för
har det jobbigt hem
barnen, till exempel gungor och att de fick
ma. Vissa blir slag
mellanmål under de tre timmar de är där.
Kafi, en av barnsköna, andra har sett sina
"Det skulle hålla deras motivation uppe.
tarna på förskolan, är
De blir väldigt trötta när de lekt en stund."
tacksam över sitt jobb. föräldrar skjutas eller
bli våldtagna. Vi vill ge
Kafi är själv flykting ifrån Nubabergen i Su
dem något annat att tänka på", säger han.
dan. Han är oerhört tacksam över jobbet som
Kafi märker snabbt vilka barn som mår då
barnskötare. Lönen på 150 dollar (strax över
ligt. De kan inte koncentrera sig eller knyta
1200 kronor) i månaden försörjer Kafis egen
an till de andra barnen. I stället isolerar de
lilla familj, hans föräldrar och sju syskon.
Anna Jonasson
sig, gråter och kan inte förklara varför de mår
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Alla barnen på förskolan har flytt från sina hem. De har övergett allt de
har och vandrat i nätter och dagar för att ta sig till en säker plats. Vissa
har sett sina föräldrar dödas eller bli våldtagna. Men på förskolan kan
de glömma problemen en liten stund.

... när katastrofen är ett faktum.

vittinge

nora-tärnsjö
Chokladprovning & våfflor
Våfflor och kaffe serveras mot en slant till
fastekampanjen. Det blir också chokladprovning och tillfälle att handla nya fräscha varor i Fair trade-hörnan. Välkomna!
21 mars kl 10.00-14.00
i församlingshemmet

östervåla-harbo
Våfflor & hembakat bröd
Försäljning av våfflor och hembakat bröd
samt lotter till påsklotteriet. Stöd vårt internationella arbete genom att även köpa
vår receptsamling för 50 kr.
25 mars kl 12.00-15.00
på Stora torget, Östervåla
• Julinsamlingen inbringade ca 17 000 kr.

Afternoon tea
Vi frossar och firar internationella kvinnodagen. Underhållning.
5 mars kl 14.00
i Kyrkans allrum
Bli starkare!
Möt SM-guld och VM-silvermedaljören i
bänkpress, Jannika Ingersdotter.
18 mars kl 14.00
i MSK:s lokal, Ramsjövallen,
Morgongåva
• Försäljning av lotter med
fina vinster vid båda
tillfällena. All behållning går oavkortat
till fastekampanjen.
Vi tar kontanter
och Swish.

Hur funkar det?

När det fruktansvärda inträffar.
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli
starkare tillsammans!

foto: magnus aronson/ikon

SMS:a LIV
tilL 72 905
och ge 100 kr

Svenska kyrkans internationella ar
bete är medlem i ACT-alliansen – en
sammanslutning av mer än 150 kyr
kor och trosbaserade biståndsorga
nisationer över hela världen. När en
katastrof inträffar ger vi stöd till de
ACT-medlemmar som arbetar i kata
strofområdet. Genom detta nätverk
finns vi på plats före, under och efter
katastrofer. Dels kan det handla om
ekonomiskt stöd, men också teknisk
support och kapacitetsbyggnad om
det efterfrågas av våra partner.
Svenska kyrkans internationella
arbete är ledande i psykosocialt ar
bete inom ACT-alliansen och skick
ar ut personal från vår psykosociala
personalpool vid efterfrågan. När en
katastrof vänder upp och ner på allt,
handlar det psykosociala arbetssät
tet om att ge stöd på rätt sätt i varje
steg mot ett tryggt liv igen.
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Vittinge församling

Nya ansikten i Vittinge
Kanske har du stött på någon ny bekantskap när du besökt Vittinges kyrkogård eller någon av barnkörerna? Michael Lindgren är ny kyrkvaktmästare hos
oss och Michaela Flink fungerar som extra resurs i sånglek och barnkör.
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Hej!
Jag heter Michaela, är 37 år
och bor i Vitting
e
med min familj
.
Jag jobbar på en
förskola i Uppsa
la
som barnskötare. På fritiden
sjunger jag i Vit
tinge kyrkokör,
dansar
och tränar.
Jag kommer un
der våren att hå
lla i
sångleken och
kommer även
att finnas
med på barnkö
rens övningar,
båda på
onsdagar i Kyr
kans allrum. Ho
ppas att
vi ses!
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Michaela

Vittinge församling

Både Sångkraft, kyrkokören och
barnkören var med och sjöng ut julen i
Vittinge kyrka. På bilden syns Sångkraft. När alla körerna stod samtidigt i
koret var det ganska trångt! Men finns
det hjärterum ...

Vittinges alla körer sjöng ut julen!
Den 14 januari var det en jättefin konsert i Vittinge kyrka där Sångkraft, Vittinge kyrkokör och Vittinges barnkör sjöng ut julen och hälsade det nya året välkommet.
Barnkören gjorde en fantastisk insats med
bl a Stjärnbarn och Julen är här.
Nu lägger vi julsångerna åt sidan och bör
jar i stället öva på vårens repertoar. Tack till
Inga-Britt Thalin för den fina sammansätt
ningen av julutsjungningen!

Vasaloppsgudstjänst i
Kyrkans allrum 4/3

Friluftsgudstjänst på
hembygdsgården 10/5
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Församlingsafton med
biskopen 18/4

foto: alex & martin / ikon

Anita Larsson och Linnea Dunér
körmedlemmar

Familjegudstjänst med
äggletning 25/3

foto: pixabay.com

foto: tiffany pepe / pexels.com

Många fina julsånger och -psalmer fick plats
på repertoaren. Minnesvärda inslag var bl a
när Elisabet Roman från kyrkokören sjöng
Mary, did you know och när körerna gemen
samt sjöng Nu tändas tusen juleljus. Solister
från kyrkokören och barnkören sjöng de två
första verserna medan samtliga körmedlem
mar tände var sitt litet ljus.
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Östervåla-Harbo pastorat

Samarbete med Heby musikskola
Under hösten har vi samarbetat med Heby musikskola vid tre tillfällen. Samarbetet har bestått i att musikskolans elever genomfört sina
juluppspel i samband med några av våra aktiviteter.
Den 5 december, under en av grötdagarna i
församlingshemmet i Östervåla, medverkade
mellanstadieelever från Östervåla med allti
från julsånger till vinande elgitarrer.
Dagen därpå fortsatte turnén till Birgitta
gården där eleverna från Harbo medverkade
med julsånger ackompanjerade på piano och
gitarr. Även fiol- och flöjtspel förgyllde dagen
för gröt- och skinkätande besökare.

Det tredje tillfället var ett musikcafé i Öster
våla församlingshem den 15 december, som an
ordnades till förmån för Musikhjälpen. Mu
sik
skolans högstadieelever från Östervåla,
Harbo och Tärnsjö medverkade. Solostycken
på piano och klassisk gitarr samt örhängen ur
rockhistorien levererades med självklar pon
dus. Insamlingen inbringade 1 915 kr.
Pär Sundin

kristen meditation
Välkommen till en serie kvällar om tyst bön i den kristna traditionen.
Vi kommer att prova olika sätt att vara i stillhet, så som meditativ
läsning och att landa i kroppen.
när? Varannan tisdagkväll kl 18.30-19.45 t o m den 10/4
var? I Harbo kyrka
frågor och anmälan: Till diakon Annika, 0292-223 62,
annika.spalde@svenskakyrkan.se

israelresa

vasalopps-tv

Den 6/11-13/11 förra året var präster och en diakon från
Upplands västra kontrakt på studieresa till det heliga landet.
Vill du läsa mer om vår kyrkoherde Cecilia Jansdotters upplevelse finns hennes texter från veckan på vår hemsida:

Söndag 4 mars kl 8-12
i Birgittagården

www.svenskakyrkan.se/ostervala-harbo
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Vasaloppsandakt med
storbilds-tv. Sitt inte ensam, kom och titta med
oss! Vi serverar smörgås
och hemlagad blåbärssoppa. Gudstjänst kl 11.

Östervåla-Harbo pastorat

Pastorsexpeditionen i nya kläder
Den 2 januari i år påbörjades arbetet med att renovera och fräscha upp
pastorsexpeditionen i Östervåla. Målet var att den skulle kännas mer
välkomnande och omhuldande.
Med hjälp av personal och ideellt arbete av PerOlov Bäckström har nu golvet lagts om, tak
och väggar målats i en varm ton och det mesta
av inredningen bytts ut. Vi som deltog har haft

roligt! Gemensamma projekt företar vi ofta.
Det är viktigt för sammanhållningen. Snabbt
och lätt gick det; på fjorton dagar var det klart.
Välkomna in och beskåda resultatet!

före

GÅVOR
Vill du skänka pengar till förmån för våra kyrkor eller vår verksamhet?
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.

foto: digitill / freeimages.com

efter

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

• Barn-/ungdomsverksamheten

• Diakoniarbete

• Musikverksamheten

Bankgiro: 771-1013 • Plusgiro: 12 38 66-6
Swish: 123 554 30 53
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foto: gustaf hellsing / ikon

Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

vårkonsert
Måndag 30 april kl 19.00
i Nora kyrka
Välkommen till den årliga
vårkonserten med Nora
kyrkokör, Korallen och
Kristallen samt musiker!
Fira in våren med oss i
kyrkan och sedan med
traditionellt firande vid
församlingshemmet.

foto: n kmoch / freeimages.com

valborgsfirande i tärnsjö
Fira in våren med oss på valborgsmässoafton! Liksom tidigare
år blir det vårkonsert i kyrkan med Nora kyrkokör och barnkörerna samt musiker (se rutan till höger). Sedan fortsätter
firandet med fika och brasa vid och i församlinghemmet.
Kvällen avslutas med fyrverkeri!
• Tipsrunda
• Korvgrillning
• Kaffeservering i församlingshemmet

PROGRAM FÖR KVÄLLEN
19.00
20.30
20.45
21.45

Vårkonsert i Nora kyrka
Vårtal
Brasan tänds
Fyrverkeri

Församlingsbor

Nora församling

DÖPTA
Sonny Liam Kenny Renfjord
Oliwer Melwin Lennox Renfjord

AVLIDNA
Ingegerd Jansson, Kerstin Lundell
Hillevi Skog, Allan Pettersson
Rolf Malmgren, Axel Andersson
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q-gruppen
Torsdagar kl 18.30-21.00
i Birgittagården, Harbo
För ungdomar i Tärnsjö,
Östervåla & Harbo!
Q-gruppen, som är ett
samarbete med Östervåla-Harbo pastorat, är
en ungdomsgrupp för
konfirmerade ungdomar
från årskurs 8 och uppåt.
Vi ses och myser, bakar,
tittar på film m m.
Drop-in från kl 18. Ibland
åker vi på läger.
Ansvarig från Nora
församling är John
Berglund:
john.berglund@
svenskakyrkan.se

Vittinge församling

Nora församling, Tärnsjö

Kalender Nora
Söndag 4 mars 3 i fastan

Söndag 22 april 4 i påsktiden

11.00 VASALOPPSGUDSTJÄNST Församlingshemmet.

11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Nora kyrka.
Medverkan av barngrupperna.

Onsdag 7 mars
12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

Tisdag 24 april

Söndag 11 mars Midfastosöndagen

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

11.00 SÖNDAGSMÄSSA Nora kyrka.

Torsdag 26 april

Tisdag 13 mars

17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

Måndag 30 april Valborgsmässoafton

Söndag 18 mars Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 CAFÉGUDSTJÄNST Församlingshemmet.

19.00 VÅRKONSERT Nora kyrka.
20.30 VALBORGSMÄSSOFIRANDE Förs.hemmet.

Torsdag 22 mars

Onsdag 2 maj

13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

Söndag 25 mars Palmsöndagen

Torsdag 3 maj

11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Nora kyrka.
Medverkan av barngrupperna.

13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN

Tisdag 27 mars

11.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Uppståndelsens kapell.

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

Tisdag 8 maj

Onsdag 28 mars

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

19.00 PASSIONSANDAKT Församlingshemmet.

Torsdag 10 maj Kristi himmelsfärdsdag

Torsdag 29 mars Skärtorsdagen

Söndag 6 maj Bönsöndagen

09.00 GÖKOTTA Hagudden. Medtag egen kaffekorg!

13.00 EKUMENISK MÄSSA Liljebacken.
18.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Nora kyrka.

Fredag 30 mars Långfredagen
15.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST Nora kyrka.

Lördag 31 mars Påskafton
15.00 ÄGGLETNING Noras Ark. Fika.

Söndag 1 april Påskdagen
11.00 EKUMENISK PÅSKGUDSTJÄNST
Missionskyrkan. Medverkan av Kyrkokören.

Söndag 13 maj Sönd f pingst
11.00 VANDRINGSGUDSTJÄNST Start vid församlingshemmet. Andakt, grillning och fågelskådning vid
fågeltornet i Österbo.

Söndag 20 maj Pingstdagen
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Nora kyrka.
Terminsavslutning för barngrupperna. Kyrkkaffe/-saft.
Torsdag 24 maj
17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

Måndag 2 april Annandag påsk
11.00 STIFTSGUDSTJÄNST Sammanlyst till
Uppsala domkyrka.

Söndag 3 juni 1 eft trefaldighet
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Österbo fäbodar.

Söndag 8 april 2 i påsktiden

11.00 SÖNDAGSMÄSSA Uppståndelsens kapell.

11.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Uppståndelsens kapell.

Tisdag 10 april
13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

Onsdag 11 april obs! nytt datum!

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

Lördag 14 april
15.00 AFTERNOON TEA Förs.hemmet.
Modevisning med Plagg & Plock.

Söndag 15 april 3 i påsktiden
11.00 SÖNDAGSMÄSSA Uppståndelsens kapell.

Söndag 10 juni 2 e trefaldighet
Torsdag 14 juni
13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN
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

Återkommande Vittinge
Mån och ons 8.30-12.30 i Kyrkans allrum. För daglediga
föräldrar och barn. Sångstund ons ca 10.00 med Inga-Britt
Thalin. Enkel lunch ca 11.30. Ledare: Kicki Wappsell.

sånglek t o m 6 år

Onsdagar 17.30-18.15 i Kyrkans allrum.
Ledare: Inga-Britt Thalin och Michaela Flink.

barnkören fr o m 7 år

Vårens soppluncher!
13 mars • 10 april • 8 maj
12.00 i församlingshemmet

Onsdagar 18.30-19.15 i Kyrkans allrum.
Ledare: Inga-Britt Thalin och Michaela Flink.

foto: karen winton / freeimages.com

föräldracafé

kyrkhäng åk 4-6

Tisdagar och torsdagar 14.15-17.15 i Kyrkans allrum.
Fika och efter-skolan-aktiviteter. Ledare: Kicki Wappsell.

gubbdagis

ungdomsgrupp fr o m åk 7

Tis 17.30-19.00 i Kyrkans allrum. Ledare: Kicki Wappsell.

Fika, läs tidningen och umgås med andra ”gubbar”.
Fredagar jämna veckor 10.00-12.00 i Vittinge
församlingshem.

sopplunch

kyrkokören

stickcafé

sångkraft

12.00 i församlingshemmet. Soppa, kaffe och kaka samt
underhållning. Kommande datum: 13/3, 10/4 & 8/5.

”Alla kan sjunga-kör”. Övar tisdagar 19.00-20.15 i
församlingshemmet. Körledare: Inga-Britt Thalin.
foto: george bosela / freeimages.com

Ta med dig handarbete eller kom bara för att fika och
umgås! Onsdagar jämna veckor 13.30 i Kyrkans allrum.

Övar torsdagar 19.00-21.00 i församlingshemmet.
Körledare: Inga-Britt Thalin.

Församlingsbor

Vittinge församling

DÖPTA
Julia Eva Maja Lejon
Alex Phuwanai Khamsri
Saga Linnea Olsson

AVLIDNA
Vega Pettersson, Runa Adolfsson
Arne Ahlquist, Nils-Åke Olsson
Ante Bertilsson
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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

Vittinge församling

Kalender Vittinge
Söndag 4 mars 3 i fastan
10.00 VASALOPPSGUDSTJÄNST Kyrkans allrum.
Frukost från 7.30. Vi tittar på Vasaloppet tillsammans.

19.30 FÖRSAMLINGSAFTON "Kyrkans roll i en
levande bygd". Församlingshemmet. Biskop Ragnar
Persenius & Marie Wilén deltar.

Måndag 5 mars

Torsdag 19 april

14.00 AFTERNOON TEA Kyrkans allrum.

Onsdag 7 mars

09.00 MORGONMÄSSA Vittinge kyrka.
Biskop Ragnar Persenius. Guidning i kyrkan.

Söndag 22 april 4 i påsktiden

10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

11.00 HÖGMÄSSA Vittinge kyrka. Biskop Ragnar Persenius, kontraktsprost Fredrik Fagerberg & kyrkoherde Marcus Åstrand. Kyrkokören, Sångkraft & barnkören medverkar. Kyrklunch i församlingshemmet.

Söndag 11 mars Midfastosöndagen
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Tisdag 13 mars
12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.
Cittragruppen Runsträngarna underhåller.

Söndag 29 april 5 i påsktiden

Söndag 18 mars Jungfru Marie bebådelsedag

Onsdag 2 maj

11.00 GUDTSJÄNST MED VÅFFLOR Vittinge kyrka.
Kyrkokören sjunger och gräddar våfflor till kyrkkaffet.
14.00 "BLI STARKARE" Möt Jannika Ingersdotter!
MSK:s lokal, Ramsjövallen.

Onsdag 21 mars

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 6 maj Bönsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Tisdag 8 maj
12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Torsdag 10 maj Kristi himmelfärds dag

Söndag 25 mars Palmsöndagen
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Sångkraft och barnkören medv. Kyrkkaffe och äggletning.

Torsdag 29 mars Skärtorsdagen
15.00 MÄSSA Rungården.
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Vittinge kyrka.
Med fottvagning och avklädning av altaret.

Fredag 30 mars Långfredagen
15.00 KORSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 1 april Påskdagen
11.00 PÅSKGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Kyrkokören medverkar.
Måndag 2 april Annandag påsk
11.00 STIFTSHÖGMÄSSA Uppsala domkyrka.

Onsdag 4 april
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Vittinge hembygdsgård.
Kyrkstigsvandring från Knubbo kl 9.00 med hembygdsföreningen. Medtag egen kaffekorg!

Söndag 13 maj Sönd f pingst
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Onsdag 16 maj
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.
19.00 KYRKOFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER
Församlingshemmet.

Söndag 20 maj Pingstdagen
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 27 maj Heliga trefaldighetsdag
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 3 juni 1 eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.
Söndag 10 juni 2 eft trefaldighet

Söndag 8 april 2 i påsktiden

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Tisdag 10 april
12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

Söndag 15 april 3 i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 17 juni 3 eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.
Präst: kh Marcus Åstrand, om ej annat anges.

Onsdag 18 april
09.00 MORGONGUDSTJÄNST Kyrkans allrum.
Biskop Ragnar Persenius.
10.15 ANDAKT Rungården. Biskop Ragnar Persenius.

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!

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 1 2018

23

Östervåla-Harbo pastorat

kyrksöndagar

kyrkans tro och liv

En söndag i månaden
återkommer de omtyckta
kyrksöndagarna. Vi firar
gudstjänst tillsammans
med barnkörerna, har
söndagskul i kyrkan för
alla barn och äter kyrklunch tillsammans efteråt.

Onsdagar kl 18.30-20.30 i Östervåla församlingshem

Vi går igenom ämnen som trosbekännelserna, bekännelseskrifterna, ämbetet, sakramenten, medeltidens kyrka
och ekumenik.
Ledare: komminister Jakob Bäcklund

foto: gustaf hellsing / ikon

I samband med lunchen
händer det lite olika
saker. Det kan vara
intressanta föredrag,
kyrkorådsmöten,
körövningar och lek
och pyssel för
barnen.

Under våren startar en undervisningsgrupp i ”kyrkans tro
och liv”. Vi samlas i församlingshemmet och inleder med
en enklare måltid. Efter ett föredrag – ibland med inbjuden
föredragshållare – avslutar vi med kvällsandakt i kyrkan.

promenadgrupp
Onsdagar udda veckor kl 10.30 i Östervåla (med start 28 februari)
Vi träffas utanför Östervåla kyrka och går en promenad, delvis genom ett naturområde, och avslutar på Solrosen där det finns möjlighet att ta en fika tillsammans.
Kontaktperson: diakon Annika Spalde, tel 0292-223 62

Församlingsbor

Östervåla och Harbo församlingar

DÖPTA
Harbo församling

AVLIDNA
Harbo församling

Svea Minna Maria Grönlund
Karin Jenny Gunnel Teinler Kapla
Östervåla församling
Mikaela Elisabet Bayarong Eriksson
Jonas Ivan Brandel Rodrigues

Evald Åkesson
Margaretha Malm Andersson
Östervåla församling
Klemens Thorén
Holger Andersson
Astra Randviir
Hans Olsson
Sonja Norstedt
Kerstin Jansson

VIGDA
Harbo församling
Rickard Mandahl och Emma Thingvall
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Östervåla-Harbo pastorat

Kalender Östervåla-Harbo
Söndag 4 mars 3 i fastan

Söndag 22 april 4 i påsktiden

08.00 VASALOPPS-TV Birgittagården. Storbild!

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.

11.00 GUDSTJÄNST Birgittagården.

Söndag 29 april 5 i påsktiden

Söndag 11 mars Midfastosöndagen

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

11.00 TEMAMÄSSA Östervåla kyrka.
Kyrkokören medverkar.

Måndag 30 april Valborgsmässoafton

15.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka. Invigning av de
nya Manus Cordis-pilgrimmerna.

Söndag 18 mars Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Sött & Mixat sjunger.
Kyrksöndag.

18.00 VALBORGSFIRANDE Aspnäs.
Kaffeservering 18-20, andakt 20, brasa,
tal & sång av kyrkokören 20.30.

Söndag 6 maj Bönsöndagen
11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Östervåla kyrka.
Sång och musik av Malin Edlund.

Torsdag 10 maj Kristi himmelsfärdsdag

Söndag 25 mars Palmsöndagen

Söndag 13 maj Sönd f pingst

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.
Gott å Blandat medverkar.

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.
Konfirmander och Gott å Blandat medverkar.

Måndag 26 mars

Lördag 19 maj Pingstafton

19.00 PASSIONSANDAKT Östervåla kyrka.

Tisdag 27 mars

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Östervåla kyrka.
Kyrkokören medverkar.

19.00 PASSIONSANDAKT Harbo kyrka.

Söndag 20 maj Pingstdagen

Onsdag 28 mars

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

19.00 PASSIONSANDAKT Östervåla kyrka.
Kyrkokören medverkar.

Lördag 26 maj Trefaldighetsafton
18.00 KÄLLDRICKNING Horsskog.

Torsdag 29 mars Skärtorsdagen

Söndag 27 maj Heliga trefaldighets dag

18.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Harbo kyrka.

11.00 GUDSTJÄNST MED FAMILJEFEST Aspnäs.

19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Östervåla kyrka.

Fredag 30 mars Långfredagen

11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Järpenstorp.

Söndag 3 juni 1 eft trefaldighet

Lördag 31 mars Påskafton

18.00 MUSIK I FÖRSOMMARKVÄLL Harbo kyrka.
Sång och musik av Linn Forevärn, Sanna Ekström,
Calle Jonsson och Tommy Ekström.
Andakt med Cecilia Jansdotter.

23.00 PÅSKNATTSMÄSSA Östervåla kyrka.

Söndag 10 juni 2 eft trefaldighet

Söndag 1 april Påskdagen

11.00 GUDSTJÄNST Hembygdsgården.

08.00 PÅSKOTTA Harbo kyrka.

Söndag 17 juni 3 eft trefaldighet

Måndag 2 april Annandag påsk

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST Harbo kyrka.
15.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST Östervåla kyrka.

11.00 STIFTSGUDSTJÄNST Sammanlyst till
Uppsala domkyrka.

Söndag 8 april 2 i påsktiden
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Harbo kyrka.

Söndag 15 april 3 i påsktiden
11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Sött & Mixat sjunger.
Kyrksöndag.

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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Hedersuppdrag – något för dig?

Med stor respekt hjälper de till på

den allra sista färden

foto: emma johansson

Vittinge, Morgongåva och Hebys bärarlag står till tjänst när det är dags för
jordbegravning. Med säkert handlag och stor erfarenhet bidrar de med både
muskelkraft och den där aktningfulla atmosfären fram till den sista vilan.

"gamla och förståndiga" Vittinge, Morgongåva och Hebys bärarlag, från vänster: Karl-Gustaf "Kyrk-Kalle"
Andersson, Nils-Göran Gustafsson, Lars Olsson, Sven Bengtsson, Bertil Pettersson och Lars Larsson.

Det är ett propert och trevligt gäng som samlats
runt fikabordet i Vittinge. Det är dags för jordbe
gravning, eller kistbegravning om man vill kalla
det så. I Vittinge församling dukar vaktmästaren
Kicki fram fika en timme före förrättningen så att
bärarlaget får möjlighet att samla sig en stund in
för den ansvarsfulla uppgiften.
De är uppsluppna och samtalar lättsamt trots
att känslan kring det stundande uppdraget ligger
tung i luften.
"Det är ett måste för att klara av detta i läng
den. Sammanhållning är något vi värdesätter högt",
säger Lars Olsson.
"Om någon lämnar gruppen är denne saknad
länge, men trots det är det absolut inte svårt för
nya personer att komma in i gänget", tillägger
"Kyrk-Kalle", som varit med allra längst.
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Alla nuvarande medlemmar har börjat efter att
de blivit tillfrågade genom kontakter. Inga förkun
skaper krävs; främst handlar det om personlighet
och att man kan ta uppdrag på vardagar och dag
tid, då begravningar oftast sker på torsdagar och
fredagar.
"Antingen är man ung och stark eller gammal
och förståndig", menar de skämtsamt.
Damer är givetvis också välkomna. Det enda
som krävs är en del styrka och att man är relativt
lång.
"Vi har ungefär 15 uppdrag på ett år mot en
mindre ersättning per tillfälle", berättar Bertil Pet
tersson, som är sammankallande i bärarlaget.
Är du intresserad att vara med i bärarlaget? Se
rutan på nästa sida!
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Emma Johansson

Hedersuppdrag – något för dig?

vill du hjälpa sörjande till ett värdigt farväl?
Då kanske du vill bli kistbärare
Vi söker kistbärare till våra bärarlag. Vid en jordbegravning
avslutas begravningsceremonin vanligtvis med att kistan
bärs ut till gravplatsen av ett antal bärare. Antingen kan
anhöriga vara med och bära kistan eller så tar man hjälp av
det lokala bärarlaget. Vid en kristen begravning sker detta
vanligtvis till ljudet av klockringning i kyrkan. Väl vid gravplatsen hissas kistan långsamt ner i graven med hjälp av
remmar, och anhöriga får chans att lägga ner handblommor.
Förr var det ett krav att den som skulle vara bärare ägde en stormhatt. I dag behöver man vit
skjorta, svart slips, mörk kostym och mörk överrock.

vill du hjälpa utsatta
människor?

vill du hjälpa till vid
gudstjänsterna?

Då kanske du vill bli SKIA-ombud

Då kanske du vill bli kyrkvärd

Vi söker eldsjälar som tycker om att
anordna trevliga aktiviteter med syfte
att samla in pengar till olika projekt runt
om i världen. Som kristna är vi övertygade om att varje människa har rättigheter och är oändligt värdefull. Därför
har vi ett självklart uppdrag att arbeta
också internationellt. Det gör vi genom
Svenska kyrkans internationella arbete.
Vi ser varje människa som helig, med ett
okränkbart människovärde. Detta präglar
allt vårt arbete. Vi vill stärka människors
egen förmåga och möjlighet att förändra.

Vi söker kyrkvärdar till våra församlingar.
Att vara kyrkvärd är ett hedersuppdrag.
Man är värd i ”Guds tjänst” med uppgiften att skapa hemkänsla för gudstjänstdeltagarna. Alla som kommer till kyrkan
ska känna att de är välkomna. Det ger en
trygghet att kyrkvärden finns vid dörren
när kyrkobesökaren kommer in. Att få
bli mött av någon, att få växla ett ord
eller få ställa en fråga är en god början
på gudstjänsten. Kyrkvärden kan även
hjälpa till med kollektupptagningen, läsa
texter och bistå vid nattvardsceremonin.

vill du åta dig ett hedersuppdrag?
ta kontakt med din församling!
• För uppdrag i Vittinge, Morgongåva & Hebys bärarlag, kontakta Bertil Pettersson: 0224-312 39
• För kyrkvärds- eller SKIA-uppdrag i Vittinge församling, kontakta kansliet: 0224-620 37
• För uppdrag i Nora-Tärnsjö, kontakta pastorsexpeditionen: 0292-500 09
• För uppdrag i Östervåla-Harbo, kontakta pastorsexpeditionen: 0292-223 60

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 1 2018

27

LITET
MÅRDDJUR

GÖR MAN
KALVDANS AV

500 I ROM

SÅFRAMT
ELLER
FÖRBI

STELNAR

GÅ UPP

STOMME
ELLER
DJURFOT

KARAKTÄR
HOS
ARTIST

KÄNNA
PÅ SIG

FYLLER
MAN MED
JÄMNA
INTERVALL
LAGA
MOTORER

KÄRLEKSFULLA
ELLER
ONDA

NYHETSBYRÅ
KRAFTLÖS
BEREDA

FIGUR
LAGER



DEN
SPELAREN
HAR EN
FRI ROLL




STEK
ELLER EN
SJÖMIL
PER TIMME

Då kom Jesus och stod mitt
ibland dem och sade till dem:
Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
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Skicka din rätta lösning per post eller mail till någon av församlingarna senast den 30/4 så lottar vi ut tre receptsamlingar från Östervåla församling samt något från vår fair trade-försäljning. Grattis
Martha Larsson, Harbo, Eva Pettersson, Morgongåva, och Kerstin
Dimander, Tärnsjö, som vann förra numrets korsordstävling.
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ADRESS:
POSTADRESS:

KROPPSDEL

korsordskonstruktör: lars-göran ståhl
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