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Höstterminen 2018
ta del av kyrkans breda utbud

Leffe Lindh tror på Heby
reportage med "älgmannen"

Dessutom:
rapporter från sommarens evenemang
biskopsvalet – allt du behöver veta
utförda renoveringsarbeten

En torr, het sommar ...
I skrivande stund är det otroligt hett. Sverige jagas av skogsbränder, foderbrist och nödslakt. En torka vars like inte ens de gamla upplevt råder.
I vägkyrkan finns svalka och saft; utanför slår värmen som en vägg.
På nyheterna har vi hört om torka i länder långt
bort. Det här är ett intet i jämförelse, men efter
den här sommaren kanske vi kan förstå maktlösheten när skörden uteblir, brunnar torkar och djur
måste slaktas. Förstå förtvivlan över att behöva
lämna hem och gård. Och ana smärtan i att inte
kunna ge mat åt sina barn, eller skydda dem från
sol och sjukdomar, se dem tyna bort och dö…
– Men så dramatiskt du skriver, säger kollegan
som kikar över min axel.
Jo, lite. För hos oss funkar kommunalt vatten
och svälten flåsar oss inte i nacken efter en torr
sommar.
När du läser detta är det september. Kanske har
det regnat hela augusti, kanske inte. En ny termin
möter oss i kyrkan, och i november är det som vanligt Globala veckan – en vecka då vi får påminna
oss om att vi är en kyrka över hela världen, i vilken
Svenska Kyrkan är en liten del. En kyrka med olika
språk, hudfärg och ansikten, med olika namn och
fromhetsinriktningar, men en kyrka och en mänsklighet på en jord. Med en och samma Herre.
Kyrkan finns i rikare länder likaväl som i fattigare, i länder med återkommande naturkatastrofer
och i länder som oftast är förskonade från sådana, i

länder med krig och i länder med fred, i länder med
demokrati och i länder med förtryck och terror.
Men samma kyrka, samma längtan, samma
ansvar för jorden, miljön och varandra. Vi är en
kropp. Lider en del av kroppen känns det av i hela.
Under Globala veckan får det bli tydligt. Kanske kan vi i rika, förskonade Sverige bättre förstå
våra systrar och bröder i drabbade länder och deras behov av en trygg tillflyktsort och av vatten
efter denna sommar av torka.
Ett val är på gång. Vi ska rösta om vilka som
ska leda vårt land. Vi behöver ta ställning till om vi
är en del av en mänsklighet på en jord. Är vi landet
Sverige som en del av något större, eller bara Sverige för svenskar? Som det låter nu, mellan skogsbrandsapporterna på radion, är det vad det här
valet kommer att handla om.
Förhoppningsvis kan den här
torra och heta sommaren låta
oss förstå hur mycket vi behöver andras hjälp, och ana hur
mycket andra behöver vår. Med
Guds hjälp.
Cecilia Jansdotter
kyrkoherde i Östervåla-Harbo

NORA, TÄRNSJÖ

VITTINGE

ÖSTERVÅLA-HARBO

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

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

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 snart tio 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).

06

Innehåll
LEDARE OCH PRESENTATION
KONTAKTUPPGIFTER		
KÅSERIET: GLÄDJEN BAKOM SORGEN
NORA: BLANDAT
VITTINGE: BLANDAT

16

TESTA DIG SJÄLV: KRISTENDOM
ÖSTERVÅLA: BLANDAT		
RAPPORTER FRÅN FEST I HEBY-VECKAN
BISKOPSVAL 2018
NORA: BLANDAT & KALENDER		
VITTINGE: BLANDAT & KALENDER
ÖSTERVÅLA: BLANDAT & KALENDER

15

REPORTAGE: MINNEN FRÅN ETT BRANDTORN
KORSORD		

02
04
05
06-07
08-10
11
12-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28

FÖR EXTRA TYDLIGHET
Vi har färgkodat vissa sidor enligt nedan. Det ska dock alltid framgå
vilken församling det gäller även utan hjälp av färgerna.
Blå = Nora församling, Tärnsjö
Lila = Vittinge församling
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: Jill Wellington/Pixabay
tryck: Elanders upplaga: 5 000 distribution: PostNord
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Kontaktuppgifter
foto:

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
värdinna/kök: 0292-500 04 eller 070-609 56 93
vaktmästeri: 0292-502 83
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: Johannes Risberg 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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Vill du också bidra med ett kåseri? Hör av dig till din församling!

tankar från en

kåseriet

församlingsbo

Glädjen bakom sorgen
det har hänt mycket det senaste halvåret, såväl i mitt liv som i omvärlden. En fras som jag
ofta upprepar för mig själv är: bakom sorgen
finns glädjen.
Så är det faktiskt. För man kan inte sörja
något som inte har varit till glädje. Jag känner
stor glädje över de många år jag fick tillsammans med min man, som gick bort i februari,
och över mycket annat som händer. Jag har till
exempel blivit farmorsmor – eller urmor, som
en måg döpte mig till.
På nära håll har det varit många och trevliga arrangemang vid Vittinge kyrka. Där har
varit guidning och andakt varje dag under Fest i
Heby-veckan, utöver alla andra aktiviteter. Det
kan ni läsa mer om på sidorna 16-17.
Jag besökte flera av dem. Särskilt kommer jag
ihåg dansbandsgudstjänsten med efterföljande
dans. Det blev verkligen inte spel för tomt dansgolv, trots att golvet var lite svajigt. En speciell
glädje var det att se hur även de som av olika
anledningar inte kunde svänga runt i dansens
virvlar hängde med i rytmerna från Zenex med-

ryckande musik. Jag gav mig av innan kvällen
var slut, men det var härligt att cykla hemåt till
danbandstoner.
Dans vid kyrkan fanns det skilda åsikter
om. Jag kan inte se något syndigt i dansen i sig.
Dansbandsgudstjänsten och alla andra evenemang som kyrkan anordnar bidrar till allas vår
trivsel. Som vanligt blev det bra väder under
årets Fest i Heby-vecka, vilket gjorde sitt till för
den goda stämningen.
På tal om väder finns just nu bara ett ord:
torrt. Bruna gräsmattor och beten, och bönder
som kämpar med att få ihop foder till sina djur.
Vi saknar regn och kämpar med en ovanlig värme. Att här i Sverige tvingas ta siesta i veckor
trodde jag aldrig skulle bli aktuellt. Men så har
det blivit.
Värre ändå är de skogsbränder som härjar.
De drabbade har nog svårt att känna glädje och
tacksamhet nu, men jag hoppas verkligen att de
tids nog ska kunna göra det. Känner man sorg
har man haft något som varit till glädje.
Birgitta Johansson, Vittinge

foton i sociala
medier
Har du tagit foton
med människor
på i samband med
Svenska kyrkans
aktiviteter? Alla som
finns med på en bild
eller film måste ge
sitt tillstånd innan
den sprids på sociala medier.
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Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

foto: åke paulsson/västerås stift

Plötsligt händer det …
En lång väg och väntan fick till sist ett slut.
Den 10 juni välkomnades undertecknad som
diakon i Svenska kyrkan.

nybakade diakoner. Fr.v: Eva Axelsson, Sala, biskop Mikael Mogren
och Jessica Olovsson, Hallstahammar.

afternoon tea
Lördag 10/11 kl 15.00
i församlingshemmet
Vi dricker afternoon tea
och underhålls av gruppen 4G – Fyra gitarrer.

Högtiden hölls i Västerås domkyrka. Därefter fortsatte festligheterna i Norrby kyrkas församlingshem Klockargården i
Sala. Det hela avrundades med gudstjänst i kyrkan.
Jag är hedrad av Nora och Vittinge församlingars uppvaktning och riktar ett stort tack till alla jag lärt känna och samarbetat med under åren i Nora. Genom Kyrkans Begravningsbyrå
fick jag även förmånen att bli bekant med Vittinge församling.
Jag tjänstgör nu i Sala pastorat på heltid men kommer
gärna och hälsar på i grannstiftet!
Eva Axelsson, tidigare värdinna/husmor och medarbetare i
Kyrkans Begravningsbyrå i Nora församling

tio snabba med kanslisten
Är alltid här, har alltid tid och svar på frågor
– Åsa Sahlberg, kanslist i Nora församling. Ett
kontor utan Åsa är som kyrkkaffe utan kaffe!
Rock eller klassiskt? Rock
Böcker eller film? Böcker
Kaffe eller te? Te!!
Hembakat eller köpt: Hembakat
Blodig biff eller vegetariskt? Vegetariskt
Stranden eller fisken i vattnet? Stranden
Vintage eller nytt och fräscht? Vintage
Resor eller hemmagris? Svårt, gillar både och …
Morgonpromenad eller kvällsjogging? Morgonpromenad
Comic Sans eller Foundry Sterling?* Foundry Sterling

Precis vad vi gissade – Noras kanslist är en promenerande och
bakande lantis som gärna dricker te med en bok i handen!
* Foundry Sterling är Svenska kyrkans eget typsnitt som den här texten och mycket annat
i församlingsbladet är skrivet med. Comic Sans är ett typsnitt som inte är bra för något.

bakluckeloppis & café arken
Lördag 8 september 10.00–13.00 vid Noras Ark

Sälj saker du inte behöver. Boka plats på 0292-500 09 eller per epost till:
nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se. Kostnad: 20 kr. I Café Arken kan fika köpas
för 20 kr. Vi säljer även rättvisemärkta varor från Fair trade-hörnan.
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Nora församling, Tärnsjö

Klockartäppan och Österbo fäbodar
Nora församling har erhållit projektstöd ur landsbygdsprogrammet för
främjade av besöksnäring. Projektet omfattar nybyggnation, skyltning
och viss renovering av Klockartäppan och Österbo fäbodar. Länsstyrelsens beslut grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1303/2013.
KLOCKARTÄPPAN HAR RENOVERATS
Klockartäppan är den lilla stugan som ligger så
fint vid Fingals väg bredvid församlingshemmet.
Här bodde klockaren förr i tiden. Stugan innehåller ett rum och kök samt en liten förstukvist.
Under våren och sommaren har Klockartäppan
renoverats, delvis med hjälp av EU-bidraget. Stugan har elanslutits och fått en fin uppfräschning.
Den är tänkt att främst användas av turister som
vandrar och cyklar på Kyrkstigen och i närområdet. Den kan även hyras veckovis.

fäbodarna i sommar fått sällskap av en grillkåta och en spång att vandra på till Hundsjön som
ligger intill. Dessutom har skyltningen förbättrats
för både Kyrkstigen och Österbo fäbodar.
Under hösten kommer även lekredskap att sättas upp och den röda stugan kommer att elanslutas. Du är välkommen på ett besök!

GRILLKÅTA OCH SPÅNG I ÖSTERBO
Vid Österbo fäbodar som ligger längs Kyrkstigen
brukar Nora församling fira gudstjänst och ordna
musikkvällar sommartid. Det finns två stugor här
– en som alltid är öppen för vandrare att övernatta i (grå stugan) och en som kan hyras via församlingsexpeditionen (röda stugan, se bilden).
Genom EU-bidrag och visst ideellt arbete har

Under sommaren har det byggts en grillkåta vid Österbo fäbodar, vilket möjliggjorts av ett EU-bidrag.
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7

Vittinge församling

Förändringar i Vittinge inför höstterminen
I höst hälsar vi en ny assistent i församlingsarbetet välkommen då Kicki
Wappsell har valt att gå tillbaka till sin tjänst som vaktmästare och husmor.
Vid gudstjänsten den 2 september sker mottagande av Johannes Risberg
samt vaktmästare Michael Lindgren som började i våras.
hej!
jag heter johannes risber
g och ska börja jobba som ass
istent i församlingsarbetet med barn- och ungdom
sverksamheten i Vittinge försam
ling. Jag har under de senaste 10 åren jobbat
på Musik i Uppland och senast
e året även som musiklärare på Morgongåva sko
la. Jag tycker om att musicera,
umgås med vänner
och spelar gärna spel och idro
ttar.
Jag hoppas kunna bidra me
d trevliga stunder och inspirat
ion när vi träffas.
Spana gärna in det fina veckop
rogrammet för barn och ung
dom och tveka inte
att höra av dig till mig om du
undrar något!
johannes.risberg@svenskakyrka
n.se, 0224-620 47 Varmt välk
omna!
Johannes

konfirmation 2018
Nu är det dags för dig som är född 2004 att anmäla dig till
konfirmationsläsningen. Under konfirmationsåret träffas vi
regelbundet och pratar om tro och livets stora frågor samt
gör aktiviteter tillsammans.
Anmäl dig efter gudstjänsten den 2/9 kl 11 i Kyrkans allrum
eller per mail eller telefon (kontaktuppgifter på s 4).
Konfirmationsläsningen sker under hösten och våren och
avslutas med en konfirmationsgudstjänst.
Är du nyfiken eller har frågor och funderingar? Kontakta
Johannes Risberg, assistent i församlingsarbetet, 0224-620 47
eller Marcus Åstrand, kyrkoherde 0224-620 25.

kyrkans allrum vallokal vid riksdagsvalet
Vår samlingslokal Kyrkans allrum på Ramsjövägen 10 i Morgongåva, som ägs av Heby kommun, upplåts
i höst som röstmottagningsställe både för förtidsröstning och på valdagen.
Öppet på valdagen 9 september 2018 kl 8–20. För övriga tider se: hebykommun.se.
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Vittinges klockstapel har fått en omgång

Klockstapeln vid Vittinge kyrka byggdes år
1739–1742 av klockaren i Skokloster, Johan
Stenius. I stapeln, som
är byggd av stockar
från Långmyra skog,
finns lillklockan och
storklockan. Den större klockan är gjuten
1758 av Isaac Rockman och den mindre göts redan 1643 av Andreas
Hansson Hök.
Klockstapeln har en fasad av spåntäckning med

tre lager spräckta och tjärade kyrkspån. Kyrkspånen och panelen byttes ut 1993 och har tjärats regelbundet sedan dess.

kyrkklockornas egna språk
Varje vardag inleds och avslutas med klockringning, klockan sex respektive arton. På lördagen
rings det till helgsmål vid solens nedgång, dock
senast arton. På söndagen inleds klockringningen
två timmar före gudstjänst med en så kallad förstgång. En timme före gudstjänst rings andgången
för att sedan avslutas med sammanringning vid
gudstjänsten.
			

ur häftet "vittinge kyrka"
av inger söderberg

konsertkarusellen 2018
Rickard Söderberg, Kerstin Avemo och Johan Reis
Två firade och internationellt efterfrågade sångare och en uppskattad pianist bjuder på ett program med opera- och musikalmusik.
En konsertafton med energi och kärlek till de båda konstformerna!
dag och tid:
plats:		
biljettinfo:

foto: christian andersson

foto: linnea dunér

Efter en gemensam upphandling för Upplands västra kontrakt har ett
flertal klockstaplar runt om i kontraktet tjärstrukits under sommaren,
däribland Vittinges.

Onsdag 21 november 19.00
arr:
Heby kommun, Vittinge församling och
Vittinge kyrka				Vittinge hembygdsförening i samarbete
Meddelas senare 			med Musik i Uppland

allhelgona
Minnesgudstjänst
lör 3/11 18.00
Vittinge kyrka
Café
fre 2/11 12-18
lör 3/11 10-17.30
Församlingshemmet

utflykt till parken zoo!
I maj gjorde ett 30-tal barn och föräldrar från
barnkören och föräldracafét sin årliga sommarutflykt. Denna gång till Parken Zoo i Eskilstuna!
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Vittinge församling

Hos Leffe bor du i Himmelriket

foto: emma johansson

Under biskopsvisitationen i våras besökte ett antal förtroendevalda och
anställda i Vittinge församling Gårdsjö älgpark, norr om Morgongåva,
som drivs av Leif "Leffe" Lindh och
hans sambo Ilona Carlengård. Över
en lunch bestående av älgköttbullar
fick vi ta del av historier och tankar
bakom deras verksamheter.
Älgparken har sedan starten 2007
besökts av människor från 173 länder
och tar emot ca 10–15 000 besökare per år. I restaurangen där vi sitter
hänger inramade foton på en gedigen
skara kändisar uppradade på väggen.
Det är Lill-Babs, Loa Falkman, AnKyrkoherden i Vittinge Marcus Åstrand, Leif "Leffe" Lindh och biskop
ders Wall och Nicklas Lidström, för
Ragnar Persenius. I bakgrunden skymtas väggen med hedershornen.
att nämna några ...
Alla har blivit tilldelade det så
kallade Hedershornet, ett årligt pris som går till någon
till förskolan som nu är fullbelagd med 46 barn. Utansom gjort något hedervärt och bra för bygden, för anför står en konstgjord älg och i folkmun går förskolan
dra människor eller för världen. De tidigare pristagarna
under namnet "Älgdagiset".
deltar sedan i nomineringen av nästa års kandidater.
"Konceptet liknar I Ur och Skur-förskolorna", beFast det är förstås Leffe som har utslagsrösten till sist.
rättar Leffe.
På gården finns även tomtemuseum, en souvernirbuNyligen förvärvades en fastighet i Heby där förskotik och konferensrum. En gammal vedbod och ett hönsleverksamhet bedrivs sedan länge.
hus fick ge plats åt dessa, berättar Leffe.
Leffe, som tidigare varit fritidschef i kommunen, anParet driver även fastighetsbolaget Himmelriket i
ser att vi bor i en fantastisk kommun med ljusa framHeby AB.
tidsutsikter. Mycket har vi att tacka tidigare kommun"Vi började genom att låna en massa pengar och
chef Peter Lundh för, menar Leffe.
köpa fastigheter som ingen annan ville ha", säger Leffe.
"Han var drivande och det är viktigt. Man måste
Genom att rusta upp i stället för att bygga nytt kan
hänga på låset och ha rätt timing", understryker Leffe.
hyrorna bli lägre och ge fler möjlighet till eget boende.
På frågan om vad som driver honom själv svarar
"Vi har skapat 50 nya hyreslägenheter i kommunen,
Leffe:
bara i vårt lilla bolag", säger han. "Kommunen bor"Det är inte pengarna, utan tillfredsställelsen jag
de tacka de entreprenörer
känner när en besökare lämnar parken med en bra
som skapar nya boenden
känsla och är lycklig över sin upplevelse."
och därmed får hit nya
Det är tydligt att han menar vad han säger och att
skattebetalare."
det är viktigt för honom att sprida trivsel runt omkring
Förutom lägenheter är
sig.
paret även hyresvärdar till
Leffe vill gärna samverka med Vittinge församling i
två fristående förskolor,
framtiden, och vem vet, till hösten kanske vi får prova
en i Morgongåva och en i
på något nytt i form av "älgsmålsbön" eller friluftsHeby. Efter ett erbjudande
gudstjänst i älghägnet?
om att köpa en "överbli"Förresten är du välkommen att bo i Himmelriket
ven" lokal i centrala Mordu också, nu när du blir pensionär. Det skulle väl passa
Leffe Lindh tillsammans
gongåva startades förskodig?" utbrister Leffe med ett brett leende till biskopen
med kontraktsprost
lan Lek & Lär. Lokalerna
som går i pension i slutet av året.
Fredrik Fagerberg.
renoverades och hyrdes ut
Emma Johansson
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foto: emma johansson

Leffe Lindh är en sann entreprenör som drivs av att göra människor lyckliga. Tillsammans med sin sambo Ilona driver han älgpark och fastighetsbolag
med lägenheter i både Morgongåva och andra orter i Heby kommun.

källa: www.religionsfroknarna.se

TESTA DINA KUNSK APER OM KRISTENDOM
OCH KYRKLIGA TRADITIONER
FRÅGA 1.
VILKET ÅR FÖDDES JESUS?

FRÅGA 7.
VAR FINNS DEN ANGLIKANSKA KYRKAN?

A År 4-7 f.Kr
B År 0
C År 4-7 e.Kr

A I England
B I Tyskland

FRÅGA 2.
VAR FÖDDES JESUS?

FRÅGA 8.
VAD/VILKA AVSES I
TREENIGHETEN?

C I Frankrike

A I Nasaret
B I Betlehem
C I Jerusalem

FRÅGA 3.
VAD HETTE LÄRJUNGEN SOM FÖRRÅDDE
JESUS?
A Saulus
B Judas
C Johannes

A Jungfru Maria, Josef 		
och Jesusbarnet
B Fadern, Ärkeängeln och
den helige Ande
C Fadern, sonen och den
helige Ande

FRÅGA 9 HUR MÅNGA
BÖCKER INNEHÅLLER
BIBELN?

FRÅGA 4.
VILKEN HÖGTID FIRAR VI FÖR ATT MINNAS JESU DÖD OCH UPPSTÅNDELSE?
A Jul
B Pingst
C Påsk

A 55
B 66
C 77

FRÅGA 10.
VILKA ÄR DE FYRA
EVANGELISTERNA?

FRÅGA 5.
ÅR 1050 DELAS KYRKAN I TVÅ DELAR,
VILKA?
A Den romersk-katolska och den
protestantiska
B Den romersk-katolska och den
rysk-ortodoxa
C Den romersk-katolska och den
grekisk-ortodoxa

A Matteus, Markus, Lukas
& Johannes
B Matteus, Markus, Judas
& Johannes
C Matteus, Markus, Isak &
Abraham

FRÅGA 6.
NÄR SPIKADE MARTIN LUTHER UPP SINA
95 TESER PÅ PORTEN I WITTENBERG?

RÄTT SVAR: 1A,2B,3B,4C,5C,6B,7A,8C,9B,10A

A 1507
B 1517
C 1527
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Östervåla-Harbo pastorat

Samtal och svalka i vägkyrkan
I vägkyrkan har vi träffat många spännande människor och fått höra
många roliga historier från förr.
I Östervåla har Kvarnängen kommit och hälsat på, vilket vi tycker är jättebra eftersom det
blir lite variation i vardagen för de äldre.
Vi har hållit andakt varje dag. Det har varit
intressant eftersom det var främmande för oss.

Det har varit en ära att få förgylla någons dag
bara genom att sitta ner, lyssna och låta personen synas. Kyrkan har varit en räddning för
många i värmen då det alltid är svalt där.
Elin Hagström och Sofia Wiklander

torsdagsträffar hösten 2018
Torsdagar kl 12-14 i Östervåla församlingshem
Gemenskap – lätt lunch – underhållning
6 september
Gemensam utflykt med "träff Ljuspunkten" till Aspnäs. Equmenia
kyrkan ansvarar. Samling för avfärd vid Equmeniakyrkan kl 11.30.

27 september
Sommaren i Östervåla – vintern i Västindien. Agneta Nanton berättar
om hantverk m m i Västindien.

25 oktober
När berättelserna får liv. Anna Bäcklund ger oss bilder från sitt arbete
på Uppsala stift.

15 november
Bishop Hill i ord och toner. Johan Johansson sjunger egna visor.

6 december
Advent-/jultema med bl a blomlotteri.

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

volontäruppdrag
Det finns flera olika uppgifter inom pastoratet
som söker engagerade
människor, som är villiga
att ge av sin tid och av
sina gåvor.
Några exempel är: att
göra hembesök i människors hem eller på
äldreboende, vara med
i en besöksgrupp på
Tallgården, delta i HÖK:s
söndagskafé.
Tror du att det kan vara
något för dig? Hör av dig
till diakon Annika på tel
0292-223 62.

Rapport från kyrka och kyrkogård
Vad händer i kyrkan på sommaren? Utöver det uppenbara, som gudstjänster och
vägkyrka, är det en hel del! Det blir mycket vattning, blom- och trädvård, informationsspridning, storstädning av lokaler,
samtal av olika slag och budgetarbete.
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Om du funderar över vad vi håller på
med vid församlingshemmet i Våla nu när
äntligen grävmaskinen är borta, kan vi
meddela att plintar är på plats och under
sommaren ska en stor, fin, tillgänglighetsanpassad altan byggas. Håll ut, det blir bra!
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Östervåla-Harbo pastorat

bön och medveten närvaro

seniorsamtal

Tisdagar kl 19–20.30
i församlingshemmet i Östervåla

Varannan tisdag kl 10–12
fr o m 18 september i
Birgittagården, Harbo.

Det handlar om ett möte mellan den kristna trons tradition och de metoder för stresshantering som samlas
under namnet mindfulness. Vi utforskar hur medveten
närvaro kan hjälpa oss hantera stress och oro, och hur
den påverkar tro och gudsrelation.
Du behöver inte skaffa boken – vi utgår från ett stycke
som vi läser tillsammans under träffen.
Samtalsledare är diakon Annika Spalde.
Datum: 25 september, 2 oktober, 9 oktober, 16 oktober,
20 november och 27 november

En samtalscirkel om att
bli äldre, för ensamstående kvinnor. Vi träffas
under sju tisdagar i höst
för samtal utifrån Bildas
material Seniorsamtal.
Samtalsledare är diakon
Annika Spalde.
För anmälan eller frågor kontakta Annika,
tel 0292/223 62, eller
Gunn-Mari Björkman, tel
0292/310 22.

foto: gustaf hellsing /ikon

Under sex tisdagkvällar i höst inbjuds du till samtal och
övningar utifrån boken Bön och medveten närvaro av
Tim Stead (Verbum förlag, 2017).

bibelsamtal
30 september och 21 oktober efter gudstjänsten kl 11
11 november och 16 december efter gudstjänsten kl 18
En gång i månaden vill vi träffas efter gudstjänsten för
att tillsammans läsa ett bibelstycke och fundera över
dess mening: Vad var viktigt för författaren? Hur talar
det till oss i dag? Kyrkoherde Cecilia och diakon Annika
turas om att leda samtalen.

bli klimathjälte – rädda matsvinn
Östervåla-Harbo pastorat och Solrosen planerar att starta ett projekt tillsammans med de
lokala livsmedelsbutikerna: att ta till vara helt okej mat som annars skulle kastas på grund av
kort datum eller skada på förpackningen.
Är du intresserad av att vara med? Att bli medlem i projektet innebär att man, för en mindre
summa, får hämta en varukasse i veckan, produkter som annars skulle ha slängts. Det kan
förutom mat handla om förbrukningsvaror och hygienprodukter.
Än så länge är projektet på teststadiet, men vi tar gärna emot intresseanmälningar. Har du
frågor eller vill anmäla dig, kontakta Margareta Palmquist, tel 076-39 89 573, eller Ulla Ragnarsson, tel 070-289 50 30.
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Östervåla-Harbo pastorat

Årets konfirmander i hamn
Efter ett fint och roligt konfaläger en vecka på
Aspnäsgården var det konfirmation på midsommardagen – en hejdundrande gudstjänst

med skratt, tårar och konfettibomber.
Tack alla konfirmander, Q-ledare och personal för en härlig tid!

Övre raden från vänster:
Robin Olsson, Cecilia Jansdotter, Tea Löfgren, Marina
Jonsson, Elisabeth Karlsson, Emma Vakava, Nelly
Wallén, Paula Lundberg, John
Berglund
Nedre raden från vänster:
Johanna Palm, Lovisa Håkansson, Sandra Hagström,
Emma Martinsson, Linn
Edlund, Vilja Lindholm

afternoon tea för den goda saken
Lördag 27 oktober kl 15 i Östervåla församlingshem
Välkommen på afternoon tea med buffé, lotterier och underhållning av sånggruppen Lingonben. Entré: 100 kr. Entrébiljetten är även en lott! Evenemanget
utgör startskottet för julkampanjen och behållningen går oavkortat till denna.

"tid att sörja, tid att le …"
Lördag 8 september kl 10-16 på Aspnäs
Sorgeträff för dig som förlorat någon och är mitt i livet
Församlingarna i Heby kommun erbjuder sedan tidigare en gemensam sorgegrupp för den
som mist sin livskamrat på äldre dagar. Många förlorar en älskad människa tidigare i livet. Det
kan vara ett barn, ett syskon, en livskamrat ...
Man kan känna att man är för ung för den ordinarie sorgegruppen eller att ens sorg inte passar in där. För er erbjuder vi en dag på den vackra Aspnäsgården. Vi delar sorg och erfarenheter, vi vilar och skrattar och försöker stötta varandra att leva vidare i en ny situation.
Anmäl dig senast 1/9 till ostervala-harbo.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0292-223 60. Berätta om du har särskilda kostönskemål, då vi äter lunch och fikar tillsammans. Varmt välkomna!
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Medeltidsdagen på Aspnäs
Medeltidsdagen på Aspnäsgården blev en succé med 450 besökare i
strålande sol. Parkeringen fylldes snabbt och stundtals var det rent av
kö sista biten fram till gården.
Fru Maijas värdshus "Then trånande hönan"
gjorde stora affärer med sin goda mat, medeltidsgruppen Själ spelade och berättade och Norabella
Teatersällskap gick omkring bland besökarna – av
vilka en hel del kom i tidstypiska dräkter. Riddare
och väpnare från Celeres Nordica hade en bejublad uppvisning samtidigt som korna råmade högt
i hagen intill.
Barn pysslade med våra assistenter, många lyssnade på Alvar Gahm som berättade om Aspnäs och
när kyrkoherde Cecilia visade de medeltida valven

och berättade en mysryslig legend om gården.
Q-gruppen sålde kaffe/saft och kaka för en billig peng till förmån för Rädda Barnens hjälparbete
i Syrien. De fick ihop 3 100 kronor.
Dagen avslutades med medeltida vesper tillsammans med gruppen Själ. Vi svingade rökelsekar och Christian Josefsson sjöng på latin.
Vi som jobbat med denna dag ser fram emot att
göra om det här nästa sommar, men då behöver
vi nog ha parkeringsvakter som hjälper till vid inoch utfarter …

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 3 2018
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Fest i Heby-veckan i Vittinge

foto: linnea dunér

foto: emma johansson

Vittinges festvecka innehöll både gamla godingar och spännande nyheter.
Vi vill tacka er alla som besökte oss under våra gudstjänster, andakter och
övriga evenemang. Det är för er församlingsbor vi arbetar och det betyder
så mycket att ni uppskattar det vi gör!

En av deltagarna i djurgudstjänsten:
Mellis, en bichon frisé.

foto: emma johansson

foto: emma johansson

Kyrkloppets segrare i dam- respektive herrklass: 10 km: Jenny Andersson
Fassouliotis & Patrik Björkskog. 6 km: Ingemar Ångman & Sofie Lamberg. Barnloppet: Svea & Svante Torrsander. Årets lopp lockade rekordmånga deltagare: ca 100 personer!

Årets nyhet med dansbandsgudstjänst lockade ett
hundratal besökare. Musiken var medryckande och
stämningen trevlig. Till nästa gång behöver vi dock fixa
ett lite stadigare dansgolv ...

foto: emma johansson

foto: emma johansson

foto: emelie bergek

50-talsaftonen var i vanlig ordning välbesökt med
många fina bilar och vackra klänningar. Mest av allt
uppskattades nog det billiga fikabrödet i cafét.

Trollerishow och ponnyridning var
uppskattade inslag under barndagen.
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stort tack till alla
sponsorer som skänkt
priser och alla er som
ställt upp, bakat och
hjälpt till under veckan!

Deltagare från Ramsjö Runners, som även var medarrangörer av årets Kyrklopp.
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Festveckan i Nora församling
Det blev en härlig Fest i Heby-vecka i Nora med musik, lek och gemenskap,
precis som det ska vara. Även Mötesplats Tärnsjö/Språkcaféet och Saron,
som huserar i våra lokaler, hade aktiviteter under veckan och vi i församlingen är så glada att lokaler fylls och dörrar öppnas. Tack alla besökare!

Det är maffigt att lyssna till Dalapolisens spelmän. De fick inleda
festveckan i Nora församling.

Café Arken hade öppet – caféet i Noras Ark mitt i byn med en barnvänlig touch – men alla är alltid välkomna!

Östadagen anordnades tillsammans
med Heby kommun – Fritidsgården
i Tärnsjö, Fun Camp, Gröna KunskapsHuset, GreenSquid FoodTruck
samt Älvåsa och Missionskyrkan. En
heldag med drygt 40 ungdomar!

Blås, Bälg & Tagel spelade och sjöng
vid Österbo fäbodar. Fäbodstintor
i folkdräkt bjöd på kalvost. Några
stannade kvar och sov i fäbodstugan efter abborrfiske, månskenspromenad, stugmys och myggjakt.

Veckan avslutades enligt traditionen med kyrkstigsvandring
med efterföljande gudstjänst och
lunch.

Festveckan i Östervåla-Harbo

Under veckan hade vi i Östervåla-Harbo flera musikevenemang. Bland annat uppträdde Sing-O-Alla och matlagningsgruppen tillika kören Gubbröra i Aspnäs gårdskyrka. När Gubbröra uppträdde var kyrkan fullsatt, vi var till och med
några som fick sitta utanför kyrkan... Gubbarna bjöd på en blandad kompott av olika musikstilar. Allt från rock till
visor och gamla schlagers.

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 3 2018
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källa: www.svenskakyrkan.se

Biskopsval 2018
vem vill du se som ny biskop i uppsala stift?
Stiftsstyrelsen i Uppsala stift har beslutat att du som är medlem i Svenska kyrkan och bor i
Uppsala stift har möjlighet att föreslå en person som du skulle vilja se som biskop i Uppsala
stift.

foto: emma johansson

Under 2018 genomförs biskopsval i Uppsala stift. Biskop Ragnar Persenius
går i pension 2019 och en efterträdare ska utses.

Biskopsvalet inleds med ett nomineringsval i Gävle den 13 september 2018 för att få fram
biskopskandidater. Nomineringsvalet är offentligt och inleds med en möjlighet för de röstberättigade att plädera för de personer som man önskar ska bli kandidater.

Föreslagna namn publiceras från den 1 juni 2018 och finns synliga fram till nomineringsvalet.
Publiceringen kan dröja ett tag efter det att ditt förslag inkommit till Uppsala stift. Om personen du föreslår inte uppfyller de formella kraven för att bli vald till biskop publiceras inte
namnet.
Du som föreslår ska vara medlem i Svenska kyrkan och bo i Uppsala stift. Du ska ha tillfrågat
den du föreslår och denne ska ha accepterat att ställa sig till förfogande som biskopskandidat
om det blir aktuellt. Vi vill också att du säkerställer att du eller någon annan röstberättigad
pläderar för den föreslagna på pläderingsmötet den 13/9 (före nomineringsvalet).
Du lämnar ditt förslag på www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/forslagslada-biskopsval. Kom
ihåg att lämna ditt förslag i god tid innan nomineringsvalet den 13 september.

foto: magnus aronson /ikon

De som har rösträtt i biskopsvalet är präster, diakoner samt elektorer utsedda av församlingarna i Uppsala stift.

inkomna förslag per 2018-08-01
Jonas Lindberg, enhetschef, Uppsala domkyrkoförsamling
Kenneth Nordgren, kyrkoherde, Umeå pastorat
Larry Wickman, kyrkoherde, Ockelbo församling
Fredrik Fagerberg, kyrkoherde, Bälingebygdens församling
Sven Hillert, församlingsherde, Gävle pastorat
Matts Sandström, kyrkoherde, Mora församling
Karin Sarja, kyrkoherde, Gävle pastorat
Lars Åstrand, domkyrkokaplan och församlingsherde, Uppsala domkyrkoförsamling
Kristin Windolf Granberg, domkyrkokomminister, Uppsala domkyrkoförsamling
Karin Johannesson, universitetslektor, Uppsala universitet

elektorer i nora, vittinge och östervåla-harbo
Kyrkofullmäktige för respektive församling eller pastorat har utsett elektorer och ersättare (det är alltså de som tillsammans med kyrkoherden har rösträtt):
nora:

Maria Stigsdotter och Inga Nordgren

vittinge:

Gudrun Wängelin Lernskog och Birgitta Johansson

östervåla-harbo: Birgitta Karlsson, Eleonore Sikström och Rosita Gustafsson
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foto: magnus aronson /ikon

Namnen presenteras i den ordning förslagen inkommit.

foto: magnus aronson /ikon

vad gör en biskop?
I Svenska kyrkans finns 13 stift och biskopen är den högsta kyrkliga ledaren i stiftet.
Till de viktigaste uppgifterna hör att:
•

Leda och inspirera kyrkan i stiftet och se till att kyrkans lära och ordning följs

•

Vara ordförande i domkapitel och stiftsstyrelse

•

Anta stiftets präst- och diakonkandidater samt viga dem till tjänst i Svenska kyrkan

•

Visitera stiftets församlingar. Biskopen besöker då församlingarna för att inspirera
samt ibland möta olika medarbetare enskilt i rådgivande samtal.

•

Hålla regelbunden kontakt med präster och diakoner, både tjänstgörande och
blivande. Här fungerar kontraktsprostarna som biskopens "förlängda arm" i de kontrakt som stiftet är uppdelat i.

En biskop har också uppdrag i hela Svenska kyrkan utöver sitt egna stift, där bland annat
överläggningar med de andra biskoparna ingår.

vem kan rösta?
De som röstar i biskopsvalet är anställda präster och diakoner i stiftets församlingar och
pastorat samt de präster och diakoner som har tjänst på stiftskansliet. Dessutom utses
lika många elektorer av de lokala kyrkofullmäktige. Även ordinarie ledamöter i stiftsstyrelse och domkapitel får rösta. Totalt rör det sig om cirka 700 personer.

vem kan bli biskop?
I princip kan vem som helst som är behörig att bli präst väljas till biskop. Om den som
valts inte är prästvigd sker en prästvigning före biskopsvigningen. Formell behörighetsprövning görs av ansvarsnämnden för biskopar.

hur går valet till?
Biskopsvalet inleds med en nomineringsval där kandidaterna utses. Alla som får minst
fem procent av rösterna – dock minst fem personer – går efter en behörighetsprövning vidare till biskopsvalet. Om någon kandidat får mer än 50 procent av rösterna i
biskopsvalet är det avgjort, annars blir det en andra omgång med de två som fick flest
röster i första omgången. Inför biskopsvalet genomförs en offentlig hearing med alla
biskopskandidater.

vad är elektorer?
Elektorer kallas de röstberättigade som inte är präster eller diakoner eller ordinarie
ledamöter i stiftsstyrelse eller domkapitel. Församlingar och pastorat väljer själva
sina elektorer. Lokala kyrkofullmäktige har ansvararet för val av elektorer. Det totala
antalet elektorer ska vara lika många som det totala antalet röstberättigade präster
och diakoner.

får präster och diakoner väljas till elektorer?
Ja om prästen eller diakonen inte har rösträtt enligt 8 kap 13 § p 1 eller 2 kyrkoordningen
dvs är ledamot i domkapitlet eller stiftsstyrelsen eller är anställd tillsvidare eller minst sex
månader som präst eller diakon i stiftet eller i någon av dess församlingar eller pastorat.

vem har ansvar för biskopsvalet?
Stiftsstyrelsen i Uppsala stift har det övergripande ansvaret för biskopsvalet. Planering
och genomförande görs av en arbetsgrupp på stiftskansliet. Projektledare är stiftsjurist
Lisa Sjöstrand.

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 3 2018

19

Vittinge
församling
Nora
församling,
Tärnsjö

terminsstarter
Dags för höststart för Noras grupper. Välkommen!

barnverksamheten vecka 38 (17/9-20/9)
Noras ark
Måndagar
09.30–12.00
14.30–16.30
17.30–19.30

Öppen förskola (0–6 år + föräldrar)
Miniorerna grupp 1 (f-klass–åk 1)
Miniorerna grupp 2 (åk 2–3)

Tisdagar
14.15–15.15

Lågstadiekören Korallen

Onsdagar
14.00–16.00
14.00–16.00

Juniorerna (åk 4 och uppåt)
Ungdomsgruppen (åk 7 och uppåt)

Torsdagar
14.15–15.15

Mellanstadiekören Kristallen

Barn- och ungdomspedagoger: Carola Eriksson och Monica
Brand, 0292-502 57/070-543 03 64. Körledare: Pia Sundström,
0292-502 85/070-344 64 53 och Monica Brand, 0292-502 57.

soppluncher
i höst
Onsdagar kl 12.00
i församlingshemmet
Alla är varmt välkomna
till våra soppluncher, som
alltid serveras till någon
form av underhållning.
Här är höstens datum:
26 september

Med reservation för ändringar.

Musikkryss.

kyrkokören vecka 36 (4/9)

31 oktober
Bengt Jägerskog, dokumentärfilmare och fotograf, visar sin dokumentärfilm Hugo och Rosa.

Församlingshemmet
Tisdagar

19.00–21.00

Körledare: Pia Sundström, 502 85/070-344 64 53

syföreningen vecka 37 (11/9)
Församlingshemmet
Tisdagar

13.00–15.00

28 november
Egons kvartett från Hedesunda spelar.

prostvisitation i nora, tärnsjö
Den 17, 18 och 21 oktober får Nora församling besök av kontraktsprost Fredrik Fagerberg. En visitation ger församlingen möjlighet
till utvärdering och reflektion som kyrka.
Programmet för visitationen är inte klart men kommer att pub
liceras i Västra Uppland och på Facebook samt anslås på våra
anslagstavlor i god tid. Håll utkik! Till gudstjänster och församlingsmöte är alla församlingsbor välkomna.
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Vittinge församling

Nora församling, Tärnsjö

Kalender Nora
Söndag 2 september 14 eft trefaldighet

Torsdag 25 oktober

11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Österbo fäbodar.

17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

Torsdag 6 september

Onsdag 31 oktober

13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN

Lördag 8 september

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet. Gäst: Bengt
Jägerskog.

10.00-13.00 BAKLUCKELOPPIS Vid Noras Ark.

Lördag 3 november Alla helgons dag

Söndag 9 september 15 eft trefaldighet

18.00 MINNESGUDSTJÄNST Nora kyrka. Kyrkokören.

11.00 GUDSTJÄNST PÅ VALDAGEN
Uppståndelsens kapell.

Tisdag 6 november

Tisdag 11 september

Lördag 10 november

13.00 SYFÖRENING Församlingshemmet.

Söndag 16 september 16 eft trefaldighet

15.00 AFTERNOON TEA Församlingshemmet.
Underhållning av 4G.

11.00 MÄSSA Uppståndelsens kapell.

Söndag 11 november 24 eft trefaldighet

Tisdag 25 september
13.00 SYFÖRENING Församlingshemmet.

11.00 LEKMANNALEDD GUDSTJÄNST
Uppståndelsens kapell.

Onsdag 26 september

Söndag 18 november Sönd f domsöndagen

13.00 SYFÖRENING Församlingshemmet.

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

11.00 MÄSSA Uppståndelsens kapell.

Torsdag 27 september

Tisdag 20 november

17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

13.00 SYFÖRENING Församlingshemmet.

Söndag 30 september Mikaelidagen

Söndag 25 november Domsöndagen

11.00 ÄNGLAGUDSTJÄNST Nora kyrka.

11.00 EKUMENSIK GUDSTJÄNST Missionskyrkan.

Söndag 7 oktober 19 eft trefaldighet

Onsdag 28 november

11.00 GUDSTJÄNST Uppståndelsens kapell.

Tisdag 9 oktober
13.00 SYFÖRENING Församlingshemmet.

Söndag 14 oktober Tacksägelsedagen
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST Nora kyrka. Kyrkkaffe.

Torsdag 18 oktober

Torsdag 29 november
13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN

Söndag 2 december 1:a i advent
18.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Nora kyrka. Kyrkokören.

Onsdag 5 december

13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN

Söndag 21 oktober 21 eft trefaldighet
11.00 FAMILJEMÄSSA Nora kyrka.
Mässa vid prostvisitationen. Medverkan av Kyrkokören och barngrupperna. Lunch serveras.

Tisdag 23 oktober
13.00 SYFÖRENING Församlingshemmet.

Församlingsbor

12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.
Underhållning av Egons kvartett från Hedesunda.

10.00-14.00 ADVENTSFIKA 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.

Nora församling

DÖPTA

AVLIDNA

Wille Emil Axel Willner
Nancy Inga Christina Gustafsson
Casper Alf Åke Stenmark
Lars Edgar Rune Adéen

Rickard Gunnarsson
Maj Blom
Britt Lindholm
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Vittinge församling

terminsstarter
All gruppverksamhet startar v 35. Välkommen!
Med reservation för ändringar.

barn och ungdom

sjungande herrar, se hit!
Vi efterlyser fler män till våra vuxenkörer!
Kontakta Inga-Britt Thalin på 0224-620 51
eller inga-britt.thalin@svenskakyrkan.se.

Kyrkans allrum, Ramsjövägen 10, Morgongåva

Tisdagar
14.15–16.45 Kyrkhäng (åk 4–6)
18.30-20.30		 Ungdomsgrupp (fr o m åk 6)

Onsdagar
08.30–12.30
14.00-16.00		
		
18.00–19.00

Öppen förskola (0–6 år)
Kyrkhäng (udda veckor, åk F-3)
Anmälan. Begränsat ant. platser.
Barnkör (fr o m 7 år)

ur kyrkorådets
protokoll
§ 59 a) Kyrkorådet beslutar att Sofia

Torsdagar

Imberg Kelhoffer utses till församlingens
dataskyddsombud tills gemensam lösning
för Upplands västra kontrakt arbetats fram.

14.15–16.45 Kyrkhäng (åk 4–6)

vad innebär det här?

Fredagar

I och med att EU:s ny dataskyddsförordning
(GDPR) trädde i kraft, den 25 maj i år, skall de
organisationer vars huvudsakliga arbete innefattar hantering av personuppgifter utse ett dataskyddsombud. Till ombudet kan man vända sig
om man har synpunkter på eller frågor om församlingens hantering av personuppgifter. Sofia är
väl insatt i Svenska kyrkan som organisation och
arbetar till vardags i Lagunda församling.

08.30–12.30 Öppen förskola (0–6 år)

vuxenverksamhet
Tisdagar
19.00–20.15 Sångkraft (förs. hemmet)

Onsdagar
13.30-15.30 Stickcafé (jämna veckor, 		
		 Kyrkans allrum)

Torsdagar
19.00–21.00 Kyrkokören (förs. hemmet)

Fredagar
10.00–12.00 Gubbdagis (jämna veckor, 		
		 förs. hemmet)
Assistent i församlingsarbetet, barn &
ungdom: Johannes Risberg 0224-620 47
Körledare: Inga-Britt Thalin, 0224-620 51

Församlingsbor

Sänd en gåva till minne av någons dop,
konfirmation, vigsel eller begravning.
Märk betalningen "minnesgåva". Vi skriver ut ett minnesblad som kommer den
uppvaktade eller de anhöriga tillhanda.
Bankgiro: 760-5264

Swish: 123 389 37 08

Vittinge församling

DÖPTA

VIGDA

Bianca Julia Eivor Larsson

Josefin Bergman & Tommy Brundin
Ulrica Cajander & Pär Hanold

KONFIRMERADE
Jessa Meniano
Sila Gabar Wolde Selassi
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skänk en minnesgåva!

AVLIDNA
Karin Svenarud, Ulla Nilsson
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Vittinge församling

Kalender Vittinge
Söndag 2 september 14 eft trefaldighet

Lördag 3 november Alla helgons dag

11.00 MÄSSA MED KONFIRMANDINSKRIVNING
Mottagande av nyanställda Michael Lindgren och
Johannes Risberg. Kyrkans allrum.

Söndag 9 september 15 eft trefaldighet

10.00-17.30 ALLHELGONACAFÉ
Vittinge församlingshem.
18.00 MINNESGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Kyrkokören medverkar.

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 4 november Sönd eft alla helgons dag

Tisdag 11 september

13.00 GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING Rungården.
Sångkraft medverkar.

12.00 SOPPLUNCH Vittinge församlingshem.

Söndag 16 september 16 eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Söndag 23 september 17 eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Tisdag 6 november
12.00 SOPPLUNCH Vittinge församlingshem.

Onsdag 7 november
19.00 KYRKOFULLMÄKTIGE Vittinge församlingshem.

Söndag 30 september Den helige Mikaels dag

Söndag 11 november 24 eft trefaldighet

11.00 GUDSTJÄNST MED DOPFEST Vittinge kyrka.
Bibelutdelning till sexåringar. Barnkören & Sångkraft
medverkar.

Söndag 18 november Sönd f domssöndagen

11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
12.00-16.00 ADVENTSPYSSEL
Vittinge församlingshem.

Tisdag 9 oktober

Onsdag 21 november

12.00 SOPPLUNCH Vittinge församlingshem.

19.00 KONSERTKARUSELLEN Opera- och musikalmusik med Rickard Söderberg, Kerstin Avemo & Johan
Reis.Vittinge kyrka.

Söndag 7 oktober 19 eft trefaldighet

Söndag 14 oktober Tacksägelsedagen
11.00 TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Kyrkokören, Centerkvinnorna bjuder på lunch.

Söndag 21 oktober 21 eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 2 december 1 i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Kyrkokören medverkar.

Söndag 28 oktober
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Fredag 2 november

Präst: kh Marcus Åstrand, om ej annat anges.

12.00-18.00 ALLHELGONACAFÉ
Vittinge församlingshem.

rungårdsgudstjänster
Följande onsdagar kl 14 på Rungården:
12 september
26 september
10 oktober
24 oktober

Söndag 25 november Domssöndagen

7 november
21 november
5 december
19 december

Dessutom:
• Gudstjänst med ljuständning och sång
av Sångkraft söndag 4/11 kl 13.
• Mässa med tårta tisdag 25/12 kl 10.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även vår
hemsida och Facebook-sida, affischer samt lokalpress
för aktuell information.

höstens soppluncher
Följande tisdagar kl 12 i Vittinge församlingshem:
11 september
9 oktober

6 november
11 december

Vi avnjuter nykokt soppa, smörgås, kaffe
och kaka till någon form av underhållning.
Håll utkik på hemsidan och i tidningar!
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Östervåla-Harbo pastorat

terminsstarter

livets mirakel

Välkommen till en ny termin! All verksamhet i Östervåla-Harbo börjar vecka 37.

Gospeltext av Johan Wallin

östervåla
Måndagar
13.30–15.30 Kyrkhäng (åk 3–5)

Tisdagar
09.30-13.00 Öppet hus (för alla, stora
som små)
18.00–21.00 Gummröra (18/9, 16/10, 		
20/11, 11/12)

1. Du har lovat vara med oss,
på vår vandring finns du där
För när livsmodet kan svikta,
ger du tröst, och jag får ro
Ref: Led mej Jesus ...

Torsdagar

2. I en djupt förvirrad värld,
vill du leda mej på rätta vägar
Jag får ödmjukt buga mej,
och tacka för livets mirakel

13.30–14.30 Sångfåglarna (åk 1–3)

Ref: Led mej Jesus ...

Onsdagar
18.45-20.45 Kyrkokören

15.30–16.30 Gott och Blandat 2 (åk 4–6)
17.00–21.00 Gubbröra (sista torsdagen 		
varje månad)

Fredagar
15.00–17.00 Manus Cordis (åk 1)
18.30–21.00 Fredagshäng (åk 6 och uppåt

Dag och tid BellaCantica (åk 7 och uppåt)
ej fastställt

harbo
Tisdagar
10.00-12.00 Gubbdagis (start vecka 37,
därefter varannan vecka).
14.00–14.45 Sött och Mixat (f-klass–åk 2)
14.30-16.30 Manus Cordis (åk 1)

Torsdagar
09.30-13.00 Öppet hus (för alla, stora
som små)
Vecka 37 besöker BVCsköterskan Öppet hus,
därefter var fjärde vecka.
14.00–16.00 Kyrkhäng (åk 3–5)
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Ref: Led mej Jesus,
på din rätta väg genom livet!
Öppna mitt sinne,
för Din härlighet som du ger till mej

Församlingsbor Östervåla-Harbo
DÖPTA
Östervåla församling
Elton Wengrud
Stina Amanda Ahlberg
Signe Maj-Lis Johansson
Signe Hilda Nilsson

VIGDA
Harbo församling
Leif Ahlström och Ingalill Jansson
Östervåla församling
Bo Pettersson och Nina Hagström

AVLIDNA
Östervåla församling
Alva Hjelmstedt
Sven Lars Sigurd Larsson
Herman Jansson
Sven-Olov Olsson
Sven Lindberg
Bernt Eriksson
Erik Pettersson Hanning
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Östervåla-Harbo pastorat

Kalender Östervåla-Harbo
Söndag 26 augusti 13 eft trefaldighet

Söndag 21 oktober 21 eft trefaldighet

11.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka.

11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Harbo hembygdsförening
ordnar kyrkkaffe.

Lördag 1 september 14 eft trefaldighet
18.00 ORGELMUSIK I SENSOMMARKVÄLL Med
Tommy Ekström & Johan Wallin, Östervåla kyrka.

Lördag 27 oktober

Söndag 2 september 14 eft trefaldighet

Söndag 28 oktober 22 eft trefaldighet

11.00 PILGRIMSVANDRING MED GUDSTJÄNST
Östervåla kyrka.
18.00 ORGELMUSIK I SENSOMMARKVÄLL Med
Tommy Ekström & Johan Wallin, Harbo kyrka.

11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Sött & Mixat medverkar.
Söndagskul.

Lördag 8 september 14 eft trefaldighet
18.00 ORGELN GÅR PÅ BIO Östervåla kyrka. Konsert
med musik från Star Wars, Pirates of the Caribbean,
Sagan om Ringen m fl filmer.

Söndag 9 september 15 eft trefaldighet

15.00 AFTERNOON TEA Östervåla församlingshem.

Lördag 3 november Alla helgons dag
16.00 MINNESGUDSTJÄNST Harbo kyrka. Kyrkokören medverkar.
19.00 MINNESGUDSTJÄNST Östervåla kyrka. Kyrkokören medverkar.

Söndag 4 november Sönd eft alla helgons dag

Söndag 16 september 16 eft trefaldighet

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST "Så som i himmelen" med
Tommy Ekström, Calle Jonsson, Pär Sundin & Johan
Wallin. Östervåla kyrka.

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka.

Söndag 11 november 24 eft trefaldighet

Söndag 23 september 17 eft trefaldighet

18.00 MÄSSA Östervåla kyrka.

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Söndag 18 november Sönd f domsöndagen

Söndag 30 september Den helige Mikaels dag

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

11.00 KYRKSÖNDAG Östervåla kyrka. Söndagskul.

Söndag 25 november Domsöndagen

Lördag 5 oktober

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka. Sångfåglarna medverkar. Söndagskul

18.00 MÄSSA Harbo kyrka.

18.00 MUSIKGALA FÖR VÄRLDENS BARN
Östervåla kyrka.

Söndag 7 oktober 19 eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka.

Söndag 14 oktober Tacksägelsedagen
11.00 MÄSSA Östervåla kyrka. Kyrkokören medverkar. Skördeauktion.

sökes!

Sångintresserade barn, ungdomar,
herrar & damer i alla åldrar!
Vi efterlyser fler deltagare till våra körer!
Kyrkokören är nu i stort behov av mansröster,
men även damröster såklart!
Våra körer framträder regelbundet, har körutbyten, gör resor och artistsamarbeten!
Barn o ungdomar får gärna komma och prova på
den härliga gemenskapen!
Kontakta Johan Wallin 0292-223 63
johan.wallin@svenskakyrkan.se.

Söndag 2 december 1 i advent
11.00 GUDSTJÄNST Östervåla kyrka. Kyrkokören &
Gott å Blandat medverkar.
18.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även vår
hemsida och Facebook-sida, affischer samt lokalpress
för aktuell information.

gröna lund!
Ett starkt försommarminne för mej var när
jag gjorde en heldag med
Kören Gott å Blandat
åk. 4-6. Först förgyllde
barnen i Östervåla kyrka med sin sång och sedan bar det av till Gröna Lund ända fram till
kvällen!
Johan Wallin
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Minnen från ett brandtorn
Ett 18 meter högt torn med en liten koja högst upp. Ca 3 x 3 meter
var kojan och tillräckligt hög för en karl att stå upprätt i. Mitt i kojan stod ett stort kartbord med en gradskiva och en lång linjal att ta
ut riktning med. Två små träbänkar stod intill och en telefon hängde
på väggen. På en inhängnad balkong kunde man gå runt kojan. För att
komma upp fick man klättra på stegar. Vad pratar jag om, tror ni? Jo,
brandtornet uppe i åsen bakom Östanås.
Där kunde ungdomar ha sommarjobb under 50-taning senare vet vi att 18 kronor år 1952 motsvarar
let. En av dessa ungdomar är min mamma, Lena
279 kronor i dag.
Mattsson, nu 81 år gammal.
”Som hödräng fick jag 10 kronor per dag plus
Vi sitter och dricker förmiddagskaffe i skuggan
mat”, utbrister min pappa, Kurt Mattsson.
bakom huset, hela familjen. DaNioåringen ser frågande ut.
gens aktuella samtalsämne – tor”Har du varit dräng, morfar?”
kan och bränderna – blandas med
Mormor Lena fortsätter:
minnen från förr.
”Det fanns brandtorn lite här
"Hur var det förr?" frågar jag.
och var. Uppgiften var att spa"Hur gick ni tillväga när bränder
na efter rök. Såg jag att det rykte
härjade? Det fanns väl inga släcklångt bort tog jag ut riktning med
bilar med femtusenliterstankar
hjälp av linjalen, tittade på kartan
eller vattenbombare som släckte
och fick fram ett gradtal. Sedan
från himlen?"
ringde jag till närmaste brandtorn.
Mamma Lena lyser upp fastän
Jag minns ännu numret till
skogsbränder är ett oroligt ämne.
brandtornet åt Hedesundahållet:
”Åren 1951–1953 jobbade
Sevalbo 51 B fick jag be telefonjag i brandtornet uppe i åsen. Jag
växeln att koppla mig till. Den
minns att Engström, som bodde i
som satt i brandtornet där gjorde
En av målningarna Lena målilla kåken på gärdet i Råsbo, tjäsamma sak, tog ut riktning. Och
lade uppe i brandtornet, för att
rade brandtornet och höll uppsikt
precis där våra linjer korsades, där
fördriva tiden.
över det. Hans Martinell satt där
var branden. Då kontaktade jag
någon sommar, sedan satt syster min, Greta. Efter
brandchefen som i sin tur kontaktade berörd orts
henne tog jag över.
brandchef.
Det var lite otäckt att klättra upp i tornet, särRegniga dagar slapp jag sitta i tornet och när
skilt i början av juni, innan jag hunnit bli van. Vissa
det åskade satt jag inte heller. Men efter åskan, ofta
pinnar i stegarna hade ruttnat så man fick ta det
någon dag efter ett rejält åskväder, då kunde det
försiktigt. Men när brandtornsjobbet var över i slublossa upp.”
tet av augusti, då sprang jag opp och ner hur lätt
"Blev det inte lite ensamt?" undrar vi.
som helst!
”Jo, det är klart, men jag hade böcker och tidPrick klockan åtta på morgonen ringde brandningar med mig så jag läste en hel del. Jag minns
chefen Torsten Livegren, som tagit över jobbet efter
att jag började måla också, när jag satt där i tornet.
brandchef John Wesslén. Livegren ville väl kolla att
Jag hade långa snören och en korg så att jag kunde
jag passade tiden. Sedan satt jag där i tornet fram
hissa opp små saker, som målarfärger och penslar.
till klockan sju på kvällen. För det fick jag 18 kroMen dragspelet tog jag på ryggen när jag klättrade
nor per dag.”
opp. Jag minns att vi öppnade dörren och fönstren
Trettonåringen vid fikabordet börjar frusta och
och sjöng så det skulle höras. Det var populärt med
mina ord om att sommarjobb visst är en bra grej
myrgång och jag sydde och broderade en hel del.”
grusas. Vi förklarar att 18 kronor på den tiden minMamma skrattar. Det märks att det är goda minsann var värt mycket mer än i dag! En Google-söknen.
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”Visst var det långsamt ibland. Pappa, Gustav
luckan klättrade polischefen från Sala in. Han såg
Petterson, avlöste mig när det var varma sommarorolig ut och berättade att två karlar från Salberga
kvällar så att jag fick åka till Östa och bada, likavar på rymmen, så han bad oss hålla utkik och inte
så mina systrar Greta och Britta. Esbjörn i Hällby
öppna luckan för vem som helst.”
och Lars-Inge Magnusson kom periodvis varje dag.
”Sista året var tornet ruttet och rangligt", återtar
När någon började klättra på de nedersta stegen
Lena. "Ludvigsson från Sala Allehanda var där och
så hördes och kändes det ända opp. Då ropade jag
intervjuade mig. Men han vågade sig då rakt inte
och frågade vem som kom. Man ville ju veta om
opp i tornet! "Till slut sprängdes tornet bort, det
det var någon man kunde släppa in … Då öppnade
var av säkerhetsskäl, så ingen skulle få för sig att
jag luckan i golvet.
klättra opp och kanske ramla ner. Det var Börje
Anders Wikström från Falkenberg brukade ockoch Jakob Martinell som sprängde, vill jag minså hälsa på, och en gång hade han en grammofon
nas”, berättar mamma.”
med sig. En sådan där trälåda med stor lur som
Men brandtornssfästena finns kvar. Där satt jag
man vevade igång. Han hade två skivor med sig
och drack kaffe för inte så länge sedan”, inflikar
också. Det var väl såna där 78-varvare. Man kunde
Britta.
ställa in hastigheten själv. Hawaii-musik – Julkväll
För oss fortsätter förmiddagsfikat, torkan och
på Hawaii och Trolleboschottis!
solskenet. Påtår hälls upp och minnen sjunker in.
Från Nickelsbo kom Bernt, Ture och Ulla och
Så var det förr. Gode Gud bevara alla brandmän
hälsade på och Bernt-Erik från Falkenberg, säkert
och brandkvinnor!
flera från Råsboda skola också. Vissa av pojkarna
åt upp min matsäck, men då sprang jag bara hem
Monica Brand
till Östanås och hämtade ny!”
”Jag hälsade ju på dig, jag med”,
påminner maken Kurt.
”Så klart du gjorde det”, skrattar
Lena och fortsätter: ”En väldigt solig
dag satt jag utanför stugan och solade med dörr och fönster öppna. Då
hörde jag ett mullrande. Från Huddungehållet dundrade fem eller sex
flygplan fram, sådana där reaplan.
De flög så nära att hela tornet ruskade! Jag slängde mig ner på golvet.
Branden i Huddungeskogen var
den största jag var med om. Det var
en blåsig dag och lika torrt som nu.
Det fanns inga vägar där branden
startade, så de fick hugga ner skog
för att brandbilarna skulle komma
fram. Alla hjälptes åt att försöka
släcka. Annars var det längs järnvägen det ofta kom rök. På den tiden
kunde man ju åka tåg från Tärnsjö
till Råsboda, Kroksbo, Runhällen,
Jugansbo, Saladamm och Sala.
Nu minns jag en annan gång. Rätt
som det var dök det upp en kille i
luckan, och efter honom kom ett tiotal pojkar. Då ropade jag ner, där
resten av lumparkillarna var på väg
opp: 'Nu får ni vänta! Det är så svajigt här uppe.'”
Det är fina minnen men ett otäckt
ämne – torka och brand. Moster Britta Forsberg fyller i med ett minne:
”En gång när det knackade på
Lena intervjuades i Sala allehanda om sitt sommarjobb i brandtornet.
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korsordskonstruktör: lars-göran ståhl

Skicka din rätta lösning per post eller mail till någon av församlingarna senast den 1/11 så lottar vi ut tre CD-skivor med musik av
Uppsala Kammarsolister. Grattis Ingegerd Fabrelius, Östervåla, Fei
Brand, Tärnsjö, samt Elisabet och Magnus Roman, Vittinge, som
vann förra numrets korsordstävling.
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