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Våga dig ut på okänd mark!
Hur ska vi klara av att leva upp till alla de förväntningar och krav som ställs
på oss? Hos Kristus kan alla söka stöd och kraft. En nyvunnen relation med
Kristus kan hjälpa oss att se på vår omvärld och människor med nya ögon.
Jag vill se adventstiden som en möjlighet att få
uppleva något nytt hos varje församling, om inte
annat just för att det är inspirerande att få vara
med om något annat.
För visst behöver vi alla lite till mans bli inspirerade då och då i våra liv? Hur skall vi annars
klara av alla förväntningar och krav som dagligen
ställs på oss?
För mig är det en självklarhet att söka stöd och
kraft i Kristus. Och jag tror att om man vågar sig
ut på okänd mark är chansen stor att man upptäcker Kristus där. Just där får man hänge sig åt
sin nyvunna relation med Kristus med allt vad det
innebär av kropp, själ och ande.
Vågar vi göra det kommer vi snart att se på vår
omvärld och våra medmänniskor på ett annorlunda sätt. Vi har så mycket att vinna och så lite att
förlora. För vi är som varelser beroende av Kristus
hela tiden. Han bor i oss och vi är sammanflätade
med Hans existens på ett fantastiskt sätt.
Därför borde vi också be av glädje även när
svårigheter möter oss, för Han har lovat att alltid
vara med oss. Han vill inte det onda och när det
onda drabbar oss så skall vi inte tacka för det. Men
vi skall tacka för att Han är den Han är och har

makt att hjälpa oss ur svårigheterna. Vi får aldrig
glömma att Gud är villkorslöst kärlek. Därför måste Gud få ta plats och släppas in på varje livsområde. Vi kan inte skilja det andliga från det världsliga.
Vi kan inte välja att bara vara kristna på söndagen
klockan elva. Det måste få genomslag i hela vårt liv.
Om man är ny i sin tro är det lite som att vara
nyförälskad. Visst vill man vara tillsammans med
den som man har fastnat för?
Nu står vi äntligen mitt i adventstid med allt
vad det innebär och för med sig av glädje och
goda möten i kyrka och bygd.
Snart får vi bege oss till kyrkan för att lyssna till
advents- och julmusik under konserter, luciagudstjänster och julgudstjänster. Hos de äldre firar vi
mässa och bjuder på kaffe och tårta. Självklart är
alla välkomna till våra mötesplatser, även till stunderna hos de äldre på respektive
boende.
Glöm inte bort att prova att
ge dig ut på okänd mark! Kom
till våra kyrkor och möt kärlekens Gud. Gud välsigne dig!
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 spår av den äldre medeltida kyrkan. Vi firar även gudstjänst
i en nyare lokal på kyrkogården,
Uppståndelsens kapell, och i Guds
fria natur.

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 landskapet mitt emellan de
båda orterna. Vi har även en församlingssal i centrala Morgongåva.

I vårt pastorat är vi ca 4 400 personer, uppdelade på två samhällen
och en massa små byar. Vi har tre
medeltida kyrkor: Östervåla, Harbo och Aspnäs gårdskyrka. Aspnäs
ligger naturskönt invid Tämnaren
där vi också har en 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. Noras kyrkoherede heter Bengt Bengtsson.

Vår kyrkoherde heter Marcus
Åstrand och bor i prästgården
med fru och hund. 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.

Vi är fjorton anställda i pastoratet: ett härligt gäng som varje
dag gör sitt bästa för att tjäna
församling och kyrka. Kyrkoherde
är Cecilia Jansdotter. Tidigare var
hon komminister i pastoratet. Sedan jobbade hon utsocknes i två
år men är nu tillbaka. Cecilia bor i
Östervåla med sin familj.
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UTGIVNINGSDATUM 2019
Det är alltid roligt att ha något att se fram emot!
Nedanstående datum planerar vi att ge ut Församlingsbladet nästa år.
Med viss reservation för ändringar.
28 februari • 3 juni • 2 september • 28 november

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
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: 070-609 56 93
vaktmästeri: 0292-502 83
bankgiro: 356-7393 swish: 123 161 00 70
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 10–12, tors 17–20 och fred 10–12 på
pastorsexp:en samt tors 12–14 i Birgittagården, Harbo
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!

Må du bli rik!
snart är det jul igen och den ständiga
frågan dyker upp: Vad ska jag hitta på i jul
klapp till nära och kära?
Alla har ju redan allt. Jag vill dela med mig
av en nyårsönskan som jag hittade på nätet:
"2019 hoppas jag du blir rik! Rik på kun
skap, rik på äventyr, rik på skratt, rik på familj
och vänner, rik på hälsa och rik på kärlek!"
Den ordningsföljden vill jag egentligen änd
ra på. Jag vill sätta kärlek och hälsa överst, för
utan dessa två rikedomar blir livet trist och
besvärligt att leva.
Ett år rymmer både glädje och sorg, för
väntningar och besvikelser. Sådant är livet.
Min mamma sa: ”Gud hjälp mä´” när det var
besvärligt och ”Guschelöv” (Gud ske lov) när
det gick bra och ordnade till sig. Mamma har
lärt mig att be för att få kraft att orka och att
tacka för varje dag.
Ett arabiskt ordspråk lyder: Evigt solsken
ger öken. Det är så sant, och i somras fick vi
känna på solens varma strålar i överflöd.
Överflöd är inte alla förunnat. Jag tänker på
flyktingarna som packar det viktigaste och flyr
från krig och elände. De kommer hit med ett
hopp om att kunna skapa sig en framtid i vårt
land. Väntan är vad de möts av och många får
avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.
Misstänksamheten är stor mot dem som är
annorlunda.
Jesus var också flykting och annorlunda. Vi

tankar från en

kåseriet

församlingsbo

måste hjälpa varandra att se bortom hudfärg
och språksvårigheter. Vi har mycket att lära av
varandra.
Som det står i Bibeln: "Allt vad ni vill att
människorna skall göra för er, det skall ni
också göra för dem. Älska din nästa som dig
själv!"
Medmänsklighet förändrar oss. Om alla
kunde tänka på det sättet skulle det förbättra
hela världen.
Nu är vi inne i adventstiden. Det är också en
väntan. Barnen väntar på jultomten. Vi kristna
väntar på att få fira Jesusbarnets födelse i vår
kyrka.
Jag avslutar med psalm 766, som jag tycker
så mycket om:
Jag tror på en Gud som är helig och varm,
som ger kampglöd och identitet.
En helande Gud som gör trasigt till helt,
som stärker till medvetenhet.
Jag tror på en Gud som gråter med mig,
när jag gråter så allting blir gråt.
En tröstande Gud som kan trösta likt den
som väntar tills gråten gått åt.
Jag tror på en Gud som bor inom mig
och som bor i allt utanför.
En skrattande Gud som vill skratta med mig,
som lever med mig när jag dör.

God jul och gott nytt år önskar jag dig!
Gerd Carlsson, Vittinge

Församlingsbladet Nora, Vittinge och Östervåla-Harbo nr 4 2018

5

Gemensam

information

Nya sätt att vara kyrka –
ett missionsinriktat projekt

Nya sätt att vara kyrka i Sverige är ett nätverk som funnits sedan 2013.
Det består av ett antal präster och lekmän i framförallt Svenska kyrkan
och EFS, som vill ta vara på erfarenheterna från motsvarigheten Fresh
Expressions of Church. Sedan 2015 drivs också ett projekt med samma
namn som handlar om att sprida idéerna, men också att uppmärksamma
vad församlingar i Sverige redan gör som bär liknande innehåll.
Tin Mörk är projektledare och en av inspiratörersus Kristus i fokus, hjälper människor till bearna i projektet. "Visst kan man fira gudstjänst på
betning av tro och liv samt betonar sin tillhörighet
onsdagar kl 16. Men blir det kyrka på riktigt? Vad
till den historiska, världsvida kyrkan.
är mission och hur ser missionsuppdraget ut idag?
Med missionsinriktad menas att den är särskilt
Vad menas med att vara en lärjunge till Jesus och
inriktad på att möta dem som inte redan aktivt
kan man tala om lärjungaskap idag? Den typen av
relaterar till kyrkan. Den är kontextuell genom att
frågor arbetar vi med i Nya sätt att
den söker passa in i sammanhang
vara kyrka", berättar hon.
där människor redan finns och är
Nya sätt att vara kyrka är den
ofta placerad och utformad för att
svenska översättningen av Fresh Ex
passa en specifik målgrupp, t ex en
pressions of Church. Sedan början
arbetsgemenskap, en studentgrupp
av 2000-talet har Fresh Expressions
eller ett äldreboende.
of Church medverkat till utveckAtt den är fokuserad på evange
lingen av en mer missionsformad
liet kännetecknas av att berättelsen
och kulturellt anpassad kyrka i Stor
om Jesus Kristus är i centrum. Vidabritannien och andra länder. Nätre inspirerar Nya sätt att vara kyrverket består idag av ca 330 persoka till utveckling av den enskildes
ner i en Facebook-grupp.
tro och liv. Den är kyrkoförankrad
Nya sätt att vara kyrka växer
genom att vara kopplad till den befram genom lyssnande bön, bygger
fintliga kyrkan.
projektledare. Tin Mörk.
på relationer och inbjuder till tro
"Kyrkan i Sverige behöver arbeta
och efterföljelse. Det har potential att bli en egen
mer missionsinriktat. Nya sätt att vara kyrka vill
gudstjänstfirande gemenskap, formad av evangevara ett bidrag till att stärka kyrkan i Sverige i
liet med kyrkans klassiska kännetecken. Definisin förmåga att visa vad kristen tro innebär, öka
tionen av Nya sätt att vara kyrka är en kyrka för,
möjligheterna till förändring, hjälpa till att se nya
tillsammans med och mitt ibland människor på
lösningar och ge förtröstan om att nya tider också
ett sätt som är relevant för dem.
rymmer nya möjligheter", menar Tin Mörk.
Intentionen är att skapa kristna gemenskaper i
Församlingens strategi kan inte enbart vara att
miljöer där människor redan finns och möts. Det
invänta att människor kommer till kyrkans gudsskall vara kyrka fullt ut för den grupp människor
tjänster och verksamheter. Församlingsutveckling
som samlas. I en tid då allt fler människor växär därmed betydligt mer än förändrade och måler upp utan eller med mycket liten kontakt med
gruppsanpassade gudstjänster även om det kan
kyrkan handlar det om att ta kyrkan dit där män
vara en viktig enskild del i en positiv utveckling.
niskor är, snarare än att försöka få människor till
Kyrkans former behöver ändras ibland. Tid, plats
kyrkan där den är.
och uttryckssätt kan behöva anpassas utifrån var
Det handlar alltså om en kyrka som är mispå trons väg människor befinner sig. Jesus talade
sionsinriktad, kontextuell, har evangeliet om Jeom och visade på Guds rike i många olika kultu-
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rella sammanhang. Evangeliet var detsamma men
formerna anpassades.
I Nya sätt att vara kyrka poängteras behovet av
att kunna blanda nya och gamla uttrycksformer.
Tre olika sätt att se på och agera som kyrka kan
beskrivas som kom-kyrka, gå och kom tillbakakyrka och gå och stanna-kyrka.
Kom-kyrkan, eller den attraherande kyrkan, är den som tänker:
"Bara vi har en tillräckligt bra präst,
tillräckligt bra barnverksamhet och
mat varje gång vi träffas, då kommer folk." Till en viss del kan påståendet vara sant, men oftast är det
inte så enkelt att få fler att dela den
kristna gemenskapen. Utan levande
relationer är det få som söker sig till
kyrkan om man inte redan är aktiv eller har ett specifikt ärende.
Då kan man som församling behöva vara på
plats ute i samhället och visa på Guds kärlek och
bjuda in människor till gemenskapen i kyrkan. Det
görs på många platser och fungerar för att skapa
relation. Det är gå och kom tillbaka-kyrkan.
Men tyvärr kan det visa sig att den bild man

fått av kyrkan vid det mötet och den bild man får
när man sedan besöker en gudstjänst skiljer sig för
mycket åt. Steget mellan mötet på stan och söndagens högmässa kan vara för långt.
Gå och stanna-kyrkan är är den som går ut i
samhället, är kyrka på plats där människor är och
stannar kvar. Här finns inte den
bakomliggande tanken att "bara ni
kommer till kyrkan på söndag kl 11
så blir det kyrka på riktigt".
Ett exempel på den här typen av
kyrka, som många församlingar redan praktiserar, är kyrkans närvaro
på äldreboenden. Där är kyrkan på
plats för att fullt ut vara kyrka med
kyrkans alla kännetecken. Där förvaltas sakramenten och förkunnas
evangeliet, där delas tro och liv.
Dessa sätt att tänka och vara kyrka kan samexistera i en och samma församling. Ingen modell
är bättre än någon annan, men sannolikt behövs
alla tre för att evangeliet ska nå fler i samhället
i dag.

"En kyrka för,
tillsammans med
och mitt ibland
människor på ett
sätt som är relevant för dem."

Källa: Tin Mörk och nyasattattvarakyrka.se

• Jesusfokuserad
• Missionell
• Kontextuell

• Formande
• Kyrkoförankrad
nyasattattvarakyrka.se

Karin Johannesson Uppsalas nya biskop
foto: magnus aronson/uppsala stift

Karin Johannesson fick flest röster i biskopsvalets
andra och avgörande omgång och blir därmed ny
biskop i Uppsala stift 2019.

nyvald. Karin Johannesson blir biskop.

Karin Johannesson har valts till ny biskop i Uppsala stift efter Ragnar Persenius, som lägger ned biskopsstaven den 24 februari 2019.
Hon vigs av ärkebiskop Antje Jackelén i högmässan den 3 mars
2019 klockan 11.00 i Uppsala domkyrka.
Eftersom det är på vasaloppsdagen får Karin, som tidigare har
tjänstgjort som skidpräst, köra öppet spår måndagen innan i stället.
Det blir hennes trettionde Vasalopp. Karin kommer från Värmland
och arbetar idag som universitetslektor i religionfilosofi vid Uppsala universitet. I rollen som ny biskop vill Karin arbeta för att få fler
människor till kyrkan och för att våga diskutera de stora filosofiska
frågorna i livet, oavsett om man är troende eller inte.
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Internationellt
arbete

källa: www.svenskakyrkan.se

En flicka är född

Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i Arusha, Tanzania.
Mamma Beatrice känner sig privilegierad. Hon är tacksam för att
hon och maken har möjlighet att
ge Grace den omvårdnad hon behöver. Grace fick födas på sjukhus och har en födelseattest.
Födelseattesten betyder att hon
senare i livet kan skaffa sig identitetshandlingar och kan rösta,
öppna bankkonto, ta lån, kräva
sin arvsrätt eller resa till ett annat
land. I länder där registreringen av
ett barn är krånglig är det många
flickor som aldrig registreras, som
aldrig får egna identitetshandlingar. Redan vid födelsen avgörs flickors möjlighet
att själva få bestämma över sina liv.
I den del av Tanzania där Grace är född finns
stora utmaningar för flickor. Många tonårsflickor
gifts bort och många blir gravida. I Tanzania tillåts
skolflickor som blir gravida inte gå i skolan varken under eller efter sin graviditet. De blir nekade den utbildning och kunskap de behöver för att
göra sina röster hörda i samhället. En ung flickas
kropp är dessutom inte mogen för en graviditet.
Det finns ett tydligt samband mellan tonårsgraviditet och barnadödlighet och mödradödlighet.
Ytterligare en stor utmaning i området är att
över 60 procent av flickorna könsstympas – trots
att kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt lag.
Könsstympning är en sedvänja som kan innebära
livshotande skador och ge men för livet. Lutherska

– Jag tror att Grace
kommer att få ett
bättre liv än vad jag
har haft. Vi har ingen
lyx att erbjuda, men vi
kan ge henne allt hon
behöver. Och vi kommer att kunna satsa
på hennes utbildning.
I den globaliserade
värld vi lever i blir utbildning viktigare och
viktigare. Om Grace
utbildar sig kommer
det att hjälpa både
henne själv och hela
familjen, konstaterar
mamma Beatrice.

kyrkan i Tanzania driver ett omfattande arbete för
att stoppa könsstympningen. De religiösa ledarna i
samhället, som har ansvar för att upprätthålla kulturella traditioner, har stort inflytande över människors liv. Förändring kan ske när dessa ledare tar
avstånd från könsstympning och annat könsbaserat våld.
När en flicka växer upp kommer hon se sina
möjligheter att expandera – eller minska. En flicka
som blir självständig och utforskar nya intressen –
eller tvingas in i hushållsarbete eller blir en vara som
kan bytas bort. Nyfödda Grace har möjlighet att
leva ett bra liv tack vare kärleksfulla föräldrar och
ett samhälle i utveckling. Genom Svenska kyrkans
internationella arbete kan vi stärka flickors rätt till
en god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.
Anna Wahlgren

stöd kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv – ge en gåva!
Swisha valfritt belopp till 900-1223 eller sätt in din gåva på PG 90 01 22-3 eller Bg 900-1223.
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Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att
de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till
utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst. Det är en ständig kamp om liv
och död, som vi måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas.

TESTA DINA KUNSKAPER OM JULEN
OCH KYRKLIGA TRADITIONER
FRÅGA 1.
Vad hette kungen som lät döda alla gosse
barn under två år när han fick höra talas
om Jesu födelse och blev rädd för att Jesus
skulle bli en rival?
A Petrus
B Judas
C Herodes

A Kaspar, Melchior och Baltasar
B Casper, Marcus och Marivic
C Castor, Melchior och Bartolomeus

A I Getsemane
B I Nasaret
C I Jerusalem

FRÅGA 3.
Adventstiden är en glad tid när vi väntar
på att få fira att Jesus föddes. Vad betyder
ordet advent?

A Rabbin
B Snickare
C Kameldrivare

FRÅGA 5.
Trettondedagen infaller
den 6 januari. Vad firar
man trettonhelgen till
minne av?
A Adventsfastan
B Jesu dop
C Dagen då de vise
männen kom till den
nyfödde Jesus

FRÅGA 8.
Vad fick Jesus i gåva av de tre vise männen?
A Ädelstenar, myrra och rökelse
B Guld, silver och myrra
C Guld, myrra och rökelse

FRÅGA 9.
Hade Jesus några
syskon och i så fall hur
många?
A Fyra bröder och flera
systrar
B Han var den enfödde
sonen, men hade flera
systrar
C Han hade inga syskon

FRÅGA 10.
När börjar kyrkoåret?
A Första söndagen i advent
B 25 december
C 1 januari

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

FRÅGA 4.
Jesus är Guds son, men
han växte upp med Josef
som pappa. Vad arbetade
Josef som?

A Josef och Maria lämnade Betlehem efter tjugo
dagar
B Inte alls – den har med danska skyddshelgonet
Knut att göra
C De vise männen återvände till Orienten den dagen

FRÅGA 7.
Josef och Maria flydde med Jesusbarnet till
Egypten kort efter hans födelse. Var bosatte
de sig sedan?

FRÅGA 2.
Vad hette de tre vise männen
enligt traditionen?

A Längtan
B Ankomst
C Väntan

FRÅGA 6.
Hur hänger tjugondag Knut ihop med jul
berättelsen?
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Nora församling,
Vittinge församling

Tärnsjö

kvartett. Vid Ingbo
kvarn. Fr v: kyrkoherde
Bengt Bengtsson, kontraktsprost Fredrik Fagerberg, stiftsadjunkt Anders
Hedman och kyrkorådsordförande Roy Andersson.

Prostvisitation i Nora församling
Under två höstdagar – 17 och 21 oktober – hade Nora församling besök av kontraktets prost Fredrik Fagerberg. Han var hitsänd av biskopen för att visitera vår församling. Besökets syfte var att vi skulle få
tillfälle att visa upp alla de resurser som finns i församlingen samt att
få råd, stöd, hjälp och uppmuntran.
Första dagens program innehöll bl a en mässa
i kyrkan, möte med personalen samt rundvandring i kyrkan och på kyrkogården.
Vid kyrkbesöket blev prosten imponerad av
hissen i kyrktornet. I hela Uppsala stift är det
troligen bara Nora kyrka och domkyrkan som
har hiss. Imponerad blev han också av den
entusiasm och företagaranda han mötte vid
besöket på Sadelmakeriskolan och på Faster
Veras café.
Det blev även ett besök hos Juniorerna i
Noras Ark och kolbullelunch i den nya grillkåtan vid Österbo fäbodar. Utvecklingsrådet
och ideellt engagerade i bl a kyrkstigskommittén fick också tillfälle att samtala med
prosten.
På kvällen var det en öppen församlingsafton med temat ”Nora församlings roll i Tärnsjö i dag och i framtiden”.
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Visitationen avslutades med en högtidlig
visitationshögmässa med sång av barnkören
Korallen och kyrkokören. Efter Fredrik Fagerbergs visitationstal avnjöts en god lunch i församlingshemmet.

övervakad. Inga Nordgren ser till att prosten gräddar kolbullarna ordentligt.
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Nora församling,
Vittinge församling

Tärnsjö

Kolmilan Signe levererade
Den 22 augusti kunde årets kolmila Signe äntligen tändas efter den
heta, torra sommaren med eldningsförbud.
Hon kolade i över två veckor och våra fangivit av sin tid och ork till kolmilan Signe och
kyrkstigskommitténs arbete i Tärnsjö!
tastiska kolare fick arbeta hårt både dag och
natt. Sedan tog sotjobbet över
när kolen skulle tas tillvara.
Signe var en stor och omfångsrik mila och kolarna kunde
packetera hela 1005 säckar!
Kyrkstigskommittén möjlig
gjorde att en mila anlades även
detta år och de jobbade hårt
tillsammans med frivilliga för
samlingsbor. Tack vare dem har
vi i Tärnsjö den bästa grillkolen! Den finns att köpa i Järnaffären och på 67:ans Grill, båda
vid Tärnsjökorset.
Stort tack till alla kolare som
tradition. Årets kolmila gav över tusen säckar grillkol!

adventsfika för julkampanjen
Onsdagar i december kl 10–14 i församlingshemmet

kärleksfika

Den 5 och 12 december fikar vi med lussebullar och pepparkakor. Den 19 december håller vi julandakt kl 11 och
äter julgröt. Välkommen för att få en pratstund och tanka julkänsla. Fikat kostar 30 kr som går till julkampanjen.

foto: magnus aronson/ikon

Onsdag 13/2 kl 10–14
i församlingshemmet
Vi firar Alla hjärtans dag
(en dag för tidigt) med
mumsigt fika i kärlekens
tecken.
Välkommen till församlingshemmet för en
stunds gemenskap och
samtal!
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Nora församling,
Vittinge församling

Tärnsjö

advent och jul
i nora församling
tomtesmyg

Vid årsskiftet går tiden ut
för att ge information om
de grönskyltade gravarna
på Nora kyrkogård.

luciakonsert

Gravrätterna kommer
att anses återlämnade till
församlingen fr o m 2019
om vi inte dessförinnan
får kontakt med anhöriga eller någon som kan
lämna information. Detta
kan medföra att gravanordningen tas bort.

julkonsert

Lista över berörda
gravplatser finns anslagna på kyrkogården och
en detaljerad lista över
gravplatser som saknar
levande/giltiga gravrätts
innehavare finns på församlingsexpeditionen och
hos kyrkvaktmästarna.

Nyårsafton 31 december kl 16.00 i Nora kyrka
Ekumenisk nyårsbön. Stämningsfulla sånger med Isabelle
Brolin Biloff och Johan Wallin.

Söndag 9 december kl 16.00 i Nora kyrka
Lucia skrider in med följe. Barn- och ungdomsgrupperna i
Nora församling ger oss årets luciaupplevelse.
Söndag 16 december kl 18.00 i Nora kyrka
Nora Kyrkokör med solister sjunger in julen.

julotta
Juldagen 25 december kl 7.00 i Nora kyrka
Alla ljus tänds i kyrkan och kyrkokören sjunger fina julsånger.

ekumenisk nyårsbön

musik i trettonhelgen
Trettondedagsafton 5 januari kl 16.00 i Nora kyrka
Kantor Pia Sundström med familj sjunger ut julen.

Om du nu i sista minuten
kommer på att du har
information att lämna
om en grav är du varmt
välkommen att kontakta
församlingsexpeditionen
på 0292-500 09 eller
nora.tarnsjo.forsamling@
svenskakyrkan.se.
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foto: gustaf hellsing/ikon

skyltade gravar

Lördag 8 december kl 16.00
vid församlingshemmet
Tomten kommer till Hagudden i år också! Kom till församlingshemmet mellan
16.00 och 16.30 och få material till en
rolig tipspromenad längs vägen till Hag
udden, där tomten väntar vid brasan
med varmkorv, glögg, saft och pepparkakor. Ta med lykta
eller ficklampa! Små som stora – alla är varmt välkomna!

Nora församling,
foto: pixabay.com

Tärnsjö

Vittinge församling

terminsstarter
Vårterminen startar vecka 4. Du är välkommen att
delta i våra grupper!

barnverksamheten (21–23/1)
Noras ark
Måndagar
09.30–12.00
15.00–17.00
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

Barnkören Korallen

Onsdagar
14.00–16.00
14.00–16.00

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

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.
Med reservation för ändringar.

kyrkokören (22/1)
Församlingshemmet
Körledare: Pia Sundström, 502 85/070-344 64 53

soppluncher
i vår

syföreningen (22/1)

Onsdagar 12.00
i församlingshemmet

Tisdagar

19.00–21.00

Församlingshemmet
Tisdagar jämna veckor 13.00–15.00

Församlingsbor

Nora församling

DÖPTA

AVLIDNA

Nora Otilia Margareta Kling
Emilia Heli Elsie Persson
Älis Aina Linnéa Sedvall
Edith Jeanette Marie Thulin
Malte Erik Lennart Hjalmarsson
Colin Micha Wigerhäll

Inga-Britt Stahlén
Rune Forsberg
Arne Lindberg
Elsa Vretling
Marianne Andersson
Maj Lowén
Lars Andersson
Bengt Åhlén

Alla är varmt välkomna
till våra soppluncher, som
alltid serveras till någon
form av underhållning.
Här är vårens datum:
27 februari
Bok- och musikkryss.
20 mars
Solweig och Peder Möller
berättar om projektet för
ensamstående mammor i
Rwanda.
24 april
Sing-O-alla orkester.
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Vittinge församling
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Kalender Nora
Onsdag 5 december

Söndag 27 januari 3 e trettondedagen

10.00-14.00 ADVENTSFIKA Församlingshemmet.

11.00 MÄSSA I KAPELLET Uppståndelsens kapell.

Lördag 8 december

Tisdag 5 februari

16.00 TOMTESMYG Församlingshemmet.

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

Söndag 9 december 2:a i advent

Söndag 10 februari 5 e trettondedagen

16.00 LUCIAKONSERT Nora kyrka.

11.00 GUDSTJÄNST Uppståndelsens kapell.

Onsdag 12 december

Onsdag 13 februari

10.00-14.00 ADVENTSFIKA

10.00-14.00 KÄRLEKSFIKA Församlingshemmet.

Söndag 16 december 3:e i advent

Söndag 17 februari Septuagesima

18.00 JULKONSERT Nora kyrka. Kyrkokören
med solister.

11.00 MÄSSA I KAPELLET Uppståndelsens kapell.

Onsdag 19 december

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

10.00-14.00 ADVENTSFIKA Församlingshemmet.
Julgröt serveras.
11.00 JULANDAKT Församlingshemmet.

Tisdag 25 december Juldagen
07.00 JULOTTA Nora kyrka. Kyrkokören.

Onsdag 26 december Annandag jul
11.00 SAMMANLYST GUDSTJÄNST Uppsala domkyrka.

Tisdag 19 februari
Onsdag 20 februari
12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet.

Torsdag 21 februari
13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN

Lördag 23 februari
19.00 ALLIANSMÖTE I BETELKYRKAN

Måndag 31 december Nyårsafton
16.00 EKUMENISK NYÅRSBÖN Nora kyrka.
Sång och musik med Isabelle Brolin Biloff och
Johan Wallin.

familjegudstjänst

Lördag 5 januari Trettondedagsafton
16.00 MUSIK I TRETTONHELGEN Nora kyrka.
Sång och musik med kantor Pia Sundström med familj.

Gudstjänst i Allianshelgen med bibel
utdelning till bygdens sexåringar. Korallen
sjunger och Miniorer och Juniorer medverkar. Kyrkkaffe.

Torsdag 10 januari

Söndag 24 februari kl 11.00 i Nora kyrka

13.00 GUDSTJÄNST PÅ LILJEBACKEN

Söndag 13 januari 1 e trettondedagen
11.00 MÄSSA I KAPELLET Uppståndelsens kapell.

Söndag 20 januari 2 e trettondedagen
11.00 GUDSTJÄNST I KAPELLET Uppståndelsens kapell.

Tisdag 22 januari

Tisdag 26 februari
13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.

Söndag 3 mars Fastlagssöndagen
11.00 VASALOPPSGUDSTJÄNST Församlingshemmet.
Storbildsskärm. Kyrkkaffe med blåbärssoppa och semla.

13.00 SYFÖRENINGEN Församlingshemmet.
Präst: kh Bengt Bengtsson, om ej annat anges.

ekumenisk ljusgudstjänst
Söndag 3 februari kl 11.00 i Nora kyrka
Sång av systrarna Fors. Kyrkkaffe serveras.
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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

Sångkraft bjöd på nostalgi och kakor
Kören Sångkraft hjälpte oss att minnas tillbaka till det ljuva 60-talet en
härlig kväll i oktober.

årets kakor. Kören hade bullat upp ordentligt.

Livet som körsångare innehåller stora variationer. Söndagen den 28 oktober samlades
Sångkraft för att sjunga sånger från det ljuva
60-talet. Församlingshemmet fylldes av en stor
publik och härlig sång. Kaffe och kakbuffé för
gyllde kvällen.
Tack till Sångkraft! Och speciellt tack till
våra musikanter Kent Lindholm, Olle Quistberg och Lars-Henry Eriksson.
Inga-Britt Thalin, körledare

vittinges församlingsinstruktion ska revideras
Vill du vara med?
Församlingsinstruktionen är församlingens övergripande styrdokument och anger de visionella och ideologiska inriktningar som församlingen arbetar mot. Till grund för instruktionen
ligger pastorala program, analyser av det omgivande samhället och uppgifter om statistik med
mera. En av de viktigaste aspekterna är att få en så omfattande bild av uppfattningar och
upplevelser av församlingen från en så bred grupp av människor i församlingen som möjligt.
Därför hoppas vi att du som är intresserad av församlingen vill delta i omvärldsanalys,
historie- och framtidsafton eller andra aktiviteter i samband med insamlandet av underlag
till instruktionen.
Anmäl ditt intresse till vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se eller 0224-620 37.

pannkaksgudstjänst
För mer tid tillsammans med familjen
Onsdag 19 december kl 18.00 i Kyrkans allrum
Denna onsdagskväll vill vi att ni ska kunna sitta ner och äta tillsammans
hela familjen. Marcus Åstrand leder en gudstjänst då vi tillåts att varva
ner och samla våra tankar. Just den här kvällen vill vi ge er lite extra
utrymme i vardagens livspussel. Vi ordnar med middagen (och disken) –
ni fyller gudstjänsten med liv och närvaro!
Som ett led i att utveckla vår verksamhet till den moderna tiden och möta de behov vi ser i samhället provar vi ofta nya aktiviteter. Vi utgår alltid från barnens bästa och i det här konceptet försöker vi ge alla barn lite mer tid med sina föräldrar. Passa på
att utnyttja detta tillfälle och ge oss gärna önskemål om andra aktiviteter!
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Vittinge

församling

varje vecka i vittinge församling
Våra grupper pågår t o m vecka 50 och startar för vårterminen vecka 3
om ej annat anges. Vi önskar er alla ett skönt jullov!
Med reservation för ändringar.

barn och ungdom

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) start v 4

14.15–16.45 Kyrkhäng (åk 4–6)

Fredagar
08.30–12.30 Öppen förskola (0–6 år)

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

Församlingsbor

19.00–20.15 Sångkraft (församlingshemmet)

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

Torsdagar
19.00–21.00 Kyrkokören (församlingshemmet)

Fredagar

Barn & ungdom: Johannes Risberg 0224-620 47
Körledare: Inga-Britt Thalin, 0224-620 51

sopplunch med sångkraft
Tisdagen 11 december kl 12.00
i Vittinge församlingshem
Kören Sångkraft sjunger medan vi avnjuter nykokt soppa,
smörgås, kaffe & kaka.

vårens soppluncher
5 februari • 12 mars • 2 april • 14 maj

Vittinge församling

DÖPTA

AVLIDNA

Iris Hanna Louisa Berggren
Lasse Ludvig Gustav Hellmer

Maj-Britt Ekroth
Britta Olsson
Gunnar Söderberg
Ingrid Orvendal
Elisabet Boman
Siv Lindberg

VIGDA
Pilar Flink och Joakim Nilsson
Tove Pettersson och Jimmy Bodbacka
Angelina Sandell och Marcus Ädel
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Tisdagar

10.00–12.00 Gubbdagis (jämna veckor, 		
		församlingshemmet)

Torsdagar

SKÄNK EN MINNESGÅVA

vuxenverksamhet
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Vittinge

foto: pixabay.com

församling

advent och jul i vittinge
adventsgudstjänst med kyrkokören
Söndag 2 december 11.00 i Vittinge kyrka
Kyrkokören sjunger den klassiska adventsmusiken. SKIA-gruppen
serverar kyrkkaffe.

musik i advent med sångkraft,
josefin fredriksson och johannes risberg
Lördag 8 december 18.00 i Vittinge kyrka
Vår egen assistent i församlingsarbetet Johannes Risberg med sambo
Josefin sjunger jul- och adventssånger tillsammans med kören Sångkraft. Efteråt bjuder hembygdsföreningen in till fika och samkväm.

luciagudstjänst med barnkören
Söndag 9 december 16.00 i Vittinge kyrka
Upplev ett traditionellt luciafirande. Barnkören bjuder på många av
de älskade sånger vi önskar oss vid lucia. Kyrkkaffe serveras.

julnattsgudstjänst med vittinge kyrkokör
Julafton 24 december 23.00 i Vittinge kyrka
Avsluta julaftonen med högtidlig andlighet. Vittinge kyrkokör
sjunger julens älskade och stämningsfulla sånger.

juldagsmässa med tårta
Juldagen 25 december 10.00 på Rungården

gudstjänst i allrummet
Annandag jul 26 december 11.00 i Kyrkans allrum

gudstjänst
Söndag 30 december 11.00 i Vittinge kyrka

nyårsbön
Nyårsdagen 1 januari 16.00 i Vittinge kyrka

barnens julfest
Söndag 6 januari 14.00 i Vittinge församlingshem
Vad vore trettonhelgen utan en hejdundrande julfest? Liksom
tidigare år välkomnar vi barn med familjer till församlingshemmet
för fika, dans kring granen och annat skoj. Samarrangemang med
Vittinge byalag. Gudstjänst firas i kyrkan klockan 11.

julutsjungning med andakt
med vittinge kyrkokör, sångkraft & barnkören
Söndag 13 januari 18.00 Vittinge kyrka
Vi sjunger ut julen tillsammans med församlingsens tre körer, som
bjuder på favoriterna från advent och jul.
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Vittinge

församling

Kalender Vittinge
Söndag 2 december 1 i advent

Söndag 30 december Sönd eft jul

11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Kyrkokören medverkar. Församlingens SKIA-grupp
bjuder på kyrkkaffe.

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Tisdag 1 januari Nyårsdagen
16.00 NYÅRSBÖN Vittinge kyrka.

Lördag 8 december
18.00 MUSIK I ADVENT Vittinge kyrka.
Sångkraft, Johannes Risberg och Josefin Fredriksson
sjunger. Samkväm med Vittinge hembygdsförening i
församlingshemmet.

Söndag 6 januari Trettondedag jul
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 9 december 2 i advent

14.00 BARNENS JULFEST Vittinge församlingshem.
Tomte och dans kring granen. Arrangeras i samarbete
med Vittinge byalag.

16.00 LUCIAGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Barnkören medverkar. Kyrkkaffe.

Söndag 13 januari 1:a sönd eft trettondedagen

Tisdag 11 december

18.00 GUDSTJÄNST MED JULUTSJUNGNING
Vittinge kyrka. Kyrkokören, Sångkraft och barnkören.

12.00 SOPPLUNCH MED SÅNGKRAFT Vittinge
församlingshem. Kören Sångkraft underhåller.

Söndag 20 januari 2:e sönd eft trettondedagen

Söndag 16 december 3 i advent

11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 27 januari 3:e sönd eft trettondedagen

Onsdag 19 december

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

18.00 PANNKAKSGUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Söndag 23 december

Söndag 3 februari Kyndelsmässodagen

11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

18.00 LJUSGUDSTJÄNST FÖR STORA OCH SMÅ
Vittinge kyrka.

Måndag 24 december Julafton

Tisdag 5 februari

23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Kyrkokören medverkar.

Tisdag 25 december Juldagen
10.00 MÄSSA MED TÅRTA Rungården.

Onsdag 26 december Annandag jul
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

12.00 SOPPLUNCH Vittinge församlingshem.
Föreläsning av Sofia Rallskog från polisen i Uppsala.

Söndag 10 februari 5:e sönd eft trettondedagen
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 17 februari Septuagesima
11.00 GUDSTJÄNST Församlingshemmet.

veckogudstjänster
på rungården
Följande onsdagar kl 14 firar vi gudstjänst på
Rungården, Ramsjövägen 10 i Morgongåva:

19 december
30 januari
13 februari
27 februari

18

13 mars
28 mars
10 april
24 april

Söndag 24 februari Sexagesima
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 3 mars Fastlagssöndagen
10.00 GUDSTJÄNST MED SEMLOR Kyrkans allrum.
Präst: kh Marcus Åstrand, om ej annat anges.
Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även vår
hemsida och Facebook-sida, affischer samt lokalpress
för aktuell information.
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Östervåla-Harbo
pastorat

Lokal gala för Världens Barn
Lördagen den 6 oktober anordnades i Östervåla en kväll till förmån för
Världens Barn, detta med anledning av den stora riksinsamlingen med
samma namn som Röda Korset ligger bakom.
Kvällen inleddes med drop in-fika och lottförsäljning som ordnades av församlingens assistenter.
Vinsterna var skänkta av företagare från orten.
Mattias Jansson, "Den sjungande bonden
från Faringe", underhöll med dragspel och sång.
Sjöng gjorde även ortens egen Malin Edlund. På

orgel och flygel hörde vi Johan Wallin, som även
höll en kort andakt med anknytning till Astrid
Lindgren.
Kvällens behållning blev drygt 5 000 kr, som
går oavkortat till Världens Barn.
Marie Lennartsson

harmoni. Malin Edlund, Mattias
Jansson och Johan Wallin sjöng
och spelade tillsammans på Östervålas egen Världens barn-gala.

Kantorn har ordet:

komposition, teologi och en färgglad skjorta
Jag och mina musikervänner i
Sing-O-alla hade i somras en spelning vid Ingbofestivalen i Tärnsjö.
Jag märkte dock snart att min
klädsel inte matchade de andras
färgglada dräkter. Min basist Affe
räddade mig med en praktfull skapelse från Thailand!
Han följde verkligen uppmaningen i Lukas kap 3: "Den som
har två skjortor skall dela med sig
till den som ingen har ..." Detta
var ju i vårt fall lösningen på ett
lyxproblem, men fortsättningen i
Lukasevangeliet gör att man verkligen känner allvaret i citatet: "...
och den som har bröd skall göra
på samma sätt."

Tanken att vi alla måste hjälpas åt för att få en bättre värld
gjorde sig även tydlig i vår stora
insamling för Världens Barn. Genom Röda korset kan vi alla hjälpa barn över hela världen med
mat, krishjälp, sjukvård och skol
byggen.
I Johannes kap 15 görs liknelsen att Jesus är en vinstock och vi
alla grenar från denna vinstock.
Gud ses här som trädgårdsmästaren och vattnar oss alla. En gren
kan inte bära frukt av sig själv om
den inte sitter kvar på vinstocken.
Alla vi människor och djur hör
samman och måste hjälpas åt för
att vi skall bära frukt. Mitt stora

intresse för komposition och teologi gör att jag själv skall fördjupa mig i ytterligare studier för att
med tonernas hjälp sprida dessa
visdomsord ur vår bibel. För att
helt kunna ägna mig åt detta,
kommer jag en period ta ledigt
från mitt ordinarie arbete. Mitt
mål är att skriva musik för både
barn och vuxna samt även instrumentala verk.
Jag avslutar med några ord från
Astrid Lindgren, som jag för övrigt hade glädjen att besöka för
många år sedan: "Jag ogillar allt
indelande av människor efter nationer och raser."
Johan Wallin
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"Alla har rätt att funka olika"
Den 14 december arrangerar Östervåla församling tillsammans med
musikskolan ett musikcafé till förmån för Musikhjälpen. Årets tema är
"Alla har rätt att funka olika". Läs mer om temat i rutan nedanför artikeln.
foto: pixabay.com

Elever och lärare från musikskolan spelar och sjunger. Vi
från kyrkan ordnar varma mackor, fika och pyssel för de
minsta.
Evenemanget är gratis, men allt ni handlar för och väljer
att skänka går oavkortat till Musikhjälpens insamling.
Det hela äger rum i Östervåla församlingshem. Cafét
öppnar klockan 17 och konserten börjar 18.30.
”i år riktas hjälpen mot barn och unga med funktionsnedsättning – en av världens
mest diskriminerade grupper. Allra värst är det för den som är flicka och funktionsnedsatt.
Omkring 4 av 5 med funktionsnedsättning bor i låg- och medelinkomstländer där fattigdom, undernäring, vitaminbrist och skador är vanliga orsaker.
Många av dessa barn lever isolerat, de får sämre vård och löper större risk att utsättas för
våld och övergrepp. 9 av 10 barn med funktionsnedsättning går inte i skolan i dessa länder.
Många stängs ute p g a fördomar, andra slutar för att läromedel saknas eller för att lärarnas kunskap brister.”
(Från Musikhjälpens hemsida)

varukassen – ett lyckat projekt
Projektet Varukassen startade i oktober. I dag delar vi
varje vecka ut elva kassar fördelat på tjugotre hushåll.
För 50 kr per kvartal får man en kasse i veckan. Vi delar
också ut ”akutkassar” ifall man under en period behöver
extra stöd. Ansöker gör man hos diakon Annika Spalde.
Vi har fått väldigt fin respons och i dag hämtar vi
varor från Coop, Hemköp, Maija's och Gästis i Östervåla samt ICA i Harbo, Lidl i Tierp och Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby. Solrosen och Charlotte Wall samt
andra privatpersoner har skänkt
frysar och även sponsrat med
pengar.
Stort tack till er alla!
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mat. Elva kassar packas varje
vecka med matvaror som
skänkts från bl a olika livsmedelsbutiker.

Östervåla-Harbo
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Rapport från kyrka och kyrkogård
kyrkogårdarna

fastigheter
Som ni säkert märkt genomför vi omfattande renoveringar på pastoratets fastigheter.
Ett exempel är församlingshemmet i Östervåla
där vi nu dränerat runt grunden. I samband med det
har vi anlagt en altan som förbinder de båda entréerna med en tillgänglighetsanpassad ramp.
Nästa punkt på att göra-listan var att få ventilationen att fungera, ett arbete som nu är avslutat och
vi märker en stor förbättring i luftkvaliteten.
So(l) long!
Vaktmästarna

foto: pixabay.com

Vilket år vi haft! Alla år har sina utmaningar och
i år fick vi kallt väder med vintertemperaturer
långt in i april. Sedan gick vi från full vinter till
högsommar utan att passera vår. Vi fick kämpa
med planteringarna direkt efter att tjälen gick ur
marken för att bli klara med vårplanteringarna till
valborgsmässoafton.
Sommaren bjöd på stora utmaningar, trettio
grader varmt på dagarna och inget regn på flera
veckor gjorde att bara det som vattnades växte. I
vanliga fall brukar vi på Östervåla kyrkogård ta
vatten från Kyrkån, men den torkade ut och förvandlades till en fantastisk allé. Att vandra torrskodd på botten av ån var en märklig upplevelse.
Tack och lov har många gravar bevattningslådor vilket gör att vi ändå fick prunkande kyrko-

gårdar fastän gräset blev brunt.
Arbetet med att föryngra grusgravshäckarna
har gått bra, nu är etapp två klar. Helt färdiga
räknar vi med att vara om två år.

kul. Konfirmationstiden ska vara en rolig tid som man minns
långt efteråt! Nu är det snart dags för dig som är född 2004.

helig. Detalj ur konfirmandernas egen julkubba.

född 2004? snart börjar konfan!
Missa inte möjligheten att bli konfirmerad hos oss!
Konfirmationsinskrivning och information till konfirmander och vårdnadshavare den första
advent, 2 december, klockan 18 i Harbo kyrka.
Förhandsanmälan och information har gått ut till alla församlingsbor födda 2004. Saknar du
inbjudan, hör av dig till pastorsexpeditionen på 0292-223 60. Det går bra att komma direkt
till inskrivningen, utan att lämna in förhandsanmälan.
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Torsdag = damernas egen dag
Vi är ett gäng damer
som trivs tillsammans,
lagar mat, bakar och
har roligt när vi träffas!
Den glädjen sprider vi gärna i
församlingen. Det gör vi framför allt på våra "torsdagsträffar", som vi anordnar en gång
i månaden.
Marie Lennartsson

torsdagsdamer. Fr v: Marie Lennartsson, Rose-Marie Eklund, Gunnel Söderberg, Anitha Olsson, Margareta Hannuksela, Birgitta Karlsson och Monica Gahm.

torsdagsträffar 2019
forsbergs buss –
från start till nu
Tors 24 januari 12.00
i Östervåla församlingshem
Ken Forsberg berättar och
delar med sig av minnen från
företaget.

visor, skillingtryck och blandad
svensk pop från
60- och 70-talen
Tors 14/2 11.30 i Östervåla
församlingshem (obs tiden!)
Kathrin Karlsson från Heby
sjunger.

torsdagsträffens julgröt
Tors 6/12 12.00 i Östervåla
kyrka och församlingshem
Välkommen till en gemytlig
stund med gröt och trevlig
samvaro! Vi inleder med De
äldres julbön
i kyrkan.

Afternoon Tea
I Östervåla tjuvstartade årets julkampanj den 27
oktober. En riklig buffé serverades och musikgruppen Lingonben underhöll. Den samlade behållningen av aftonens aktiviteter uppgick till 6 300 kr.
Marie Lennartsson

lilla lucia
Söndag 9 december 11.00 i Harbo
Gudstjänst med luciafirande samt julfest.

stora lucia
Torsdag 13 december 18.00 i Östervåla kyrka
Luciatåg med både små och stora, Sångfåglarna, Gott å Blandat, Gubbdagis och Seniordamerna. Glöggservering på nya altanen.
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advent och jul i östervåla-harbo
grötdagar med pyssel och julstämning
Tisdag 4 december 10.00–15.00 i Östervåla • Torsdag 6 december 10.00–15.00 i Harbo
Avnjut hemkokt gröt, skinkmacka, kaffe och pepparkakor! Musikskolan sjunger för oss kl 13. Barnen
får möjlighet att pyssla. Pris: 40 kr för vuxen och 20 kr för barn.

torsdagsträffens julgröt med de äldres julbön
Torsdag 6 december 12.00 i Östervåla kyrka och församlingshem
Medverkande: Sture Lindgren, violin, och Johan Wallin, piano.

gudstjänst med lilla lucia och julfest
Söndag 9 december 11.00 i Harbo

stora lucia
Torsdag 13 december 18.00 i Östervåla kyrka

julsånger på aspnäs med gubbröra
Söndag 9 december 16.00 i Aspnäs gårdskyrka
Sång- och matlagningsgruppen Gubbröra ger ett härligt program i kyrkan. Därpå fikar vi i Aspnäsgården.

julmusik i advent
Söndag 16 december 18.00 i Östervåla kyrka
Medverkande: Östervåla kyrkokör, Mattias Jansson, dragspel, och Sture Lindgren, violin.

helgsmål i vinterkväll
Lördag 22 december 18.00 i Östervåla kyrka
Alexandra och Hendrik Murdock, Isabella och Oscar Sundling Wallin samt Johan Wallin medverkar.

julbön vid krubban med sång av christian josefsson
Julafton 24 december 11.00 i Harbo kyrka • Julafton 24 december 13.00 i Östervåla kyrka

midnattsmässa med trumpet
Julafton 24 december 23.00 i Östervåla kyrka

julotta med sång av kyrkokören
Juldagen 25 december 7.00 i Harbo kyrka • Juldagen 25 december 9.00 på Kvarnängen

förbönsmässa inför 2019
Söndag 30 december 11.00 i Östervåla kyrka

nyårsbön
Nyårsafton 31 december 16.00 i Harbo kyrka

"de vise männens jakt" – en upplevelsedag
Trettondedagen 6 januari 15.00 på Aspnäs
Klockan 15 börjar äventyret i kyrkan. De tre vise männen kommer för att överlämna sina gåvor till
Jesusbarnet: guld, rökelse och myrra. Men hjälp! Gåvorna är försvunna! Följ med på en magisk vandring i sökandet efter gåvorna. Vandringen avslutas med ett gammaldags julkalas i gården med sju
sorters kakor, musik och juldans om andan faller på.
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terminsstarter
Välkommen till en ny termin! All verksamhet i Östervåla-Harbo börjar vecka 5.

östervåla
Måndagar
13.30–15.30 Kyrkhäng (åk 2–4)

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

exempel på ändamål
• Östervåla kyrkas prydande och bevarande

Tisdagar

• Harbo kyrkas prydande och bevarande

09.30–13.00 Öppet hus (för alla, stora
som små)
18.00–21.00 Gummröra (en gång/månad)

• Aspnäs gårdskyrkas prydande och bevarande

Onsdagar

• Barn-/ungdomsverksamheten

18.45–20.45 Kyrkokören

Torsdagar
13.30–14.30 Sångfåglarna (åk 1–3)
15.30–16.30 Gott å Blandat (åk 4–6)
17.00–21.00 Gubbröra (sista torsdagen
varje månad)

• Aspnäsgården
• Diakoniarbete
• Musikverksamheten
Bankgiro: 771-1013 • Swish: 123 554 30 53

Församlingsbor Östervåla-Harbo

Fredagar
18.30–21.00 Fredagshäng (åk 5 och uppåt)

DÖPTA

harbo

Östervåla församling
Jan Harry Anders Gustafsson,
William Alvar Brodén, Milla Ines Dehlin
Svante Stig Gotthard Andersson,
Gusten Albert Lennartsson,
Kim Loui Wictorsson

Tisdagar
10.00–12.00 Gubbdagis (udda veckor)
10.00–12.00 Seniordamerna (jämna veckor)
14.00–14.45 Sött och Mixat (f-klass–åk 2)

Torsdagar
09.30–13.00 Öppet hus (för alla, stora
som små)
14.00–16.00 Kyrkhäng (åk 2–5)

VIGDA
Östervåla församling
Tommy Pettersson och Johanna Melin
Daniel Thorson och Tina Erlandsson

AVLIDNA
Harbo församling

aspnäs vinteröppet!
Tidigare år har Aspnäs kyrka och lägergård varit vinterstängda från andra
advent t o m sportlovet. Nu provar vi att
ha öppet för bokningar även vintertid.
Välkomna!
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Ulf Gustafsson, Anna Gustavsson
Östervåla församling
Bo Skarstedt, Bengt-Olov Karlsson,
Gunvor Villén, Henny Olsson,
Marianne Persson, Folke Larsson,
Signar Johansson, Ingvar Andersson,
Inger Fröjd, Anna Persson,
Pekka Salonen, Bertil Lindblom
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Kalender Östervåla-Harbo
Söndag 2 december 1 i advent
11.00 GUDSTJÄNST Östervåla kyrka. Kyrkokören och
Gott å Blandat.
18.00 GUDSTJÄNST MED KONFIRMANDINSKRIVNING
Harbo kyrka.

femton minuters andhämtning. Varje
tisdag kl 12.15 håller vi en kort middagsbön i
Östervåla kyrka. Välkommen!

Söndag 9 december 2 i advent

Måndag 31 december Nyårsafton

11.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka. Lilla lucia, julfest.

16.00 NYÅRSBÖN Harbo kyrka.

16.00 JULSÅNGER MED GUBBRÖRA Aspnäs gårdkyrka. Fika i Aspnäsgården.

Söndag 6 januari Trettondedag jul

Torsdag 13 december

15.00 "DE VISE MÄNNENS JAKT" Upplevelsevandring
för hela familjen med start i Aspnäs gårdskyrka. Avslutas med julkalas i gården.

18.00 LUCIATÅG Östervåla kyrka. Sångfåglarna, Gott
å Blandat, Gubbdagis och Seniordamerna. Glögg.

Söndag 13 januari 1 eft trettondedagen

Söndag 16 december 3 i advent

11.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka.

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Söndag 20 januari 2 eft trettondedagen

18.00 JULMUSIK I ADVENT Östervåla kyrka.
Kyrkokören, Mattias Jansson och Johan Wallin.

11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Vi välkomnar vår nya
komminister Åsa Heiter. Lunch och tårta.

Lördag 22 december

Söndag 27 januari 3 eft trettondedagen

18.00 HELGSMÅL I VINTERKVÄLL Östervåla kyrka.
Alexandra och Hendrik Murdock, Isabella och Oscar
Sundling Wallin samt Johan Wallin.

11.00 MÄSSA Östervåla församlingshem.

Söndag 3 februari Kyndelsmässodagen
18.00 LJUSMÄSSA Harbo kyrka.

Måndag 24 december Julafton
11.00 JULBÖN Harbo kyrka. Samling vid krubban.
Christian Josefsson sjunger.
13.00 JULBÖN Östervåla kyrka. Samling vid krubban.
Christian Josefsson sjunger.
23.00 MIDNATTSMÄSSA Östervåla kyrka.
Gustaf Fredriksson medverkar på trumpet.

Tisdag 25 december Juldagen

Söndag 10 februari 5 eft trettondedagen
11.00 MÄSSA; KYRKSÖNDAG Östervåla kyrka.
Sångfåglarna sjunger.

Torsdag 14 februari Alla hjärtans dag
19.00 VALENTIN- OCH VIGSELMUSIK Östervåla k:a.
Söndag 17 februari Septuagesima
18.00 GUDSTJÄNST Birgittagården.

07.00 JULOTTA Harbo kyrka. Kyrkokören medverkar.
09.00 JULOTTA Kvarnängen. Kyrkokören medverkar.

Onsdag 26 december Annandag jul
11.00 SAMMANLYST GUDSTJÄNST Uppsala domkyrka.

Söndag 30 december
11.00 FÖRBÖNSMÄSSA INFÖR 2019 Östervåla k:a.

om du behöver skjuts till kyrkan, beställ
en taxi. Du betalar den själv, sedan lämnar du
in ditt kvitto till pastorsexpeditionen så får
du pengarna tillbaka.

Söndag 24 februari Sexagesima
11.00 GUDSTJÄNST Östervåla församlingshem.

Söndag 3 mars 5 eft trettondedagen
11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Kyrkokören medverkar.

Onsdag 6 mars Askonsdagen
19.00 ASKONSDAGSMÄSSA Östervåla kyrka.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även vår
hemsida och Facebook-sida, affischer samt lokalpress
för aktuell information. Du är naturligtvis varmt välkommen även till grannförsamlingarnas gudstjänster
och aktiviteter!
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Saron – här är du
välkommen som du är!
Om man läser ordet Noras baklänges blir det Saron. På onsdagskvällarna förvandlas Noras Ark till en mysig mötesplats. Ett lottohjul med
vinst varje gång, en popcornmaskin, kakor, godis och just den här kvällen färgglada drinkar … inget saknas när Saron har sin onsdagsträff.
Saron är även en fruktbar slätt vid Medelhavet i Israel. I Höga visan i Bibeln kan man läsa om liljorna
i Saron och det syftar just på den rika växtligheten.
När jag besöker Saron är det trubadurkväll. Ett
varmt rött discoljus lyser över den tjocka mattan
som är scenen. Handklapp, allsång, önskelåtar …
En extra mikrofon står och frestar den som vill
vara solist. Rullstolsdans, kaffefika och lite fotboll, allt i en glad, fridfull stämning. Här känner
jag mig välkommen!
Camilla Svedrin är kvinnan bakom Saron. Hon
beskriver mötesplatsen som "ett ställe där våra
ungdomar, unga och vuxna med olika funktionsvarianter känner sig trygga och där alla får vara som
de är. Det betyder mycket mer än någon kan tro."
En ödmjuk mamma med fantastisk drivkraft,
en idérik kvinna som låter projekt ta tid, en kärleksfull, skrattande tjej som dukar upp, fixar aktiviteter, söker bidrag och delar med sig – det är
Camilla.
Ofta hör jag ordet livspussel, att få ihop livet
med allt dess innehåll. Pusslet vi väljer, önskar eller
längtar efter är ofta lika alla andras: bilda familj
och trivas på jobbet. Det är gott, tills jag hamnar
lite utanför det liv jag förväntade mig att få. Om
det inte blir som jag trodde, hur blir det då? Att få
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ett barn med funktionshinder, hur är det? Camilla
svarar:
"Det som var och är det jobbigaste är all sjukvård och okunskapen i samhället, allt som händer
runt oss som vi inte kan påverka. Att alltid bli dömd
och ifrågasatt, t ex försäkringskassans klockning
av hur lång tid det tar att gå på toaletten … Viljan
att leva ett självständigt liv måste vara mycket stark
om man ska orka."
"Det som var och är det bästa", fortsätter Camilla, "är framstegen, orken och energin man får
av alla framsteg. När man hos sitt barn ser lycka
och trygghet i att klara saker och en stolthet i
blicken. Det kan man leva på länge. Styrka får man
också av alla hjältar som finns, de som hjälper och
stöttar och kämpar för allas lika värde och självbestämmande och för tillgänglighet. De som aldrig
ger sig imponerar på mig!"
Denna kväll hos Saron är det många som är nyfikna på mig. Många blickar riktas åt mitt håll, någon vill kramas och någon annan undrar vad jag
gör där. Det jag vill är att öka min egen och andras
förståelse för och kunskap om olikheter.
När jag sökte kunskap på internet hittade jag
en text av Ulrika Johansson. Jag vill dela med mig
av ett utdrag:
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partystämning. Den här kvällen
gästas Saron av en trubadur. Den
som vill får komma upp på scenen
och vara solist.
Det gör ont [...] när sonen beter sig som han
brukar inne på någon affär och folk stirrar,
eller när någon fäller en sur kommentar om
funktionshindrade, då gråter mitt hjärta.
Mammahjärtat gråter också när jag inser att
jag inte kan vara där och skydda min son
hela tiden och att även han i sin egna tillslutna värld kan förstå att han inte är som andra.
Vad jag önskar då att jag kunde ställa mig
framför honom och slåss mot fördomar och
människors okunskap.
Att förklara att man faktiskt kan sörja en
levnad även om man skulle dö utan den, är
svårt och det är nog ännu svårare för en utomstående att förstå att vi älskar vår son så
mycket men samtidigt så är situationen och
hans handikapp en sorg för oss. Inte en sorg
vi låter ligga framme, utan en sorg som ligger
djupt begraven och som präglat oss och gjort
oss till de personer vi är idag. Vår son är kärlek, vår stora kärlek, han är unik, en gåva helt
klart men också en prövning. (barnsidan.se/
special/nar-den-storsta-gladjen-ar-den)
Camilla nickar och håller med:
"Okunskap kan leda till brist på empati och
respekt för personer med funktionsvariationer. Vi
försöker tänka positivt och jag kan flytta berg för
min sons skull. Jag känner även att vi har väldigt
bra människor omkring oss. Min son får det han
behöver för att kunna växa upp i trygghet och bli
så självständig han kan bli. Men det har inte varit
någon enkel väg."
Stora hjärtan, kunskap, förståelse och empati har
i alla fall alla som jobbar på Saron, konstaterar jag.
Hur föddes idén med Saron? Camilla berättar:
"Min son har ett rikt liv med många aktiviteter
och han jobbar efter sina förutsättningar. Men det
blir många långa resor. För ett bad behövs en lift,
för en ridtur behövs ridhus med ramp och kunnig
personal. Tanken att hitta på något i Tärnsjö har
funnits länge. Så förra våren gick vi runt och kikade
lite på lokaler som var anpassade med toalett och
ramp m m. Vi mötte Monica som tipsade om Noras
Ark och det blev starten på vår mötesplats Saron.
Nu är vi ett glatt gäng som träffas på onsdagskvällar, från några få upp till 30 personer. Målgruppen
är unga och vuxna med olika typer av hjärnskador."
Vad gör ni på onsdagskvällarna?
"Vi har något tema varje gång: måla, baka, spela spel, kräftskiva, trubadurkväll m m. Vi har även
haft en dag då man fick prova på racerunning – en
slags springcykel som du kan springa i och få upp
det viktiga flåset även om du sitter i rullstol. På
Saron är man med efter sina förutsättningar och
med hjälp av egna ledsagare. Allt bygger på att

träffa andra, komma ut och ha kul utan krav. En
kompiskväll kort och gott, eftersom vi tyckte att
det saknades.
Vad skiljer Saron från andra mötesplatser? Min
blick sveper över lokalen och det jag ser i stunden
är att här får rullstolar plats, trögflytande drinkar
serveras, muggar, sällskapsspel och aktiviteter är
anpassade efter besökarnas behov. Stämningen är
tillåtande, olikheter är en tillgång och kärlekskraften är enorm.
Camilla har fullt upp. Hon har just haft ett pass
som barista.
"Skriv också att vi vill tacka Nora kyrka för allt
som de ställt upp med. Det är bl a dem jag syftade
på när jag pratade om hjältar."
"Reportern, kolla här då!"
En färsk tidning sticks under min näsa och jag
läser:
"Den 17 december i år har det på dagen gått
100 år sedan riksdagen beslutade om den allmänna och lika rösträtten i Sverige. [...] Hundraårsjubileet av rösträttsreformen, som innebar genombrottet för svensk demokrati och lika rösträtt för
alla, ska firas, tycker regeringen."
En uppgiven röst talar om för mig att dessa
människor – gruppen med olika funktionsvarianter – fick rösträtt först 1989.
"Snart är det jul. Det vi önskar oss mest ett demokratiskt genombrott på riktigt!"
Saron – fantastiska liljor och rik växtlighet.
Text: Monica Brand Foto: Camilla Svedrin

smarrigt. Sarons deltagare dekorerar sina egna
halloween-cupcakes till fikat.
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