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Församlings-
bladet

Annorlunda sommar
när världen är orolig är  

tron vår trygghet.

läs om vad din församling 
gör för dig i sommar!  
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Denna vår och sommar blir det annorlunda. 
Mycket är inställt, annat är framskjutet. Det 
som sker blir i mindre skala för att inte skynda 
på smittspridning. Corona och Covid-19 är lik-
som alltings underrubrik just nu.

I skrivande stund (28/4) vet vi inte hur smit-
tan kommer att slå i våra församlingar i Heby 
kommun. Vi har just börjat få rapporter om in-
sjuknande, och vi kan inte räkna med att just vår 
bygd skulle klara sig ohärjad. Många av oss är 
oroliga, det är svårt med ett hot som inte syns.

Den vardagliga verksamheten ser också an-
norlunda ut. Vi ställer in och ställer om och lär 
oss vara kyrka på nya sätt, med fysisk distanse-
ring och begränsning av antal närvarande.

Jag tycker att det är svårt. Så mycket av vår 
verksamhet handlar om närhet. Det riktigt nära 
samtalet är svårt att föra på två meters avstånd, 
andras tårar är omöjliga att torka, händer att 
hålla är långt bort. Många av våra församlings-
bor är ännu längre bort än två meter. De tillhör 
riskgrupper, är isolerade hemma. Vi försöker 
ringa, men tiden rinner iväg och ingen räcker till.

Jag tycker att det är svårt.
Samtidigt finns glädje!
Gudstjänster spelas in så att man kan vara med 

hemifrån, verksamheter hittar spännande nya 
vägar och vi får hjälpa till med handling och att 
köra matkassar och mitt i allt bär Kristus. I tro, i 
bön och tjänst. Han är i allra högsta grad närva-
rande, också när vi känner att vi inte räcker till.

Och vi hjälps åt. Det finns en stor känsla av 
gemenskap, för det är vår gemensamma oro och 
vår gemensamma kamp. Mitt i gemenskapen, i 
oron och kampen bor Kristus.

Så även om mycket i vår vardag och vår verk-
samhet är annorlunda, präglat av distansering 
och handsprit, så finns det en annan sorts närhet 
som vi kanske behöver påmin-
na oss om. Närheten i Kristus 
som visar sig i gemenskapen 
och omsorgen om varandra. 
Kanske denna sommar får bli 
mindre jippo och mer Kristus?

Cecilia Jansdotter
kyrkoherde i Östervåla-Harbo

I vanliga fall är församlingsbladets sommarnummer fullt av evenemang. 
Ofta har församlingarna stora satsningar i samband med fest i Heby: 
musik, medeltidsdagar, utflykter och kalas av olika slag. Någon sade förra 
sommaren att vi verkade ha mycket jippo och lite Kristus …

En annanEn annan
sorts närhet ...sorts närhet ...
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adress   Vittinge prästgård 244 
  744 95 Vittinge
tel, telefontid  0224-620 37, mån–tors 10–12 
besökstid  tis & tors 9–12

kyrkoherde  Marcus Åstrand 0224-620 25 
  eller 070-241 55 42
musiker   Inga-Britt Thalin 0224-620 51
barn/ungdom  Johannes Risberg 0224-620 47
vaktmästeri  0224-620 69

vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/vittinge, facebook.com/vittingekyrka

adress  Skolgatan 6, 744 31 Heby
tel  0224-341 90   
öppettider mån–tors 10–12, 
 tis & tors även 13–15

kyrkoherde  Katarina Björklund 0224-341 71 
diakon  Christina Teinler 0224-343 91 
musiker  Margarita Långberg 0224-341 43
barn/ungdom  Malin Ekstam 0224-341 44  
vaktmästeri  Lars-Göran Sjöling 0224-341 82

vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/vasterlovsta 
www.facebook.com/VasterlovstaPastorat

adress  Kyrkvägen 18, 740 45 Tärnsjö
tel 0292-500 09 öppettider tis–ons 10–12, tors 17–20

kyrkoherde  Bengt Bengtsson 0292-502 80 
musiker  Pia Sundström 0292-502 85
barn/ungdom  Monica Brand & Carola Eriksson  
 0292-502 57
värdinna/kök  0292-502 89
vaktmästeri  0292-502 83

nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/noratarnsjo  
www.facebook.com/noratarnsjo

besöksadress  Kyrkvägen 10 A, Östervåla  
postadress  Ågården, 740 46 Östervåla
telefon   0292-223 60 

öppet expen tis 10–12, tors 17–20, fre 10–12
birgittagården tors 12–14

kyrkoherde   Cecilia Jansdotter 0292-223 74

ostervala-harbo.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/ostervala-harbo

välkommen att kontakta oss!
Ring kansliet/expeditionen eller besök respektive hemsida för ytterligare kontaktuppgifter.

östervåla-harbo
I Östervåla-Harbo pastorat är vi ca 4 500 
personer, uppdelade på två samhällen och en 
massa små byar. Vi har tre kyrkor: Östervåla, 
Harbo och Aspnäs gårdskyrka, samt en läger-
gård: Aspnäsgården. Vi är fjorton anställda i 
pastoratet: ett härligt gäng som varje dag gör 
sitt bästa för att tjäna församling och kyrka.

västerlövsta, heby
Västerlövsta pastorat består av församlingarna 
Västerlövsta, Enåker och Huddunge med totalt 
ca 4 600 invånare. Vi har en rik verksam-
het och stort ideellt engagemang. Pastors-
expeditionen finns i den f d prästgården intill 
Västerlövsta kyrka i Heby samhälle. Därutöver 
finns Huddunge kyrka, Enåkers kyrka samt 
Huddunge kyrkoruin.

nora, tärnsjö
I Nora har det firats gudstjänst varje söndag i 
minst 800 år. I dag har Nora drygt 2 100 för-
samlingsbor. Vi är en liten församling med en 
stor verksamhet. Kyrkan i Tärnsjö vill bygdens 
bästa och uppmuntrar till lokalt engagemang. 
Utöver ordinarie verksamhet driver försam-
lingen en bensinmack med biltvätt samt en 
begravnings byrå.

vittinge & morgongåva
Våra 2 600 församlingsbor finns framför allt 
i Vittinge och Morgongåva. Vår kyrka ligger i 
det öppna landskapet mellan de båda orter-
na. I personalen är vi sex året runt-anställda. 
Vårt arbete präglas av kreativitet och nytän-
kande, vilket inte minst märks under Fest i 
Heby-veckan, då vi brukar anordna ett stort 
antal evenemang.
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"Älskade psalm"
Söndag 7 juni 18.00
Harbo kyrka
Gudstjänst. Tommy Ekström 
och Johan Wallin, orgel och 
piano.

Midsommargudstjänster med spelmansmusik
Lördag 20 juni 11.00
Huddunge kyrkoruin

Lördag 20 juni 15.00
Västerlövsta hembygdsgård

Frida Andersson, nyckelharpa, och Carina Normansson, fiol. Spelmans-
musik i skimrande sommarklang, med två Salabor. Samspelet känne-
tecknas av varm, klar ton. Glimt i ögat och glädjefull kärlek till musiken.

"I en tid som vår"
Söndag 7 juni 11.00 
Västerlövsta kyrka 
Gudstjänst med sång och musik 
med Emma Hortans och Karin 
Burwick Nyberg.

"I pingstens ljuva tid"
Söndag 31 maj 18.00
Östervåla kyrka
Josefina och Mathilda Kviegård, 
sång, och Johan Wallin, orgel 
och piano.

"Musik i vårkväll"
Söndag 24 maj 18.00
Harbo kyrka
Gudstjänst. Malin Edlund,  
sång och piano, och Tommy 
Ekström, orgel.
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Tid för musik!
Under sommaren brukar våra kyrkor fyllas av 
musik. Även i tider av social distansering vill vi 

klä dina sommardagar i toner, om än med vissa 
restriktioner. Begränsningen på 50 besökare gäller 

förstås, så länge myndigheternas rekommendationer 
inte ändras.

På följande sidor har vi samlat sommarens konserter, 
musikgudstjänster och andra evenemang i alla våra 

församlingar. Hoppas du ska hitta något som lockar! 
Varmt välkommen till oss i sommar!
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Sommarens godbitar
evenemangskalender för sommaren 2020

Djurgudstjänst
Måndag 22 juni 18.00
Vid Vittinge församlingshem
En gudstjänst till ägnad våra hus-
djur. Välkomna två- och fyrbenta!

"I midsommartid"
Söndag 21 juni 18.00
Östervåla kyrka
Gudstjänst. Linn Forevärn, 
sång, och Tommy Ekström, 

"I Monica Z's fotspår"
Söndag 21 juni 18.00
Nora kyrka
Sing-O-alla Orkestern går i 
Monica Zetterlunds fotspår och 
sjunger jazziga gamla godingar.

Friluftsgudstjänst med allsång
Söndag 21 juni 18.00 Tenabadet, Vittinge
Andakt och varm gemenskap på stranden. Vi grillar och sjunger all-
sång till ackompanjemang av Eva Axelsson på gitarr. 

Midsommar- 
gudstjänst med  
Enåkers spelmän
Lördag 20 juni 18.00 
Enåkers hembygdsgård

Trio Törn
Söndag 28 juni 14.00
Västerlövsta kyrka
Musikgudstjänst. Invigning av 
vägkyrkan med Trio Törn, som 
spelar egenkomponerad och 
traditionell folkmusik.

Kyrkloppet
Söndag 28 juni 11.00
Vittinge kyrka
Efter gudstjänsten anmäler du 
dig till distansen du vill springa/
gå: 400 m, 2 km, 6 km eller 10 
km. Grill, fika och tipsrunda.

"Sång, gitarr och visor"
Tisdag 23 juni 18.30
Österbo fäbodar
Anders Lindborg spelar och 
sjunger.

Mattias och Stefan 
Fredag 26 juni 19.30 
Vittinge kyrka
Den dragspelande och sjungan-
de bonden Mattias Jansson från 
Faringe och gitarristen Stefan 
Larsson bjuder på älskade sånger.

Sommarkonsert på 
annat sätt
Tisdag 23 juni 19.00 
Västerlövsta kyrka 
Sommardoftande konsert med 
medlemmar i Västerlövsta 
kyrkokör.

Andakt och guidning
22–26 juni 12.00/13.00
Vittinge kyrka
En stilla andakt med musik, 
varefter kyrkomusiker Inga-
Britt Thalin guidar i Vittinges 
vackra medeltids kyrka.
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Sommarens godbitar
evenemangskalender för sommaren 2020

"Sjung för Guds skull!"
Tisdag 30 juni 18.30
Nora kyrka
Kerstin Rask Lind, sång, och  
Marina Bratterud, sång och 
piano.

Wallin och Sunnerstam
Tisdag 7 juli 18.30
Nora kyrka
Östervålaorganisten Johan Wallin 
musicerar med vännen Erik Sun-
nerstam, f d flöjtist vid Folkoperan.

Långberg & Långberg
Söndag 5 juli 18.00
Enåkers kyrka
Kvällsmässa. John och Margarita 
Långberg framför musik om 
sommaren, livet och kärleken.

Kyrkstigsvandring med gudstjänst och grillkorv
Söndag 5 juli 07.30 Tärnsjö
Buss avgår 7.30 från församlingshemmet. Kl 8.00 startar vandringen 
i Skekarsbo. Kl 9.30 avgår buss från församlingshemmet till Österbo. 
Vid fäbodarna bjuds på grillad korv. Kl 11.00 firar vi gudstjänst och 
dricker kaffe i församlingshemmets trädgård.

Hjelmstedt x 3
Söndag 12 juli 14.00
Västerlövsta kyrka
Gudstjänst. Familj Hjelmstedt är 
rik på talanger. Härliga sånger med 
Anna-Karin, Kerstin och Linnea.

"Smäktande duetter 
från operor"
Söndag 26 juli 14.00
Västerlövsta kyrka
Gudstjänst. John Haque och  
Matilda Orrling i storslagen 
musik. Avslutning av vägkyrkan.

"Sjung du underbara 
sång!"
Tisdag 21 juli 18.30
Nora kyrka
Aina Miyagi Magnell, mezzo-
sopran, och Elmer Grandin, 
piano.

"Låtspel, barockorgel och jazz i tätt samspel"
Tisdag 14 juli 18.30 Nora kyrka
Olov Johansson, nyckelharpa, och Anders Bromander, piano/orgel. 
Svängigt, mäktigt, finstilt, överraskande och fyllt av humor. Låtarna 
är en blandning av nya kompositioner och traditionella låtar.

Enåkersdagen
Lördag 25 juli 18.00 
Enåkers kyrka 
Helgsmålsbön med musik fram-
förd av Enåkers spelmän.

Opera och romantik
Söndag 12 juli 18.00
Huddunge kyrka
Kvällsmässa. Raissa Martin och 
Margarita Långberg bjuder på 
en salig blandning av romanser, 
opera arior och sånger.
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Sommarens godbitar
evenemangskalender för sommaren 2020

Voice of heart
Söndag 26 juli 18.00 Vittinge kyrka
Niclas Dahl, piano, Mathilda Lindström, sång, Ludwig Alexandersson, 
bas/sång, William Parkstam, trummor, och Andreas Forsberg, gitarr, är 
Voice of heart. Tillsammans bjuder de på välkända sånger, filmmusik, 
instrumentellt och nyskrivet i ett program för själ, hjärna och hjärta.

"Brevet-posten- 
motivet"
Lördag 8 augusti 18.00
Enåkers kyrka
Lekmannaledd helgsmålsbön med 
Staffan Johansson, Alf G Lind-
ström och Susanna Petersson.

"Sommardröm"
Tisdag 4 augusti 18.30
Nora kyrka
Gunnar Klum, sång, och Mats 
Jansson, piano, ger ett blandat 
program, från Mozart och Sjö-
berg till P-B och Chopin.

Huddungedagen
Söndag 2 augusti 11.00
Huddunge kyrkoruin
Lekmannaled gudstjänst. Sommar-
pärlor med Elin Emtell Rubinsztein, 
violin, och Anders Emtell, gitarr.

"Din stund på jorden"
Tisdag 28 juli 18.30
Nora kyrka
Annika Gustafson, sång, och  
Cristina Larsson, piano.

"Beethoven 250 år" 
Söndag 2 augusti 18.00 
Vittinge kyrka
Varpu Heikinheimo, violin, och 
Daniel Beskow, piano, bjuder på 
sonater av Mozart och Beethoven. 

Psalmvandring
Söndag 2 augusti 14.00
Västerlövsta hembygdsgård
Psalmvandring från Västerlöv-
sta kyrka kl 13.15. Vi sjunger 
psalmer på vägen. Gudstjänst.

"Hjärtats bön"
Söndag 26 juli 18.00
Nora kyrka
Musikgudstjänst med Cecilia 
Jansdotter och Christian 
Josefsson.

"Harpans klanger"
Söndag 16 augusti 11.00
Västerlövsta kyrka
Gudstjänst. Harpospel på nära 
håll är väldigt mäktigt. Lyssna 
till harpisten Maria Sidorova!

Emma Hortans och 
Inga-Britt Thalin
Söndag 16 augusti 18.00 
Vittinge kyrka
Emma Hortans (bilden) bjuder 
på härlig sång och Inga-Britt 
Thalin kompar på piano.

"Klassisk musik i fil-
mens värld"
Onsdag 19 augusti 19.00
Aspnäs gårdskyrka
Erik Sunnerstam, flöjt, och  
Staffan Sjögren, klassisk gitarr.
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Sommarens godbitar
evenemangskalender för sommaren 2020

Altangudstjänst med 
grillning
Söndag 6 september 11.00
Östervåla församlingshem
Under dagen får du information 
om våra verksamheter.

"Trubadur & ljuvliga stämmor"
Onsdag 26 augusti 19.00 Aspnäs gårdskyrka
Viktor Tunevi, trubadur i Fred Åkerströms anda från 
Huddunge, delar denna kväll med de stämsjungande 
systrarna Fia och Linnea Fors från Tärnsjö.

Fem gitarrer
Söndag 13 september 11.00
Huddunge kyrka
Sammanlyst kyrksöndag med 
sång- och gitarrgruppen 5G.

"Svensk sommarjazz och schlager i kärlekens tecken"
Onsdag 2 september 19.00 Aspnäs gårdskyrka
Sing-O-alla Orkestern framför sommarmusik på svenska. Isabelle Biloff, 
sång, Erik Sunnerstam, flöjt, Alf Östlund, kontrabas, Johan Wallin, piano.

"Pop och visa i sen-
sommarkvällen"
Onsdag 9 september 19.00
Aspnäs gårdskyrka
Pär Sundin och Tommy Jans-
son, sång och gitarr.

"Orgel i sommarkvällen"
Lör 29 augusti 18.00
Östervåla kyrka
Johan Wallin visar och 
spelar på Strandorgeln.

Sön 30 augusti 18.00
Harbo kyrka
Gudstjänst. Johan Wallin 
visar och spelar på  Lind-
gren/Blomqvistorgeln.

Surströmmingsskiva
Torsdag 20 augusti 18.30
Nora församlingshems träd-
gård, Tärnsjö

Surströmming och underhåll-
ning med distans utomhus.

Axplock & Double Sisters
Söndag 23 augusti 18.00  
Vittinge kyrka
Double Sisters (systrarna 
Hjelmstedt och systrarna 
Karlin) och familjen Johansson 
ger gemensam konsert.

Stina Röjerås
Söndag 23 augusti 18.00 
Enåkers kyrka 
Kvällsmässa med sång av Stina 
Röjerås.

Louise Jakobsson och 
Karin Burwick Nyberg
Söndag 30 augusti 11.00 
Västerlövsta kyrka 
Gudstjänst med sång och musik.
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Vittinge församling

Nora församling, 
Tärnsjö

Tio drivna kvinnor sveper runt 
på biblioteket i Tärnsjö. Massa-
gebänkar monteras upp, mattor 
och kuddar strös ut på golv, bok-
tips i hyllorna, fotbadsbaljor på 
rad, skrivarverkstad, mysig hör-
na för högläsning, nagelfilar och 
tidningar. Ägg, vatten, havregryn, 
kakao, avokado, kokosolja m m 
trängs på ett bord, hm, ska det 
bakas?! Nej, det är ingredienser 
till ansiktsmasker! I köket har 
World Tree Catering dukat upp 
mingelmat, måste bara smaka.

Var kommer då dessa drivna 
kvinnor ifrån? Jo, från kultur/fri-
tid, Familjeteamet, Integrations-
enheten, ungdomsgårdarna, skol-
syster i Heby kommun samt från 
biblioteket och Nora församling i 
Tärnsjö. 

Försiktigt gläntas biblioteks-
porten och kvällens första gäster 
smyger in. ”Ursäkta, vi är lite ti-
diga ...”

”Välkomna in, ta en smoothie!”
Två och två droppar de in, för-

väntansfulla leende ögon. ”Vad 
mysigt ni har gjort! Åh, värmeljus 
överallt, jättemysigt!”

I studierummet erbjuds ”nagel-
fix”, existentiella samtal varvas 
med råd och tips. Tjejer tassar runt 
och vill prova allt, gapskrattande 
kletar de in varandras ansikten med 
hemgjorda ansiktsmasker, gröt- 
och avokado fejs fotas med mobiler. 

”Jag har aldrig fått sån där rik-
tig massage på hela ryggen förut, 
så skööönt det var!” utbrister en 
blond tjej som sjunker ner på en 
stol och stoppar fötterna i baljan 
med varmt vatten. ”Vill du ha lite 
olja i vattnet?” undrar jag. ”Åh, 
tack gärna”, blir svaret. Svag doft 
av krämer och badsalt, myseldar 
som brinner på datorskärmarna. 
Fem tjejer med fossingarna i bal-

jor, nästan lika många ”tanter” 
som servar: ”Ska jag hämta en 
tidning till dig? Vill du ha lite att 
äta eller dricka?”

”Jag bor hos pappa denna 
vecka och han är inte så pysslig, 

så det känns extra mysigt att bli 
ompysslad.” 

”Visst är vi bara tjejer här?” 
Hårsjalen tas av. Bara tjejer, det är 
mjukt och lugnt och fnissigt.

”Jag kan massera dina fötter 
med skrubbvantar och kräm om 
du vill!”

Flickan nickar glatt efter att 
min fråga blivit översatt till språ-
ket hon talar. I en månad har hon 
bott i Sverige, hela familjen flydde 
från krig. Familjen har gått, små-
syskon har burits, i veckor för att 
nå trygghet. Så olika och orättvisa 
våra liv är. Men just nu, på Tärnsjö 
bibliotek, har vi det lika. Vi vuxna 
pysslar om och det känns så gott! 

I en hög av kuddar ligger en 
hög av ungdomar, högläsning! In-
klämda mellan bokhyllor – mas-
sagebänkarna, liten kö till massa-
gen. ”Önskas hand-, ansikts- eller 

ryggmassage?” Pennor, papper 
och tända kandelabrar, skrivhör-
na med bibliotekarien.

Tillslut samlas vi alla igen, läg-
ger oss på fleecefiltar, mattor och 
kuddar. Drygt 30 stycken tjejer 
i olika ålder, form och färg och 
med olika bakgrund, drömmar 
och förutsättningar.

En film presenteras, vi tittar 
och berörs. Filmen handlar om 
några unga tjejer som periodvis 
mått väldigt dåligt. De berättar 
om hur de testade en dansgrupp 
och träffade tjejer i samma si-
tuation. Idag är de vänner och 
stöttar varandra. De är med i ett 
sammanhang, de dansar, svettas, 
kämpar och har idag lärt sig ett 
sätt att handskas med mörka tan-
kar och depressioner. Även i Heby 
kommun finns denna möjlighet! 

Otroligt tacksam ligger jag där 
och kikar upp på de fantastiska 
målningarna i taket. ”Spänn hö-
ger hand, slappna av, spänn vän-
ster ben, slappna av, gör en grimas, 
håll kvar, slappna av …” Fnittret 
startar, rösten fortsätter. ”Spänn 
rumpan”, stort skratt! Underbara 
tjejer! 

Under den helt vanliga gympa-
avslappningen tänker jag på 
viktiga saker, som att lägga bort 
mobilen ibland, se och bry sig om 
varandra, lyssna, den egna hälsan 
– äta sunt, sova och röra på sig, 
att hjälpa till och finnas för andra, 
kärlek … Några ord av Ingemar 
Olsson ploppar upp i huvudet: 
”Kanske allting som sker av kär-
lek har ett värde som varar, med-
an allt annat ytligt märkvärdigt 
bleknar bort. Ingen mänska har 
levat förgäves, som av kärlek har 
gjort vad som krävdes, det är hop-
pet som bär mig.”

Monica Brand

För bara drygt två månader sedan levde vi ett annat liv än nu. Här kommer 
några glimtar från en härlig kväll med en massa tjejer och kvinnor! 

Spakväll på bibblan!
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Vittinge församling

Nora församling,  
 Tärnsjö

i coronatider ...
... får vi tänka om och tänka nytt, 
samtidigt som vi vill behålla de 
rutiner och aktiviteter som fungerar. 
Vi vill att du ska känna dig trygg att 
fortsätta mötas! 

Vi fortsätter fira gudstjänst i kyrkan och kapellet, 
men vi undviker fika i församlingshemmet. Vi följer 
naturligtvis Folkhälsomyndighetens direktiv och tar 
inte i hand eller kramas. Vi känner omtanke och bryr 
oss om varandra ändå. Den planerade sommarmu-
siken på tisdagskvällar i sommar kommer att ge-
nomföras som vanligt, men med begränsning till 50 
personer. Kyrkan är stor och vi kan sitta glest.

Behöver du hjälp att handla mat? Vi hjälper dig 
som tillhör en riskgrupp med att handla mat och 
hämta ut paket och medicin. Kontakta församlings-
expeditionen, tel 0292-500 09 eller 070-799 07 65.

Vår kyrka är öppen alla vardagar! Kom gärna in 
och sitt en stund i stillhet. I tider av förändringar och 
oro vänder sig många till kyrkan. Känner du oro och 
behöver du prata med någon? Kontakta gärna vår 
församlingspräst Bengt, tel 0292-502 80, eller för-
samlingsexpeditionen, tel 0292-500 09.

information från vaktmästarna
Några åtgärder på kyrkogården som kommer att göras i sommar

Det blir ny utökad belysning på kyrkogården och grävningen för den 
nya belysningen har nu avslutats. Återställning av gångarna återstår. 
Vi fortsätter också arbetet med att jämna gravplatser med jord som 
kan vara ett smutsigt arbete, så vi ber om överseende med röran på 
kyrko gården. Kyrkans fasad ska putsas och målas, och byggställningar runt 
kyrkan ska sättas upp. Arbetet kommer att pågå under sommaren och hösten.

Kyrkogården ska vara en fin och harmonisk plats att besöka och vi försöker göra den vacker 
och trevlig. Hur vill du att det ska se ut på kyrkogården? Vi vill gärna veta vad du tycker, så 
lämna gärna förslag på förbättringar och åtgärder i vår förslagslåda som sitter vid anslags-
tavlan samt vid kapellet. Om du har frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna: 0292-502 83,  
0292-502 78 eller nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se.

Kyrkvaktmästarna Thommie och Stefan

expeditionens 
sommartider
Vecka 26-33 har vi 
sommartider på försam-
lingsexpedtionen. Vi har 
då öppet tisdagar och 
torsdagar kl 10.00–12.00. 
Vi har öppet för besök, 
men önskar i första hand 
att du kontaktar oss via 
e-post eller telefon i 
sommar. Välkommen att 
höra av dig!
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Vittinge församling

Nora församling, 
Tärnsjö

Gudstjänster i vår Skapares natur
Man måste inte vara i en kyrka för att fira gudstjänst. Under den 
varma årstiden lyssnar vi gärna till Guds ord ute i naturen, där vi 
samtidigt kan njuta av grönska och ljumma vindar. I år, när vi helst 
bör träffas utomhus, passar det extra bra. Därför har vi planerat in 
en rad friluftsgudstjänster att se fram emot. Välkommen!

friluftsgudstjänst  
vid klockartäppan
Söndag 7 juni 11.00 Klockartäppan

Välkommen till en stunds samvaro med 
gudstjänst och fika vid Klockartäppan, det 
lilla gula huset bredvid församlingshemmet.

sommargudstjänst  
vid österbo fäbodar
Söndag 28 juni 11.00 Österbo fäbodar

Vi firar gudstjänst i naturskön miljö vid 
fäbodarna. Medtag gärna egen fikakorg.

kyrkstigsvandring  
med gudstjänst, grillning  
och kyrkkaffe

Söndag 5 juli Start vid församlingshemmet

Vi vandrar kyrkstigen i Tärnsjö och du är 
välkommen att delta! Vandringen startar i 
Skekarsbo, dit vi åker med buss från för-
samlingshemmet. Längs vägen bjuds grillad 
korv vid fäbodarna.

07.30 Buss avgår från församlingshemmet

08.00 Vandringen startar i Skekarsbo

09.30 Buss avgår från församlingshemmet 
till Österbo

11.00 Gudstjänst och kyrkkaffe i försam-
lingshemmets trädgård

ekumenisk gudstjänst  
på hembygdsgården
Söndag 19 juli 11.00  
Nora-Tärnsjö hembygdsgård

Friluftsgudstjänst i naturskön miljö vid  
hembygdsgården i Tärnsjö. Gudstjänsten 
firas gemensamt med församlingarna i 
Nora alliansen.

friluftsgudstjänst  
i naturrummet
Söndag 30 augusti 11.00 
Naturrummet

Vi firar gudstjänst i det 
mysiga naturrummet 
som finns i skogen bak-
om församlings hemmet. 
Medtag gärna egen 
fikakorg.
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Vittinge församling

Nora församling,  
 Tärnsjö

österbo fäbodar  
- ett smultronställe 
längs kyrkstigen
Kyrkstigen, som är en del av Upplandsleden, 
startar i Skekarsbo och går till Nora kyrka är 9 
km lång och längs vägen finns Österbo fäbodar. 
Upplandsstiftelsen utsåg 2014 Österbo fäbodar 
till ett smultronställe i Uppland. Här finns två 
stugor att övernatta i, den ena är alltid öppen, 
den andra kan hyras (se ingressen). 

Med hjälp av EU-bidrag har fäbodarna fått säll-
skap av en grillkåta, gungställning och rutsch-
kana samt en spång har byggts för att ta sig 
till Hundsjön som ligger alldeles intill. Här finns 
en båt att låna och inget fiskekort behövs. Det 
finns ett utedass och vatten kan tas från en 
pump på gårdsplanen.

klockartäppan - mysig 
övernattning i tärnsjö
Vandrare, cyklister och andra som behöver 
övernatta i Tärnsjö samhälle kan hyra Klockar-
täppan. Det är ett litet hus om ett rum och kök 
beläget bredvid församlingshemmet på Fingals 
väg 15. Här finns tre bäddar och kokmöjligheter, 
men ej vatten och avlopp. 

I coronatider letar vi efter något nära att göra när det är svårt att resa. 
Nora församling har mysiga stugor att hyra eller besöka för en utflykt. 
Stugorna kan hyras via församlingsexpeditionen på 0292-500 09 eller 
nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se.

Semestra på hemmaplan i sommar!
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Vittinge församling

Nora församling, 
Tärnsjö

Kalender Nora

DÖPTA
Ella Kristina Wenngren Åström
Alwin Björn Edvald Nilsson

AVLIDNA
Harry Säldebjer
Nils Lindbom
Mats Heggbrenna

Församlingsbor

Präst: kh Bengt Bengtsson, om ej annat anges. 

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

Söndag 7 juni Heliga trefaldighets dag 
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Klockartäppan. 
Kyrkfika serveras.

Söndag 14 juni 1 eft trefaldighet 
11.00 SÖNDAGSMÄSSA Nora kyrka.

Söndag 21 juni Johannes Döparens dag 
18.00 SOMMARMUSIK Nora kyrka. ”I Monica Z's 
fotspår” med Sing-O-alla Orkestern.

Tisdag 23 juni  
18.30 SOMMARMUSIK Österbo fäbodar. ”Sång, gitarr 
och visor” med Anders Lindborg.

Söndag 28 juni 3 eft trefaldighet 
11.00 SOMMARGUDSTJÄNST Österbo fäbodar.  
Medtag kaffekorg!

Tisdag 30 juni 
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka. ”Sjung för Guds 
skull” med Marina Bratterud och Kerstin Rask Lind.

Söndag 5 juli 4 eft trefaldighet 
07.30 KYRKSTIGSVANDRING MED GUDSTJÄNST  
Start vid församlingshemmet 07.30 med buss till  
Skekarsbo. Grillning och kyrkkaffe samt spelmän.

Tisdag 7 juli  
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka. Johan Wallin, 
orgel, och Erik Sunnerstam, flöjt.

Söndag 12 juli Apostladagen 
11.00 SÖNDAGSMÄSSA Uppståndelsens kapell.

Tisdag 14 juli 
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka. Olov Johansson, 
nyckelharpa, och Anders Bromander, orgel.

Söndag 19 juli 6 eft trefaldighet 
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST Hembygdsgården.

Tisdag 21 juli 
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka. Aina Magnell, 
mezzosopran, och Elmer Grandin, piano. 

Söndag 26 juli Kristi förklarings dag 
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Nora kyrka.  
Cecilia Jansdotter och Christian Josefsson.

Tisdag 28 juli 
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka. ”Din stund på 
jorden” med Annika Gustafsson och Christina Larsson.

Söndag 2 augusti 8 eft trefaldighet 
11.00 SÖNDAGSMÄSSA Uppståndelsens kapell.

Tisdag 4 augusti 
18.30 SOMMARMUSIK Nora kyrka. ”Sommardröm” 
med Gunnar Klum och Mats Jansson.

Söndag 9 augusti 9 eft trefaldighet 
11.00 GUDSTJÄNST Uppståndelsens kapell.

Söndag 16 augusti 10 eft trefaldighet  
11.00 SÖNDAGSMÄSSA Nora kyrka.

Torsdag 20 augusti 
18.30 SURSTRÖMMINGSSKIVA Församlingshemmets 
trädgård.

Söndag 23 augusti 11 eft trefaldighet 
11.00 WEBBGUDSTJÄNST Nora kyrka.

Söndag 30 augusti 12 eft trefaldighet 
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Naturrummet.  
Medtag egen fikakorg.
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Vittinge  
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Historiska sammanträden
Smittorisken gör att sammanträden i de kyrk-
liga organen blir en utmaning och en digitalise-
ring är nödvändig. Vårens kyrkofullmäktige hölls 
för första gången digitalt.

Under ett 
år hålls re-
gelbundet 
s amman-
träden i för-
samlingens 
kyrkoråd 

och kyrko fullmäktige. Ärenden ska utredas, 
information ska kommuniceras och beslut 
skall tas.

Stiften har tillfälligt lättat på bestämmelser 
för antal närvarande ledamöter och digitala 
sammanträden. Endast ärenden som inte kan 
vänta till framtiden ska behandlas. Beslut rö-
rande den ekonomiska förvaltningen, som t 
ex årsbokslut och budget behöver tas, trots 
den rådande pandemin.

Många förtroendevalda är över 70 år och 
tillhör en riskgrupp för coronaviruset. Därför 

behövs alternativ till fysiska sammanträden.
Onsdagen den 6 maj hölls det första digitala 

kyrkofullmäktigemötet i Vittinge församlings 
historia. För att mötet ska räknas som offentligt 
skall eventuella åhörare ges möjlighet att följa 
mötet i realtid via ljudöverföring. Fyra ledamö-
ter samlades i församlingshemmet och övriga 
elva ledamöter deltog via dator eller telefon i 
mötet som visades på storbild med projektor.

Sammanträdet kunde genomföras och tek-
niken var på vår sida i stort sett hela mötet. I 
slutet av april höll även kyrkorådet sitt första 
digitala sammanträde, och nu blir vi bara tryg-
gare och säkrare på att mötas genom skärmen 
och telefonen. 

Ledamöterna har med positiv inställning och 
imponerande vilja lärt sig den nya tekniken, 
trots att det kan kännas svårt och ovant.
   Emma Johansson 
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Härligt viscafé med Sångkraft!
Den 23 februari bjöd Sångkraft på sånger av 
Jules Sylvain och hembakade semlor. Tack till 
Anita Larsson för goda semlor! Församlings-
hemmet var välfyllt och vi fick en riktigt trev-
lig kväll tillsammans.

Sen kom coronan ... och det blev tvärstopp  
med allt vad körsång heter. Jag saknar alla 
mina körsångare, stora som små, och jag 
hoppas att vi snart får dra igång igen. I väntan 
på att vi ska kunna samlas och sjunga igen 
ägnar jag mig bland annat åt kyrkans textilier.

Jag önskar alla er körsångare och försam-
lingsbor där ute en riktigt skön sommar. Gå 
ut i solen och samla på er D-vitamin!

Inga-Britt Thalin
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Vittinge  
församling

Söndagen den 8 mars spelades 
gamla vinylskivor i Kyrkans all-
rum i Morgongåva. Vi fick lyssna 
till gamla godingar som sällan 
spelas i radio nu för tiden, t ex 
Ett glatt humör, Öppna ditt föns-
ter, Så länge skutan kan gå och 
Ängla mark. Publiken uppmana-

des att komma i hatt, en del upp-
märksammade detta. Allsång och 
frågesport med varierat musik-
innehåll från 1940 och framåt 
anordnades. Ett lotteri med fina 
vinster samt auktion på goda 
bakverk inbringade en summa 
på 3 220 kr till fasteinsamlingen.

Act-gruppen och Vittinge för-
samling riktar ett varmt tack till 
Vittinge centerkvinnor för gott 
samarbete, liksom till alla besö-
kare som bidrog till en trevlig 
eftermiddag.

Utåtriktade aktiviteter med 
folksamlingar är nu inte möjliga, 
men stöd behövs fortlöpande! 
Stödet vi ger är avgörande i ti-
der av kris. Våra partner ber oss 
finnas vid deras sida när de nu 
tvingas ställa om alla resurser för 
att möta effekterna av corona-
viruset. Nu, mer än någonsin, ser 
vi verkligen att vi alla lever under  
samma himmel. Har du möjlig-
het, bidra gärna med en slant!

• Swish:  9001223  
• Plusgiro:  90 01 22-3  
• Bankgiro:  900-1223

frivilliga sökes – är du kyrkans nästa eldsjäl?
Frivillig, volontär, ideellt arbete ... Att erbjuda en stund av sin tid för att göra något för andra 
– med andra. Är du kyrkans nästa eldsjäl? Du kanske vill vara kyrkvärd vid gudstjänster, ordna 
kyrkkaffe, arrangera sopplunch ihop med andra, vara ett stöd för någon som har det svårt, hälsa 
på någon som är ensam, planera födelsedagsfest för äldre eller bidra i konfirmandverksamheten?

Det är alltid du själv som väljer vad du vill göra och hur ofta. Kanske räcker det att servera glögg 
och pepparkakor en förmiddag i advent. Kanske vill du erbjuda skolbarn läxläsning en gång i 
veckan under en termin. Eller kanske är du in-
tresserad av att sjunga i kör och anordna en och 
annan konsert. Det är din tid, du bestämmer.

Det är vår gemensamma kyrka, som vi tillsam-
mans ska utveckla i den riktning vi vill! Så funde-
ra över hur just du kan hjälpa till och berätta om 
dina tankar och idéer. Tillsammans är vi starka! 
Med närvaro, öppenhet och hopp bär vi tillsam-
mans kyrkans verksamhet. Kontakta kansliet 
eller besök hemsidan och anmäl dig som frivillig!

hattigt. Åsa och Lanny Johansson och Birgit och Per-Eide Svens-
son var några av besökarna som kom i fina hattar.

I hatt – på Skivor till kaffet
Vårt traditionsenliga afternoon tea byttes i år ut mot "Skivor till kaffet", 
en idé tagen från ett känt radioprogram med Bertil Perrolf.

text och bild: gerd carlsson
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sofia – sommarvikarie på kyrkogården
Under sommarsemestern kommer 
Sofia Harbom att vikariera som 
kyrko gårdsvaktmästare. Sofia, 
som har ett stort bilintresse, bor i 
Vittinge och studerar ekonomi på 
Kungsängsgymnasiet i Sala. Hon 
jobbade hos oss även förra somma-

ren. I år blir det dock lite annorlunda då Fest i Heby är inställt. 

"Det jag tycker är roligast med jobbet är att ingen dag är den 
andra lik och att arbetsuppgifterna är av så olika slag. Sen ska 
det bli roligt att få träffa alla kyrkogårdsbesökare i sommar. 
Kom gärna fram och fråga mig om ni undrar något! Jag kan-
ske inte vet allt på rak arm, men jag kan ta reda på svaren!"

välbesökt sopplunch 
med mattias jansson
Årets andra sopp-
lunch hölls den 
10 mars i Vittinge 
församlingshem.
Ett 80-tal gäster 
kom för att njuta av 
Kickis hemlagade 
soppa och lyssna 
till Mattias Jansson, 
den dragspelande bonden från Faringe. 
Mattias underhöll oss med våra favorit-
visor, nostalgi, vitsar och humor. Han 
utstrålar alltid samma glädje och värme 
och är alltid lika populär.

Tyvärr blev det vårens sista sopplunch, då 
coronaviruset gjorde entré veckan efter. 
Vi återkommer med information om hös-
tens soppluncher längre fram!

Rapport från kyrkogården
Vårplanteringen på kyrkogården är avklarad och vi börjar förbereda för sommaren. 
Sommarblommorna kommer vecka 24. Om det finns lyktor kvar vid gravar kommer  
vi att placera dem på graven.

behöver du hjälp  
att handla?
Tillhör du en riskgrupp för coronaviruset 
och behöver hjälp att handla eller hämta 
ut mediciner? Känner du någon i Vittinge-
Morgongåva- trakten som tillhör en risk-
grupp och behöver denna hjälp?

Kanske sitter du ensam med din oro och 
behöver någon att tala med? Tveka inte 
att kontakta oss! Vi finns här för dig!

Kontakta någon av oss om 
du behöver hjälp att handla 
mat eller hämta ut medicin!

Emma 0224-620 37
Marcus  0224-620 25
Inga-Britt  0224-620 51
Micke  0224-620 52
Kicki 0224-620 50
Johannes  0224-620-47
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DÖPTA 
Lukas Karl Emanuel Sjöblom
Lova Elin Allis Jakobsson 
Milla Saga Lilja Günther 
Eleonora Elisabeth Ädel

AVLIDNA
Kjell Karlsson
Hans Holm
Ann-Marie Pettersson
Bengt Nilsson
Bengt Sävström
Birgitta Alm
Birgit Jakobsson
Maj Pettersson
Elsie Johansson

Sommarlov!
Höstterminen startar vecka 35, men först önskar vi er ett långt och härligt 
sommarlov och en skön semester!
Höstterminen drar igång vecka 35! Läget i 
världen gör det svårt för oss att planera.  
I nästa församlingsblad kommer information 
om höstens verksamhetsgrupper. Håll utkik på 
vår hemsida och facebooksida för aktuell in-
formation! Vi önskar er alla en riktigt skön och 
vilsam sommar! Kontakta oss gärna om du har 
frågor eller idéer om våra verksamheter!

kontaktuppgifter till verksamhetsledare i vittinge
Barn- och ungdomsverksamhet   Soppluncher, gubbdagis och stickcafé

Johannes Risberg: 0224-620 47,   Kicki Wappsell: 0224-620 25 
johannes.risberg@svenskakyrkan.se   kicki.wappsell@svenskakyrkan.se

Gudstjänstliv, själavård och diakoni   Kyrkogårdsärenden

Marcus Åstrand: 0224-620 25, 070-241 55 42  Michael Lindgren: 0224-620 52 
marcus.astrand@svenskakyrkan.se   michael.lindgren@svenskakyrkan.se

Ungdomskören, Sångkraft & Vittinge kyrkokör

Inga-Britt Thalin: 0224-620 47, 
inga-britt.thalin@svenskakyrkan.se 

Församlingsbor Vittinge församling

Kansliet: 0224-620 37

Hemsida:
svenskakyrkan.se/vittinge

Facebook: 
facebook.com/vittingekyrka
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Kalender Vittinge
Söndag 7 juni Heliga trefaldighets dag 

11.00 GUDSTJÄNST Vid Vittinge kyrka.

Söndag 14 juni 1 eft trefaldighet 
18.00 GUDSTJÄNST Vid Vittinge kyrka.

Söndag 21 juni Johannes Döparens dag 
18.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Vid Tenasjön.  
Grillning och allsång med Eva Axelsson.

Måndag 22 juni 
18.00 DJURGUDSTJÄNST Vid Vittinge församlingshem.

Måndag 22 juni – fredag 26 juni 
12.00 ANDAKT Vid Vittinge kyrka. 

13.00 GUIDNING Vittinge kyrka.

Fredag 26 juni 
19.30 SOMMARMUSIK Mattias Jansson och Stefan 
Larsson. Vittinge kyrka.

Söndag 28 juni 3 eft trefaldighet 
11.00 GUDSTJÄNST MED KYRKLOPPET Vid Vittinge k:a.

Söndag 5 juli 4 eft trefaldighet 
11.00 GUDSTJÄNST Vid Vittinge kyrka.

Söndag 12 juli Apostladagen 
11.00 GUDSTJÄNST Vid Vittinge kyrka.

Söndag 19 juli 6 eft trefaldighet 

11.00 GUDSTJÄNST Vid Vittinge kyrka.

Söndag 26 juli Kristi förklarings dag 

11.00 GUDSTJÄNST Vid Vittinge kyrka. 

18.00 SOMMARMUSIK Voice of heart. Vittinge kyrka.

Söndag 2 augusti 8 eft trefaldighet 

11.00 GUDSTJÄNST Vid Vittinge kyrka. 

18.00 SOMMARMUSIK Daniel Beskow och Varpu 

Heikinheimo. Vittinge kyrka.

Söndag 9 augusti 9 eft trefaldighet 

11.00 GUDSTJÄNST Vid Vittinge kyrka.

Söndag 16 augusti 10 eft trefaldighet 

11.00 GUDSTJÄNST Vid Vittinge kyrka. 

18.00 SOMMARMUSIK Emma Hortans och Inga-Britt 

Thalin. Vittinge kyrka.

Söndag 23 augusti 11 eft trefaldighet 

11.00 GUDSTJÄNST Vid Vittinge kyrka. 

18.00 SOMMARMUSIK Double Sisters och familjen 

Johansson. Vittinge kyrka.

Söndag 30 augusti 12 eft trefaldighet 

11.00 GUDSTJÄNST Vid Vittinge kyrka.

vi ställer om mot corona
Vi håller tills vidare alla gudstjänster 
utomhus, förutsatt att vädret tillåter. 
Vid regn är vi i kyrkan, där vi sitter med 
stort avstånd. Vi har inga gudstjänster 
i Kyrkans allrum, där det är svårare att 
hålla avstånd.

Vi hälsar på varandra på andra sätt än att 
kramas eller ta i hand. Vi firar inte mässa 
med nattvard utan istället gudstjänst.

Webbgudstjänster kommer framöver att 
publiceras på vår hemsida och Facebook 
ungefär en gång i månaden. 

Var rädda om er!

Sommarcafé!
Årets Fest i Heby blev inställt. 
Våra förhoppningar är dock att 
vi ska kunna ordna sommarcafé 
i samband med andra aktiviteter 
under sommaren.

Håll utkik!
Beslut kan komma att tas 
med kort varsel, vi ber er att 
hålla utkik på hemsidan och 
Facebook, eller ring kansliet  
på 0224-620 37!
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Leo ska bli diakon! 
Leonard Simson från Uppsala har 
praktiserat hos oss i Västerlövsta  
under en period, för att senare  

påbörja sin resa till att bli diakon.
text och foto: elin Johansson

– Det som jag främst tar med mig från Väster lövsta 
och det diakonala arbetet här är bland annat 
Christinas (Teinler) oerhörda förmåga att organisera 
och strukturera.

– Sen ser jag stora fördelar med att arbeta i 
ett mindre pastorat eller församling. Småskalig-
heten, den gillar jag. Att arbeta i mindre arbets-
lag, med goda möjligheter att odla kontakter med 
människor ”ute på byn” och att bli igenkänd är 
värdefullt. Jag ser också att det 
finns många människor som är 
intresserade av evangeliet, kan-
ske fler än vad man tror, och det 
gäller för oss att ordna verksam-
heter som dessa vill komma till 
och där de kan få möta Kristus.

För Leo har det alltid funnits 
en dragning till tron och kyrkan, och för några år 
sedan började han studera teologi vid Johanne-
lunds teologiska högskola i Uppsala, som drivs av 
EFS, en missionsrörelse inom Svenska kyrkan.

Redan i tidig ålder, hemma i Mellerud, hörde han 
att det talades ofta om morfar, som var kyrkoherde. 
Men det var nog i samtal med sin mamma, som är 
diakon, som tankarna om att bli präst formades.

Under tiden på Johannelund blev han mer och 
mer övertygad om att hans verkliga passion ligger 
i att hjälpa utsatta människor, att med verklighets-
förankring arbeta ”ute på fältet” och fånga upp 
människor och möta dem där de är.

– Det är en personlighetsgrej. På Johannelund 
var många i min ålder, de flesta med sikte på att 
bli präst. Jag kände att det var ganska lätt att i 
den miljön snöa in för mycket på det teoretiska. 
Jag har alltid identifierat mig med Jesus men varit 

rätt främmande för den frimodigt kristna miljön. 
Det är jag inte längre, men jag är väldigt praktiskt 
lagd. Folk var ofta väldigt öppna, medan det för 
mig hade varit en mer privat sak. 

– I mina tidigare arbetssammanhang har jag ock-
så oftast hamnat i tjänandepositioner. Jag har fått 
möta människor med olika behov som varit i olika 
situationer i livet. Det har gett mig mycket tillbaka 
att få hjälpa dessa människor, jag har trivts med det.

– Jag ser diakonen som en kyr-
kans fotsoldat och det är det jag 
vill vara. Det känns som om jag 
valt helt rätt. Med fotsoldat men-
ar jag att man har en tjänande 
roll. Att i den rollen få visa tydligt 
på evangeliet om Jesus Kristus är 
det jag längtar efter.

– När jag är klar med mina teologistudier väntar 
en antagningskonferens i augusti. Om jag där blir 
antagen till diakonaspirant väntar fler praktiker 
och slutligen ett diakonutbildningsår. Att läsa teo-
logi är något jag kan rekommendera alla som vill 
bli diakon. Det, tillsammans med min arbetsbak-
grund inom vårdyrken, har varit väldigt värdefullt.

Journaliststudier, arbete som habiliteringsas-
sistent inom LSS och som personlig assistent till 
människor med psykiska funktionshinder är någ-
ra erfarenheter som Leo har i ryggsäcken.

– Nu närmast, i sommar, väntar tjänstgöring på 
anstalten Salberga, där jag ser fram emot att få lära 
mig mer om hur samhället fungerar för dem som 
hamnat i den prekära situationen att vara frihets-
berövad. Att få se människorna bakom brotten. Jag 
tror att min kristna människosyn kommer vara till 
god hjälp i det arbetet.

”Jag ser diakonen 
som en kyrkans 

fot soldat och det är 
det jag vill vara.”
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Bibelstudier på distans
Jag brinner för att göra Bibeln mer känd och 
läst bland kyrkans folk och även i mitt eget liv. 
Denna litterära skatt, som rymmer så mycket, 
kan ibland te sig svår för oss att hantera. Det 
i sin tur kan leda till att vi inte läser i Bibeln. 
Det kanske känns som att bestiga ett berg och 
man frågar sig: kommer jag få ut något av att 
läsa Bibeln?

Mitt svar är att det kommer du!
Har du svårt att läsa finns idag även möj-

ligheten att lyssna på Bibeln. Jag kommer att 
lägga upp en serie med bibelstudier på vår 
hemsida. De kommer att vara i form av kor-
tare föreläsningar om cirka 15 min. Jag börjar 

med att introducera Bibeln som litteratur och 
helig skrift. De övriga tillfällena kommer vi 
göra nedtramp i olika texter och tillsammans 
söka efter Bibelns röda tråd – om någon sådan 
finns.

Jag tror och hoppas att dessa korta men 
innehållsrika studier kan vara dig behjälplig 
i din bibel läsning eller göra 
dig lite nyfiken på kyrkans 
viktigaste dokument. Varmt 
välkommen att delta, när det 
passar dig!

Daniel Källander,  
prästkandidat

Umgänge på annat sätt!
När vi inte kunde arbeta som vanligt pga corona pandemin fick vi, 
som så många andra, tänka nytt. Vi provade att ha vad vi kallar 
Umgänge på annat sätt. De tre första gångerna höll vi till på kyrko-
gårdsparkeringen vid Västerlövsta kyrka och den fjärde gången var 
vi utanför Huddunge församlingshem.

Tanken var att man som besökare skulle kunna komma i sin bil 
och vistas där hela tiden. Vi sjöng allsång, hade frågesport, spelade 
bingo, fikade på medhavd matsäck och, ja, umgicks på annat sätt!

Det här har vi inte gjort för sista gången! Framöver kommer vi 
även ha åror/lotteri. Välkommen att umgås i sommar!

• Söndag 7 juni 16.00 vid Enåkers kyrka

• Tisdag 7 juli 14.00 vid Västerlövsta kyrkogård 

• Tisdag 28 juli 14.00 vid Västerlövsta kyrkogård

Kafferep ute på byn
Med visir, handskar och inslaget 
godis känns det tryggt att möta 
församlingsbor och bjuda på en 
kopp kaffe. Första tillfället gick bra 
och det var ett tjugotal besökare vid 
våra bord. Välkommen för en prat-
stund på säkert avstånd du med!

• Vissa tisdagsförmiddagar vid 
Ica Heby, närmast 9 juni

• Vissa fredagseftermiddagar 
vid Coop Heby, närmast 12 juni
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På palmsöndagens premiärgudstjänst var besökarna så många att vi fick 
göra gudstjänsten i repris! Den uppmärksammades i riksmedia och Väster-
lövsta blev Uppsalas stifts stora "snackis".

Det är vid morgonkaffet det händer. Det spånas 
hej vilt om hur vi kan ställa om verksamheter i 
stället för att ställa in.

Drive in-gudstjänst, kanske? Vaktmästarna, 
de som får dona och fixa med det materiella, 
suckar åt kollegornas tokiga påhitt och till sist 
är det kyrkoherde Katarina Björklund som får 
avgöra om det är en bra och genomförbar idé.  

– Vi tänkte att om människor kan komma i 
sina bilar borde vi kunna ge dem en gudstjänst under säkra former. Och det mottogs med öpp-

na armar! Den mediala uppmärksamheten blev 
väldigt stor, bland andra Dagens nyheter och 
Sveriges radio rapporterade om konceptet. Till 
och med polisen ringde. De ville påminna oss 
om att vi inte slapp undan 50-personersgrän-
sen, berättar Katarina.

Hon fortsätter:
– Extra roligt är att flera församlingar nu tagit 

efter oss, men att vi var först. Själva har vi fort-
satt med konceptet i alla våra tre församlingar.

Elin Johansson

skådespel. 
Lily Hjortmar, 
3,5, och shet-
landsponnyn 
Thelma spelade 
Jesus och åsna 
vid palmsönda-
gens gudstjänst.

rusning. Över hundra personer ville vara med 
vid palmsöndagens drive in-gudstjänst.

pilgrimer. Freja respektive Simon vid pilgrimsledens mål, en pilgrims-
krans av målade stenar.

Vid Västerlövsta kyrka finns numera 
en liten pilgrimsled. Vi lät oss inspi-
reras av pilgrimens krans (ett arm-
band med sju pärlor i regnbågens 
färger och en svart pärla mellan 
varje färg) och satte upp nio skyltar, 
vardera med en text riktad till vuxna 
och en riktad till barn. Vid den sista 
skylten finns pilgrimsbarnens (en av 
våra barngrupper) egen pilgrims-
krans (stora målade stenar).

Några som gått pilgrimsvandring-
en är Freja och hennes mormor Eva. 

– Freja hade inte riktigt tålamod 
att lyssna på texterna, men vi hade 
en mysig promenad med medhavd 
fika vid avslutningen, berättar Eva.

Pilgrimsvandring för stora och små

Succé med drive in-gudstjänst!

fo
to

: s
ei

ja
 w

äl
le

ns
jö

fo
to

: s
ei

ja
 w

äl
le

ns
jö

fo
to

n:
 p

ri
va

t



23Församlingsbladet  Nora, Vittinge, Västerlövsta och Östervåla-Harbo  nr 2 2020

Västerlövsta  
pastorat

arbetskraft. Michael, Markus och Alice utgör sommarens 
förstärkning i serviceteamet.

källdrickning
Trefaldighetsafton 6 juni

Kom så beger vi oss 
tillsammans för att "dricka 
hälsan"! Vi samlas innan för 
de som vill åka tillsammans. 
Lekmannaledd andakt.

18.00 Olsbo källa,  
Enåker  
Samling vid hembygds-
gården 18.00.

20.00 Källskogskällan, 
Huddunge  
Samling vid kyrkan 19.30 
för avfärd.

frilufts- 
gudstjänst
på sjudaregården
Lördag 13 juni 18.00 

Välkommen till en härlig 
utomhusgudstjänst i Hud-
dunge. Ta med kaffekorg.

Ring eller chatta med oss – nya möjligheter till samtal
I dessa tider, när många aktiviteter är inställda, 
öppnar vi för nya möjligheter till samtal via tele-
fon och chat. Vi erbjuder en specifik chattid med 
Daniel, men det går även bra att kontakta Da-
niel, Katarina eller Christina för att boka ett sam-
tal via telefon. Du väljer det som passar dig bäst! 

Vem kan höra av sig då? Alla! Den som vill 
prata med någon som lyssnar, som man kan 

samtala med om vad som helst. Många känner 
sig ensamma just nu. Att då kunna mötas i ett 
samtal hoppas vi ska kunna göra gott! Vi ser 
fram emot att höra av dig!

Chattider: 20.00-21.00 måndagar i juni,  
d v s 8/6, 15/6, 22/6 och 29/6. 
Se hemsidan för mer info!

Nya säsongare på plats!
Nu har vi äntligen våra ”säsongare” på plats! Det är högst 
troligt att du som kyrkogårdsbesökare kommer att möta nå-
gon av dessa ute vid våra kyrkogårdar eller i kyrkan. Och de 
stannar gärna för en pratstund, på lämpligt avstånd, givetvis. 

Alice Block från Sala är inne på sin andra säsong hos oss, 
Michael Wärm från Heby är en ny trevlig bekantskap och 
Markus Eklund vikarierar för Elin Andersson som kommer 
att vara föräldraledig en tid framöver.

Daniel Källander
Prästkandidat
0224-341 74 
daniel.kallander
@svenskakyrkan.se

Christina Teinler
Diakon
0224-343 91
christina.teinler
@svenskakyrkan.se

Katarina Björklund
Kyrkoherde
0224-341 71
katarina.bjorklund
@svenskakyrkan.se
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DÖPTA

Västerlövsta församling
Edvin Pettersson
Sigge Orvendal
Saga Rydstedt

VIGDA

Västerlövsta församling
Gunbritt Pettersson & 
Karl Otto Larsson

AVLIDNA

Västerlövsta församling
Ingrid Nilsson
Eleuerto Cabo Galindo
Maire Karlsson
Anita Johansson
David Engström
Maija Kreeta Eriksson
Ann-Marie Pettersson
Amelia Cseh Fylling
Huddunge församling
Elon Löfgren
Enåkers församling
Sylve Björk
Jonny Karlsson

Församlingsnyheter

Under 30 års tid har ett gäng damer och herrar 
i Huddunge träffats i församlingshemmet för 
att laga mat, äta tillsammans och umgås. Men 
nu har verksamheten gått i graven.
Det hela började som en aktivi-
tet genom kommunen, där Gun 
Pettersson då jobbade som hem-
samarit. Gun lagade luncherna 
och sedan, när hon slutat arbeta 
för kommunen, fortsatte hon på 
eget initiativ, helt ideellt. Det var 
på den vägen som matlaget upp-
kom. Inger Andersson har, sedan 
hon blev änka, varit en av de an-
svariga för matlaget. Senare kom 
även Ulla Tallroth med som an-
svarig, också hon efter att ha bli-
vit änka. De tre har varit stom-
men för matlaget i Huddunge.

– Oftast var vi runt tio perso-
ner, ibland fler, och de flesta kom 
ifrån närområdet Huddunge, 
men också någon från Heby. En 
gång om året brukade vi äta till-
sammans med Enåkers matlag. 
Oftast har det blivit traditionell 
husmanskost som rotmos, sill 
och potatis, men storfavoriten 
för matlaget var nog ändå stekt 
strömming med potatismos, be-
rättar Inger. Vid våravslutningen 
brukade vi alltid åka iväg och äta 
på något trevligt ställe som Måns 

Ols eller golfrestaurangen i Sala. 
– På somrarna åkte vi iväg 

på utflykt till olika platser, t ex 
Lapphällarna, Österbo fäbodar, 
Järpens torp eller Östa. Jag minns 
speciellt en gång när vi tagit oss 
hela vägen till Gysinge för att 
grilla korv, och när vi står där 
vid elden upptäcker vi att korven 
ligger kvar i frysen hemma i Hud-
dunge! Så det blev till att åka till 
affären i Gysinge och handla upp 
allt de hade där, det var i sig ett 
litet äventyr!

– Jag tror att det har varit en 
väldigt uppskattat verksamhet 
det här med matlaget och vi har 
haft väldigt roligt tillsammans! 

Lagom till 30-strecket så har 
damerna beslutat att, på grund 
av åldersskäl och bristande häl-
sa, lägga matlaget bakom sig.

– Tyvärr lyckades vi inte rekry-
tera någon yngre som var beredd 
att ta över, berättar Inger. Men 
vem vet, kanske någon som läser 
det här vill starta upp det igen, 
tillägger hon hoppfullt.

Elin Johansson
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Höstens barn- och  
familjeverksamhet börjar 
vecka 35 och 36. Mer info 
kommer i nästa nummer 
av Församlingsbladet.  
Ha en skön sommar!

trio. Ulla Tallroth, Inger Andersson och Gun Pettersson.

Matlaget i Huddunge checkar ut!
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Kalender Västerlövsta
Lördag 6 juni Trefaldighetsafton/Sveriges nationaldag 
18.00 KÄLLDRICKNING Olsbokällan, Enåker. Samling 
vid hembygdsgården, medtag kaffekorg. 
20.00 KÄLLDRICKNING Källskogskällan, Huddunge. 
Samling vid kyrkan kl 19.30, medtag kaffekorg.

Söndag 7 juni Heliga trefaldighets dag 
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST Med Karin Burwick  
Nyberg & Emma Hortans. Västerlövsta kyrka. 
16.00 UMGÄNGE PÅ ANNAT SÄTT – DRIVE IN  
Enåkers kyrk-parkering. Medtag kaffekorg.

Lördag 13 juni 
18.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Sjudaregården,  
Huddunge. Medtag kaffekorg.

Söndag 14 juni 1 eft trefaldighet 
11.00 KONFIRMATIONSMÄSSA Västerlövsta kyrka.

Lördag 20 juni Midsommardagen 
11.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST Carina Normans-
son och Frida Andersson. Huddunge kyrkoruin. 
15.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST Carina Normans-
son och Frida Andersson. Västerlövsta hembygdsgård. 
18.00 MIDSOMMARGUDSTJÄNST MED MUSIK  
Enåker spelmän. Enåkers hembygdsgård.

Tisdag 23 juni 
19.00 SOMMARKONSERT Medlemmar i Västerlövsta 
kyrkokör. Västerlövsta kyrka.

Söndag 28 juni 3 eft trefaldighet 
14.00 VÄGKYRKANS INVIGNING Trio Törn.  
Västerlövsta kyrka.

Söndag 5 juli 4 eft trefaldighet 
14.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.
18.00 MÄSSA MED MUSIK Margarita och John Långberg. 
Enåkers kyrka.

Tisdag 7 juli 
14.00 UMGÄNGE PÅ ANNAT SÄTT – DRIVE IN  
Västerlövsta kyrkogårdsparkering. Medtag kaffekorg.

Söndag 12 juli Apostladagen 
14.00 MUSIKGUDSTJÄNST Hjelmstedts. Västerlövsta k:a. 

18.00 MÄSSA MED MUSIK Raissa Martin och Margarita 
Långberg. Huddunge kyrka.

Söndag 19 juli 6 eft trefaldighet 
14.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.

Lördag 25 juli  
18.00 HELGSMÅLSBÖN, ENÅKERSDAGEN  
Enåkers spelmän. Enåkers kyrka.

Söndag 26 juli Kristi förklarings dag 
14.00 MUSIKGUDSTJÄNST, VÄGKYRKANS AVSLUTNING 
John Haque och Matilda Orrling. Västerlövsta kyrka.

Tisdag 28 juli 
14.00 UMGÄNGE PÅ ANNAT SÄTT – DRIVE IN  
Västerlövsta kyrkogårdsparkering. Medtag kaffekorg.

Söndag 2 augusti  
11.00 LEKMANNALEDD MUSIKGUDSTJÄNST Anders 
Emtell och Elin Emtell Rubinsztein. Huddunge kyrkoruin. 
14.00  PSALMVANDRING Samling vid Västerlövsta 
kyrka 13.15. Gudstjänst vid hembygdsgården.

Lördag 8 augusti 
18.00 HELGSMÅLSBÖN MED MUSIK Staffan Johansson, 
Alf G Lindström och Susanna Petersson. Enåkers kyrka.

Söndag 9 augusti 9 eft trefaldighet 
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.

Söndag 16 augusti 
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST Maria Sidorova. Västerlövsta k:a.

Söndag 23 augusti 11 eft trefaldighet 
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka. 
18.00 MÄSSA MED MUSIK Stina Röjerås. Enåkers kyrka.

Söndag 30 augusti 12 eft trefaldighet 
11.00 GUDSTJÄNST Louise Jakobsson och Karin 
Burwick Nyberg. Västerlövsta kyrka.

Söndag 6 september 13 eft trefaldighet 
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.

Söndag 13 september 14:e eft trefaldighet
11.00 KYRKSÖNDAG MED MUSIK 5G. Huddunge 

Konfirmation 2020 – inte riktigt som vi tänkt oss!

Resan till Italien var något vi såg fram emot, men som nu inte blir av. Vi gläds 
istället åt den stora skara konfirmander vi har i år, väldigt roligt att så många 
ungdomar är intresserade! Vi kommer livesända konfirmationen så att anhöriga 
ska kunna sitta med hemma och titta. Så välkommen att vara med!

Livesänd konfirmationsmässa 14 juni 11.00 
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För cirka 30 år sedan började 
Rune engagera sig i kyrkan via 
politiken, för att vara med och 
för att lära sig om hur det går 
till. Det var Olle i Brunnsbo 
som uppmuntrade honom och 
andra att ta det steget. Och han 
verkar inte ha ångrat sig, för 
han är kvar och har tagit på sig 
fler uppdrag. Numera har han 
många titlar: församlingsord-
förande, ledamot i kyrkoråd 
och kyrkofullmäktige, medlem 
i kyrko gårdsutskottet, kyrkvärd 
med inventarieansvar och volon-
tär i arbetet med Aspnäsgården. 
Nu får han vara med och lära 
upp nya personer som vill enga-
gera sig i kyrkans verksamhet.

– Jag tycker att det är ro-
givande att gå i kyrkan. Under 
påsken har jag också varit en 
av dem som håller i passions-
andakterna. En gång tog jag med 
mig mitt (egenhändigt byggda) 
psalmodikon och spelade psal-
men Se, Jesus är ett trösterikt 
namn. Det kändes fint!

Rune brinner för att föra kyr-
kans arv vidare och är över tygad 
om att kyrkan kommer att leva 
långt efter vår livstid.

– Det är också roligt att vara 
kyrkvärd, att få möta folk och 
få hälsa dem välkomna in i 
kyrkorummet. I den rollen har 

jag också fått utmana mig till 
att få mod att tala inför många 
människor. 

Rune är som sagt en mycket 
händig, praktisk man med idéer 
om hur man kan göra så att ut-
omhusmiljön blir vackrare och 
mer tillgänglig för församlings-
borna. Hans breda yrkesmäs-
siga bakgrund är till stor nytta 
i denna gärning. Han började 
som truckförare på ett av Vå-
las sågverk. Sedan sadlade han 
om till svetsare på Zetterbergs. 
Under den perioden skulle 
konstis-planen anläggas i Våla, 
och Rune var med som volontär 
och svetsade rören som ligger 
under isen.

Så flyttade hans familj till Sala 
och han arbetade på Sala kaross. 
Efter några år flyttade de till-
baka till Våla, tog över föräld-
rarnas gård, rustade och odlade, 
samtidigt som han pendlade till 
Sala. Så småningom bytte han 
arbetsplats igen och hamnade 
i Månkarbo som reservdelsför-
säljare och avslutade sin karriär i 
Uppsala med maskinservice. Nu 
är Rune pensionär och tänker 
ägna mycket av sin tid åt skogen 
och åt uppdragen i kyrkan. 

Med all denna kompetens är 
han till stor nytta för pastoratets 
utveckling med maskiner och 

utomhusarbete. Han kommer 
gärna med idéer och han hugger 
i praktiskt när det behövs. 

– Det är särskilt fint med Asp-
näs musikkvällar på somrarna. 
Och så uppskattar jag att sam-
arbetet fungerar så bra mellan 
pastoraten i Heby kommun, t ex 
med församlingsbladet och kon-
firmandarbetet, säger Rune.

Som avslutning på vår intervju  
slår Rune upp dagens andakts-
ord ur sin bok, vi läser igenom 
dem och går vidare, styrkta inför 
våra fortsatta uppgifter i var-
dagen.

Åsa Heiter

Rune – en kombination av 
andlighet och handfasthet

När jag kommer hem till Rune Johansson ser jag att kyrkodagboken ligger 
framme tillsammans med en andaktsbok som heter Vardagsord nära till hands 
vid köksbordet. Jag förstår att de används flitigt. Annars beskriver sig Rune 
som en praktisk person. Huset är egenhändigt renoverad och Runes personlig-
het lyser igenom i den omsorg han lagt ner på både huset, marken och skogen 
som tillhör gården. En omsorg som sträcker sig vidare till bygden och kyrkan.

praktisk. Rune har stor erfa-
renhet av maskiner, något som 
även kommer kyrkan till gagn.
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kulturhistoria
På kyrkogården har vi bevarat ett område 
med grusgravar av kulturhistoriska skäl. De 
gamla häckarna runt gravarna är nu i så då-
ligt skick att de behöver föryngras. Det har nu 
skett i tre etapper, en per år, och i år är det den 
fjärde och sista etappen som ska genomföras. 
Det är ligusterplantor som planteras och det 
är mycket noga hur de ska stå, så att det blir 
korrekt historiskt. Rebecka säger:

– Det var verkligen dags att plantera nytt 
och det kommer att bli fint när de tar sig. Det 
är roligt att en av våra uppgifter är att visa på 
kulturhistorien här på kyrkogården, och att 
vi nu får friska upp detta så att eftervärlden 
kan se hur det en gång såg ut. Grusgravarna 
ska också fyllas på med ny sand, så att vi lätt-
are kan kratta dem i vackra mönster.

Rebecka fortsätter:
– En annan sak som vi har återskapat är en 

grusgång som hade vuxit igen. Nu har vi ta-
git fram den igen och ska grusa den fin under 
sommaren. Nu när kyrkogården expanderar 
år söder, så är det fint att kunna göra det till-
gängligt och vackert även på den sidan.

Vi kommer också att restaurera det gamla 
järnstaketet längs med väg 272. Det plockas 
då ned i sjok för att blästras och målas om. 

Det innebär att det blir öppet 
på respektive sträcka i om-
gångar. 

– Var inte oroliga, det kom-
mer att bli vackert när det är 
klart! säger Rebecka.

"jag är värdens ljus"
Av helt andra anledningar 
än kulturhistoriska, kommer 
kyrko gården få fler lyktor, både 
vid kyrkans parkering och ute 
på själva kyrkogården. Jesus 
som sade att han är världens 
ljus, får nu några redskap att 
lysa upp även våra gravplatser. 

– Nu är det så mörkt på vissa 
platser, och vi är glada att det 

Vaktmästarna har fullt upp just nu. I Östervåla är mycket på gång.

Projekt under 2020

nyplanterat. Rebecka vårdar nya liguster-
plantor på kyrkogården.–

det var en gång ... En gammal grusgång på kyrkogårdens 
södra del har återställts.
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kommer att bli ljusare under de mörka tim-
marna, särskilt under vintern förstås, det ökar 
tillgängligheten och tryggheten runt kyrkan.

östervåla församlings hem  
får nytt kök!
Äntligen nytt kök i församlingshemmet Öster-
våla! Mellan 1/6 och 13/7 ska köket renoveras 
och under den tiden är församlingshemmet i 
Östervåla stängt för verksamhet och uthyrning. 
För mindre grupper om cirka 20 personer 
erbjuder vi barnlokalen som har ett litet kök. 
Vi ställer in en av kylarna där för förvaring av 
smörgåstårtor och liknande.

Kyrkoherde Cecilia Jansdotter hälsar oss väl-
komna till Kyrkans vägkafé som öppnar den 
13/7 och passa på att kika in i det nya köket!

Det är ett kök som används av många, både 
för enstaka tillfällen och kyrkans löpande  
arbete. De som lagar mat där en gång i veck-
an är Varukassens damer. 

Maggan och Rosita säger att de ser fram 
emot det nya köket.

– Vi är så nöjda med att vi har fått vara med 
i planeringsprocessen och att våra åsikter om 
hur det praktiska arbetet i köket kan under-
lättas. Vår erfarenhet av att arbeta i det varje 
vecka gör att vi har en bra blick för vad som 
fungerar på plats. I samarbete med dem med 
tekniskt kunnande och tillgång till ritprogram 
m m, har vi kunnat diskutera oss fram till en 
fin lösning som fungerar både ekonomiskt, 
tekniskt, praktiskt och estetiskt!

Åsa Heiter

hjärtstartare finns 
numera i både Öster-
våla församlingshem, 
Birgitta gården i Harbo 
och Aspnäsgården.

vi hjälper dig under coronakrisen!
Är du 70+ och/eller i en riskgrupp och behöver hjälp med att handla under 
denna coronatid? Då kan och ska du ringa FRG på 0224-361 16. De som svarar 
i telefonen där lämnar över till någon av oss i kyrkan, och vi ringer upp dig för att 
höra vad du behöver ha hem. Vi kommer sedan med varorna så snabbt vi kan. FRG har avtal 
med Ica, Coop och Hemköp och räkning på dina inköp skickas hem till dig. Samtidigt får du 
en pratstund på behörigt avstånd. Vi hjälper även gärna till med utkörning av böcker från 
biblioteket. Ring till bibblan i Östervåla och prata med dem.

Vi behöver hjälpas åt, och ni som är 70+ eller tillhör en riskgrupp av någon orsak behöver 
tänka extra mycket på att inte träffa folk. Vi i kyrkan finns också för samtal, man kan pro-
menera och samtala eller sitta ute om man är orolig för smitta. Våra kyrkor är stora och ger 
möjlighet till säkra mellanrum. Kom till gudstjänst – det är gott för själen!

Beroende på hur smittoläget ser ut och vilka restriktioner som gäller i höst kommer vi att 
anpassa vår verksamhet för att bättre kunna möta den ensamhet vi vet finns. Vi grunnar på 
olika sätt att vara närvarande fast på tryggt avstånd. Håll utkik i församlingsblad, i Västran, 
på affischer samt på hemsida och Facebook.

Du som känner någon i en riskgrupp, berätta gärna om FRG och om den verksamhet vi bedriver.

torsdagsträff med equmeniakyrkan
Torsdag 3 september 12.00 på Aspnäs

Samåkning från Equmenia kyrkan kl 11.30. Vi hoppas att 
träffen kan bli av!
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Konfirmandernas sammanfattning av lägret!

Vi vände och vred på olika lösningar och kom 
fram till att ställa in var inget alternativ, inte 
heller flytta fram. Vi ställde om. Och det är nog 
bland det bästa vi gjort.

Vi lyckades samla konfirmanderna och Q-led-
arna på påsklovet fem dagar på Aspnäs, med 
samma regler som skolan – ingen med minsta 
lilla symptom ska vara där, fullt med handtvätts-
skyltar och med handspriten flödande. Uppma-
ningen ”Ta nu ordentligt med sprit!” har väl ald-
rig hörts så frekvent på ett konfirmationsläger …

Vi konfirmerade tolv underbara, kloka, knäppa  
ungdomar i Aspnäs gårdskyrka på kvällen den 8 
april. Varje konfirmand fick bjuda två gäster och 
kyrkan var precis lagom för närhet med avstånd. 
Enkelt, vackert och otroligt starkt blev det, vi 
grät och skrattade och tänkte: precis så här ska 
det ju vara!

Efter konfirmationsmässan fick gästerna åka 
hem, och vi – konfirmander, Q-ledare och per-
sonal – hade en festlig konfirmationssupé på 
gården. God mat, tårta, tal, spex och upptåg och 
minsann lite dans också. Kvällen avslutades med 
traditionsenlig baklängesvandring runt kyrkan, 
men tji fick de nykonfirmerade – varken huvud-

lös munk eller gråtande ungmö Agnes syntes till.
På skärtorsdagen sade vi hejdå efter frukost och 

städ. Eller nej, vi sade inte hejdå, vi sade ses snart!
Som en ledsen hund stod jag och tittade efter 

dem när de for iväg nedför allén, dessa juveler 
som vi lärt känna så väl.

Tårarna rann, javisst, av saknad, men framför-
allt av en enorm tacksamhet och glädje. Och jag 
vet att vi ses igen.

Dessa tolv finns varje dag i mina böner.
Cecilia Jansdotter, kyrkoherde

Konfirmation i coronatider
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Konfirmation 8/4 i Aspnäs gårdskyrka: Neo Limander, Filip Johansson, Karoline Eriksson, Ida 
Svensson, Jaqueline Hallqvist, Manna Karlsson, Nellie Olofsson, Amanda Lagergren, Lisa Eriks-
son, Saga Lindman-Gustafsson, Wilma Ohlsson, Erik Ingvarsson samt Q-ledare och personal.

Vi hade planerat konfirmationsmässa till pingst, med läger över Kristi him-
melsfärd. Konfirmationsmässa som vi brukar ha den, med fullsatt kyrka och 
husband, konfettibomber och extra allt liksom. Men så kom coronaviruset 
och ändrade på det, liksom på så mycket annat. 
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sommartider 
på pastors
Vecka 25–32 har vi som-
martider på pastorsexpe-
ditionen. Vi har då öppet 
tisdagar och torsdagar kl 
10.00–12.00 i Östervåla. 
Vecka 33 är allt som van-
ligt igen med kvällsöppet 
i Östervåla torsdagar 
17–20, och expeditionstid 
i Harbo torsdagar 12–14.  
Välkommen in!

altanfika med öppen kyrka
Under vecka 29 och 30, måndag till torsdag kl 11-14, 
håller vi altanen och kyrkan i Östervåla tillgängliga för 
fika och bön. 

Det finns kaffe, te, festis, kakor och mackor till en bil-
lig penning på altanen. Kyrkan öppnar kl 12 med musik 
fram till 12.30, följt av en middagsbön och visning av 
ikonen Östervåla Maria och möjlighet för egen bön 
och ljuständning till kl 13.

Varmt välkomna!

logos – en kurs för vuxna  
om kristen tro
Under våren 2020 prövade vi på hur upplägg och ut-
förande av en grundkurs i kristen tro kan genomföras, 
med gott resultat! Nu vill vi erbjuda denna kurs till fler 
och bjuder in dig som är engagerad i kyrkan, dig som 
inte gått i kyrkan sedan tonåren och dig som funderar 
på vad det innebär att döpas in i den kristna gemen-
skapen som vuxen. Tillsammans kommer vi att lära 
oss mer om kristen tro och reflektera kring vad den 
kan betyda i våra liv. Vi använder bibeln och psalm-
boken som kursmaterial. 

Kursen består av fem träffar under hösten 2020, och 
fyra träffar under vintern 2021. Träffarna börjar kl 9 
med frukost i Birgittagården och fortsätter med lek-
tion och reflektion till kl 11. Datum: 17 och 31 oktober, 
14 och 28 november och 12 december. Kursen kostar 
300 kr. Hör av dig till Åsa Heiter om du vill vara med, 
på tel 0292-22 372, eller asa.heiter@svenskakyrkan.
se före sista september. Vi tänker oss en grupp mellan 
fem och tio deltagare.

Under träffarna tar vi upp ämnen som till exempel tio 
Gud bud, historia relevant för att förstå gamla och 
nya testamentet, Jesus, psalmer, dop, nattvard och 
trosbekännelsen. Hemuppgifter som läsning av ett 
evangelium och andra texter i bibeln och reflektion 
kring olika frågor, ger ytterligare möjlighet för för-
djupning. Efter kursen finns möjlighet till dop/dop-
förnyelse eller konfirmation.

kyrkskjuts
Att inte ha tillgång till bil 
eller att ha svårt att gå 
ska inte vara ett hinder  
för att komma till kyrkan  
om du vill. Boka taxi, 
betala själv och lämna  
sedan in kvittot på 
pastors expeditionen så 
får du pengarna tillbaka.

vägkyrka  
i harbo 
Vecka 27–28 kl 11–15

I vägkyrkan kan man 
slinka in för en prat-
stund och fika. Kl 14.00 
varje dag hålls andakt.
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DÖPTA

Harbo församling
Freja Elenor Haglund
August Erik Vilhelm Erlandsson
Anna Malin Fransson
Tea Iris Astrid Wicksell Bergman
Wilma Elsa Alice Olsson
Östervåla församling
Ines Maria Elise Frisk
Melker Rolf Jimmy Billefors
Nellie Veronika Jonsson
Lars Mille Erik Norgren
Johan Neo Limander

VIGDA
Harbo församling
Lars Lundell & Kerstin Larsson
Joakim Wicksell & Sanna Bergman

Östervåla församling
Fredrik Schönberg & Lillemor Johansson

AVLIDNA

Harbo församling
Lars-Ove Levin Bergman
Kerstin Larsson
Febe Eriksson
Uno Johansson
Östervåla församling
Karin Markusson
Ester Andersson
Bernt Mattsson
Nils Olsson
Annelie Skarstedt
Karl Gustav Märling
Rut Svedberg
Ingegärd Pettersson
Margit Lindén

Församlingsbor

Jag såg gardinen fladdra till 
av en ljummen vind vid mitt halvöppna fönster
Mitt i vårkvällens vemod tror jag, 
tror jag på ett livstecken från Dig.
Jag såg en solstråle leta sig igenom 
den doftande täta granskogen
Mitt i en värld av kaos tror jag, 
tror jag på en hälsning från Dig.

Jag ser en nässelfjäril pråla i solskenet 
med sina utslagna vingar i granna färger
Mitt i en värld som ropar efter hjälp tror jag, 
tror jag på Din utsträckta hand.
Jag ser en droppe hänga ifrån nässelbuskens grenverk, 
så skör och nära att falla
Mitt i en förvirrad värld så bultar mitt hjärta 
av längtan och då tror jag, 
tror jag att Din öppna famn är här 
och att du hör min längtans bön.

En längtans bön
av Johan Wallin
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* I Aspnäs gäller max 40 besökare och inget 
fika i gården. Kommer nya restriktioner från 
Folkhälsomyndigheten anpassar vi oss till dem. 
Aspnäskvällarna startar dessutom senare på 
säsongen än vanligt pga corona.

Kalender Östervåla-Harbo
Lördag 6 juni Trefaldighetsafton 

18.00 GUDSTJÄNST MED KÄLLDRICKNING Horsskog.

Söndag 7 juni Heliga trefaldighets dag 

11.00 GUDSTJÄNST PÅ KYRKOGÅRDEN Östervåla. 
Samling vid södra porten. Medtag fikakorg! 

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Med Tommy Ekström och 
Johan Wallin, orgel & piano. Harbo kyrka.

Söndag 14 juni 1 eft trefaldighet 

11.00 MÄSSA Östervåla kyrka. Enkelt fika.

Lördag 20 juni Midsommardagen 

11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST Harbo hembygdsgård.

Söndag 21 juni Johannes Döparens dag 

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Med Linn Forevärn, sång, 
och Tommy Ekström, orgel. Östervåla kyrka.

Söndag 28 juni 3 eft trefaldighet 

11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Enkelt fika.

Söndag 5 juli 4 eft trefaldighet 

11.00 GUDSTJÄNST Gåsholmen, Aspnäs.

Söndag 12 juli Apostladagen 

11.00 GUDSTJÄNST Vid klockstapeln, Harbo.

Söndag 19 juli 6 eft trefaldighet 

11.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Söndag 26 juli Kristi förklarings dag 

11.00 MÄSSA Aspnäs gårdskyrka.*

Söndag 2 augusti 8 eft trefaldighet 

11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Enkelt fika.

Söndag 9 augusti 9 eft trefaldighet 

11.00 MÄSSA Aspnäs gårdskyrka.*

Söndag 16 augusti 10 eft trefaldighet 

11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Enkelt fika.

Onsdag 19 augusti 
19.00 "KLASSISK MUSIK I FILMENS VÄRLD"  
Med Erik Sunnerstam, flöjt, och Staffan Sjögren, gitarr. 
Aspnäs gårdskyrka.*

Söndag 23 augusti 11 eft trefaldighet 

11.00 GUDSTJÄNST Östervåla kyrka. Enkelt fika.

Onsdag 26 augusti 
19.00 "TRUBADUR OCH LJUVLIGA STÄMMOR"  
Med Viktor Tunevi, Linnea och Fia Fors, samtliga sång 
och gitarr. Aspnäs gårdskyrka.*

Lördag 29 augusti 
18.00 "ORGEL I SOMMARKVÄLLEN" Östervåla kyrka. 
Johan Wallin visar och spelar på Strandorgeln. 

Söndag 30 augusti 12 eft trefaldighet 

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST: "ORGEL I  

SOMMARKVÄLLEN" Johan Wallin visar och spelar på 
Lindgren-/Blomqvist–orgeln. Harbo kyrka.

Onsdag 2 september 

19.00 "SVENSK SOMMARJAZZ OCH SCHLAGER I 

KÄRLEKENS TECKEN" Sing-O-alla Orkestern.  
Aspnäs gårdskyrka.*

Söndag 6 september 13 eft trefaldighet 

11.00 ALTANGUDSTJÄNST MED GRILLNING Östervåla. 
Med information om våra verksamheter.

Onsdag 9 september 

19.00 "POP OCH VISA I SENSOMMARKVÄLLEN"  
Med Pär Sundin och Tommy Jansson, sång och gitarr. 
Aspnäs gårdskyrka.*

Söndag 13 september 14 eft trefaldighet 

11.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka. Enkelt fika.

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

En global pandemi kräver globala lösningar. I en kris som drabbar oss alla i 
olika utsträckning blir det tydligare än någonsin att vi lever under samma 
himmel, men att våra villkor för att bekämpa pandemin ser väldigt olika 
ut. Tillsammans kan vi sprida medmänsklighet och hopp!

Coronaviruset skapar kaos i stora delar av världen och 
människor som lever i utsatthet drabbas hårdast. Smitt-
spridningen i samhällen med få resurser och dåligt rustad 
sjukvård kommer att få katastrofala följder. Act Svenska 
kyrkan uppmanar nu till gåvor för insatser som:

• Delar ut tvål och rengöringsmedel till skolor i Sydsudan.

• Stödjer barn och ungdomar som drabbas av stängda 
skolor i flyktingläger i Kenya.

• Sprider information om viruset på olika språk i flyk-
tingläger i Myanmar.

• Delar ut matpaket till palestinska familjer som förlorat 
sin inkomst i Betlehem.

Det är lätt att vända sig inåt i en global kris. Men vi måste i 
alla lägen tänka både kort- och långsiktigt, både lokalt och 

globalt. Act Svenska kyrkan är med och räddar liv på platser där handtvätt och social distansering över-
huvudtaget inte är möjliga. Människans förmåga att gemensamt hantera kriser är stor. Efter den akuta 
fasen måste det också finnas stöd för att orka leva vidare. Drama, gemensam matlagning, fotbollsträ-
ning, säkra lekplatser och samtalsgrupper är exempel på psykosociala insatser din gåva bidrar till. I en 
kris som drabbar oss alla i olika utsträckning, oavsett var i världen vi befinner oss, blir det tydligare än 
någonsin att vi alla lever under samma himmel.

Foto: D
aniel Fekete /HIA/ACT Alliance/Ikon

HUR STANNAR MAN 
HEMMA UTAN NÅGOT HEM

svenskakyrkan.se/act

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans med partner världen över ger 
Act Svenska kyrkan människor i utsatta 

situationer tillgång till hygienartiklar, skydds- 
utrustning, matpaket och information om 

hur spridningen av coronaviruset kan minskas.
Tillsammans gör vi skillnad. 

så gick fastekampanjen
- bra resultat trots 
inställda aktiviteter
Coronaviruset satte stopp för flera av de 
aktiviteter som planerats för att samla in 
pengar i årets fasteinsamling. Ändå fick vi in 
en hel del, på kollekter, lotterier, försäljning 
m m. Stort tack till alla som bidragit!

Nora: 5 584 kr
Vittinge: 7 762 kr 
Västerlövsta: 14 120 kr 
Östervåla-Harbo: 7 773 kr
Totalt i Sverige: 24 500 000 kr

Foto: D
aniel Fekete /HIA/ACT Alliance/Ikon

HUR STANNAR MAN 
HEMMA UTAN NÅGOT HEM

svenskakyrkan.se/act

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans med partner världen över ger 
Act Svenska kyrkan människor i utsatta 

situationer tillgång till hygienartiklar, skydds- 
utrustning, matpaket och information om 

hur spridningen av coronaviruset kan minskas.
Tillsammans gör vi skillnad. 

Kriser hanteras bäst gemensamt



BARNENS PYSSELSIDA

VILJA HA

INTE KOKT

BUSKE

REST

KAN MAN 
GÖRA                 
I EKA

ELVA MI-
NUS ÅTTAKÄNNER 

TILL

KAN MAN 
HA SMÅ 
FISKAR I

FORT-
FARANDE

LITET 
SAMHÄLLE

IFALL

TVEKSAMT 
SVAR

HAN HAR 
NAMNS-
DAG 1 

AUGUSTI

KÄNNA           
SIG

VATTEN-
DRAGET

OLYMPISKA 
SPELEN

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

HAR INTE 
VARIT MED 

FÖRUT

SKRIKER 
MÅNGA PÅ

skicka din lösning per post eller mail till någon av församlingarna 
senast den 1 augusti så lottar vi ut fina priser!

namn: 

adress:

e-postadress:  

BESÖK EN KYRKA 
- nästan på riktigt
I de yngre barnens egen 
app, Kyrkan, kan barnen gå 
in i en nästan riktig kyrka. 
De kan till exempel spela 
på orgeln, hälla vatten i 
dopfunten och måla ett 
kyrkfönster. Där finns 
också se korta filmer om 
bland annat dop, vigsel och 
begravning.

Det behövs inte någon 
internetuppkoppling för 
att använda appen. Den är 
gratis och finns där appar 
laddas ner.

SUPERSEGA  
SÅPBUBBLOR

Det här behöver du:

• 3 dl ljummet vatten 
• 1,5 dl diskmedel 

• 0,5 dl sirap 
• Någonting att blåsa 

såpbubblorna med

Blanda så att röran ser 
jämn ut. Ut och ha kul!
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Jesus säger: Jag är den gode herden, 
och jag känner mina får, och mina får känner mig

johannes evangelium 10:14
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Skicka din rätta lösning per post eller mail till någon av församlingarna 
senast 1/8 så lottar vi ut fina priser. Grattis Barbro Johansson, Tärnsjö, 
Margareta Johansson, Robertsfors, Anders Kihl, Öster våla, och Kerstin 
Hörnquist Åstrand, Heby, som vann förra numrets korsordstävling.

namn: 

adress:

e-postadress:  

KNAPP FLUOR
KON-

JUNKTION
FÖR-

HÅLLANDE
ENA-

STÅENDE
FISK

INGÅR 
FLOTTAN I

INGÅENDE

KRYSTADE

KAN FÅ 
KRAMPER

RENONS 
PÅ

NATRIUM

EJ BE-
VANDRAD I

LÄGGER 
SKYTT

VASST 
REDSKAP

KVIDER
ÄR OFTA 
ASKAN

DRYCK

HAR 
ÅTALATS
EGEN-

MÄKTIGT

STILFULL 
DIKT

LÖVTRÄD

TRÅCKLAR

GIFTIG 
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CHEF
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ÄR 
MODERN
LIGGER VID 
VÄTTERN

LÖK-
VÄXTER

NÄMNDE

SÄNDER 
PROGRAM

BIBELBOK

OS-STAD
HAR PÅ 

SIG
KORTA 
DAGAR

PRONOMEN 
OCH BALJAN

PARLA-
MENT

SES PÅ 
HOV

FIRAS 5 
FEBRUARI

JUNGFRU

HÄCKARNA ELLER 
KAPARNA

UNDERSÖKER 
GRUNDLIGT

DEN ÄR OMGIVEN           
AV VATTEN PÅ              
ALLA SIDOR

Foto:                        
Lotta                        
Hiller
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MEDEL PÅ 
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KAN BÅDE 
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OCH 
SVANS BLI

SLAG DISCIPLIN

FÖRSLA-
GEN ELLER 

NÄMN-
DERNA

DISCI-
PLINER

BOTA 
ELLER 

RUBBET

IDROTTS-
KLUBB

BRUKAR 
GLADA

DEL AV 
KRONA

SKAM-   
LIGA

&
SIGNUM 

FÖR 
IDROTT, 

LEK & SPEL

INTE 
INFETTAD

STUCKIT 
ELLER 
HAFT 

PLATS FÖR

DET VAR 
EN KALL 
PERIOD

SUNDEN ELLER 
DRAMATIKER LgS

GOTTADE 
SIG

Ö SOM 
KALLAS AT-
LANTENS 

PÄRLA

BRUKAR 
UGGLOR

ÄR MED I 
LIGOR

FISK

VAR 
VÅRDSLÖS

FÖRSÖKTE 
HINDRA

KNIPA
AKTUELL 

TIDPUNKT

GOODWILL FISKAR

BY I SMÅ-
LAND 

ELLER HA 
SOM PRIS

FIRAS                      
5 MAJ

DOKUMEN-
TET ELLER 

PJÄS-
DELEN

NYA ZEE-
LÄNDSK 

PAPEGOJA

I VÄG
LUKT EL-
LER TÄV-
LINGAR

BETALAS 
AV

SÄGER 
ELLER 

SPELAR PÅ 
KANTEN

KÄNNER             
PÅ SIG

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

LIGGER 
VID HANÖ-

BUKTEN

FLYTER 
LOIRE 

GENOM

Öknen och ödemarken 
skall jubla, det 
förtorkade landet 
glädjas och blomma.                                                    
… .. … … …… (från Jesaja)

Sommarkryss! 



När vi tagit oss igenom coronapandemin ska vi inte tillbaka till "det normala", 
för det normala var trasigt. Nu har vi chansen att möta livet på nytt – och 
välja fred. Det skriver Fredrika Gårdfeldt, KG Hammar och Benjamin Ulbricht.

Corona har nu satt en ofattbar käpp i både ekorrhjul 
och ekonomi. Vi tvingas tänka om, rejält. I bästa fall 
förmår vi även tänka till. För mitt i alla umbäranden, 
som återigen världens mest sårbara drabbas värst av, 
gror insikter och frågor som är viktiga att värna.

Krisen kräver svar, och öppnar således upp för val-
möjligheter och förändringspotential. Och förändring, 
det visste världen innan corona och efter Greta, är nöd-
vändig. Faktum är att vi just nu, i skarven mellan att 
rädda liv och upprätthålla ekonomiska system, har möj-
ligheten att bidra till det paradigmskifte vi vet är helt av-
görande. Om marknaden återhämtar 
sig, köpkraften stimuleras och flyget 
kommer i gång igen vet vi någon-
stans att det är kört med skapelsen.

Men framför allt går vi miste om 
de värden som hägrar på andra sidan 
graven: en tillvaro där ansvar, mening 
och närvaro är själva fundamentet. 
Där drömmen om evinnerlig ekono-
misk tillväxt – en omöjlighet för en 
ändlig skapelse – lämnar plats åt an-
dra sätt att mäta samhällets välstånd.

Där gemenskap, hållbarhet och 
lycka värderas även nationalekono-
miskt. Där vår värld inte ses som en resurs att nyttja, 
utan som en medskapelse att möta. Där kreativitet bryter 
våldsspiralen.

Där vi vid varje beslut ser en människa och ett an-
sikte framför oss. Där säkerhet inte definieras av militär 
styrka, utan lokal sammanhållning och internationell 
samverkan. Där jag har en relation till min mat, mina 
ägodelar, mina grannar.

Ja, paradigm och system är svåra att ändra – då som 
nu, i dig som i mig. Men vi är kallade att försöka, att 
gestalta den värld vi ber om. Att vara en profetisk röst i 
samhället, som både benämner och bryter onda cirklar.

Vi är kallade att vara en fredskyrka. För det krävs 
förändring, ja till och med förvandling. Här möter  
paradigmskiftet vårt uppståndelsehopp. Att leva i Kristi 
efterföljd är tron på det förvandlade livet.

Ett sätt att uttrycka det är att värna de viktiga frågor-

na som uppstår. Mitt i krisen. Att lämna ”tillbaka till det 
normala” och treva sig fram på fredens väg, i skärnings-
punkten mellan det existentiella och det strukturella.

Den vägen ser förstås olika ut för varje sammanhang. 
Det viktigaste är att hålla de stora och störande frågorna 
levande. Att våga rannsaka sig själv och sin omgivning – 
inte för att döma, utan för att öppna för inre mognad och 
fördjupad efterföljelse. Alltför lätt leder vår längtan efter 
trygghet oss ”tillbaka till det normala”, och vi går miste 
om mötet med det nya livet.

Som kompass och sällskap längs vägen finns många 
människor och hjälpmedel. Ett sådant  
är fredsblomman, framtagen av Kyr-
kornas världsråd. Blommans olika 
blad vill påminna oss om fredens 
olika dimensioner:

Fred med jorden – hur bygger vi 
en värld med mindre energiåtgång 
och konsumtion?

Inre frid – hur kan vi låta Guds 
närvaro i våra liv vara garanten för 
vår trygghet?

Rättvis handel – hur lever vi vårt 
ansvar gentemot dem som produce-
rar våra prylar?

Fredlig dialog – hur kan vi nå bortom fördom och 
vana och växa tillsammans?

Allas delaktighet – hur låter vi de sårbaras röst tränga 
igenom bekvämlighet och brus?

Fredsmission – hur kan vi, även under konflikt, välja 
ord och handlingar som bygger relation?

Frågorna kan te sig lika självklara som skavande. Om 
vi tar fredsblommans utmaningar på allvar, kommer vi 
snart att upptäcka att vägen till fred inte bara är krä-
vande och nödvändig, utan också leder oss genom en 
blomsteräng, där målet att vara fredskyrka för världens 
skull låter sig anas i fjärran.

Handling och bön må bli ett. Kristus är uppstånden, 
våren är vacker och världen förändrad.

Fredrika Gårdfeldt, fredspräst i Katarina församling
KG Hammar, fredsteolog och ärkebiskop emeritus

Benjamin Ulbricht, präst och ordf i Gotlands fredscenter

”Corona har nu satt en ofattbar käpp i både 
ekorrhjul och ekonomi. Vi tvingas tänka om, 
rejält. I bästa fall förmår vi även tänka till.” 

På andra sidan krisen finns ett paradigmskifte

Krönikan är förkortad. Läs hela här: www.kyrkanstidning.se/teologi/pa-andra-sidan-krisen-finns-ett-paradigmskifte


