
nr 1  2020

Nora, Tärnsjö • Vittinge • Västerlövsta
Huddunge • Enåker • Östervåla • Harbo

Församlings-
bladet

Påsken och våren  
i din kyrka!



2 Församlingsbladet  Nora, Vittinge, Västerlövsta och Östervåla-Harbo  nr 1 2020

Vinterns snöstormar förde också något positivt 
med sig. Då kunde man bli insnöad och fick njuta 
av en ledig dag från skolan.

På somrarna kunde det också vara ordentligt 
blåsigt. Ofta blev det då en tur till närmaste strand 
där man fick känna den starka, ljumma vinden och 
dyka i höga vågor. Ibland kunde vinden vara de-
struktiv – träd föll, tak flög iväg och båtar kom i sjö-
nöd. Då kände jag stor respekt för naturens krafter.

Det finns flera bibelställen om vind. I Bibelns 
första bok kan man läsa att Gud gav liv genom att 
blåsa i mannens näsa. När Israels folk flydde från 
Egyptens fångenskap sträckte Mose sin hand över 
Sävhavet. En stark östanvind fick vattnet att dela 
på sig. Folket flydde torrskodda igenom och blev 
räddade undan förföljarna. 

Jesus visade att han hade makt över naturkraf-
terna. En gång råkade han och lärjungarna ut för 
en plötslig storm på Genesarets sjö. Båten tog in 
vatten men Jesus hutade åt vinden och genast blev 
det vindstilla. 

Starka krafter var i rörelse vid Jesu dödsögon-
blick. Jorden skakade och klipporna rämnade. Tre 
dagar senare, på påskdagen, kom änglar från Gud 
och gav liv i Jesu döda kropp. På pingstdagen, 50 

dagar efter påsk, var det nya vindar som blåste. 
Lärjungarna var samlade i Jerusalem. ”Då hördes 
plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, 
och det fyllde hela huset där de satt.” Det var en 
stark vind som gav lärjungarna så mycket frimo-
dighet att de gick ut och talade om för alla de möt-
te att Jesus hade uppstått, att han levde.

Denna Jesu uppståndelse talar vi om fortfaran-
de. Vi gör det på påskdagen, i år den 12 april, då 
vi firar Jesu seger över mörker och död, vi gläds 
åt den starka livskraften. På pingstdagen, i år den  
31 maj, hoppas åtminstone jag på stormvindar!

Psalm 368
Blås på mig, skaparvind, 
eviga andedräkt, 
så att till kropp och själ 
jag blir renad och hel och läkt.
Gud sänder Anden ut.
Jorden förnyas då.
Låt också genom mig idag,
Herre din livsström gå.

Bengt Bengtsson
kyrkoherde i Nora, Tärnsjö

Så inleds psalm 368 i psalmboken. De gånger jag sjunger den här psalmen 
blir jag påmind om min uppväxt i Skåne på en blåsig gård som låg oskyd-
dad på slätten. Jag gillade kraften i de stormiga höstvindarna, att känna 
hur huset skakade i stormbyarna.

Blås på mig,  Blås på mig,  
skaparvind!skaparvind!
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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 4 400 
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.

Text.

UNDERRUBRIK
Text.

Susanna Olivin
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Skicka din rätta lösning per post eller mail till någon av församling-
arna senast 30/4 så lottar vi ut fina priser. Grattis Agneta Björkman, 
Östervåla, Roger Ljungberg, Morgongåva, Sven Johansson, Heby, 
och Eva Lööf, Tärnsjö, som vann förra numrets korsordstävling.

namn: 

adress:

postadress:  

Påskkryss! 

KOM AB-
RAM FRÅN

RIKTNING

KUST-
OMRÅDE

POESI

EPOK

ÄTER JÄRV

IGLOO & 
CALIPPO

KOMMA 
ATT VARA

LÖVTRÄD
AKTUELL 

TIDPUNKT
KAN EKA & 
BLOMMA

MYCKET 
FIN

MOBILI-
SERATS

TRAFIK-
SKYLT
STÄDA 

ELLER MES
AVGIFT & 
ÅRSTÖD

UTSIKTEN

HONA
FRAM-
HÄRDA

PROVA MES

TRÄD PERIFER

TAL JÄNKARE

PUTSA

AVGÅNG

GAMMALT 
MÅTT
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GE EFTER

VIBRERAT
SYSSEL-

SÄTTNING

MALTA
VÄNDER 

BLAD
UTFÖR-

SÄLJNING
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MOTSTÅND
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LÖJLIGA

STOR 
ARENA

GENUIN I SÅ FALL

RYSSJA PÅSTOD

UPP-
TÄCKER

VARA OBE-
SLUTSAM

LEDDES AV 
ARAFAT

REAKTION

HANDLING SPETS

VISA SITT 
MISSNÖJE

ORT              
ELLER ÖL

FRÅN-
SLAGEN

NÄSTA ARGON PÅ STRÅ

SNABB 
VINDSTÖT

ÄR TILL 
NYTTA FÖR 

TOMTEN

AMMAR

BESKREV

FÖRSVARS-
INRIKTADE

UMBÄRLIG UTFÖRDE
DET ÄR EN 
ROS UT-

SPRUNGEN

ENSAM I 
SITT SLAG

STRÖM-
MADE

MUSIK-
STYCKE

ÄNGSLAN

SIGNUM 
FÖR ID-

ROTT, LEK 
& SPEL

HUVUD-
STAD

ÄR FÄRSK 
FÄSTMÖ

VRISTER

KÄKATS

TÄTORT I SKÅNE

UPPLEVDE 
APOST-
LARNA 
FÖRSTA 
PINGST-
DAGEN

KNÄCKTA
GRUNDA-

DE PSYKO-
ANALYSEN

MELLAN 
NORRTÄL-

JE OCH 
GÄVLE

JÄTTAR

SVINDEL

BRÄNNS 

OCKU-
PERADE

ÄLDRE BE-
NÄMNING 

PÅ MUSLIM

FAST 
MATERIAL

RYTMISK 
IN-

DELNING
TA ELLER 
SNURRA

STÅENDE 
FÅGEL-
HUNDAR

DOFT FRÅN 
KASKELOT-
TARMAR

BLEV ASEA 
DEL AV

DANS   
ELLER 
PACKE

KORT 
NUMMER

TILL-
RÄTTA-
VISATS

NÅGOT 
SOM FÅR 

BÄR

ANVÄNDER 
KERA-
MIKER

KÖR I 
STOCK-
HOLM

SNACKAS 
ELLER 
BINDS

KOMMER 
PUNKT-          
LIG I

KAXIG
DRIVA 

OMKRING

STOR FEST 
ELLER GE 

HALS

FÖLJER 
MED 

SKICKADE 
VAROR

BIL ELLER 
MAGASIN

KÖR FÖR 
FORT

MAN ELLER 
KROPPS-

DEL

DJUP 
ÅNGER

VOTERING 
ELLER 

DÄGGDJUR

CHIFFER

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att 
Kristus…(Romarbrevet ) 

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl, Edsbyn  Bild: Korsfästelsen av Paolo Veronese (1528–1588)

STÅLTRÅDSSTIFT                       
ELLER KLÄNGER

BRUTAL ELLER 
GRÅKALL

TIDPERIOD



6 Församlingsbladet  Nora, Vittinge, Västerlövsta och Östervåla-Harbo  nr 1 2020

Vittinge församling

Nora församling, 
Tärnsjö

Hur kom det sig att Nora församling  
startade en bensinmack? 

”En gång i tiden, på 1960-talet, hade vi 
sex bensinstationer i Tärnsjö, det var Gulf, 
Shell, Mobil, BP, Caltex och Esso, men med 
tiden lade de ner en efter en. När sista mack-
en i Tärnsjö packade ihop blev det så tomt. 
Dåvarande kyrkorådsordförande Per Eriks-
son samt Inga Nordgren kläckte idén om att 
Nora församling skulle starta en bensinmack. 
Flera personer nappade på idén, kapital sågs 
över, planer började smidas, Tärnsjökorset 
AB bildades och år 2009 stod macken klar.” 

Vilka jobbar med macken idag?
”Jag är väl huvudansvarig för hela rasket, 

men Keo Olsson, som är en klippa, och jag 
sköter tillsammans om macken på ideell basis. 
Sedan är det Krister Adelsberg som ansvarar 
för fordonstvätten samt Stefan Olsson och 
Robert Råsbo som tittar till och sköter om 
tvätten vid underhåll och eventuellt strul.” 

Hur mycket bränsle har det tankats sedan 
macken startade?

”Det är en hel del, det!  Ett mål var att 
komma upp i samma siffror som den förra 
macken och det har vi gjort. 34,3 miljoner 
liter bensin har tankats sedan macken kom 
igång 2009, bara år 2019 såldes drygt 2,6 
miljoner liter diesel. Det är många lastbils-
chaufförer som stannar vid Tärnsjökorset. 

Staffan, Tärnsjös mackmästare
Han är uppväxt i bensinångorna från sin farfars mack Esso i Tärnsjö. Hans 
far startade en ny Esso-mack. Han har stort engagemang, goda kunskaper 
inom bensinstationer och djupa rötter i ”mackvärlden”. Vem tänker vi på? 
Jo, Staffan Andersson, en av drivkrafterna bakom Tärnsjökorset AB.

eldsjälar. Staffan Andersson (t v) ansvarar för Tärnsjökorset med god hjälp av Keo Olsson.
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Vittinge församling

Nora församling,  
 Tärnsjö

Det finns en fin, populär rastplats där med 
67:ans Grill som alltid har öppet! Som mest 
har jag sett 40 lastbilar där en natt, plus några 
personbilar som rastade vid grillen.”

Med tanke på att det är en flitigt använd 
rastplats, är det mycket skadegörelse och stök 
vid Tärnsjökorset på kvällar och nätter?

”Nej, det tycker jag inte. Det 
går i perioder och nu har det 
varit lugnt ett tag. Det är bra 
med folk i rörelse alla tider på 
dygnet, då blir skadegörelse och 
stölder färre. Vissa tider är det 
gäng som drar runt och det ena 
leder till det andra. Bara barns-
ligt kladd. Men som sagt, just 
nu är det lugnt.

Vid problem ringer folk till 
mig. Jag svänger förbi macken flera gånger per 
dygn både dag och natt. Ibland har kunden 
betalkortet upp-och-ner, andra gånger försö-
ker de tanka med fel kort. Ofta har man valt 
fel pump, eller också har man inte tillräckligt 
med pengar på kontot …

Mest irriterande är väl folk som inte orkar 
åka till sopstationen, men orkar åka till mack-
en och dumpa både det ena och det andra. Att 
ta hand om andras avfall tar tid från oss som 
jobbar helt ideellt med Tärnsjökorset.”

Vad säger folket i bygden om Tärnsjö-
korsets bensinmack?

”Jag tror Tärnsjökorset, med sin mack och 
tvätt, har påverkat folks attityd till kyrkan. Nora 
församling har ett lokalt engagemang och det är 
väldigt positivt! Macken bidrar till en levande 
landsbygd. Det är klart att allt nytt kan skava 

i början, men även de som till en 
början var negativa till macken 
tankar gladeligen här idag!”

Tärnsjökorset har sedan ett 
år tillbaka även en biltvätt. 
Hur kom det sig?

”Redan 2017 beslutade vi att 
investera i en laddstation för 
elbilar, något större nyttjande 
har det dock inte varit under 
åren men elbilarna kanske är 

på frammarsch. I Nora församling har vi ett 
utvecklingsråd och i det rådet föds många 
idéer. Vissa av dem är bra. T ex 2019 satsade  
bolaget pengar på en fordonstvätt som har 
använts flitigt under året: ca 3 000 tvättar. Av-
kastningen från Tärnsjökorset AB har givit ett 
litet tillskott till församlingens verksamhet.”   

En levande bygd behöver en mack, en kyrka, 
en skola, en mataffär och en hoper engagerade 
och drivna människor – det har vi i Tärnsjö!

Monica Brand

information från vaktmästarna
Ny belysning på kyrkogården!

Kyrkogården kommer att få ny belysning under våren. Det innebär grävning med maskiner 
på kyrkogården. Vi fortsätter också arbetet med att jämna ut vissa gravplatser med jord. Vi 
ber om överseende med att det kan bli smutsigt och rörigt på kyrkogården i och med detta. 
Om du har frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna på tel 0292-503 83 eller e-posta 
församlingsexpeditionen: nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkogården ska vara en fin och harmonisk plats att besöka och vi försöker göra den vacker 
och trevlig att komma till. 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 våra förslagslådor som 
sitter till höger precis innanför stora grinden samt vid kapellet.

Kyrkvaktmästarna Thommie och Stefan
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Vittinge församling

Nora församling, 
Tärnsjö

påsklovskul  
i noras ark
Café Arken

Måndag 6 april & tisdag 
7 april 9.30–14.00

Pyssel, mys och skoj i 
Arken på påsklovet. Fika 
finns för billig peng.

Äggletning

Påskafton 11 april 15.00

Alla barn är välkomna att 
leta ägg vid Noras ark. Fika 
med påskbakelse 20 kr.

gemensam gudstjänst med körmedverkan
Söndag 15 mars 13.00 i Börje kyrka

Nora kyrkokör sjunger ihop med Börje kyrko kör. Församlingsbor är 
välkomna att följa med i bussen som avgår från församlingshemmet 
9.45. Medan kören övar lunchar vi på Odinslund. Bussresan är kost-
nadsfri, lunchen betalar du själv. Anmäl dig gärna till församlings-
expeditionen, 0292-500 09, så är du säker på att få plats.

vasalopps-
gudstjänst
Söndag 1 mars 11.00  
i församlingshemmet

Följ slutspurten i Vasa-
loppet på storbildsskärm. 
Vi firar en enkel guds-

tjänst och äter 
semla och 
dricker blå-

bärssoppa 
till kyrk-
kaffet!

passionsandakter  
hos våra kyrkvärdar
Torsdag 2 april 18.30 hos Maria Stigsdotter &  
Sven-Olof Segelsbo, Högsbo 112 

Onsdag 8 april 18.30 hos Inga Nordgren, Hebron 209

I kyrkan är passionstiden de två sista veckorna i Jesu liv. 
Den inleds med den femte söndagen i fastan (i år 29/3). 
Söndagen därpå är palmsöndagen, och sedan inleds stilla 
veckan med skärtorsdag, långfredag och påskafton, 
innan påsktiden tar vid.

Vid passionsandakterna läser vi bibeltexter och samtalar 
om Jesu sista dagar.
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Vittinge församling

Nora församling,  
 Tärnsjö

fira valborg i tärnsjö!
Torsdag 30 april 19.00

Vårkonsert och valborgsmässofirande vid kyrkan

Traditionsenligt firar vi in våren på valborgsmässo afton med vårkonsert  
i Nora kyrka och sedan valborgsfirande vid församlingshemmet.

19.00 Vårkonsert med Nora kyrkokör och barnkörerna

20.30 Valborgsmässofirande med vårtal, korvgrillning, servering,  
tipsrunda och fyrverkerier

bakluckeloppis & café arken
Lördag 25 april 10.00–13.00 vid Noras Ark

Våryra i Tärnsjö med bakluckeloppis vid Noras Ark!

Sälj det du inte behöver och boka plats på bakluckeloppis 
via e-post till nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se 
eller telefon 0292-500 09. Kostnad 30 kr.

Café Arken håller öppet och fika kan köpas för 30 kr. Vi 
säljer även rättvisemärkta varor från Fair trade-hörnan.

För att få plats med barnvagn-
ar och rullstolar tillsammans 
med övriga sittande har vi ta-
git bort en del av en bänkrad. 
Dessutom har det blivit större 
plats längst bak, då vi på en 
sida har tagit bort den sista 
bänkraden.

I och med att den fria golv-
ytan blivit större kan vi använ-
da kyrkan mer flexibelt. Väl-
kommen till nästa gudstjänst 
för att ta en titt!

Plats för alla i Nora kyrka
Vi vill att kyrkan ska vara en plats för alla – barn, unga och vuxna, alla med 
sina unika behov. Därför har vi gjort anpassningar inne i kyrkan.
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Vittinge församling

Nora församling, 
Tärnsjö

Församlingsbor

afternoon tea med cover up
Lördag 28 mars 15.00 i församlingshemmet

Denna lördag i vår tar vi efter den engelska traditionen att 
förgylla en eftermiddag med en stor kanna te tillsammans 
med goda snittar och bakverk. Dessutom får vi besök av 
coverbandet Cover Up. Ta på dig dansskorna och kom!

Afrernoon tea kostar 50 kr och alla intäkter går till faste-
kampanjen. Välkommen!

DÖPTA
Elmer Nils Elis Johansson

AVLIDNA
Stig Stefansson
Olov Holm
Verna Lind
Olof Eriksson

Börje Karlsson
Ann-Sofie Jonsson
Sonja Widell
Rut Frank
Tapio Heikkilä
Brita Andersson
Gunnar Norevi

andakter på 
liljebacken
Följande torsdagar kl 13 håller 
vi andakt på vård- och om-
sorgsboendet Liljebacken:

5 mars 16 april 28 maj

På skärtorsdagen firar vi 
även mässa. Se kalendern 
på nästa sida!

syföreningens datum
Följande tisdagar håller syföreningen till i församlings-
hemmet kl 13–15:

3 mars 17 mars 31 mars 14 april 28 april 12 maj

onsdagsträffarna fortsätter
Onsdagar 10.00–12.00 i församlingshemmet

Varje onsdag under våren är du välkommen till försam-
lingshemmet för en pratstund och trevligt umgänge. Vi 
fikar tillsammans i Skärsjörummet där husmor Caroline 
dukar upp med både smörgås och gofika.

Fika kostar 30 kr. Under perioden 23 februari–1 april går 
all behållning från onsdagsträffarna till fastekampanjen. 
Alla, stora som små, är varmt välkomna!

ge en gåva
Du kan ge en gåva till 
våra fonder till minne av 
någons dop, vigsel eller 
begravning eller till stöd 
för vårt ideella arbete.

blomsterfonden 
Fondens medel används till 
uppvaktningar av försam-
lingens äldre.

kyrkstigen 
För underhåll av kyrkstigen 
och Österbo fäbodar. Arbe-
tet sköts ideellt av kyrk-
stigs kommittén.

bg 356-7393 
Swish 123 326 32 58
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Vittinge församling

Nora församling,  
 Tärnsjö

Kalender Nora
Söndag 1 mars 1 i fastan 
11.00 VASALOPPSGUDSTJÄNST Församlingshemmet. 
Storbildsskärm, kyrkkaffe med semla och blåbärssoppa.

Onsdag 4 mars 
10.00-12.30 ONSDAGSTRÄFF Församlingshemmet.

Söndag 8 mars 2:a sönd i fastan 
11.00 SÖNDAGSMÄSSA Nora kyrka.

Onsdag 11 mars 
10.00-12.30 ONSDAGSTRÄFF Församlingshemmet. 

Söndag 15 mars 3:e sönd i fastan 
13.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST Börje k:a. Kyrkokören.  
Avresa med buss från församlingshemmet kl 9.45.

Onsdag 18 mars 
10.00–12.30 ONSDAGSTRÄFF Församlingshemmet.

Söndag 22 mars Jungfru Marie bebådelsedag 
11.00 CAFÉGUDSTJÄNST  Församlingshemmet. Våfflor.

Onsdag 25 mars 
10.00–12.30 ONSDAGSTRÄFF Församlingshemmet. 

Torsdag 26 mars 
17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

Lördag 28 mars 
15.00 AFTERNOON TEA Förs.hemmet. Cover Up spelar. 

Söndag 29 mars 5:e sönd i fastan 
11.00 LEKMANNALEDD GUDSTJÄNST  
Uppståndelsens kapell.

Onsdag 1 april 
10.00–12.30 ONSDAGSTRÄFF Församlingshemmet.

Torsdag 2 april  
18.30 PASSSIONSANDAKT Hos Maria Stigsdotter och 
Sven-Olof Segelsbo, Högsbo 112.

Söndag 5 april Palmsöndagen 
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Nora k:a. Barngrupperna 
medv. Centern bjuder på kaffe. Utdelning av dopduvor.

Måndag 6 april 
09.30-14.00 CAFÉ ARKEN Noras Ark. Pyssel, mys & fika.

Tisdag 7 april 
09.30-14.00 CAFÉ ARKEN Noras Ark. Pyssel, mys & fika. 
Onsdag 8 april 
10.00–12.30 ONSDAGSTRÄFF Församlingshemmet. 
18.30 PASSIONSANDAKT Hos Inga Nordgren, Hebron 209.

Torsdag 9 april Skärtorsdagen 
13.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Liljebacken. 
18.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Nora kyrka.

Fredag 10 april Långfredagen 
15.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST Nora k:a. Kyrkokören.

Lördag 11 april Påskafton 
15.00 ÄGGLETNING Noras Ark. Fika 20 kr.

Söndag 12 april Påskdagen 
11.00 UPPSTÅNDELSEGUDSTJÄNST Nora kyrka.

Måndag 13 april Annandag påsk 
11.00 STIFTSHÖGMÄSSA Uppsala domkyrka.

Onsdag 15 april 
10.00–12.30 ONSDAGSTRÄFF Församlingshemmet.

Söndag 19 april 2:a sönd i påsktiden 
11.00 CAFÉGUDSTJÄNST Församlingshemmet.

Onsdag 22 april 
10.00–12.30 ONSDAGSTRÄFF Församlingshemmet.

Lördag 25 april 
10.00–13.00 BAKLUCKELOPPIS & CAFÉ ARKEN 
Noras Ark.

Söndag 26 april 3:e sönd i påsktiden 
11.00 SÖNDAGSMÄSSA Uppståndelsens kapell.

Onsdag 29 april 
10.00–12.30 ONSDAGSTRÄFF Församlingshemmet.

Torsdag 30 april Valborgsmässoafton 
19.00 VÅRKONSERT Nora kyrka. 
20.30 VALBORGSMÄSSOFIRANDE Församlingshemmet. 

Söndag 3 maj 4:e sönd i påsktiden 
11.00 GUDSTJÄNST PÅ ORGELLÄKTAREN Nora kyrka.  
Kyrkfika i tornrummet.

Onsdag 6 maj 
10.00-12.30 ONSDAGSTRÄFF Församlingshemmet. 

Söndag 10 maj 5:e sönd i påsktiden  
11.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Uppståndelsens kapell.

Onsdag 13 maj 
10.00-12.30 ONSDAGSTRÄFF Församlingshemmet.

Söndag 17 maj Bönsöndagen 
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Nora kyrka. Termins-
avslutning för barngrupperna. Kyrkkaffe/-saft.

Torsdag 21 maj Kristi himmelsfärdsdag 
09.00 GÖKOTTA Hagudden. Medtag egen fikakorg. 

Lördag 23 maj 
09.00 FÖRSOMMARVANDRING Kolbulle och fika samt 
buss till Skekarsbo (75 kr).

Söndag 24 maj 11.00 Sönd f pingst 
11.00 VÅRGUDSTJÄNST Österbo fäbodar.  
Medtag egen fikakorg!

Torsdag 28 maj 
17.30 SOPPMÄSSA Församlingshemmet.

Söndag 31 maj Pingstdagen 
11.00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Nora kyrka.  
Mors dag med fika i kyrkan.

Präst: kh Bengt Bengtsson, om ej annat anges.
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Vittinge  
församling

skivor till kaffet
Söndag 8 mars 14.00 i Kyrkans allrum, 
Ramsjövägen 10 i Morgongåva

Afternoon tea till förmån för årets 
fastekampanj

Fika, lotterier och underhållning till förmån 
för fastekampanjen. Ett samarbete mellan 
Vittinge Centerkvinnor och Vittinge 
församlings Act-grupp.

Varmt välkommen!

Vi sjöng ut julen!
Den 12 januari fylldes kyrkan med klassiska 
favoriter då vi sjöng ut julen. Församlingens 
alla körer, Vittinge kyrkokör, Sångkraft, 
Ungdomskören och Barnkören, medverkade. 
När kyrkan fylls med körsång, då njuter jag.
Tack alla körsångare, jag är så glad och 
tacksam att ni finns.

Inga-Britt Thalin, kyrkomusiker
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Rapport från kyrkogården
den milda vintern lämnar snart plats 
för våren och alla dess göromål. Vi 
önskar som vanligt att ni tar bort era 
lyktor inför vårplanteringen. Ett stort 
träd blåste omkull på kyrkogården i 
höstas och forslades bort. Vi kommer att 
fortsätta jämna ut och fylla på med jord, 
vilket medför att det kan bli lerigt på 
kyrkogården.

I detta nu jobbar vi för fullt med att 
få ut brev med erbjudande om skötsel 
till alla gravrättsinnehavare. Nytt för i 
år är att vi tar ut en avgift för trimning 
av gräs runt gravstenar och enklare 

riktning av gravstenar. Om du vill ha 
hjälp med detta så behöver du teckna ett 
grundskötselavtal.

Denna nyhet innebär att vi måste 
gå igenom alla gravar, ett arbete som 
kan dra ut på tiden och vi ber er ha 
överseende med detta. I höstas beslutade 
kyrkorådet att återta alla gravar som 
saknar innehavare. Titta på förteckningen 
över dessa gravar på vår hemsida ifall 
det handlar om någon grav som du vill 
ta på dig innehavet för. I så fall kan vi 
återupplåta den. Har du frågor om din 
grav, kontakta oss!

 Vaktmästeriet: 0224-620 69, vittinge.vaktmasteri@svenskakyrkan.se



13Församlingsbladet  Nora, Vittinge, Västerlövsta och Östervåla-Harbo  nr 1 2020

Vittinge  
församling

Vårterminen i Vittinge
föräldracafé
Onsdagar och torsdagar 8.30-11.00 samt 
fredagar 8.30-12.30 i Kyrkans allrum

Gemenskapsträffar för föräldrar och barn med fika och 
sångstund. Drop-in. Enkel lunch serveras på fredagar. 
Ledare: Johannes Risberg.

lilla kyrkhäng åk f–3
Tisdagar 13.30-16.00 i Kyrkans allrum. 

Fika och efter-skolan-aktiviteter. Föranmälan krävs. 
Ledare: Johannes Risberg.

kyrkhäng åk 4–6
Torsdagar 14.15-16.45 i Kyrkans allrum.

Fika och efter-skolan-aktiviteter. Drop in. 
Ledare: Johannes Risberg.

ungdomsgrupp fr o m åk 6
Tisdagar 18.30-20.30 i Kyrkans allrum

Fika och valfria aktiviteter. Drop in. 
Ledare: Johannes Risberg.

svenska kyrkans unga
Första torsdagen i månaden kl 19.00-21.00  
i Kyrkans allrum.

Drop in. Ledare: Johannes Risberg.

stickcafé avslutning 8/4!
Onsdagar udda veckor 13.30-15.30 i Kyrkans allrum

Ta med dig handarbete eller kom bara för att fika och 
umgås! Drop in.

gubbdagis avslutning 17/4!
Fredagar jämna veckor 10.00-12.00  
i församlingshemmet

Fika, läs tidningen och umgås med andra ”gubbar”.

körverksamheten 
Vi har körer för alla åldrar! Kontakta någon 
av våra körledare om du är intresserad!

kyrkokören
Torsdagar 19.00 församlingshemmet.

Körledare: Inga-Britt Thalin.

sångkraft
Tisdagar 19.00 församlingshemmet.

Körledare: Inga-Britt Thalin.

ungdomskören fr o m åk 4
Onsdagar 18.00 Kyrkans allrum.

Anmälan krävs. Körledare: Inga-Britt Thalin.

barnkören åk 1–3 onsdagar 14.30-15.15 
J:a veckor i Morgon gåva skola, udda veckor i Vittinge 
bibliotek.

Anmälan krävs. Körledare: Johannes Risberg.

kontaktuppgifter, ledare
Johannes: 0224-620 47, 
johannes.risberg@svenskakyrkan.se

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

Församlingsbor Vittinge församling

DÖPTA 
Adriana Butkute Verzukauskas  
Chelsea Victoria Eriksson
VIGDA
Angela Ahlgren & 
 Mikael Hakulinen
Iwona Källgren & 
 Robert Andersson

AVLIDNA
Gertrud Andersson
Elsa Nordin 
Angela Hakulinen
Gunilla Pettersson
Olof Eriksson
Sonja Östlund 
Margareta Hildebrand
Inga-Britt Eneroth
Ingela Johansson
Gulli Klinga 
Georg Engström
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Vittinge  
församling

gudstjänst med våfflor
Söndag 22 mars 11.00 i Vittinge kyrka

Vi firar Marie bebådelsedag med våfflor! 
Vittinge kyrkokör sjunger Mariasånger 
och herrarna i kyrkokören 
bjuder på våfflor i 
församlingshemmet efter 
gudstjänsten. 

friluftsgudstjänst 
vid utegymmet
Söndag 17 maj 11.00 

Vi samlas till gudstjänst vid 
utegymmet som ligger vid 
elljusspåret i Morgongåva. 
Johannes Risberg spelar och sjunger.

friluftsgudstjänst 
med kyrkstigsvandring
Torsdag 21 maj 11.00 
Vittinge hembygdsgård

Vi samlas vid Knubbo kl 9.00 
och går kyrkstigen tillsammans 
till hembygdsgården. Medtag kaffekorg!

gudstjänst med ägglet-
ning för stora & små
Söndag 5 april 11.00 i Vittinge kyrka

Palmsöndagen firas med gudstjänst för 
alla! Efter gudstjänsten får 
alla barn leta efter de gömda 
påskkycklingarna för att se-
dan byta dem mot påskgodis.  

påskgudstjänst med godisregn!
när barnen får vara med och bestämma
Påskdagen 12 april 11.00 i Vittinge kyrka

Kyrkoherdens fru har bestämt att han inte får äta något påskgodis i år, därför kommer 
han kasta ut allt sitt påskgodis från predikstolen under gudstjänsten. Alla barn måste 
hjälpa till att plocka upp varenda liten godisbit! Annars kommer vaktmästarna att få ett 
väldigt jobb med att städa ... Kyrkokören medverkar.

FN:s barnkonvention är svensk lag sedan 1 januari 2020, vi fattar alla beslut utifrån barnens bästa 
och låter dem vara med och påverka våra verksamheter. Denna gudstjänst är ett önskemål från 
församlingens ungdomar på frågan om vad de ville ha ut av sin kyrka. 

hela kyrkan sjunger + andakt  
– läsarsånger med sångkraft
Söndag 3 maj 18.00 i Vittinge kyrka

Kören Sångkraft bjuder på älskade sånger från frikyrkliga kretsar. 
Vill du att de ska sjunga just din favorit, hör av dig till kansliet på 
0224-620 37 eller vittinge.forsamling@svenskakyran.se!
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Vittinge  
församling

Bibelstudiegrupp – är du intresserad?
Att vara med i en gemenskap där man kan dela funderingar kring livet, prata 
tro och be kan betyda oerhört mycket. I bibelstudiegruppen ägnas kvällen åt 
bibelläsning och samtal utifrån denna.
Vår kyrkoherde leder samlingarna där vi tillsammans 
läser och diskuterar för att förstå vad Bibeln vill säga 
oss. Lika viktigt som bibelläsningen är samtalen om 
det som pågår i livet och bönen för varandra och an-
dra. Dela med dig av dina funderingar kring tron och 
livet, så försöker vi förstå Guds väg tillsammans. Och 
så blir det fika förstås!

Behöver du skjuts ordnar vi det. Vi bokar datum för 
träffar när minst fem personer anmält intresse att delta. 

Frågor och intresse anmälan till kyrkoherde 
Marcus Åstrand: marcus.astrand@svenskakyrkan.se, 
070-241 55 42.

Ni älskar varandra och vill gifta er. Nu behöver ni bara bestämma hur ni vill att 
ert bröllop ska vara. Att välja servetter, göra gästlista och skriva inbjudningskort 
känns säkert lockande för vissa, men kanske inte för er. Ni kanske hellre vill 
hålla bröllopet enkelt och enbart fokusera på varandra. Det kan hända att ni har 
en annan gemensam dröm som ni hellre vill lägga tid och pengar på.

I så fall kan drop in-vigsel vara något för er. Vi ordnar präst, kyrka, musik, 
tårta, kaffe, något att skåla i, vittnen och till och med datum! Bukett, högtidliga  
kläder och ringar är alla 
valfria inslag och ni be-
stämmer själva hur ni 
vill göra.

Det enda ni behöver 
tänka på är att beställa 
hindersprövning från 
Skatteverket i god tid och 
ta med er den godkända 
hindersprövningen och 
legitimationer till drop 
in-tillfället. Kom ihåg 
att minst en av er ska 
vara medlem i Svenska  
kyrkan. 
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Drop in-vigsel i Vittinge kyrka!

checklista för giftaslystna
1.  Fria till din partner   

2.  Få ett ja

3. Beställ hindersprövning hos 
 Skatteverket

4. Ta med hinderprövningen till Vittinge kyrka  
 och gift er något av följande datum:

 24 juni kl 19–21 (i samband med 50-talsafton) 
 27 juni kl 12–16

Störst av allt är kärleken. Att fira den behöver varken kosta 
särskilt mycket tid eller pengar. Fria till din partner, få ett JA, 
beställ hindersprövning och kom till oss något av de tillfällen 
då vi anordnar drop in-vigsel i Vittinge kyrka.
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Vittinge  
församling

Söndag 1 mars 1:a sönd i fastan 
10.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Söndag 8 mars 2:a sönd i fastan 
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka. 
14.00 AFTERNOON TEA ”Skivor till kaffet” – fika, 
underhållning och lotterier till förmån för årets faste-
kampanj. Kyrkans allrum.

Tisdag 10 mars 
12.00 SOPPLUNCH MED MATTIAS JANSSON 
Församlingshemmet.

Söndag 15 mars 3:e sönd i fastan 
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Söndag 22 mars Jungfru Marie bebådelsedag 
11.00 GUDSTJÄNST MED VÅFFLOR Kyrkokören 
sjunger Mariasånger och bjuder på våfflor i försam-
lingshemmet efter gudstjänsten. Vittinge kyrka.

Söndag 29 mars 5:e sönd i fastan 
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 5 april Palmsöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST FÖR STORA & SMÅ  
Vittinge kyrka. Äggletning för alla barn! 

Torsdag 9 april 
14.30 MÄSSA MED TÅRTA Rungården. 
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Vittinge kyrka.

Fredag 10 april Långfredagen 
15.00 KORSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 12 april Påskdagen 
11.00 PÅSKGUDSTJÄNST MED GODISREGN  
Vittinge kyrka. Kyrkokören medverkar.

Måndag 13 april Annandag påsk 
11.00 HÖGMÄSSA Sammanlyst till Uppsala domkyrka.

Kalender Vittinge
Tisdag 14 april 
12.00 SOPPLUNCH MED RUNSTRÄNGARNA 
Församlingshemmet. 

Söndag 19 april 2:a sönd i påsktiden 
11.00 LEKMANNALEDD GUDSTJÄNST  
Kyrkans allrum.

Söndag 26 april 3:e sönd i påsktiden 
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 3 maj 4:e sönd i påsktiden 
18.00 HELA KYRKAN SJUNGER med ANDAKT  
Vittinge kyrka. Läsarsånger med Sångkraft. 

Onsdag 6 maj 
19.00 KYRKOFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER 
Huvudärende årsredovisning 2019. Åhörare är 
välkomna. Församlingshemmet. 

Söndag 10 maj 5:e sönd i påsktiden 
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Tisdag 12 maj 
12.00 SOPPLUNCH MED ANDERS & HANNA 
Musikunderhållning med Anders & Hanna Johansson 
från Axsjö. Församlingshemmet. 

Söndag 17 maj Bönsöndagen 
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Vid utegymmet utmed 
elljusspåret i Morgongåva.

Torsdag 21 maj Kristi himmelsfärds dag 
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Vittinge hembygdsgård. 
Kyrkstigsvandring från Knubbo 9.00. Medtag kaffekorg!

Söndag 24 maj Sönd före pingst 
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 31 maj Pingstdagen 
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

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

4 mars
18 mars
1 april 

29 april
13 maj
27 maj

Även mässa med tårta den 9/4 kl 14.30!

soppluncher
12.00 i församlingshemmet

10 mars  Mattias Jansson
14 april  Runsträngarna
12 maj  Anders & Hanna Johansson   
  från Axsjö

Boka in!
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Västerlövsta  
pastorat

Inblåsning av våren med Allmänna 
sångens vänners kör i Enåker
Söndag 3 maj klockan 16.00 Enåkers kyrka

I Enåkers församling välkomnas våren, enligt 
tradition med en stämningsfull musik gudstjänst! 
Allmänna Sångens vänners kör bjuder på fina 
vårsånger. Göran Carenbäck dirigerar och blåser in 
våren på trombon. Efteråt festar vi på Gun-Britts 
vårsoppa med klimp i församlingshemmet.

Vårens kyrksöndagar!
Kyrksöndagarna i Huddunge fortsätter! En dag anpassad 
för hela familjen med ett aktuellt tema. Vi startar med 
gudstjänst i kyrkan och sedan blir det lunch i försam-
lingshemmet och någon aktivitet eller föreläsning på 
dagens tema. Mer info kommer. Alla är välkomna!

Söndag 8 mars 11.00 
Tema: "Starka kvinnor" 
Våffelservering, körsång

Söndag 10 maj 11.00 
Tema: "Open doors"

Vårkonsert & cafékväll med  
inblåsning av sommaren!
Onsdag 27 maj klockan 19.00 Huddunge kyrka 

Cafékväll med inblåsning av sommaren. Huddunge 
kyrkokör avslutar vårterminen med vårkonsert och 
sjunger härliga utvalda favoriter. Margarita Lång-
berg blåser in sommaren på trumpet. Diakonala 
gruppen inbjuder till fika i församlingshem efteråt.

vårens grupper
babymassage 
8 platser. Måndagar 9.00–10.00. 

naturklubben ojämn vecka 
Var 2:a måndag 15.00–16.30.

juniorhäng jämn vecka 
Var 2:a måndag 15.00–16.30.

små fötter 
Öppen förskola i Västerlövsta. 
Tis & tors 9.00–11.30.

sångfåglarna 
Barnkör. Torsdagar 15.00–16.30 
i Västerlövsta kyrka.

pilgrimsbarn 
Tisdagar 13.30–15.30 i Heby. 

ku i enåker (kyrkans unga) 
Ons jämna veckor 18.00–19.30.

öppet hus i huddunge 
Tis jämna veckor 13.00–15.00.

syföreningar 
Tisdagar udda veckor, 
14.00 i Heby och 14.00 i Enåker.

måndagspyssel 
Pyssel för seniorer i Heby.  
Måndagar 12.00–14.00. 

kyrkokörer 
Västerlövsta tis 19.00–21.00. 
Huddunge ons 19.00–21.00.

språkcafé västerlövsta 
Språkträning. Torsdagar 16.30.

Välkommen Katarina! 
Sön 1 mars 11.00 i Västerlövsta kyrka

Katarina Björklund installeras som pastora-
tets kyrkoherde i en högtidlig gudstjänst. 
Medverkar gör Uppsala stifts biskop Karin 
Johannneson, kontraktsprosten Fredrik  
Fagerberg, medarbetare och förtroendevalda, 
barnkören Sångfåglarna, kyrkokörerna och Enåkers spelmän. 
Förtäring efteråt (obs, föranmälan till exp!).

huddunges kyrk-
tak omlagt
Vid en besiktning förra året 
upptäcktes rötskador på hela 
sydsidan av kyrktaket. Stora 
partier var mörka och rutt-
na rakt igenom. Under januari 
utförde Hälsinge takspån jobbet 
med att lägga om den 279 m2 
stora takytan genom att byta 
till nya tjärdoppade spån från 
senvuxen furu.

Anmälan och frågor till 
expen 0224-341 90
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Cafékväll i Enåker 
med våfflor & sång
Söndag 29 mars 18.00 
i Enåkers församlingshem

Louise Jakobsson och Karin 
Burwick Nyberg sjunger och 
spelar. Vi serverar våfflor. 
Diakonala gruppen hälsar alla 
välkomna

Himlamat med pysselstund
Onsdag 25 mars och 6 maj 16.45–18.45  
i Västerlövsta församlingshem

Här kan du träffa  barn, föräldrar och andra vuxna som tycker 
att det låter trevligt att få äta en måltid och umgås en var-
dagskväll. Alla är välkomna! Ungefärligt program enligt nedan.

16.45 Pyssel för barn 
 17.15 Liten andakt  
 17.45 Enkel måltid (kostnad 20 kr/vuxen) 
18.45 Slut!

Mässa för små & stora med bibelutdelning och dopfest!
Söndag 3 maj 11.00 Västerlövsta kyrka 

Mässa i kyrkan för hela familjen! Vi delar ut barnbiblar till 2019 års femåringar 
och de som döpts under 2019 får hämta sina dophjärtan/dopänglar. Vi avslutar 
med festfika i församlingshemmet – eventuellt med en hemlig gäst!

Nya präster i pastoratet!
Marianne Blomberg
Den härliga sprudlande prästen Marianne från Fjärdhundra 
har du säkert redan träffat i någon av våra församlingar. Hon 
har sedan en tid tillbaka vikarierat främst vid förrättningar 
och gudstjänster i kyrkan, men gör nu även inhopp i barn-
grupper med mera. 

Daniel Källander
Den nyblivna pappan och snart färdigutbildade prästen från 
Uppsala, kommer du bl a att träffa vid vissa gudstjänster i kyrkan,  
i en del barngrupper och på syföreningsmöten. När han inte är 
hos oss arbetar han på NTE i kriminalvården (transporter av 
frihetsberövade). Att möta människor i alla åldrar är något som 
ligger den utåtriktade och sociala Daniel varmt om hjärtat.
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GÖR ETT BESÖK!

En massa prylar 
och gott fika! 

Jubilarfest!
Onsdag 20 maj 12.00 
Västerlövsta församlingshem 

Västerlövsta församling bjuder 
till fest för att fira församling-
ens äldre jubilarer – för dig som 
fyllt/fyller 80, 85 samt 90 år el-
ler mer under januari–maj 2020.

Alla som vill vara med och fira 
jubilarerna är välkomna! Ta 
gärna med dig någon/några 
släktingar eller bekanta. Under-
hållning, smörgåstårta, kaffe 
och tårta. Anmälan till  
0224-341 90 senast 11 maj.

Påskluncher!
Som vanligt inbjuder vi till påsk-
luncher i Enåker och Huddunge 
församlingar. Det blir påskmat 
och underhållning och så får vi 
umgås och ha trevligt. Har du en 
vinst att skänka till årorna tar vi 
tacksamt emot det. Välkommen!

Onsdagen den 8 april 12.00 i Enåkers församlingshem

Anmäl dig till expeditionen 0224-34190 eller till Christina 
Teinler 0224-34391, senast måndag den 30 mars.

Onsdagen den 15 april 12.00 i Huddunge församlingshem

Anmäl dig till ICA Lunda 0224-96001 eller till Gunnel Ågren 
0224-96211, senast måndagen den 6 april.

Resan till Oberammergau
Det finns plats för fler, kom med du också!
Välkomna på kommande två träffar inför resan till Tyskland och 
passionspelen i Oberammergau! I dagsläget är det 10 anmälda, så 
det finns plats för fler. Alla är välkomna!

Onsdag 15/4 pratar vi om sevärdheter/städer utefter resvägen.
Onsdag 6/5 handlar det om hur Europa/Tyskland såg ut år 630. 
Vi ses i Västerlövsta församlingshem. 

Vill du följa med på resan? Kontakta Tobbes resor eller kom 
till ovanstående träffar. 

Läs mer om resan på www.svenskakyrkan/vasterlovsta.

Soppluncher
Soppa med smörgås, kaffe och 
kaka i trevlig gemenskap, ofta 
även någon form av underhåll-
ning. Kostnad: 30 kr.  Kl 12.00 i 
Västerlövsta församlingshem.

5/3 • 19/3 • 2/4 • 16/4 • 30/4

Nalle-Sara i kyrkan
För föräldrar/annan vuxen med 
barn. Förskolan är välkommen. 
Vi sjunger och funderar kring 
viktiga saker i livet. Efteråt  
finns det fika i barn- och ung-
domslokalen Himlakul.

9.30 den 26/3, 23/4 och 28/5

körerna sjunger vid 
valborgsbrasan!

valborgsmässoafton  
30 april kl 20.00

hembygdsgårdarna i  
heby & huddunge

välkommen!
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det senaste året har en fototävling pågått, där vi sökte motiv från våra kyrkliga miljö-
er och verksamheter. Vi vill tacka för alla fina bidrag som kommit in! Nu har vinnarna röstats fram 
enligt nedan. De kommer tilldelas priser i form av presentkort giltiga i butiker i Heby. Grattis!

1. Anna Littmarck, Huddunge – Västerlövsta kyrka i siluett
1. Margarita Långberg, Uppsala – regnbåge vid Huddunge kyrka (även på tidningens framsida)
2. Charlotta Lundin, Eskilstuna – Huddunge kyrkoruin
3. Seija Wällensjö, Heby – krattad kyrkgång på Västerlövsta kyrkogård

Vinnande 
bilder!

1

2 3
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Spanska toner! 
Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse presenterar

Mattias Jacobsson Schulstad, gitarr
Bengt Forsberg, piano

Lör 18 april 16.00 i Västerlövsta kyrka

Vi tänker ofta på gitarren som typisk för spansk musik men 
flera spanska tonsättare, som Albeniz, skrev sina främsta 
verk för piano. Denna konsert bjuder på solostycken för så-
väl gitarr som piano innan instrumenten förenas i Rodrigos 
kända och älskade Concierto de Aranjuez. Gitarristen Mat-
tias Jacobsson Schulstad, utbildad vid Juilliard i New York, 
och pianisten Bengt Forsberg tillhör båda Sveriges främsta 
på sina respektive instrument. 

Biljetter förbokas via www.vasterlofsta.se/biljetter, Tel. 070-605 79 06. 
Biljettpris: 200 kr. Fri entré för studerande och unga under 16 år. 

Träd in i dansen! 
En svensk folkdansmässa av Per Harling och 
Susanne Bågenfelt. Pingstdagen 31 maj!
Med Västerlövsta och Huddunge kyrkokörer i 
Huddunge kyrka kl 11.00. Boka in i din kalender! 

Vårkonsert med 
Atina & Anima!
Atinakören från Enåker 

och Animakören från 
Heby, slår samman sina 
vårkonserter och bjuder 
på två föreställningar! 
Välkommen till kyrkan! 

Lör 6/6 18.00 i Enåker

Sön 7/7 18.00 i  
Västerlövsta

Fyrhändigt med 
Tetyana Gamar 

& Margarita 
Långberg

Musikgudstjänst i Väs-
terlövsta kyrka med vår 
egen organist Margarita 
Långberg och solisten 
Tetyana Gamar. Leder 

gudstjänsten gör Daniel 
Källander. 

Sön 19/4 11.00

Barnkörer  
på turné!

Vår egen fantastiska 
barnkör Sångfåglarna 

bjuder tillsammans med 
Enköpings barnkör på 

sång vid gudstjänst för 
små och stora i Väster-

lövsta kyrka! 

Sön 29/3 11.00 
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DÖPTA
Västerlövsta församling
Tuva Karlsson
Cornelia Karlsson
Vilja Pennanen
Jesper Pettersson Sundman
Ella Sörman
Vinston Edlund
Nils Ömossa
Nellie Ömossa
Helmer Henriksson

FÖRNYELSE AV  
VIGSELLÖFTEN

Västerlövsta församling
Patricia & Anders Molin

AVLIDNA
Västerlövsta församling
Lennart Åblad
Alice Nilsson
Erik Johansson
Folke Hallgren
Astrid Djerf
Sven-Erik von Walden
Margareta Söderqvist
Anders Persson
Eeva Hulkkonen 
Huddunge församling
Åke Alm-Eriksson
Ann-Marie Wallén 
Enåkers församling
Bertil Olsson 
Stig Hallsten
Lilian Nielsen

Församlingsbor

Stort intresse för årets konfa!
I år har vi fler deltagare i konfirmations-
verksamheten än på länge! Nu planeras 
det för lägerresan till Rom och själva 
konfirmationen på midsommar!

Konfirmandgruppen är stor i år, 
glädjande nog! Närmare bestämt 
består den av 22 ungdomar från 
både Västerlövsta pastorat och 
Vittinge församling. Ledare för 
verksamheten är våra fem unga 
ledare samt Hampus Ryr, Johan-
nes Risberg, Malin Ekstam och vår 
kyrkoherde Katarina Björklund.

Varannan torsdagseftermiddag 
samlas vi i församlingshemmet 
där diskussionerna kan bli livliga 
och roliga. Vi avslutar alltid med 
en andakt i kyrkan. Våra tre hörn-
stenar under en  eftermiddag är att 

konfirmanderna ska:
1) få något gott att äta
2) få göra något roligt och 
3) lära sig något nyttigt.
En påse gott och blandat, med 

andra ord!
Till våren finns tre större hän-

delser inplanerade. Under fastan 
kommer konfirmanderna att sälja 
pins för fasteaktionen. Köp ett ark 
med två pins av en konfirmand och 
ge det ena till en vän! (Se sid 35!)

Annandag påsk hoppas vi kunna 
åka på en gemensam konfirmand-  
och församlingsresa till Insjön och 

gå på deras påskmusikal Vem är 
den där mannen?

Till slut är det lägret, som i år 
är förlagt till Rom. Dagen efter 
skolavslutningen bär det av för tre 
övernattningar i Rom. På två da-
gar hinner man naturligtvis inte se 
en bråkdel av det man borde se när 
man är där, men vi hoppas kunna 
fylla dagarna med något gott (piz-
za?), något roligt (Colosseum?) 
och något nyttigt (kyrkohistoria, 
någon vacker kyrka?).

Sen är det bara konfirmationen 
kvar i midsommar.

Till minne

Margareta  
Söderqvist

Margareta tjänstgjorde 
i pastoratet som dia-
koniassistent från 1981 
fram till pensionen 
2006. Vi medarbetare 
som är kvar från den 
tiden minns henne som 
en lugn, glad och varm 
person som verkligen 
månade om sina med-
människor. Hennes stora 
engagemang för kyrkan 
fortsatte även efter 
pensioneringen med bl a 
arbete med syföreningen.
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Kalender Västerlövsta
Söndag 23 februari Fastlagssöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED KYRKOKÖREN Västerlövsta k:a. 

Onsdag 26 februari Askonsdagen ### 
18.00 ASKONSDAGSMÄSSA Huddunge kyrka.

Torsdag 27 februari 
17.30 MÄSSA I RO & ENKELHET Västerlövsta kyrka.

Söndag 1 mars ### 
11.00 HÖGMÄSSA MED KYRKOHERDEINSTALLATION 
Västerlövsta kyrka.

Söndag 8 mars 2:a sönd i fastan ### 
11.00 KYRKSÖNDAG Huddunge kyrka. Kyrkokören. 
Våfflor. Kollekten går till fasteaktionen.

Söndag 15 mars 3:a sönd i fastan 
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.

Söndag 22 mars Jungfru Marie bebådelsedag 
11.00 MARIAMÄSSA Västerlövsta kyrka. Kyrkokören. 
16.00 MARIAMÄSSA Enåkers kyrka. Enåkers spelmän.

Torsdag 26 mars 
18.30 MÄSSA I RO & ENKELHET Enåkers förs.hem.

Söndag 29 mars 5:e sönd i fastan 
11.00 GUDSTJÄNST FÖR SMÅ & STORA Barnkörer! 
Västerlövsta kyrka. 
18.00 CAFÉKVÄLL MED VÅFFLOR Enåkers förs.hem.

Söndag 5 april Palmsöndagen ### 
11.00 GUDSTJÄNST Barnkör. Västerlövsta kyrka.

Onsdag 8 april 
12.00 PÅSKLUNCH Enåkers församlingshem.

Torsdag 9 april Skärtorsdagen 
18.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Enåkers kyrka. 
18.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Huddunge kyrka. 
20.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Västerlövsta kyrka.

Fredag 10 april Långfredagen 
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.

Söndag 12 april Påskdagen 
08.00 PÅSKOTTA MED FRUKOST Enåkerssångarna. 
Enåkers kyrka. 
11.00 PÅSKMÄSSA Huddunge kyrka. Kyrkokören. 
11.00 PÅSKMÄSSA Västerlövsta kyrka. Kyrkokören.

Torsdag 16 april 
18.30 MÄSSA I RO & ENKELHET Huddunge förs.hem.

Söndag 19 april 2:a sönd i påsktiden 
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka. Se sid 21!

Torsdag 23 april 
18.30 MÄSSA I RO & ENKELHET Huddunge förs.hem.

Söndag 26 april 3:e sönd i påsktiden 
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.

Söndag 3 maj 4:e sönd i påsktiden 
11.00 MÄSSA FÖR SMÅ & STORA MED DOPFEST 
Västerlövsta kyrka. Bibelutdelning, festfika m m. 
16.00 INBLÅSNING AV VÅREN Med Allmänna Sångens 
vänners kör. Enåkers kyrka.

Torsdag 7 maj 
17.30 MÄSSA I RO & ENKELHET Västerlövsta kyrka.

Söndag 10 maj 5:e sönd i påsktid ###  
11.00 KYRKSÖNDAG Huddunge kyrka. Kyrkokören.

Söndag 17 maj Bönsöndagen 
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka. 
16.00 MÄSSA Enåkers kyrka.

Onsdag 20 maj 
12.00 JUBILARFEST Västerlövsta församlingshem.

Torsdag 21 maj 
08.00 GÖKOTTA Västerlövsta hembygdsgård. Kyr-
kokören. 
08.00 GÖKOTTA Enåkers hembygdsgård.

Söndag 24 maj Sönd f pingst  
11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.

Måndag 25 maj 
19.00 KYRKOFULLMÄKTIGE Västerlövsta förs.hem.

Onsdag 27 maj 
19.00 VÅRKONSERT & CAFÉKVÄLL  
Med Huddunge kyrkokör. Huddunge kyrka.

Torsdag 28 maj 
17.30 MÄSSA I RO & ENKELHET Västerlövsta kyrka.

Söndag 31 maj Pingstdagen ###  
11.00 MÄSSA Huddunge kyrka. Kyrkokörerna. 
16.00 MUSIKSTIFTELSENS KONSERT: VERDIS REKVIEM 
Västerlövsta kyrka.  

Lördag 6 juni 
18.00 KONSERT MED ATINA & ANIMA Enåkers kyrka. 
20.00 KÄLLDRICKNING Källskogskällan, Huddunge.

Söndag 7 juni 
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST Med Karin Burwick Ny-
berg och Emma Hortans. Västerlövsta kyrka.  
18.00 KONSERT MED ATINA & ANIMA Västerlövsta k:a.

Med reservation för ändringar!
### Sammanlyst gudstjänst! Dvs enda i pastoratet den helgen och alla församlingar firar tillsammans.
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En sammanfattning av det glada 
budskapet vid advent, jul och tret-
tondag fick samtidigt bli ett fint 
avslut av höstterminen för mina 
duktiga körer och musiker. Musik 
av olika stil och från vitt skilda epo-
ker, framförd av sångare och musi-
ker i alla åldersgrupper – det kan 
bara inte bli fel! Dessutom är den 
smakfulla anrättningen alltid kryd-
dad med gästartister, detta år Meta 

Roos, Janne Ottesen och Jan Allan.
Eftersom jag förra året för en 

gångs skull inte arrangerade denna 
konsert, utan ägnade mig åt kom-
position, var det extra spännan-
de för mig att ha med fyra egna 
alster: ett orgelstycke, en jazzvals 
med Jan Allan, en julsång med 
Singoallaorkestern och inte minst 
en adventssång med barnkörerna.

Stämningen var på topp i den 

fullsatta kyrkan och insamlingen 
till Världens barn var fruktbar. 
Personal från församlingen hade 
ordnat läcker förtäring till alla 
medverkande före konserten – en 
nog så viktig uppgift.

Det blev en riktigt minnesvärd 
kväll för mig, de medverkande och 
förhoppningsvis för alla besökare! 
Ett stort tack till er alla!

Johan Wallin

Folkfest i Östervåla!
Ja, så skrev Upsala Nya Tidning inför konserten. Och vilken fest det blev! 
Trettondagskonserten har verkligen blivit en fin tradition, och jag började 
med detta musikarrangemang ganska snart efter mitt tillträde som orga-
nist och kantor i Östervåla församling för tjugofem år sedan.

kändisbesök. Meta Roos var en 
av gästartisterna på årets tretton-
dagskonsert i Östervåla kyrka.  
I bakgrunden syns barnkören.

jazzigt. Jan Allan spelade bland annat en jazzvals 
komponerad av Johan Wallin.

fullsatt. Trettondagskonserten drog som vanligt 
mycket folk.
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Inom projektet tar Ulla och Margareta till vara 
på överbliven mat från affärer, sorterar den,  
lagar den och delar ut matkassar till människor 
som behöver det.

Lottas motivering till Fairtrade var: ”Ulla 
och Maggan är två eldsjälar som är värda 
uppmuntran för sina insatser med Varukas-
sen. De är starka, visar tydligt sin medmänsk-
lighet och är så engagerade i vad de gör. De är 
bäst helt enkelt!”

Denna motivering ledde till vinsten av de 
vackra tröjor som vi ser på bilden. Trycket 
på tröjorna visar några av de produkter som 
Fairtrade satsar mycket på: bananer, kakao-
bönor, rosor och lime. Fairtrade arbetar för 
att människor som producerar dessa varor ska 
få en trygg ekonomi, bättre arbetsvillkor och 
kunna använda hållbara jordbruksmetoder.

Ulla och Maggan vill tacka både Lotta och 
Fair trade för detta! De har stöd av andra, sär-
skilt Linda Palmqvist och Rosita Gustafsson. 
Alla fyra skickar vidare ett stort  tack till alla 
som på ett eller annat sätt bidrar till att de 

varje vecka kan fylla varukassarna.
De kommer att dela ut varukassar i fortsätt-

ningen också. Vill du veta mer om verksam-
heten kan du kontakta pastorsexpeditionen 
på 0292-223 60.

Åsa Heiter

Pris till två lokala eldsjälar 
I höstas hade organisationen Fairtrade en uppmuntringskampanj, där alla 
i Sverige kunde nominera någon som gjort något gott i Fairtrades anda. 
Många nomineringar kom in, bland annat Lotta Mossbergs nominering av 
Ulla Ragnarsson och Margareta ”Maggan” Palmqvist, som driver Östervåla- 
Harbo pastorats verksamhet Varukassen.

uppmuntrade. Ulla Ragnarsson (t v) och  
Margareta Palmqvist i de tröjor de fick av Fair-
trade för sitt arbete med projektet Varukassen.

”Det gick snabbt” – diakon Lena tackar för sig
Allt har sin tid, som det står i 
Predikaren 3:1-3! Ett halvår 
går oerhört snabbt. Jag hann 
inte med allt jag tänkt mig. I 
februari upphörde min prov-
anställning på halvtid som di-
akon i pastoratet.

Jag vill rikta ett varmt och 
innerligt tack till er alla som 

jag träffat i olika sammanhang 
– oftast glada, men även i stun-
der av sorg. Då vi delat livet och 
tron och haft omsorg om varan-
dra – ett uttryck för diakoni.

Det har också varit intres-
sant för mig att få ta del av en-
gagemanget och gemenskapen 
bland ideella i församlingsverk-

samheten. ”Varukassen” var en 
ny spännande diakonal verk-
samhet för mig. Den tar jag med 
mig till nästa tjänst och försam-
ling. Gud välsigne dig under din 
livsvandring! 

Nu kallar Gud mig vidare till 
andra uppgifter.

Lena Gunnarsson, diakon 
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När Birgitta och hennes man tog över hans 
familjs bondgård kom kyrkoanknytningen 
med på köpet, eftersom den heter Klostret. 
Namnet kommer sig av att gården tillhörde 
Skokloster under medeltiden och inte för att 
det har varit ett kloster där, som man skulle 
kunna tro. På gården är deras fyra barn upp-
vuxna och Birgitta har tagit hand om dem och 
om gårdens ekonomi. 

Hennes eget barndomshem ligger utanför 
Bälinge. Tillsammans med sina tio syskon 
hjälpte hon till på familjens gård.

– Från Bälinge kyrka minns jag särskilt när 
mormor och jag åkte kyrkbussen till julottan 
och att kyrkoherde Gösta Westberg sjöng 
Adams julsång från sakristian så att det kling-
ande i hela kyrkan, berättar Birgitta. I Bälinge 
kyrka konfirmerades jag som 14-åring. Det 
var också där som jag fick se det årliga krö-
nikespelet, då bl a Gustav Söderblom spelade 
sin far Nathan Söderblom, som hade sitt säte 
där under sin ärkebiskopstid, fortsätter hon.

Efter grundskolan rörde sig Birgitta vidare. 
Hon läste på Wiiks folkhögskola och på Väddö 
folkhögskola i mitten av 60-talet. Inom ämnen 
som vävning, virkning, stickning och hemkun-
skap blev Birgitta tilldelad Premium för bästa 
elev i sin årskurs. Hon hade mycket kunskap 
med sig från uppväxten som hon hade nytta 
av, både då och senare i livet. Ett recept från 
den tiden använder hon fortfarande, då hon 
bakar kokosmazariner varje jul.

I tjugoårsåldern träffade hon sin blivande 
man, Bengt-Olov. De höll ihop hela livet, tills 
Bengt-Olov dog 2018. I början av 70-talet tog 
de över Klostret, där de hade mjölkkor fram 

till 2007. Bir-
gitta bor kvar, 
men barnen är 
utflugna sedan 
länge, och Bir-
gitta har nu-
mera tio barn-
barn att glädja 
sig åt.

– Framöver 
hägrar både 
kon firmation, 
studentfirande 
och bröllop! 
säger hon glatt.

Birgitta har många järn i elden när det gäller 
ideellt engagemang. Bland annat är hon med i 
kyrko rådet och kyrkofullmäktige. Genom åren 
har hon följt med då kyrkan gått från statskyr-
ka till fristående kyrka. Hon har varit med och 
fattat beslut och sett konsekvenserna av dem.

– Jag tycker att det är så intressant att följa 
utvecklingen och se de förändringar som sker.

För tio år sedan tackade hon ja till att vara 
kyrkvärd och tycker att det känns mycket bra 
att få vara delaktig i gudstjänster i det uppdra-
get. Innan dess var hon dessutom en av initi-
ativtagarna till att traditionen med torsdags-
träffar återupptogs i Östervåla och har fortsatt 
att vara med i gruppen som anordnar dessa.

Birgitta ser fram emot att fortsätta bidra i 
kyrkans liv, med alla sina olika gåvor, och att 
få del i gemenskapen som finns här. Och vi i 
pastoratet är tacksamma över allt hon bidrar 
med till kyrkans liv.

Åsa Heiter

Kyrkan har alltid funnits i Birgitta Karlssons liv, från söndagsskolan i Ox-
sätra kapell, till nu, då hon bland annat är engagerad i Östervåla-Harbos 
kyrko råd, som kyrkvärd och i torsdagsträffar samt sjunger i kyrkokören.

Birgitta i Klostret  
har många järn i kyrkelden

kyrklig. Kyrkan har alltid 
varit viktig för Birgitta.
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Östervåla-Harbo
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gudstjänstvärdar/kyrkvärdar 
till våra församlingar
Alla som kommer till kyrkan ska känna att 
de är välkomna. Det ger en trygghet att guds-
tjänstvärden/kyrkvärden finns vid dörren när 
kyrkobesökaren kommer in. Att få bli mött 
av någon, att få växla ett ord eller få ställa en 
fråga är en god början på gudstjänsten.

Gudstjänstvärden/kyrkvärden brukar även 
hjälpa till vid kollektupptagningen, läsa tex-
ter och bistå vid nattvardsceremonin. Guds-
tjänstvärdar kan vara yngre än 18 år.

manliga och kvinnliga kist-
bärare till vårt bärarlag
Vid en jordbegravning avslutas ceremonin van-
ligtvis med att kistan bärs ut till gravplatsen av 
ett antal bärare. Det kan vara antingen anhö-
riga eller ett bärarlag. Vid gravplatsen sänks 

kistan ner 
i graven 
med hjälp 
av remmar 
och de sör-
jande får 
möjlighet 
att lägga 
ner hand-
blommor.  
Den kläd-
sel som behövs är vit skjorta eller blus, svart 
slips, mörk kostym/dräkt och mörk jacka eller 
överrock. 

volontärer till act-gruppen
ACT betyder Action by Churches Together 
och hette förut Svenska kyrkans internationella 
arbete. ACT-gruppen arbetar med att anordna 
trevliga aktiviteter med syfte att samla in peng-

ar till olika projekt runt om i 
världen under fastekampanjer-
na. Det kan vara allt ifrån bröd-
försäljning till modevisningar.

volontärer till 
aspnäs gruppen
Kom med i gänget som sköter 
om Aspnäsgården! Gruppen 
ordnar fika på sommarmusik-
kvällarna och anordnar fester 
som t ex surströmmingsskiva 
och julfest. Den bistår också 
med öppning och stängning vid 
uthyrning av gården. 

intresserad? Kontakta pastors- 
expeditionen: 0292-223 60.

Hedersuppdrag – något för dig?
I pastoratet har vi många människor som engagerar sig ideellt, vilket är av-
görande för att kyrkan ska kunna fortsätta vara kyrka. Vi ser gärna att fler 
bidrar med sina förmågor. Några av hedersuppdragen ser du nedan, men det 
finns också möjlighet att göra andra saker. Kontakta oss så berättar vi mer!

värdigt. Att bära någons stoft till den sista vilan är ett heder-
samt uppdrag. Både män och kvinnor är välkomna i bärarlaget.

lägergård. Många av aktivite-
terna på Aspnäsgården anord-
nas av ideella krafter.
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Syftet är att genom att träffa an-
dra i liknande situation få hjälp att 
bearbeta vad som hänt, att kunna 
forma en ny slags relation till den 
person som nu är död, och att hit-
ta sätt att få vardagen att fungera 
med nya förutsättningar.

Nina och undertecknad var led-
are för gruppen. Vi frågade delta-
garna vad de skulle vilja säga till 
någon som just mist någon och 
som funderar på om de ska delta 
i en leva vidare-grupp. Svaren lät 
inte vänta på sig!

”Jag var spänd första gången, 
men jag är så nöjd att jag fullfölj-
de alla träffar.”

”Det är så tryggt att gå hit.”
”Det har varit lärorikt att få 

lyssna till andras berättelser.”
”Det är ett bra forum. Att verk-

ligen få ta tid och prata om vad 
som finns inom en.”

”Det var bra att det var så nära 
från där jag bor.”

”Det var fint att få tid att prata 
utan att bli avbruten.”

”Jag har blivit styrkt av att höra 
andras historia.”

”Mellan gångerna vi träffades 
fick man tid att tänka på vad man 
skulle vilja ta upp nästa gång.”

Åsa Heiter, komminister

Tid att prata om det svåra

tryggt. Leva vidare-gruppens deltagare uppskattade att få tid att prata  
om att förlora sin partner. Här är gruppen på avslutningslunch på Maijas.

Under hösten träffades en grupp personer som mist sin partner i en leva 
vidare-grupp. Vi pratade och lyssnade på varandra och bad för varandra.

påskbordets hemlighet  
– en berättelse om livet
Tisdag 31 mars 19.00 i Östervåla kyrka

Nu har ni möjlighet att uppleva påskens drama. Vi går en upplevelse-
vandring om påskens dagar och får möjlighet att fundera över vad påsken 
betyder i våra liv. Denna vandring gör vi varje år för elever i sjätte klass. Nu 
finns alltså möjlighet för oss som är äldre än 12 år att ta del av upplevelsen.

samling kring påsken
Torsdag 9 april 9.00 i Birgittagården, Harbo

Vi träffas i Birgittagården kring ett påskpyntat bord och berättar om den kristna påsken och 
våra traditioner, från ris och påskkäringar till ägg och ljus. Korvgrillning. Har vi tur kanske 
påskkycklingarna kommer på besök!

--påsktema!
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skänk en gåva! Bg: 771-1013 • Swish: 123 554 30 53

torsdags-
träffar i vår
Östervåla församlingshem 
kl 12.00–14.00

Gemenskap – Lätt lunch 
Underhållning

Kostnad för lunch 40 kr.

12 mars
Här är mitt liv – Ola 
Nordström, advokat med 
rötter i Östervåla

2 april
Dikt och musik – 
Bengt Jansson och Gert rud 
Rönngren, Järlåsa

23 april
Passion för pelargon –  
Mats Asplund, 
trädgårds mästare

14 maj
Bussresa – resmål, tider 
och kostnader meddelas 
senare

vid behov av skjuts 
eller sällskap till och från 
träffarna, kontakta Vän-
tjänsten (719 63) senast 
mån kl 8–10 samma vecka.

middagsbön
Tisdagar 12.15–12.30 
i Östervåla kyrka

Personal, barn och vuxna 
är välkomna till en stund 
i stillhet med Gud i  
centrum.

gudstjänst med församlingsfest
Söndag 17 maj 11.00 på Aspnäs

Körerna Gott å Blandat, Sångfåglarna och Sött o Mixat  
sjunger för oss. Olika aktiviteter efter gudstjänsten.

stort tack till Sandra Elvingsson, Östervåla 

Begravnings byrå, som besökte oss på Torsdagsträffen 

i januari. Hon berättade om hur seder och bruk kring 

begravningar har förändrats med tiden och vilka val 

man kan göra idag.
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brödförsäljning  
till förmån för fastekampanjen
Fredag 3 april kl 15.00–18.00 utanför Hemköp i Östervåla

Försäljning av hembakat bröd. Behållningen går oav-
kortat till kyrkans fastekampanj. Vill du skänka bröd till 
försäljningen? Vi tar emot samma dag kl 10.00–11.00 i 
församlingshemmet eller på plats utanför Hemköp.
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DÖPTA

Harbo församling
Sebastian Olov Benjamin Grönlund
David Benjamin Grönlund
Östervåla församling
Märta Lo Eriksson
Vilmer Bengt Ulf Johansson
Svea Ann Estelle Andersson
Hilma Majli Kristina Venngren Holm
Evelina Johanna Lindborg

AVLIDNA
Östervåla församling
Allan Andersson, Elsie Eriksson
Åke Larsson, Börje Lindström

Församlingsbor

Vi lär oss massor av varandra, äter 
mycket och funderar tillsammans 
över livet och tron.

I maj väntar ett sex dagar långt 
läger på Aspnäsgården, då hela 
kyrkoåret ges plats. Ni kan tänka 

er hur mycket material ledarna 
måste släpa dit för att kunna fira 
både jul, fasta, påsk, pingst och 
allhelgona!

Under lägret kommer kunska-
perna vi fått med oss dittills att 

fördjupas. Det handlar mer om 
att ställa frågan varför kring olika 
texter, riter och situationer, än om 
vad saker är och hur de görs.

Cecilia Jansdotter, kyrkoherde

Konfirmander med rätt att fråga
Konfirmandgruppen, som startade i december, är nu i full gång. Det är ett 
härligt gäng konfirmander som träffas regelbundet under våren och för-
bereder sig inför sin konfirmation som går av stapeln på pingstafton.

konfa. Årets konfirmander kan se fram emot en rolig och lärorik tid, inklusive ett läger fullt med olika högtider.

kyrkskjuts
Att inte ha tillgång till 
bil eller att ha svårt att 
gå ska inte vara ett hin-
der för att komma till 
kyrkan om du vill. Boka 
taxi, betala själv och 
lämna sedan in kvittot 
på pastorsexpeditio-
nen så får du pengarna 
tillbaka.
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Kalender Östervåla-Harbo
Söndag 1 mars 1:a sönd i fastan 
18.00 MÄSSA Harbo kyrka. Kyrksöndag, middag  
serveras före mässan, kl 17. Sött o mixat sjunger. Sön-
dagskul för alla barn.

Söndag 8 mars 2:a sönd i fastan 
11.00 GUDSTJÄNST Östervåla k:a. Frukost kl 10 i för - 
samlingshemmet. Sångfåglarna och Gott å Blandat medv.

Torsdag 12 mars 
18.30 Q-MÄSSA Birgittagården.

Söndag 15 mars 3:e sönd i fastan 
11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Enkelt fika.

Söndag 22 mars Jungru Marie bebådelse 
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Östervåla kyrka.  
Sång av Magdalena Eriksson.

Lördag 28 mars 
18.00 HELGSMÅLSGUDSTJÄNST Östervåla kyrka.  
ManusCordis invigningsgofika. 

Söndag 29 mars 5:e sönd i fastan 
11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Enkelt fika.

Söndag 5 april Palmsöndagen 
11.00 MÄSSA Harbo kyrka.  
Kyrksöndag, lunch, söndagskul för alla barn.

Måndag 6 april 
19.00 PASSIONSANDAKT Östervåla kyrka.

Tisdag 7 april 
19.00 PASSIONSANDAKT Östervåla kyrka.

Onsdag 8 april 
19.00 PASSIONSANDAKT Östervåla kyrka.  
Kyrkokören sjunger.

Torsdag 9 april Skärtorsdagen 
09.00 SAMLING KRING PÅSKEN Birgittagården. 
18.00 MÄSSA Östervåla kyrka. Kyrkokören sjunger. 
18.00 MÄSSA Harbo kyrka.

Fredag 10 april Långfredagen 
11.00 GUDSTJÄNST Harbo kyrka. 
15.00 GUDSTJÄNST Östervåla kyrka.  
Stilla orgelmusik med Johan Wallin.

Lördag 11 april Påskafton 
23.00 PÅSKNATTSMÄSSA Östervåla kyrka.  
Gustaf Fredriksson, trumpet, och Johan Wallin, orgel.

Söndag 12 april Påskdagen 
11.00 PÅSKGUDSTJÄNST Harbo kyrka.

Måndag 13 april Annandag påsk 
11.00 GUDSTJÄNST Sammanlyst till Uppsala domkyrka.

Torsdag 16 april 
18.30 Q-MÄSSA Birgittagården.

Lördag 18 april 
18.00 MUSIK I KVÄLLEN Östervåla kyrka.  
Erik Elvkull, cello, Matilda Andersson, piano.

Söndag 19 april 2:a sönd i påsktiden 
11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Enkelt fika.

Söndag 26 april 3:e sönd i påsktiden 
11.00 MÄSSA Östervåla kyrka. Kyrksöndag, lunch, 
söndagskul för alla barn. Gott å Blandat medverkar.

Torsdag 30 april Valborgsmässoafton 
20.00 ANDAKT Aspnäs gårdskyrka. Ekumenisk kör.

Söndag 3 maj 4:e sönd i påsktiden 
11.00 MÄSSA Östervåla kyrka. Enkelt fika.

Torsdag 7 maj 
18.30 Q-MÄSSA Birgittagården.

Söndag 10 maj 5:e sönd i påsktiden 
11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Enkelt fika.

Söndag 17 maj Bönsöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST MED FÖRSAMLINGSFEST  
Aspnäs gårdskyrka.

Torsdag 21 maj Kristi himmelsfärd 
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST Järpenstorp.

Söndag 24 maj Sönd f pingst 
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Harbo kyrka.

Lördag 30 maj Pingstafton 
14.00 KONFIRMATIONSMÄSSA Östervåla kyrka.

Söndag 31 maj Pingstdagen 
11.00 MÄSSA Harbo kyrka. Enkelt fika. 
18.00 "I PINGSTENS LJUVA TID" Östervåla kyrka. 
Kyrkokören.

Lördag 6 juni Trefaldighetsafton 
18.00 GUDSTJÄNST MED KÄLLDRICKNING Horsskog.

Söndag 7 juni Helga trefaldighets dag 
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST Mårtsbogården.

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

en 
vårshow för 

barnkörer i vårt kon-
trakt planeras i maj. 

Håll utkik!
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Triduum – tre dramatiska dagar

Det är dagen då vi firar Kristi uppståndelse. 
Graven var tom och korset – detta grymma av-
rättningsredskap – blev ett segertecken, en sym-
bol för hopp och tro. Gränser sprängdes och 
kärlekens nya förbund ingicks.

Påskdagen står dock inte ensam som ett 
utrops tecken, utan är en del av det vi kallar tri-
duum, ”tre dagar”: skärtorsdagen, långfredagen 
och så påskdagen.

I gudstjänstschemat kan man se firandet dag 
för dag. I kyrkan kan man delta i påskens tre-
delade skeende och kanske upptäcka att påsken 
inte bara handlar om Jesus. Den handlar om oss.

Triduum börjar med skärtorsdagens mässa, 
då vi minns Jesu sista kväll i livet. Kyrkan är 
smyckad i vitt – festens och livets färg. Vi får 
vara med i lärjungarnas krets och ana hur det 
var där, på övre våningen en gång för nästan 
2000 år sedan, med festmåltid och Jesu löfte att 
möta oss i bröd och vin. En fest som slutar i 
sorg, med förräderi och svek, ensamhet och ång-
est. I slutet av gudstjänsten inleds långfredagen. 
Altaret kläs av och står naket som ett tecken på 
sorg och död.

Långfredagen är kyrkans sorgdag. Jesus hå-
nas, plågas och dör. Och vi står bredvid och får 

ana vårt eget mörker. Våra sorger och smärtor, 
våra upplevelser av skuld och skam. På altaret 
ligger törnekronan.

Påskafton är en dag i väntan och hopp. En 
väntan på att livet ska vända och att solen ska 
bryta igenom. En väntan på påskdagen. Ibland 
firar man påskdag redan på påskaftonsnatten 
med påsknattsmässa, ibland på själva påskda-
gen med påskotta eller påskmässa. Oavsett vil-
ket kommer man in i en mörk och tyst kyrka där 
långfredagens sorg fortfarande andas – men inte 
lika tungt. Något nytt väntar.

Så ekar påskropet: Kristus är sannerligen upp-
stånden! Livet är starkare än döden, kärleken 
vann över hatet, ljuset besegrade mörkret. Alta-
ret kläs på, ljusen tänds och kyrkan jublar med 
sång och påskliljor. 

Cecilia Jansdotter,  
kyrkoherde i Östervåla-Harbo

Påskdagen är den största festen i våra kyrkor, både i våra församlingar och 
i hela den kristna världen. Det är dagen då vi firar att livet är starkare än 
döden, kärleken starkare än hatet och att ljuset starkare än mörkret.

korset är ett hoppets tecken ...
Korset är ett hoppets tecken,  
står där på en frusen jord,  
trotsar alla hårda vindar,  
viskar underbara ord. 
Korset är ett fredens tecken,  
trots att det är märkt av blod.  
Det sträcker sig mot himlen,  
famnar hela världen.  
Korset är ett segertecken.

Korset är ett segertecken,  
döden fick ge upp till sist.  
Livet trädde fram i ljuset,  
gav oss allt vi en gång mist.  
Korset är ett livets tecken,  
evigt liv som aldrig dör.  
Mörkret rullas undan,  
morgonen har kommit,  
korset är ett gryningstecken. 
           (Ung Psalm 137)

tider och detaljer för gudstjänster 
och påskaktiviteter nära dig hittar du på din 
församlings sidor i Församlingsbladet, på 
respektive webbplats och i lokalpress.
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påsktraditioner?

I Sverige firar vi påskhelgens stora fest på påskafton, 
trots att helgen egentligen inte infaller förrän på sön-
dagen. Det beror på att vi i Sverige oftare firar "aftnar" än 
de verkliga helgdagarna eftersom man förr i tiden räknade 
att den nya dagen började kl 18 kvällen innan.

Att vi förknippar  
färgen gult med påsk 
är antagligen kopplat till 
äggen, eller rättare sagt 
till kycklingarna som 
kommer ur dem. Även 
höns, tuppar och fjädrar i 
glada färger, som pry-
der både påskkort och 
bonader, har ju starka 
kopplingar till just ägget. 
Kanske har även påsklil-
jor och andra gula vår-
blommor bidragit till den 
färgens påsksymbolik?

I Västsverige tänder man påskeldar och fyrar av smällare.  
Genom eld och smällar trodde man sig förr kunna skräm-
ma bort ondskan och häxorna som återvände från Blåkulla 
natten mellan skärtorsdagen och långfredagen. På Blåkulla 
trodde man i det gamla bondesamhället att de varit iväg 
och träffat djävulen. Dagens påskkärringar är något helt 
annat. Barn  klär ut sig till gummor och gubbar, knackar på 
dörrar, bjuds på godis och önskar en glad påsk. Detta sker 
antingen på skärtorsdagen eller på påskafton, beroende 
på var i landet man bor.

Få maträtter är så 
starkt förknippade med 
en högtid som ägg är 
förknippat med påsken. 
Det finns flera orsaker till 
det. Dels är ägg en gam-
mal symbol för liv. Därför 
passar det bra med ägg 
när vi firar att Jesus 
uppstått från döden. 
Genom det hårda skalet, 
en symbol för graven, 
bryter Kristi nya liv fram. 
Tidigare var det dessut-
om många som inte åt 
ägg under fastetiden före 
påsk. När fastan var slut 
var det vår, den tid på 
året när hönorna bör-
jat värpa och det fanns 
mycket ägg, 
så då fick 
man 
passa 
på att 
njuta av 
äggen.

Ett påskris med färgglatt pynt, t ex 
urblåsta ägg, är en vanlig prydnad på 
påskbordet. Påskriset är från början en 
påminnelse om hur Jesus plågades när 
han korsfästes. På 1600-talet förekom 
det att man piskade varandra med ris just 
för att påminna om Jesu lidande. Men idag 
används riset bara som dekoration, för 
att det är fint.

På påskbordet har vi saker 
som sill, Janssons frestelse, 
lax, godis, påskmust och ägg. 

Att äta lamm till påsk är en 
förhållandevis ny tradition i Sverige 

men kommer från en mycket gammal 
judisk tradition (andra Moseboken, 

kapitel tolv). Traditionen är också kopplat till "påskalam-
met" som Jesus och lärjungarna var samlade för att äta 
på skärtorsdagens kväll.

vad vet du om
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Mitt i våldet arbetar Mai Jarrar 
med att stärka människors mot-
stånds- och handlingskraft. Mai 
arbetar som koordinator för en av 
våra partnerorganisationer i östra 
Jerusalem som tillsammans med 
bland andra Act Svenska kyrkan 
driver programmet Local to Glo-
bal Protection i Palestina. Det är 
en metod som går ut på att stödja 
samhällsutveckling i områden som 
drabbats av katastrof eller där det 
finns en pågående konflikt.

Människorna får utbildning i 
påverkansarbete, lär sig skriva pro-
jektansökningar, ansöka om bidrag 
och bokföra. Samtidigt diskuterar 
och listar de behoven i samhället, 
röstar om en prioritetsordning och 
skriver en handlingsplan.

– När vi ger människor makt 
och möjlighet att själva förändra 
sin situation ser vi att de gör det så 
mycket bättre än vad någon annan 
organisation eller extern aktör 
skulle kunna.

Mai menar att det är viktigt att 
tro på den inneboende kapaciteten 

hos varje individ. När bistånds-
organisationer litar på människor 
och tar dem i anspråk visar sig 
handlingskraften. 

– Genom att ge människor en 
möjlighet att själva initiera och 
leda aktiviteter för att nå en positiv 
samhällsutveckling, stärks män-
niskors självförtroende och sam-
manhållningen mellan människor 
ökar, berättar Mai. Och det sist-
nämnda, en ökad sammanhållning 
människor emellan, är avgörande 
för att minska våldsnivåerna. 

– Vi vill värna människors 
värdighet och det vi gör är att vi 
flyttar över makten till dem. Det 
fina är att det också innebär att 
människor nu säger nej. Mai blev 
själv vittne till det när en organi-
sation föreslog att förse ett antal 
kvinnor med symaskiner för att 
de skulle producera och organisa-
tionen sälja. ”Fin tanke”, svara-
de kvinnorna. ”Men vi har ingen 
elektricitet. Här är vår handlings-
plan. Varsågoda, ni kan välja att 
stödja vad ni vill på vår lista!” 

Programmet riktar sig till samt-
liga medborgare, män som kvin-
nor, unga som äldre. Men särskil-
da insatser har gjorts för att just 
kvinnor ska engagera sig.

– I början satt kvinnorna tysta 
så länge männen var kvar på mö-
tena, först när de gått öppnade de 
munnen, berättar Mai. Och när 
kvinnorna tog till orda kom de of-
tast med förslag som skulle gynna 
hela samhället:

 – Kvinnornas förslag handlade 
om bättre skolvägar, säkrare vat-
tenförsörjning och upprustning av 
kliniker, medan männen mest fö-
reslog projekt som skulle ge dem 
själva jobb, säger Mai Jarrar.

Hennes erfarenhet av medbor-
gargrupper som själva tar ansvar 
för samhällsutvecklingen, är att 
det är just kvinnorna som kläcker 
de bästa idéerna och förhandlar 
fram de bästa avtalen. De har 
en förmåga att tänka på helheten 
och säkerställa att alla får ta del av  
olika förbättringar. 

Susanna Olivin

Act Svenska kyrkans fasteaktion handlar i år om att vi alla har rätt att leva i en 
trygg och säker miljö fri från våld. Långt ifrån alla gör det. Israel och Palestina är 
en av många regioner med höga våldsnivåer och varje dag betalar palestinier och 
israeler ett högt pris för den utdragna konflikten.

kraftfullt. Local to Global Protection är 
ett program som uppmuntrar människor att 
tillsammans bilda en form av medborgarråd,  
så kallade protection groups, med fokus på 
samhällsutveckling på den egna orten.

Stå på modets sida 
Om kampen för rätten att leva i frihet från våld
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var med i kampen 
för människors rätt 
att leva i frihet från 
våld– ge en gåva!
Fastekampanjen, som i år har 
temat Stå på modets sida, 
pågår fr o m fastlagssöndagen 
den 23 februari t o m palm-
söndagen den 5 april. Swisha 
din gåva till 900-1223 eller 
sätt in den på Pg 90 01 22-3 
eller bg 900-1223.

Rapport från internationella gruppen i Västerlövsta
julkampanjen 2019. Vi vill rikta ett varmt tack 
till alla som bidrog på olika sätt under julkam-
panjen. Resultatet blev 25 975 kr när vi räknar 
samman kollekter, aktiviteter och gåvor!

år 2019. Under året som gick samlade pastoratet 
totalt in 51 371 kr (varav 8 343 kr till projekt 
P122 – klimatet) genom kollekter, gåvor och ak-
tiviteter till Act Svenska kyrkan, kyrkans interna-
tionella arbete. Till Svenska kyrkan i utlandet blev 
motsvarande summa 8 410 kr.

till fasteaktionen 2020, som du kan läsa om på 
föregående sida, kommer vi att försöka skapa till-
fällen att bidra, utöver de kollekter som är förut-
bestämda för ändamålet. Enåkers församling kom-

mer t ex att 
samla in 
pengar ge-
nom faste-
bössor och 
brödförsälj-
ning.

Våra konfirmander kommer att sälja pins (bilden 
ovan) till förmån för fasteaktionen! Så välkom-
men med ditt bidrag! Köp ett ark med två pins för 
40 kr av en konfirmand! Tanken är att du ska ge 
den ena pinsen till en vän och behålla den andra 
själv – på så sätt är du med och sprider budskapet 
om vikten av att dela med sig.

Rapport från Act-gruppen i Vittinge
Vittinge församlings Act-grupp har under årets jul-
kampanj samlat in 7 647 kr genom insamlingsaktivi-
teter såsom försäljning av fika, ljus, servetter och lot-
ter samt bössinsamling. Via kollekter har ytterligare  
6 197 kr inkommit till julkampanjen.

Dessutom har 1 394 kr skänkts till projekt för 
katastrofinsatser och hållbar försörjning.

Ett varmt tack till alla er som lämnat bidrag! Ni 
gör skillnad!

Insamlingsresultat  
i Östervåla-Harbo
Julinsamlingen inbringade totalt 9 253 kr, 
genom insamlingsaktiviteter och kollekter. 
Musikhjälpen fick 2 948 kr från pastoratet.
Vi har också samlat in 5 634 kr till BRIS.

Rapport från Nora
Julkampanjen inbringade 4 350 kr genom 
olika aktiviteter och kollekter. Tack till alla 
givare! Vid våra onsdagsträffar 4 mars– 
1 april, då fastekampanjen pågår, går all be-
hållning till insamlingen. Fika kostar 30 kr.



Hopp och glädje att ge 
– Ett biskopsbrev om att fira nattvard
Prästerna har nattvardsfirandet som ett särskilt uppdrag, men det är hela församling-
ens gudstjänst. Därför är det viktigt att alla som deltar, eller skulle vilja delta, i  
gemenskapen kring nattvardsbordet får chans att reflektera över detta nyskrivna  
biskopsbrev. Här publicerar vi ett sammandrag.

Både dop och nattvard ger uttryck 
för det som är centralt i kristen 
tro: berättelsen om hur Gud älskar 
världen och mänskligheten. Det är 
i församlingens gemenskap som 
nattvard ska firas. Nattvarden leds 
alltid av en präst och domkapitlet 
får besluta om minsta antalet hu-
vudgudstjänster med nattvard som 
ska firas i varje församling under 
ett kyrkoår.

Idag är det viktigt att olika till-
fällen att ta emot nattvarden ges. 
Kommunikations- eller livsmöns-
ter kan se olika ut och göra att en 
vecko mässa i praktiken blir försam-
lingens huvudsakliga gudstjänst. 

När det firas gudstjänst med 
nattvard avstår man kanske från 
att gå till kyrkan. Men även den 
som av olika skäl väljer att sitta 
kvar i bänken eller tar emot per-
sonlig välsignelse under nattvards-
firandet är en del av gemenskapen. 

Nattvarden är de döptas måltid, 
var och en som är döpt får alltså ta 
emot nattvardsgåvorna. Nattvar-
den påminner oss om och bekräftar 
den tillhörighet till Kristus som vi 
fått som en verklighet i dopet. Det 
har genom hela kyrkans tid varit 
praxis och utgångspunkt.

Svenska kyrkans situation i ett 
samhälle med både religiös mång-
fald och sekularisering ställer oss 
dock inför särskilda utmaningar. I 
gudstjänsten kontrollerar vi givet-
vis aldrig vem som är döpt och vem 
som inte är det. Då gäller gästfrihet.

Den pastorala omsorgen är 
vägledande för att alla ska bemö-
tas på ett värdigt sätt när nattvard 
firas. Barn har tillträde till nattvar-
den på dopets grund, och kravet 
på konfirmation för att få ta emot 
nattvarden togs bort år 1979. Barn 
hade redan i ur- och fornkyrkan 
deltagit i kommunionen. Medar-

betarna har ett ansvar vid natt-
vardsfirandet genom att hjälpa till 
och skapa trygghet, inkludering 
och förståelse. När Svenska kyr-
kan bjuder in ett annat samfund 
firas nattvarden enligt Svenska kyr-
kans ordning och leds av en präst i 
Svenska kyrkan. 

Elementen vid nattvardsfiran-
det är bröd och vin. Till nattvard 
i Svenska kyrkan kan användas 
oblater eller jäst bröd samt dryck, 
med eller utan alkohol, från vin-
träd. Den som tar emot endast bröd 
eller vin får del av nattvardens fulla 
välsignelse. Den som är döpt och 
tillhör Svenska kyrkan kan assis-
tera när nattvardsgåvorna delas ut. 

Överblivet bröd som inte konsu-
meras bevaras och förvaras på ett 
värdigt sätt i sakristian och används 
vid en senare gudstjänst.  Överbli-
vet vin som inte konsumeras hälls 
ut, på ett värdigt sätt i sakristian. 

(ur Kyrkoordningen Inl Kap 20)

Läs mer på svenskakyrkan.se/biskopsbrev/biskopsbrev-om-nattvarden

”Nattvarden är ett sakra-
ment, en av Jesus Kristus 
instiftad helig måltid med 
bröd och vin, vid vilken 
kyrkan och den enskilde 
förenas med honom och 
de troende i alla tider.” 

foto: pixaby.com


