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Hjältar i krig och vardag

Erik Myrgren kom från enkla förhållanden
Erik Myrgren berättade senare att han
i Njutånger i Hälsingland. När han tackade
tvingades ”handla med människor”. Mot
ja till ett vikariat som kyrkoherde i svenska
kaffe, sprit, choklad, pengar och smycken
Victoriaförsamlingen i Berlin visste han inte
bytte han till sig judar, en utväg som han
vad han gav sig in på. Men snart skulle den
fann ”ohygglig men nödvändig”. Hur han
fulla vidden av åtagandet upp för honom.
sedan räddade dessa judar undan fortsatta
Myrgren var sjömanspräst i polska
förföljelser har vi bara få uppgifter om. Ett
Stettin, när hans kyrka i slutet av 1944
exempel är ett tyskt par som med hjälp av
blev sönderbombad. Han
falska pass och under svensbestämde sig då för att återka namn kunde resa in i Sve"Under bombvända till Sverige för att fira
Med dylika handlingar
anfallen spelade han rige.
jul med sin familj. På Berlins
fick Myrberg hjälp av en
luta och sjöng för kommissarie Mattick, som
järnvägsstation mötte han
Erik Perwe, som bad Myralla de människor stämplade passen.
gren att ta hans plats i Victo”Jag var så ung och dum
som sökte skydd i att jag inte hade begrepp om
riaförsamlingen medan han
själv reste till Stockholm.
att vara rädd”, har Myrberg
kyrkans källare."
Det var ett par veckor kvar
berättat många år senare.
till jul, så Myrgren tackade ja. Men Perwes
När kriget var slut blev Myrberg kyrkoplan störtade – troligtvis nedskjutet av tysadjunkt och komminister i Ljusne, för att
karna. Alla som var ombord omkom, och
1958 flytta till Vittinge där han var kyrkoherpå uppmaning av ärkebiskop Erling Eidem
de fram till 1964. Han avslutade sitt yrkesliv
blev Myrgren kvar i Victoriaförsamlingen.
med femton år i Hörby. Erik Myrgren dog
Det visade sig snart att Perwe inte bara
1996. För sina insatser har han av staten Ishade skött församlingsarbetet, utan även
rael tilldelats utmärkelsen Righteous Among
skyddat och räddat förföljda människor.
the Nations. Den ges till icke-judar som
Församlingens skyddsverksamhet hade påskyddade judar under andra världskriget.
börjats av Birger Forell, som tjänstgjorde
Även hans företrädare Erik Perwe har fått utsom kyrkoherde i Berlin 1929-42. Den då
märkelsen, liksom Raoul Wallenberg.
31-åriga Myrgren visade sig snabbt värdig
Man måste inte riskera livet för att göra
att överta Forells och Perwes självpåtagna
världen bättre. Ibland räcker det långt med
uppdrag. En senare kollega, Johan Svanbom,
ett vänligt ord eller att lyssna en stund. Men
har beskrivit honom som en ”färgstark och
vi kan alla inspireras av Erik Myrbergs inkraftfull person” med "temperament och
satser, inte minst i det att han såg bortom
civilkurage". Under bombanfallen spelade
sådant som religionstillhörighet och natiohan luta och sjöng för alla de människor
nalitet. Han hjälpte människor.
som sökte skydd i kyrkans källare.
Linnea Dunér
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Källor: helahalsingland.se, svenskakyrkan.se/berlin

I en tid där hat och främlingsfientlighet tar allt större plats är det särskilt viktigt att lyfta fram de goda krafter som verkar och har verkat i
samhället. I dag är det kanske inte många som minns att en av andra
världskrigets hjältar faktiskt har varit kyrkoherde i Vittinge. Han hette
Erik Myrgren och räddade otaliga judar undan förintelsen.

foto: hevré-de-brabandère
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Kontaktuppgifter
vittinge prästgård 244, 744 95 vittinge
telefon församlingsexp: 0224-620 37
telefontid: säkrast vardagar kl 10-12
besökstid: tisdagar & torsdagar kl 9-12

kyrkoherde marcus åstrand
marcus.astrand@svenskakyrkan.se, 0224-620 25

e-post: vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se
webb: www.svenskakyrkan.se/vittinge
facebook: facebook.com/vittingekyrka
instagram: instagram.com/vittingekyrka

barn- & ungdomsledare kicki wappsell
kicki.wappsell@svenskakyrkan.se, 0224-620 47
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bankgiro: 760-5264
swish: 123 389 3708

En solig vår och
en välsignad
påsk önskar vi
alla läsare!

musiker inga-britt thalin
inga-britt.thalin@svenskakyrkan.se, 0224-620 51

vaktmästeri
vittinge.vaktmasteri@svenskakyrkan.se, 0224-620 69
Se hemsidan för fullständiga kontaktuppgifter!
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I höst är det dags att rösta
Vart fjärde år röstar vi fram de personer som ska få förtroende att styra kyrkan under kommande mandatperiod. Den 17 september 2017 är det dags igen.
Du som är medlem i Svenska kyrkan och fyller 16
år senast på valdagen får rösta. Uppgifterna till
röstlängden hämtas ut den 18 augusti, så senast
då måste ditt medlemsskap vara registrerat.
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis
inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.

KYRKOFULLMÄKTIGE, DITT LOKALA VAL

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande
organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan
ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer
som ska finnas i psalmboken.

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling
eller, om din församling samverkar med andra
församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den
verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas
i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

KYRKOMÖTET, NATIONELLT

Mer information kommer framöver. Du kan också läsa mer på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

STIFTET, REGIONALT

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens

Fest i Heby

23 juni - 2 juli

Som vanligt kommer vi att ha fullt av aktiviteter under
Fest i Heby-veckan. Se fram emot favoriter som barndag, djurgudstjänst, 50-talsafton och medeltidsdag med
riddarspel. Kyrkokören kommer att framföra folkmusikdramat Volund, och skickliga Daniel Larsson ger en storslagen orgelkonsert. Därutöver blir det våffelcafé, lunchandakter, friluftsgudstjänst och guidningar i kyrkan.
Är du intresserad av att sälja på marknaden i samband
med medeltidsdagen lördagen den 1/7? Vi har inga strikta krav på medeltidsanknytning, utan vill även uppmuntra alla lokala hantverkare att vara med. Platsen är
gratis, bord finns att hyra. Hör av dig!
För mer information, titta in på församlingens hemsida
svenskakyrkan.se/vittinge/festiheby, medeltidsdagens egen
sajt medeltiden-i-vittinge.se samt heby.se/festiheby
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HYRA LOKAL?
Påsklunch? Barnkalas? Möte?
Vi har lokaler som passar till det
mesta. Alla lokaler har tillgång
till kök och toaletter.

FÖRSAMLINGSHEMMET

Plats för upp till 100 personer.
Whiteboard, bildkanon, piano
och ljudanläggning. Hyra: 200 kr
för församlingsbor, övriga 500 kr.

LILLA RUMMET En del av
församlingshemmet som går att
avgränsa med en skjutvägg och
kan hyras separat. Plats för ca
8-10 personer. Hyra: 100 kr.
ÖVRE RUMMET Ett mindre

sammanträdesrum ovanför församlingshemmets entré med plats
för ca 10 personer. Hyra: 100 kr.
Mer info finns på vår hemsida.
Boka via mail, telefon eller hemsidan. Se s. 3 för kontaktuppgifter!

VÅRSTÄDNING PÅ
KYRKOGÅRDEN
Nu när solen återvänt och snön
smält är det bra om ni tar bort era
gravlyktor och andra gravprydnader som ligger utanför planteringsytan. Detta för att underlätta
arbetet på kyrkogården
och minska skaderisken.
De prydnader som fortfarande är kvar den sista april kommer vi att
ta undan. Du kan då
hämta din lykta utanför expeditionen.

SOPPLUNCHER
Två soppluncher återstår i Vittinge församlingshem innan sommaruppehållet. Den 11/4 kommer populära Mattias Jansson
med sitt dragspel. Den 9/5 blir
det musikfrågesport.

Luther-året har inletts
I år firar vi 500-årsjubileet av att Martin
Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg.
Som en del av firandet turnerar den magnifika ikontriptyken på
bilden ovan mellan olika församlingar. En triptyk är alltås en serie
om tre bilder, och just den här triptyken visar Martin Luther i olika skeden av hans liv och gärning. Konstnären bakom de vackra
ikonerna heter Christina Lundström. Här i Vittinge fanns de till
beskådande den 14-15 februari, bl a i samband med sopplunchen.
Under året planeras vidare för en studiecirkel om Luther och
vad han betyder för vår kyrka än i dag. För att den ska bli av
krävs att tillräckligt många är intresserade. Anmäl gärna ditt intresse till expeditionen!

"Gud vill att vi ska vara glada.
Han hatar dysterhet. Om han ville
att vi skulle vara ledsna skulle han
inte ge oss solen, månen och frukterna på jorden, allt som han ger oss
för att göra oss glada. Han skulle
göra allt till mörker. Han skulle inte
längre låta solen gå upp eller sommaren komma tillbaka."
Martin Luther
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Påskdramatik
Påsken är en glädjens högtid, detta trots att historien bakom den kristna påsken är både våldsam och dramatisk med förräderi, svek, tortyr och avrättning. Men historien slutar lyckligt. Jesus återuppstår på påskdagens morgon
och han lovar att vara med oss till tidens ände. I påsktidens gudstjänster kan
du följa hela dramat från dag till dag, från djupaste smärta till jublande glädje.

PALMSÖNDAGEN 9/4
"Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på
vägen, andra skar kvistar från träden och strödde
dem på vägen. Och folket [...] ropade: 'Hosianna
Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!'” (Matt 21:8-9)

11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST

Vittinge kyrka. Barnkörerna och Sångkraft medverkar.
Kyrkkaffe samt äggletning för alla barn.

Leta ägg vid kyrkan!
Fågel, fisk eller mittemellan?
Påskharen kan inte vänta till
påskafton. Redan på palmsöndagen lägger han påskägg runt omkring Vittinge
kyrka. Kan du hitta dem?

SKÄRTORSDAGEN 13/4

LÅNGFREDAGEN 14/4

"Förrädaren hade kommit överens med dem om
ett tecken: 'Den som jag kysser är det, grip honom.'Han gick rakt fram till Jesus, hälsade honom med att säga rabbi och kysste honom. Jesus
sade till honom: 'Min vän, nu har du gjort ditt.'”
(Matt 26:48-50)

"Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån
och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig." (Matt 27:51-52)

15.00 MÄSSA

Rungården. Kyrkkaffe med tårta.

19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Vittinge kyrka. Med fottvagning.

Mässa med ärkebiskopen
Gemensam högmässa för
Uppsala stift i Uppsala
domkyrka på annandag
påsk. Ärkebiskop Antje
Jackelén är celebrant och Västa
Upplands kontraktsprost Fredrik
Fagerberg predikar. S:ta Maria
kyrkokör medverkar. Kyrkkaffe i
Katedralkaféet och samtal med ärkebiskopen på temat Reformationsåret.
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15.00 KORSGUDSTJÄNST
Vittinge kyrka.

PÅSKDAGEN 16/4
"Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen [...]. Men ängeln sade till
kvinnorna: 'Var inte rädda. Jag vet att ni söker
efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han
har uppstått [...].'" (Matt 28:2-6)

11.00 PÅSKGUDSTJÄNST

Vittinge kyrka. Kyrkokören medverkar.

ANNANDAG PÅSK 17/4
"Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel?
Se på mina händer och mina fötter, det är jag och
ingen annan." (Luk 24:38-39)

11.00 STIFTSHÖGMÄSSA

Uppsala domkyrka. Ärkebiskop Antje Jackelén leder
mässan. Fredrik Fagerberg predikar och S:ta Maria
kyrkokör sjunger. Kyrkkaffe och samtal.

Vår tid är nu!
Det var namnet på den konsert som gavs i två upplagor helgen 11-12 mars,
en i Östervåla och en i Vittinge. Medverkade gjorde vi i Vittinge kyrkokör
samt Östervåla kyrkokör och brassensemblen Linnékvintetten.
För oss körsångare har det varit roligt att få lära
känna andra korister under gemensamma övningar och kördagar, och en ära att samarbeta med så
skickliga musiker och kompositörer. En av styckena, Vårvisa, har skrivits av körlegenden Robert
Sund särskilt för det här Musik i Uppland-projektet
(som även omfattar konserter med andra körer).
Robert Sund gästade oss under en övning och visade med inspirerande entusiasm hur han ville att
hans stycke skulle sjungas.
I repertoaren fanns också en mässa, även den
nyskriven, av Anton Leanderson-Andréas. Den
har namnet Missa Compatiens (compatiens=medkänsla) och var min personliga favorit. Med bitvis
mörka och dramatiska tongångar får jag känslan
av att musiken vill förmedla någonting viktigt. Läs
kompositörens egna ord om mässans tillkomst
(gröna rutan), så ser du att så också är fallet. Mäs�san skrevs ursprungligen för orgel, men gjorde sig
utmärkt även med brass.

”När jag under hösten inledde skrivandet av det
som slutligen skulle få namnet Missa compatiens
var det [...] omöjligt att inte påverkas av det som
då skedde i omvärlden: den massiva bevakningen och de hätska diskussionerna kring de
människor som flyr för sina liv genom Europa.
Ur detta tillkom också den kanske mest oväntade fråga som tänkas kan; ska vi hjälpa till?
Vi står inför enorma förändringar framöver
som kräver anpassning. Något alternativ till att
hjälpa varandra i detta läge finns inte. Gränser
är tillfälliga – medan respekt, förståelse och
viljan till anpassnig är konstanta.”
Anton Leanderson-Andréas

Anton Leanderson-Andreas kommer för övrigt
hit till Vittinge den 13 maj, och ger konsert med sin
rutinerade kör A Capriccio. Något att se fram emot!
Linnea Dunér
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Kons fyra magar

Gammalt och nytt

ekologiskt gårdsbesök

klädkavalkad mot hunger

Följ med till Anders och Lars Johansson i Axsjö,
Morgongåva! Här driver bröderna en modern
ekologisk mjölkgård med allt vad det innebär.
Nu har du chansen att få en inblick i mjölkböndernas vardag och få svar på allt du någonsin
velat veta rörande kor och mjölkproduktion.
I samband med besöket ordnar vi ett lotteri,
där intäkterna går oavkortat till fasteinsamlingen Maträtten, för att ge fler familjer i Tanzania
möjlighet att hålla ko, något som gör stor skillnad i deras tillvaro.

Välkommen till en trevlig stund med kläder i fokus! Vi visar kläder från Hela människans second
hand-butik till nöje och inspiration. På plats finns
också Sonja Engelholm Pettersson från Bröllopsgården, som visar klänningar ur sitt sortiment,
och Linnea Dunér, som visar och berättar om
sina egensydda historiska dräkter.
Det blir även fika, lotteri och musik. Kläder kan
köpas efter uppvisningen, kontant eller med Swish.
Medarrangör: Hela människan. Inträde: 40 kr,
som går till kyrkans fastekampanj Maträtten.

Måndag 3 april kl 18 på Axsjö gård

Torsdag 6 april kl 14 i församlingshemmet

Är du en eldsjäl?
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi i Vittinge församlings internationella grupp
känner att vi kan göra världen till en lite bättre plats genom vårt engagemang. Och ju fler
vi är, desto mer kan vi göra för dem som har det svårt.
Vill du vara med och göra skillnad? Kontakta Gerd Carlsson på 0224-610 37 eller församlingskansliet på 0224-620 37.
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Sms:a KO
till 72 905
& ge 100 kr
– för allas rätt till mat
Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko
ger mjölk, vilket leder till en inkomst, stärkt självkänsla, skolgång
och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten.
Förändringen börjar med en mätt mage.
Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223
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Kalender april - juni
Söndag 2 april 5 i fastan
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.
Måndag 3 april
18.00 GÅRDSBESÖK SKIA-gruppen arrangerar ett
studiebesök på Axsjö gård. Mer info på s. 8.

Torsdag 6 april
14.00 MODEVISNING Förs.hemmet. SKIA-gruppen
arrangerar ihop med Hela människan Sala-Heby. Inträde 40 kr, fika ingår. Mer info på s. 8.

VECKOGUDSTJÄNSTER PÅ RUNGÅRDEN
Följande onsdagar kl 10.00 firas gudstjänst på
vård- och omsorgsboendet Rungården:

5 april
19 april
3 maj

17 maj
31 maj

Söndag 30 april 3 i påsktiden
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 7 maj 4 i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.
Lördag 13 maj

Mer om påskens gudstjänster på sidan 6
Söndag 9 april Palmsöndagen
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Sångkraft och barnkören medv. Kyrkkaffe och äggletning.

Tisdag 11 april
12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet. Mattias
Jansson underhåller med sång och dragspel.

18.00 KÖRKONSERT Vittinge kyrka. Med A Capriccio.

Söndag 14 maj 5 i påsktiden
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.
Söndag 21 maj Bönsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Torsdag 25 maj Kristi himmelfärds dag
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Vittinge hembygdsgård. Kyrkstigsvandring från Knubbo kl 9.00 med
hembygdsföreningen, som även bjuder på kyrkkaffe.

Torsdag 13 april Skärtorsdagen
15.00 MÄSSA Rungården.
19.00 SK ÄRTORSDAGSMÄSSA Vittinge
kyrka. Med fottvagning.

Fredag 14 april Långfredagen
15.00 KORSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Sång.
Söndag 16 april Påskdagen
11.00 PÅSKGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Vittinge
kyrkokör medverkar.
Måndag 17 april Annandag påsk

Friluftsgudstjänst på
hembygdsgården 25/5
Söndag 28 maj Söndagen f. pingst
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

11.00 STIFTSHÖGMÄSSA Uppsala domkyrka. Ärkebiskop Antje Jackelén, Fredrik Fagerberg och S:ta Maria
kyrkokör medv. Kyrkkaffe och samtal.

Söndag 4 juni Pingstdagen
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 23 april 2 i påsktiden
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Söndag 11 juni Heliga trefaldighets dag
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även affischer, annonsering i lokalpress samt
församlingarnas respektive hemsidor och Facebook-sidor för aktuell information.
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Verksamhetsgrupper
FÖRÄLDRACAFÉ

STICKCAFÉ

SÅNGLEK t o m 6 år

GUBBDAGIS

Onsdagar 8.30-12.30 i Kyrkans allrum. För daglediga
föräldrar och barn. Sångstund ca 10.00 med Inga-Britt
Thalin. Enkel lunch ca 11.30. Ledare: Kicki Wappsell.
Onsdagar 17.30-18.15 i Kyrkans allrum. Ledare: IngaBritt Thalin och Kicki Wappsell.

BARNKÖREN fr o m 7 år

Onsdagar 18.30-19.15 i Kyrkans allrum. Ledare: IngaBritt Thalin och Kicki Wappsell.

KYRKHÄNG åk 4-6

Tisdagar 14.00-17.00 i Kyrkans allrum. Fika och
efter-skolan-aktiviteter. Ledare: Kicki Wappsell.

SOPPLUNCH

Andra tisdagen i månaden 12.00 i församlingshemmet.
Soppa, smörgås, kaffe och kaka samt oftast någon form
av underhållning. Kommande datum: 11/4, 9/5.

Ta med dig handarbete eller kom bara för att fika
och umgås! Onsdagar jämna veckor 13.30 i Kyrkans
allrum.
Fika, läs tidningen och umgås med andra ”gubbar”.
Fredagar jämna veckor 10.00-12.00 i Vittinge församlingshem.

KYRKOKÖREN

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

SÅNGKRAFT

”Alla kan sjunga-kör”. Övar tisdagar 19.00-20.15 i
församlingshemmet. Körledare: Inga-Britt Thalin.

Vi blir gärna fler i körerna. Hör av dig!

Församlingsbor
Döpta
Hans Philip Alcantara Norberg
Wilma Greta Linder
Milly Yvonne Margaretha Kjellberg

Avlidna

kurs i hlr för barn
I samband med föräldracaféet
den 19 april arrangerar vi en
hjärt- och lungräddningskurs
inriktad på barn. Den riktar sig
till föräldrar och andra som vill
vara väl förberedda när olyckan
är framme.

Hans Andersson
Maj Eriksson
Eivor Karlsson
Dagny Malm
Bernt Sahlberg
Berit Wejnemark-Eriksson
Leif Andersson
Rut Sundin
Maj Eriksson
Nils Jansson
Yvonne Blomberg
Linnéa Andersson
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BRUKAR
TUPP

KALKONA

BEDRIVS
MED
BROKAD

HAR HÖNA
PÅ ÄGG

RUSADE

VINTERGATAN
B
E
T
A

VITTINGEPRODUKT

EVENTUELLT
KORT

51

SKRÄCKEN
SKRIFTEN
BORÅSSKRIFT
TRÅD SOM
MASKAS

SLÄP

KAN
ELAKT
SÄTTAS PÅ
ELLER
MYNT OCH
ELÄNDIGT
ANNAT
BLODIG
FAKTOR
SMÄDELSE

LÄGGA RABARBER PÅ

HURSA

EN AV FLERA
UNDER TÅG

POLLAK
DEN GÅR TVÅ
VARV/DYGN
GLUTENINTOLERANS

FÖRFOGAD
ÖVER
KNIXADE
HÄXAN PÅ
BARNKANALEN

FÖRE EU
LUCY?

BRUCE
PÅ VITA
DUKEN
PREPOSITION

Korsord

kompott
d
a
d
n
la
b
n
e
Vinn
rodukter!
av fairtrade-p

Skicka in din rätta lösning senast den 30/4 så lottar vi ut ett härligt paket med
blandade produkter från House of Fairtrade.
Grattis Gunilla Hjortvid, Vittinge, som vann förra numrets korsordstävling!
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