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Tradition & förändring
Advent hälsar oss än en gång välkomna till gemenskapen i kyrkan.
Runt om i Sveriges alla församlingar får vi läsa ur evangeliet om
Jesu ankomst till Jerusalem. Där i Jerusalem tar adventstiden sin
himmelska och jordiska början för oss alla nu levande människor.
Här tar även det nya kyrkoåret sin början,
med allt vad det innebär av förnyelse, fram
åtanda och en inre önskan om att en gång
nå fram – till var och en av oss som vågar
kalla sig för sökande eller rent av kunskaps
törstande.
Hjälp oss, Herre, att se din tillblivelse
här mitt ibland oss och lär oss att ta emot
vår nästa med innerlighet och värme. Gör
mötet med vår nästa till något betydelse
fullt och låt oss se på skapelsen med dig och
ditt liv som måttstock.
Advent är för gemene man en traditions
tyngd tid. Allt skall hinnas med och vara
färdigt i rätt tid. Och självklart skall allt
vara som det alltid har varit, för hur skul
le det annars se ut! Kyrkan står för eviga
värderingar, fastgjutna, cementerade i den
svenska myllan. Eller?
Ofta när jag samtalar med människor får
jag höra att kyrkans tro och uppenbarelse
här på jorden skall och borde vara statisk.
Det nya väljer man gärna bort. Då brukar
jag tänka på seden att tända ljus på gra
varna. Var kommer den ursprungligen från
och hur länge har vi gjort det inom Svenska
kyrkan?
Svaret är att det inte är någon speciellt
gammal tradition. Under 1900-talet kom
italienska arbetare till Gustavsberg utanför
Stockholm. Det var de som förde med sig
traditionen med gravljus från sitt hemland
och sin kyrka. Den anammades snabbt av
vanliga svenskar, trots att många ansåg
att det inte hörde hemma inom den svens
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ka lutherska kyrkan. Men det gick inte att
stoppa, och tur var väl det.
Kyrkan och församlingarna kommer ald
rig att vara statiska, oavsett hur mycket tra
ditionsraster man pådyvlar oss. Vi är stadda
i framåtgående, och förhoppningsvis kan
vi tillsammans hitta en hållbar framtid för
våra församlingar.
Man måste vara beredd att med öppet
hjärta prova sig fram. Gör man det riske
rar man att tillvaron rämnar och man faller.
Men då får man resa sig upp och samla sig
tills man är redo för nya friska tag. Det gäl
ler väl det mesta.
Förr sade man ofta att man skulle pröva
saker med hjälp av Bibelns texter. För några
år sedan började man dela ut armband till
ungdomar och konfirmander med devisen
WWJD (What Would Jesus Do). Hur skulle
Jesus handla i ditt ställe och är det något
som du kan följa? Pröva dina handlingar
mot bibeltexterna och se om du är inne på
rätt väg. Kanske behöver du samtala med
någon för att upptäcka det underbara i att
inte vandra ensam.
Tveka inte, utan gå till din kyrka under
det nya kyrkoåret och upptäck gudstjänst
livet, den fantastiska
konsertmusiken och de
himmelska körerna. Re
dan nu under advent är
du varmt välkommen.
Väl mött!
Marcus Åstrand,
kyrkoherde i Vittinge
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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: @vittingekyrka

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

Fridfull advent, god jul
och gott nytt år önskar
vi i Vittinge församling!

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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Tjocka prästen och jag
”Våran prost/är rund som en ost/och lärd som själva den onde.” När
Gustaf Fröding skrev sin dikt för över hundra år sedan vittnade en rund
mage om rikedom, välmåga och en hög samhällsposition.
med i en befintlig nomineringsgrupp, se sida 7.
Vad sägs om den inledningen när vi i kyrkorå
Men nu är det julen som står för dörren.
det tänker berätta vad som hänt sedan sist!
Vi har olika känslor inför julen och lika
Under hösten har vi jobbat hårt med bud
många sätt att fira den. Mina tankar far till
geten inför 2017 och i dag är vi glada att
Jonas Gardells korta jultragedi Mormor gråkyrko
fullmäktige godkände den. Vi tackar
ter. Den präglas av humor och igenkänning,
för att vi får fortsatt förtroende inför 2017.
men är samtidigt brutal och ganska sorglig.
Men vad är det som är på gång inför 2017?
Pappa försöker få granen att
Nytt styr- och reglersystem för
stå rakt, mamma sliter i köket
värme i kyrkan står som prio
"Vi har olika
maten och barnen bråkar
ett på listan. Därefter kom
känslor inför julen med
om vem som ska hänga upp
mer vi att ta tag i markarbete
på kyrkogården och renovera och lika många sätt glittret. Julskinkan blir knas
tertorr medan Kalle Anka och
gångar som verkligen behöver
att fira den."
hans vänner hojtar och springer
åtgärdas ur säkerhetssynpunkt.
runt på klassiskt manér. Mormor får den sne
För att bevara kyrkans sockel kommer vi att
da granen över sig där hon hasar fram med
ta bort asfalt närmast grunden och ersätta
sin rullator.
den med grus. Tack vare det kommer inte
Men varför firar vi jul? Jo, julen firar vi till
regnvatten att stänka upp på fasaden på sam
minne av Jesu födelse. Jesu födelse var en stor
ma sätt som nu.
händelse för hela mänskligheten. Gud blev
Till nästa nummer av Kyrkhälsning kom
människa.
mer vi att inleda ett samarbete med Nora för
Hjärtligt välkommen till Vittinge kyrka för
samling, vilket vi ser fram emot.
att ta del av vårt gemensamma julfirande!
Den 17 september 2017 är det dags för näs
Gudrun Wängelin Lernskog,
ta kyrkoval. Redan nu kan du anmäla en no
ordförande i Vittinge församlings kyrkoråd
mineringsgrupp (motsvarande parti) eller gå
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Ett träd för våra dopbarn
Gå fram i koret nästa gång du är i
kyrkan, så får du se det här trädet.
Det är inte vilket litet träd som helst,
utan ett dopträd!
Varje barn som döps kommer från och med
nu att få en ängel, som hängs upp i dopträdet.
En lapp med barnets namn är fäst vid ängeln.
Vid den dopfest som vi håller varje höst bjuds
barnen in för att tillsammans med sina famil
jer hämta sina änglar.
De vackra änglarna är tillverkade av Berit
Johansson som tillsammans med Ingegerd
Paulsson driver present- och hantverksbuti
ken VittingeGåvan i närheten av kyrkan.
Dopet är en fest då vi firar att den som döps
blir en del i Guds stora familj – den världsvi
da kyrkan. I och med dopet blir du medlem
i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.
Välkommen att kontakta oss om du vill bli
döpt eller låta döpa ditt barn!

Juligt kalas för barn
Boka redan nu in den 6 januari!
			
Det är dagen för jul			
festen som Vittinge
			
byalag arrangerar
varje år ihop med
				
församlingen.
Som vanligt
				
blir det dans
				
kring granen,
fika, andakt och
				 besök av tomten.
Välkomna stora & små!

LUCIAFIRANDE
Ingen advent utan luciatåg i
kyrkan! Barnkörerna ger sitt
klassiska luciatåg i samband
med gudstjänsten lördagen
den 10 december kl 16. Efter
åt bjuder vi på kaffe, saft och
lussebullar.
Även vid sopplunchen på
själva Luciadagen den 13 de
cember blir det
underhållning
med lucia-tema.
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Musik att se fram emot
När dagarna är som kortast och nätterna som mörkast finns det ändå ljuspunkter att se fram emot. Vad vore till exempel advent utan all vacker och
pampig adventsmusik? Även framåt vårkanten står en musikalisk upplevelse på lut i form av en konsert med flera aktörer och nyskrivet material.
FÖRSTA ADVENT

ADVENTSKONSERT

Hosianna! Fröjda dig, dotter Sion!
Första söndagen i advent skulle man
väl kunna kalla kyrkosångens nationaldag.
Här i Vittinge är det kyrkokören som står
för sången – utöver alla psalmer där du får
vara med, förstås! Vittingebon Mats Carls
son spelar trumpet till några av psalmerna
för att skapa riktigt högtidlig adventskänsla.
Efter gudstjänsten bjuder Lions på fika i
församlingshemmet.
SÖNDAG 27/11 KL 11.00 Vittinge kyrka

Lördagen före andra advent gästas vi av So
fia Hillbom. Sofia är artist, musiklärare och
dansare.
Tillsammans med kören Sångkraft samt
Vittinge församlings Inga-Britt Thalin och
Emelie Bergek framför hon stämningsfull
advents- och julmusik.
Efteråt bjuder Vittinge hembygdsfören
ing in till samkväm med fika i församlings
hemmet.
LÖRDAG 3/12 KL 18.00 Vittinge kyrka

JULAFTON

JULUTSJUNGNING

Julnattsgudstjänsten är ett vackert och stäm
ningsfullt sätt att avsluta julaftonen. Solist
i år är Magnus Hellqvist, boende i Vittinge.
Kyrkokören finns också på plats.
LÖRDAG 24/12 KL 23.00 Vittinge kyrka

Tidigt att redan nu tänka på att sjunga
ut julen? Men det vore synd om du
missade julutsjungningen, då du får våra
körers bästa jul- och adventssånger.
SÖNDAG 15/1 KL 18.00 Vittinge kyrka

Efter jul inleder Vittinge kyrkokör ett spännande
samarbete med Östervåla kyrkokör. Samarbetet
kommer att mynna ut i två konserter: lördag 11/3
i Östervåla och söndag 12/3 i Vittinge.
Brassensembeln Linnékvintetten kommer också
att medverka. De har med sig ett nyskrivet musik
stycke av kompositören Robert Sund. Du kommer
också att få höra en mässa av Folkärnabon Anton
Leandersson André, här omarbetad för brass.
Konserterna ges som en del av projektet Kon
sertkarusellen, vilket drivs av stiftelsen Musik i
Uppland. Medarrangörer är Heby kommun och
Vittinge byalag.
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Vittinge + Östervåla + Linnékvintetten = sant
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HYRA LOKAL?
Julfest, barnkalas eller möte inför
nya terminen? Vi har lokaler som
passar till det mesta. Alla lokaler
har tillgång till kök och toaletter.

FÖRSAMLINGSHEMMET

Plats för upp till hundra per
soner. Whiteboard, piano och
ljudanläggning. Hyra: 200 kr för
församlingsbor, annars 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. Här
finns plats för ca 10 personer.
Hyra: 100 kr.
Bilder och mer information finns
på vår hemsida. Boka via e-post,
telefon eller hemsidan. Se sida 3
för kontaktuppgifter!

HÄLSNING FRÅN
VAKTMÄSTARNA
Nu närmar sig vintern och där
med är det fler som tänder ljus
och lägger smyckning på gravar
och i minneslund/askgravlund.
Vi vill passa på att påminna er
om att vi endast smyckar med
lösa blommor och ljus i min
neslund och askgravlund, alltså
inga rosetter eller krukväxter.
Tänk även på att inte ha för
stora ljus i lyktorna i minneslund
och askgravlund, då flera lyktor
har blivt sönderbrända.
Vi ser fram emot en härlig vin
ter med många möten med er på
kyrkogården.
Emelie, Kicki och Henrik

Ny orgelfläkt – efter 80 år!
En orgel behöver luft i piporna för att det
ska bli något ljud. Förr i tiden drevs kyrkorglarna med människokraft: en orgeltrampare
försåg orgeln med luft genom ett antal bälgar. Numera har man elektriska orgelfläktar.
Vittinge kyrka fick sin elektriska fläkt 1930. Efter drygt 80 år var
det nu dags att byta ut den mot en ny. För att utföra bytet har
vi haft hjälp av orgelbyggarna Monica och Tomas Svenske samt
Roger Johannesson som ordnade med elen (se bilden).
Orgeln i Vittinge kyrka är byggd 1832 av Gustaf Andersson
från Stockholm. Hundra år senare försåg Olof Hammarberg från
Göteborg orgeln med ett nytt verk. År 1968 återställdes den till
sitt ursprungliga skick och utgör nu en av landets få, kanske enda,
fullständigt bevarade Gustaf Andersson-orglar.
Renoveringen utfördes av Mads Kjersgaard. Orgeln återinvig
des 28 april 1968. Nu, 2016, hade den gamla fläkten gjort sitt,
men med den nya fläkten kan vi förhoppningsvis får njuta av mu
sik från vår vackra orgel i minst 80 år till!

Lättare att nå den du söker
Nu har vi i Vittinge anslutit oss till Centrex, ett tele
fonväxelsystem. Därmed kan vi nu koppla vidare
dig direkt till den person du söker när du ringer.
Till expeditionen, kyrkoherden och vaktmäs
teriet gäller samma telefonnummer som tidi
gare. Musikern och barnledaren har nya
0224-nummer, men de gamla mobilnum
ren kommer fortsätta fungera parallellt.
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Låt fler få fylLa fem!

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Men de barn som får leva
i trygghet, med mat, rent vatten, sjukvård och omsorg, kan klara sina första kritiska år.
Libone och Latita är bästa vänner och bor i Khayelitsha, ett av Kapstadens fattigaste
områden. Nästa år fyller de fem. Det är deras viktigaste födelsedag.
Låt fler få fylla fem!
Swisha din gåva till 9001223 eller SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

pg 908 01 22-3 | bg 900-1223

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Foto: Magnus Ar

Foto: Magnus Aronson/IKON
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Svenska
på Svenska
kyrkans
kyrkans
intranät:

internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval
internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans intranät:
internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Utbildningar
Utbildningar
förför
gamla
gamla
ochoch
nyanya
nomineringsgrupper:
nomineringsgrupper:

• •Utbildningar
9 nov
9 nov
i Mariakyrkan,
i Mariakyrkan,
Gävle,
Gävle,
13-16
kl 13-16
ellereller
18-21
18-21
för gamla och
nyaklnomineringsgrupper:
• •• 10 10
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nov
i Stiftets
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13-16
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eller
eller
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i Mariakyrkan,
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kl kl
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13-16
kl 13-16
ellereller
18-21
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10 nov
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•

15 nov i S:t Jakobsgården, Hudiksvall, kl 13-16 eller 18-21

Anmälan:
Anmälan:
anmalan.svenskakyrkan.se
anmalan.svenskakyrkan.se
Anmälan:
anmalan.svenskakyrkan.se
LäsLäs
mer:
mer:
internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/utbildning-for-nomineringsgrupper
internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/utbildning-for-nomineringsgrupper
Läs mer: internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/utbildning-for-nomineringsgrupper

Välkommen
Välkommen
attatt
kontakta
kontakta
valhandläggarna
valhandläggarna
på Uppsala
på Uppsala
stift:
stift:
Välkommen att kontakta valhandläggarna på Uppsala stift:
kyrkovalet.uppsalastift@svenskakyrkan.se
kyrkovalet.uppsalastift@svenskakyrkan.se
ellereller
018-68
018-68
07 07
00 00
kyrkovalet.uppsalastift@svenskakyrkan.se eller 018-68 07 00
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Kalender december - mars
Söndag 27 november 1 i advent

Söndag 2 2 januari 3:a sönd eft trettondedagen

11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Kyrko
kören medv. Lions ordnar kyrkkaffe i förs.hemmet.

11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Onsdag 30 november

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

13.30 STICKCAFÉ Kyrkans allrum.

Fredag 2 december

Söndag 29 januari 4:a sönd eft trettondedagen
Söndag 5 februari Kyndelsmässodagen

10.00-12.00 GUBBDAGIS Församlingshemmet.

18.00 LJUSGUDSTJÄNST FÖR STORA OCH SMÅ
Vittinge kyrka. Barnkören medv.

Lördag 3 december

Söndag 12 februari Septuagesima

18.00 ADVENTSMUSIK Vittinge kyrka. Sångkraft,
Sofia Hillbom, Emelie Bergek & Inga-Britt Thalin medv.
Fika med Vittinge hembygdsförening i förs.hemmet.

11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 4 december 2 i advent
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Söndag 11 december 3 i advent
16.00 LUCIAGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Luciatåg
med barnkören. Fika i kyrkan.

Tisdag 13 december
12.00 SOPPLUNCH Församlingshemmet. Luciatåg.

Onsdag 14 december
13.30 STICKCAFÉ Kyrkans allrum.

Söndag 19 februari Sexagesim
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 19 februari Fastlagssöndagen
11.00 MÄSSA MED SEMLOR Vittinge kyrka.
Sångkraft medverkar.

Onsdag 1 mars Askonsdagen
20.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 5 mars 1 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Söndag 12 mars 2 i fastan

10.00-12.00 GUBBDAGIS Församlingshemmet.

11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.
18.00 KONSERT Vittinge kyrka. Vittinge kyrkokör,
Östervåla kyrkokör och Linnékvintetten.

Söndag 18 december 4 i advent

Söndag 19 mars 3 i fastan

Fredag 16 december

11.00 MÄSSA Församlingshemmet.

Lördag 24 december Julafton
23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Vittinge kyrkokör och Magnus Hellqvist medverkar.

Söndag 25 december Juldagen
10.00 MÄSSA Rungården. Tårta.

11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Söndag 26 mars Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Kyrkokören
medv. Våfflor.

Söndag 2 april 5 i fastan
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Lördag 31 december Nyårsafton
16.00 NYÅRSBÖN Vittinge kyrka.

Fredag 6 januari Trettondedag jul

VECKOGUDSTJÄNSTER PÅ RUNGÅRDEN

14.00 JULFEST FÖR BARN Församlingshemmet.

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

Söndag 8 januari 1:a sönd eft trettondedagen
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Söndag 15 januari 2:a sönd eft trettondedagen
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Kyrko
kören, Sångkraft och barnkören sjunger ut julen.

30 november
14 november
11 januari
25 januari

8 februari
2 2 februari
8 mars
2 2 mars

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även affischer, annonser i UNT, Sala allehanda
och Flygbladet Västra Uppland samt vår hemsida och Facebook-sida för aktuell information.

10

Kyrkhälsning nr 4 2016

Vittinge församling

Verksamhetsgrupper
FÖRÄLDRACAFÉ

STICKCAFÉ

SÅNGLEK t o m 6 år

GUBBDAGIS

Tisdagar och onsdagar 9.00-12.00 i Kyrkans allrum.
För daglediga föräldrar och barn. Sångstund på onsdagar ca 10.00 med Inga-Britt Thalin. Terminsstart v. 3.
Onsdagar 17.30-18.15 i Kyrkans allrum. Ledare: IngaBritt Thalin och Paula Lundberg. Terminsstart v. 2.

BARNKÖREN fr o m 7 år

Onsdagar 18.30-19.15 i Kyrkans allrum. Ledare: IngaBritt Thalin och Paula Lundberg. Terminsstart v. 2.

UNGDOMSGRUPP fr o m åk 6

Tisdagar udda veckor 18.30-20.00 i Kyrkans allrum.
Vi hittar på roliga saker ihop. Ledare: Paula Lundberg.

SOPPLUNCH

Andra tisdagen i månaden 12.00 i församlingshemmet.
Soppa, smörgås, kaffe och kaka samt oftast någon form
av underhållning. Kommande datum: 13/12, 14/2, 14/3.

Församlingsbor

Ta med dig handarbete eller kom bara för att fika
och umgås! Onsdagar jämna veckor 13.30 i Kyrkans
allrum. Terminsavslutning 14/12, terminsstart 25/1.
Fika, läs tidningen och umgås med andra ”gubbar”.
Fredagar jämna veckor 10.00-12.00 i Vittinge församlingshem. Terminsavslutning 16/12, terminsstart 27/1.

KYRKOKÖREN

Övar torsdagar 19.00-21.00 i församlingshemmet.
Körledare: Inga-Britt Thalin. Terminsstart v. 2.

SÅNGKRAFT

”Alla kan sjunga-kör”. Övar tisdagar 19.00-20.15
i församlingshemmet. Körledare: Inga-Britt Thalin.
Terminsstart v. 2.

Vi blir gärna fler i körerna. Hör av dig!

döpta, vigda, konfirmerade, avlidna

Döpta

Konfirmerade

Thillyh Isabelle Vallmo Nilsson
Freja Celina Larsson
Manda Nellie Nicolina Hellman

Olivia Flink
Rasmus Boman

Vigda

Avlidna

Goran Erak & Emma Eriksson
Hans Hellqvist & Carola Reinholdsson

Björn Olov Thor
Dick Eriksson

Joshua Meniano
Anders Hellqvist
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FÖRST

DEN
SADE
SURT
OM BÄR

I VÄN
ÄR TRÄ
TAN PÅ DET
UTAN
BORDS GRENAR
PLATS

STADIG
HÄNGARE
FÅR MAN
MOTVIL
LIG?

konstruktör & foto: linnea dunér

DELAT

PRYDER
DYRT
SMYCKE?
I UTTRYCK
MED INTE
HA MYC
KET TILL
RÅDSFÖR
SAMLING
NYHETS
BYRÅ
HAR
FÅNGE IN
ÄR VÄL
LADY

GUDINNA

FATTA

KAR
DASHIAN
LÄTT
ENHET

BÖNA
FÖLJER
BARNDOM
ÄR VÄL
VILD FÅLE

KALS
KONA

HÖGER
PARTI

MASKINER
MED
SKÄRMAR

TILLTAL

KRÄMIGT
TILL
BLINIIER
DAMMFISK

SINGA
PORE
LÄGGER
SKYTT
@

EFTER
TRAKTAR
TRUMP

SKOTTAS

...

© L.D

Korsord

men
Vinn nyutkom örfattare!
bok av lokal f

Skicka in din rätta lösning senast den 31/1 så lottar vi ut två signerade exemplar av
Det sjunger i isen, en nyutkommen roman av vår vikarierande kanslist Linnea Dunér.
Grattis Gun Johansson, Morgongåva, som vann förra numrets korsordstävling!

NAMN:
ADRESS:
POSTADRESS:

