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Vem är du, Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare?
När jag ska beskriva vem Gud är, använder jag då de lättsmälta orden
om en Gud som är lagom rumsren och lagom politiskt korrekt?
Jag tror på en högre makt, helt enkelt. Ingen
personlig Gud, ingen aktiv Gud, ingen Gud
som verkligen vill vara en nära och omsorgsfull vän. Eller hur upplever jag och beskriver
jag Gud? Beskriver jag Gud i storhetens ord,
som berättar att Gud alltid är större, som
Antje Jackelén tog som valspråk när hon blev
ärkebiskop. Eller som vi sjunger i Christina
Lövestams text: ”Gud är mysterium, kännbar i inre rum. Djupaste hemlighet rörs där
av evighet, sluts i förlåtelse hos den som allting vet.” En Gud som vill mer i våra liv, än
den lagom undanstoppade högre makten.
Jag tänker att Gud alltid är större än vi kan
tänka och att det därför är en så spännande
resa, att gå på upptäcktsfärd i Guds rike. Att
med nyfikenhet försöka förstå vad vår verklighet, våra liv och vår natur berättar om Gud,
men inte bara om Gud, utan även om oss
människor, hatet, kärleken och förlåtelsen.
Just nu sprudlar mitt kök av växter som
gror inför att få flytta ut i trädgårdslandet.
Varje frö jag planterat vittnar för mig om
livets och omsorgens Gud. In kommer även
en hel del små myror som irrar runt och söker efter något att dra hem till sin stack. Även
dessa starka och arbetande små individer berättar något om Gud för mig.
Det som kanske är mest spännande med
upptäcktsresan i Guds rike, är att Gud längtar
efter en relation med oss, utan att kräva tro av
oss. Britt G Hallquist skrev i psalm 532: ”Jag
kom inte hit för att jag tror, jag kom hit för jag
behöver dig. Man har sagt att du är mycket
god. Jag har ingen alls som hjälper mig. Käre
Gud, nu vet du hur det är. Om jag ej förstår ett
enda grand av din högtid, kom då som musik,
eller sitt i bänken – håll min hand.”
Vi tror på en Gud som går att beskriva i
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enkla ord, utan att för den skull förlora de
storslagna. Vi sjunger i psalm 766: "Jag tror
på en Gud, som är helig och varm, som ger
kampglöd och identitet. En helande Gud, som
gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet. Jag tror på en Gud, som gråter med mig
när jag gråter, så allting är gråt. En tröstande Gud, som kan trösta likt den, som väntar
tills gråten gått åt. Jag tror på en Gud, som
bor inom mig och som bor i allt utanför. En
skrattande Gud, som vill skratta med mig,
som lever med mig när jag dör."
Genom Jesus visade Gud på längtan efter
en relation med oss. Där den heliga Ande
ständigt sträcker ut sin hand till oss, för att
dra in oss i en nära relation med den Gud
som är Fader, Son och Helig Ande, där kan
vi upptäcka mer och mer och mer. Och alltid
finns det ännu mer att upptäcka.
Välkommen till sommarens alla mötesplatser i våra församlingar, mötesplatser mellan
människor och Gud. I musiken, sången, orden,
naturen kan vi finna frön och myror som visar
oss än mer om Gud.
jag har efter ett år av svår sjukdom återkommit till min tjänst i Västerlövsta pastorat.
Jag vill sända ett varmt tack för alla tankar,
förbön, fina blommor och omsorgsfulla hälsningar, från så många i Enåker, Huddunge,
Vittinge och Västerlövsta
församlingar. Jag har känt
mig buren genom denna
svåra tid. Och sett att bön
kan ge helanden genom läkares händer och vänners
omsorg! Varmt tack,
Ulrika Lindholm,
kyrkoherde i Västerlövsta
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Kontakt Vittinge

Kontakt Västerlövsta

vittinge prästgård 244, 744 95 vittinge
tel församlingsexp: 0224-620 37
telefontid: vardagar kl 10-12
besökstid: tisdagar & torsdagar kl 9-12

västerlövsta prästgård, skolgatan 6, heby
tel församlingsexp: 0224-341 90
öppettider: mån-tors 10-12, tis & tors 13-15

kyrkoherde: Marcus Åstrand 0224-620 25
musiker: Inga-Britt Thalin 070-239 66 00
vaktmästeri: 0224-620 69
bankgiro: 760-5264 swish: 123 389 3708
e-post: vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se
webb: www.svenskakyrkan.se/vittinge
facebook: facebook.com/vittingekyrka
instagram: @vittingekyrka
Se hemsidan för fullständiga kontaktuppgifter!

Kyrkhälsning
Vittinge församling
& Kyrkbacken
Västerlövsta pastorat

kyrkoherde Ulrika Lindholm 0224-341 71
diakon: Christina Teinler 0224-343 91
musiker: Margarita Långberg 0224-341 43
barn/ungdom: Anna-Katrin S. O. 0224-341 74
vaktmästeri: Lars-Göran Sjöling 0224-341 82
e-post: vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se
webb: www.svenskakyrkan.se/vasterlovsta
facebook: facebook.com/vasterlovstapastorat
Se hemsidan för fullständiga kontaktuppgifter!

Kyrkhälsning/Kyrkbacken ges ut av Vittinge församling och Västerlövsta
pastorat. ansvariga utgivare: Ulrika Lindholm och Marcus Åstrand
omslagsfoto: Makio Kusahara layout: Linnea Dunér tryck: Hallvigs
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foto: ali taylor

En del av vår verksamhet sker i samarbete med Sensus studieförbund

Kyrkhälsning/Kyrkbacken #2 2016

3

Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Draget – en succé för barn
I våra församlingar vill vi skapa en plats där barn och ungdomar känner sig
välkomna, har roligt och umgås oavsett kön, ålder och nationalitet. Vi jobbar
aktivt för integration och allas lika värde. Draget är ett bra exempel på det.
Draget har pågått i två terminer och har fått ett fantastiskt gensvar hos barn och föräldrar. Draget ligger
direkt efter skoldagen och riktar sig till barn i åldrarna 7-14. Vi har olika g rupper som barnen får välja
mellan, som exprimentgrupp och cirkusgrupp. Fler

grupper är välkommet! Har du ett intresse och kan
tänka dig att leda en grupp på 5-6 barn? Hör av dig!
Varje tillfälle avslutas med storsamling där vi
arbetar med Godly Play, en metod att framföra bibliska berättelser, som grundar sig i Montessoripedagogik och baseras på lek. Det finns tre
sorters berättelser: liknelser, heliga berättelser och liturgiska berättelser. Genom de
liturgiska berättelserna lär sig barnen om
dop, nattvard, advent m m. Vi märker att
barnen tycker om att dras in i berättelserna och hittar ett språk för sin tro.
Vi avslutade terminen på Leos lekland.
Det blev mycket bus och lek, korv och
Festis, och så slush, en färgglad, svalkande
törstsläckare! Vi tackar för en fin termin
och hälsar alla välkomna till hösten igen.
Anmäl ditt barn senast den 1 september till
katarina.bjorklund@svenskakyrkan.se!
Katarina Björklund, präst i Västerlövsta

Kul att vara med i ungdomskören
– Man får ju endorfiner av att sjunga, säger Elsa
Hellqvist, som sjunger i Västerlövstas ungdoms
kör. Kören bildades i september 2015 och har i dag
ca 15 medlemmar. Vi pratade med tre av dem.
Hur kommer det sig att ni gick med i kören?
– Vi är med i ungdomsgruppen. När vi hörde
om kören, tänkte vi att även det kunde vara roligt.
Alla här i Heby känner ju varandra, så man får ju
träffa kompisar, berättar tjejerna.
Finns det några killar med i kören?
– Vi har haft någon som har kommit och provat, men vi har inga killar som medlemmar. Jag
tror det vore bra för kören om vi fick med några
killar, säger Lovisa Bengtsson.
– Jag tycker det är roligt att vi får välja vilka sånger vi ska sjunga. Sedan kommer körledare Hampus
Johansson med förslag, berättar Linn Eriksson.
Ungdomskören har så här långt hunnit medverka både i både julottan och andra gudstjänster. De
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tycker inte det är särskilt svårt att sjunga inför andra människor, dels för att de sjunger i grupp och
dels för att de tycker det är roligt. I början av maj
hade ungdomskören avslutning i församlingshemmet med tacobuffé och musikquiz.

Linn Eriksson, Lovisa Bengtsson och Elsa Hellqvist
tycker det är roligt att sjunga i ungdomskören.

Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Terminsstarter

Midsommargudstjänster 25/6

Våra grupper har nu tagit
sommaruppehåll, men vi
planerar redan för att fylla
hösten med fin gemenskap
och spännande upplevelser.

Vi firar tre gudstjänster på midsommardagen:

HUDDUNGE KYRKORUIN

KYRKIS: Tisdagar & torsda-

11.00 Louise Jakobsson sjunger en

gar 9.00-11.30 i Heby. Torsdagar 14.00-16.30 i Huddunge.
Startar vecka 35.

blandning av visor, psalmer, pop och jazz.

HÅRSBÄCKS BYSTUGA

BABYMASSAGE: Tisda-

15.00 Louise Jakobsson sjunger, se ovan.

gar & torsdagar 9.00-10.00.
Startar 1/9.

ENÅKERS HEMBYGDSGÅRD

SÅNGFÅGLARNA: Torsda-

18.00 Enåkers spelmän spelar. Syföreningen

gar 16.00-17.30. Startar 1/9.

bjuder på kaffe.

DRAGET: Tisdagar kl 15.0017.00. Startar 20/9.

KYRKANS UNGA ENÅKER:

HÄNG MED PÅ BUSSRESA!

Onsdag jämna veckor. 18.0019.30. Startar 7/9.

LINNÉS HAMMARBY

UNGDOMSGRUPPEN HEBY:

Guidning i hus och trädgård. Bussen avgår 12.00
från Västerlövsta församlingshem. OBS! Ej handikappanpassat. Dag: onsdag 6 juli Kostnad: 100 kr
inkl fika och guidning

Varannan torsdag från 24/9,
18.00-20.00 i Heby. Startar 29/9.

STORA TUNA
Vi besöker kyrkan och Jussi Björling-museet. Bussen avgår 08.45 från
Västerlövsta församlingshem. Dag: onsdag 20 juli Kostnad: 200 kr
inkl fika och lunch

ANMÄL DIG ...

UNGDOMSKÖREN: Torsdagar 18.30-19.30 i Heby.
Startar 22/9.
SOPPLUNCH: Torsdagar
jämna veckor 12.00 i Heby.
Startar 8/9.
ÖPPET HUS: Tisdagar
jämna veckor i Huddunge

... senast en vecka före resp. utflykt via mail eller telefon (se s. 3).

13.00-15.00. Startar 6/9.

SYFÖRENINGAR: Varannan vecka (ojämna veckor).
Tisdagar 14.00 i Heby. Startar
30/8. Tisdagar 14.00 i Enåker.
Startar 13/9.

Datumen för höstens lunchmusik är:
7/9, 5/10, 2/11 och 7/12. Välkomna!

MÅNDAGSPYSSEL:
Mötesplats för äldre. Måndagar i Heby 12.00-14.00.
Ledare Kristina Andersson.
Startar 5/9.

FINA INSAMLINGSRESULTAT
Sedan våren 2015 har pastoratet bidragit med 7 642 kr till ett projekt
om att hjälpa utsatta romer i Rumänien. Till Svenska Kyrkan i Utlandet
har vi i år bidragit med 3 821 kr. Årets fasteinsamling ”Maträtten”
resulterade i totalt 17 376 kr. Läs mer om de olika projekten på s. 10!

KYRKOKÖREN: I Heby
övning tisdagar 19.00-21.00.
I Huddunge övning onsdagar
19.00-21.00.
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Vittinge församling

Sommar med rum för själen
Våren sprang fort förbi. Nu är vi med sommar och förväntningarna är höga
på värme med möjlighet till bad, men även på en riklig tillgång till kyrkobesök.
det bli en stunds avkoppling från den yttre verkligSå är det för oss som arbetar i en församling: Vi
heten, en möjlighet till att bäras av musik och tilltal.
önskar oss inget hellre en ett levande gudstjänstliv,
Vi ska heller inte glömma Fest i Heby-veckan som
där du har en självklar plats med dina funderingar.
har kommit att bli en hjärtesak för hela församlingUnder våren som gick hade vi hjälp av Rebecca
en, mycket tack vare den goda respons vi upplever
Strömblad som arbetade med barn och ungdomar
år efter år. Även i sommar har vi ett
i församlingen och nu vill jag pas"Vi ska heller inte gediget program med något för alla
sa på och tacka henne för hennes
åldrar och smaker: barndag med begoda arbete och lyckönska henne
glömma Fest i
sök av trollkarlen Mikael Ramsell,
i hennes fortsatta gärning.
Heby-veckan som 50-talsafton och medeltidsdag med
Maggi Hemström är en annan
person som jag vill passa på att har kommit att bli tornerspel. Vi har öppet i kyrkan
tacka för att hon ställt upp och
under hela veckan och andakter för
en hjärtesak för
fungerat som kyrkoherde under
den som söker inre påfyllning. Unmin sjukfrånvaro under våren.
den populära djurgudstjänsten
hela församlingen." der
Det är gott för mig som herde
händer det att prästen gestaltar nåatt det finns så många goda krafter att kunna luta
got djur och i år får vi med spänning vänta och se
sig mot när det behövs och veta att de finns där i
vad för slags uppenbarelse det blir denna gång. Läs
bakgrunden. Stort tack till er!
mer om evenemangen på mittuppslaget!
Något jag kan rekommendera är musik i somTa en välförtjänt stunds avkoppling och gå till
markväll, som arrangeras i Vittinge de flesta söngudstjänst under sommaren!
dagskvällar under sommaren. Om inte annat kan
Marcus Åstrand, kyrkoherde i Vittinge

Läs om musik i sommarkväll och andra musikevenemang i Heby
kommuns församlingar i Musikbladet, som medföljer som bilaga till
församlingsbladet, och även finns att tillgå i kyrkans lokaler.

Terminsstarter
Vår öppna verksamhet har slutat för terminen, men vi ser redan fram emot hösten när allt
drar igång igen! Dagar och startdatum för föräldracafé och ungdomsgrupp är ännu inte
fastställda, men de annonseras på vår hemsida så snart det är bestämt.
STICKCAFÉ: Onsdagar jämna veckor, kl 13.30 i Kyrkans allrum. Startar 21/9.
GUBBDAGIS: Fredagar jämna veckor kl 10.00-12.00 i församlingshemmet. Startar 23/9.
SOPPLUNCH: Höstens datum: 13/9, 11/10, 8/11, 13/12. SAMTLIGA KÖRER: Startar vecka 34.
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foto: kicki wappsell

Vittinge församling

Friluftsgudstjänst för tappra vandrare
I många år har det varit tradition att fira Kristi himmelsfärds dag med friluftsgudstjänst på Vittinge
hembygdsgård. Då hör det också till att ”kyrkstigsvandra” dit från Knubbo i Morgongåva.
I år var det elva personer och därtill fyra hundar som följde traditionen fullt ut och var med på
vandringen, som tog omkring 1,5 timme. Väl framme vid hembygdsgården firades gudstjänst på bän-

kar som ställts ut i gräset mellan de vackra gamla
byggnaderna. Den lokala sånggruppen Norrsken
förgyllde gudstjänsten med njutbar stämsång om
vackra sommarmorgnar och glada vandringsfärder. Vi avslutade med att inta medhavt fika i den
värmande vårsolen.
Tack till Vittinge hembygdsförening, som var
med och arrangerade!

Stickcafét och gubbdagis åkte till Uppsala domkyrka

GLÖM INTE ATT FÖLJA
OSS PÅ INSTAGRAM!
På @vittingekyrka får du
"backstage information" i form
av exklusiva bilder från evenemang och personalens vardag.
Lägger du upp en bild från kyrkans verksamhet får du gärna
tagga med #vittingekyrka!

foto: linus malm / ikon

En solig tisdag i maj bar det av till domkyrkan på gemensam terminsavslutning för gubbdagis och stickcafét. Vi var ett 30-tal personer som fick en intressant
och lärorik guidning av Monica Gille om domkyrkans historia. Efter guidningen åt vi lunch på Katedralcaféet, med god mat och trevlig stämning.
Tack till Niklas Norberg som stod för bussresan och Per-Eric's Livs för att ni ställde upp. Tack
även till alla som var med oss och gjorde dagen så
trevlig som den blev!

REKORDSTOR SUMMA TILL SVÄLTANDE
Vittinges resultat i årets fasteinsamling "Maträtten" blev 11 742 kr.
Det är en ökning med över 50% jämfört med förra året, och en bra
siffra för en så här pass liten församling.
Pengarna har inkommit genom bössor, gåvor, kollekter, frivilliga bidrag vid kyrkans evenemang samt tillställningen Afternoon
tea som gruppen för internationellt arbete arrangerade i början
av mars.
Nu satsar församlingen framför allt på att hjälpa de som drabbats av den svåra torkan som just nu härjar i Etiopien. Hjälpen
består blanda annat av att ge mat åt barnfamiljer.
Du kan bidra till människors överlevnad genom att skänka
pengar på något av följande sätt:
Swish: 900 1223 Plusgiro: 90 01 22-3 Bankgiro: 900-1223
SMS: 72 905 (SMS:a ordet LJUS så ger du 50 kr. SMS:a ordet
TORKA så ger du 100 kr.)

Kyrkhälsning/Kyrkbacken #2 2016

7

Full fart i kyrkan unde
Fest i Heby är en samlingsaktivitet för besöksmålen i Heby kommun, med syfte att
en intensiv sommarvecka varje år samla aktiviteter under ett gemensamt paraply.

Musikupplevelser

Barnens egen dag 28 juni

SOMMARKVÄLL I FOLKTON

Barnens dag vid Vittinge kyrka är full av roliga
aktiviteter, som trollerishow med Mikael Ramsell,
femkamp, pysselhörna, kaninhage, ansiktsmålning, ponnyridning, barnandakt ... Evenemanget
pågår kl 11.00-17.00, men stanna gärna kvar till
djurgudstjänsten, som börjar kl 18.00!

Västerlövsta kyrkokör ger konsert i
Västerlövsta kyrka 28 juni kl 19.00.

MUSIKALISKT FYRVERKERI

Familjen Hellgren spelar i Vittinge
kyrka 2 juli kl 18.00. Familjen trakterar över 40 olika instrument och är
bl a kända från SVT:s Talang 2008.

MUSIKGUDSTJÄNST

Raissa Martin, operasångerska, och
Margarita Långberg, pianist och
organist, bjuder 3 juli kl 14.00 på
välkända pärlor och ett smakprov
av rysk musik i Västerlövsta kyrka.

FRANSK ROMANTIK

Ljuv musik med Daniel Beskow, piano,
och Maria Åström, flöjt, får du uppleva i Vittinge kyrka 3 juli kl 18.00.

50-talsnostalgi 30 juni
Välkommen till nostalgiafton i 50-talets
tecken. Livemusik, billigt fika, uppvisningar, tipsrunda m m. Kom gärna i 50-talskläder och/eller visa upp din bil från tiden!
Vittinge församlingshem kl 19.00-21.00.
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Våffelcafé 27 juni - 3 juli
Våfflor med sylt och grädde hör
sommaren till! Hela veckan kan du
köpa nygräddade våfflor i Vittinge
församlingshem. Ta en våffla mellan
andakten och guidningen i kyrkan, före
någon av konserterna eller kom förbi och
hämta nya krafter på loppis-rundan!
Mån, ons-fre: 11.00-15.00
Tis, lör-sön: 11.00-17.00

er Fest i Heby-veckan
Kommunens församlingar har hakat på och erbjuder massor av evenemang under
veckan, för alla åldrar och smaker. Här kan du hitta det som passar just dig!

Vi firar friluftsgudstjänst
med allsång vid Tenabadet,
Vittinge 26 juni kl 18.00.
Efter gudstjänsten grillar vi.

DJURGUDSTJÄNST

Både två- och fyrbenta är välkomna
till djurgudstjänsten
utanför Vittinge
församlingshem
28 juni kl 18.00.
Barnkörerna sjunger.

ANDAKT OCH GUIDNING
Måndag till lördag är du välkommen till lunchandakt i Vittinge kyrka kl 12.00. Kl 13.00
är det guidning i kyrkan, där
du får höra om allt spännande
som hänt under seklens lopp.

ENÅKER-HISTORIA

Den 30 juni kl 18.00 beser vi
Enåkers kyrka och får höra
Gösta Persson berätta om
socknens och kyrkans historia.

Medeltidsdag i Vittinge 2 juli

Möt riddare, gycklare och självaste kungen!
Medeltiden återvänder till Vittinge! Det blir marknad,
riddardubbning för barn, föredrag, dans, lekar, andakt,
guidning i kyrkan, ponnyridning, bågskytte och inte minst
ett fartfyllt riddarspel med Arbogakuskarna. Marknaden
öppnar kl 12.00 och riddarspelet går av stapeln kl 16.30.

FÖRBOKA BILJETTER FÖR LÄGRE PRIS!

Du kan förboka biljetter till riddarspelet via mail, telefon
eller på medeltiden-i-vittinge.se. Biljetterna hämtar du antingen på församlingskansliet under ordinarie öppettider
eller under medeltidsdagen i cafeterian. För att förköps
priset ska gälla måste du 1: boka biljetterna senast 10/6, och
2: hämta ut dem senast en halvtimme innan spelets början.
Minst en timme före föreställningen kan du köpa biljetter på plats, då till ett högre pris. För priser och betalningsanvisningar, se församlingens eller evenemangets
hemsidor eller kontakta oss!

VILL DU SÄLJA PÅ MARKNADEN?

Det går fortfarande bra att anmäla sig. Hör av dig!
foto: arbogakuskarna

GUDSTJÄNST PÅ
STRANDEN

ÖPPEN KYRKA

Måndag den 27 juni
mellan kl 11.00-14.00
är Huddunge kyrka
öppen för besök.

KYRKOGÅRDSVANDRING

Det finns mycket att berätta
om Västerlövsta kyrkogård.
Kenth Hansson inviger oss i
dess hemligheter 3 juli kl 11.00.
Samling vid kyrkan.

WWW.MEDELTIDEN-I-VITTINGE.SE
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Rapport från Världsdagen och SKUT
Den 23 april deltog vi i Världsdagen i Gävle, en dag som handlar om kraften i
församlingens internationella arbete. Västerlövsta pastorat stöder genom Svenska
kyrkans internationella arbete mentormammorna i Sydafrika, franciskanermunkarnas arbete för romer i Rumänien och Svenska kyrkans församlingar i utlandet.
Att Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan är
en viktig del av stiftets identitet. Biskop Ragnar Persenius framhöll i sitt inledningstal vikten av att hjälpa och
bistå världens nödlidande människor. Men, han påpekade också att det är lätt att ”spränga” sig – d v s att
försöka hinna med så mycket som möjligt. Det måste
finnas en struktur bakom församlingarnas hjälpverksamhet. Därför är det bättre att satsa på ett insamlingsprojekt i taget – ett projekt som man känner starkt för.
Biskopen framhöll även att vi bör hjälpa flyktingar
att kunna utöva den religion de tillhör, samtidigt som vi
ska ta hand om och hjälpa dem som intresserar sig för
den svenska kyrkan.
”Mentormammorna” är ett projekt, som Västerlövsta pastorat varit med och stöttat. Kerstin Åsberg från
Alunda var Uppsala stifts representant vid ett studiebesök hos mentormammorna i Kapstaden i Sydafrika.
Hon berättade hur betydelsefulla dessa mentormammor är. De vägleder och ger råd framför allt till unga
ensamstående mammor. Förutom att mammorna får lära
sig att sköta sin baby hjälper mentormammorna dem att
tro på sig själva och sitt föräldraskap. De informerar om
hiv och aids och delar ut kondomer. En mentormamma
kan även skriva ut en remiss om hon ser att mamman
eller barnet behöver läkarvård. Projektet startades för 35
år sedan av den svenska läkaren Ingrid Le Roux och idag
får ca 13 000 kvinnor och barn stöd genom projektet.
Här i Västerlövsta pastorat har vi valt att även i år
satsa på bidrag till Franciskanermunkarna i staden Roman i Rumänien. Munkarna där ser till att romernas
barn får undervisning, näringsrik mat och även tillgång
till kultur. Detta bör småningom leda till att dessa barn
får yrkesutbildning och förvärvsarbete och därigenom
kan undgå ett liv som tiggare.

SKUT – SVENSKA KYRKAN I UTLANDET

Mogens Amstrup Jacobsen, församlingspräst i Gunnarsbyn, Luleå stift, har genom outtröttlig energi och
en vilja att träffa alla församlingsbor, i och utanför kyrkan, lyckats engagera mängder av ideella medarbetare i
en härlig gemenskap och med massor av uppgifter. Bl a
sköter de församlingens Fair Trade, med en ständigt ökande omsättning.
Denna präst har nu blivit ambulerande SKUT-präst
i hela Asien. Vi fick följa honom på hans resor, då han
gjorde några nedslag i ord och bild. I Tokyo bor det 35
miljoner människor. Vid övergångsställena står det alltid ca två tusen personer. Vid grönt ljus: POFF! Och på
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90 sekunder har alla tagit sig över gatan och det är tomt
på övergångsstället. Han besöker där Svenska ambassaden och Svenska skolan. På midsommaren sjunger man
våra sånger och dansar, klädda i svenska folkdräkter.
På gränsen mellan Nordkorea och Sydkorea finns en
bro, som ingen någonsin får gå tillbaka på: No Return
Bridge. Ett antal svenskar finns i ett hus på sydsidan. Deras
diplomatiska och militära uppdrag är att övervaka denna
bro. Mogens Amstrup Jacobsen hälsar på där ibland.
Andra svenskar, som han besöker, är sådana som sitter i olika fängelser på Filippinerna. Det kan handla om
knarksmuggling eller ekonomisk brottslighet och strafftiden kan bli upp till 30-40 år. Dessa fångar är ofta helt
bortglömda, föräldrarna hinner avlida och hoppet kan
tyckas vara ute. Dock lever de alla med ett hopp om att
en dag få komma ut, enligt vår SKUT-präst. – Vilken
tröst och välsignelse det måste vara att få besök av en
präst hemifrån!
På en länk från Svenska kyrkan i Wien berättade
kyrkoherde Maria Scharffenberg bland annat om flyktingkatastrofen i östra Europa. Eftersom hennes pastorat sträcker sig från Österrike ned till Ungern och hon
känner till förhållandena, så har hon fått en nyckelposition i hjälparbetet. Hon finns på plats och kan dirigera
och samordna hjälpinsatserna som utförs av organisationer som Diakonia, Caritas och Röda Korset.
Hon talade om hur helt förskräckligt det var på Centralstationen i Budapest, när det var som värst: massor
av människor satt och låg överallt på golven. Och alla
behövde vatten, mat, mediciner och kläder.
Men ännu mycket värre är det fortfarande i Grekland med de tusentals människospillror som anländer
till öarna och som sen kanske ska skickas tillbaka igen.
Svenska kyrkan i Athen arbetar för högtryck och sliter
med allt detta. Maria Scharffenberg framhöll att de behöver mycket stöd där.
Många har engagerat sig i denna fruktansvärda flyktingkatastrof och många vill hjälpa till på ett eller annat
sätt. Det är fint och enormt värdefullt. Maria Scharffenberg har emellertid uttryckt en liten varning i sammanhanget. Hon tycker inte att det är en bra idé, att folk ger
sig iväg på eget initiativ i tron att de ska kunna hjälpa
till mitt i alltihop. Tyvärr blir de då ofta till besvär och
måste tas omhand de också. – Må nu alla goda krafter
lyckas med det till synes omöjliga!
Monica Psilander, ombud internationella arbetet
Eivor Hoffman, SKUT-ombud

foto: monika morling

Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Trefaldighetsafton med
traditionell källdrickning

foto: linnea dunér

foto: monika morling

Trefaldighetsafton var förr en festkväll i bondesamhället. En vecka
efter pingst besöktes ortens trefaldighetskälla för att under ceremonier dricka ur den och tvätta sig i vattnet. Den rituella tvagningen
trodde man gav hälsa under det kommande året.
Bilden här intill föreställer Källskogskällan i Huddunge, där källdrickning fortfarande utövas. Trefaldighetstiden inleds med källdrickning i flera av våra församlingar, och inleder den gröna liturgiska tiden i våra kyrkor; en tid om det kristna livet i söndagarnas
texter, psalmer, musik och predikningar; en tid av inre växt och mognad, liksom sommarens alla blomster växer och mognar denna tid.

Årets källdrickning i Säby, Vittinge. Hembygdsföreningen är arrangörer,
men Vittinge kyrkokör är alltid där och sjunger.

Källskogskällan i Huddunge, en av
flera trefaldighetskällor i kommunen.

Vi fikar och pratar
Var fjortonde dag träffas några SFI-elever och en handfull ideella
krafter i Västerlövsta församlingshem för att fika och tala svenska. Vi
brukar prata om något aktuellt ämne t ex Vasaloppet, påskkycklingar och vårblommor. Ibland gör vi en utflykt någonstans. Bilden visar
när vi i mitten av maj var hembjudna till Björn och Barbro Franzén.

PilgrimsBarn på vandring
Under vårterminen har vi i Kyrkans unga provat på att vara "pilgrimsBarn". Vi har en egen pilgrimsBarnsbön och -sång. Vi har
vandrat ner till kyrkan och pratat om vad en pilgrim är.
Sista träffen var Maria stand-in för Anna-Katrin, som annars
leder gruppen. Vi gjorde en lång vandring i det härliga vädret. Våra
ryggsäckar var packade med sittunderlag, Festis och bulle, som
intogs när vi kommit halvvägs. Käppen, ett kännetecken för pilgrimerna, var självklart med. Tillbaka i sockenstugan avslutade vi
med en bön och önskade varandra ett härligt sommarlov.
Trevlig sommar, önskar Anna-Katrin och barnledare Kristina.

Kyrkhälsning/Kyrkbacken #2 2016
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Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Hur kan det finnas
så mycket ondska i världen? Under konfirmationstiden pratar vi inte bara
om livets stora frågor, utan gör även massor av roliga saker tillsammans.
Årets höjdpunkt brukar vara konfirmationslägret. Allt vi gör är gratis!

Nu är det konfadags för dig som går i åk 8, eller är äldre men ännu inte tagit chansen.
Anmäl dig via mail eller telefon eller kom till någon av de första träffarna i höst.
Datum för dessa meddelas längre fram. Kontakta oss vid frågor eller funderingar!
Exp: 0224-620 37, präst: 0224-620 25, ungdomsledare (fr.o.m. 1/8): 070-322 17 44.

K
O
N
F
A

Vem är Jesus?
Finns Gud?
Vem skrev Bibeln?
Vad är kärlek?
Går det att förlåta allt?
Vem är jag?

V
Ä
S
T
E
R
L
Ö
V
S
T
A

Hej!
tt spännande konfirmandår! Vi arbetar
andpräster i Västerlövsta pastorat!
ontaktar om du har några frågor kring
Hälsningar Anna-Katrin & Katarina!

Du når oss på
nd@svenskakyrkan.se eller 0224-341 52
dson@svenskakyrkan.se eller 0224-341 74

Layoutmall (tro, hopp & kärlek): Alex Nilsson, Eslöv. Produktion och layout: Elin Johansson, Västerlövsta pastorat

er genomförs i samarbete med krik (kristen
mer på www.krik.se

Vad styr mitt liv?
Finns det hopp?
Tänk om livet tar slut?
STORA FRÅGOR KRÄVER STORA SVAR.
VILKA ÄR DINA?

INBJUDAN TILL
KONFIRMATION

Att vara del i en konfirmandgrupp är att få möjlighet
att lära, växa och känna sig värdefull. Det är också
att vara del av en lång och fin tradition. Under året
får du vara med på träffar, gudstjänster och sommarläger med många olika aktiviteter. Våga testa!

ANMÄL DIG SENAST 15 SEPTEMBER

via e-post, telefon eller bara kom till första träffen!
Telefon 0224-341 90 eller 0224-341 52
katarina.bjorklund@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vasterlovsta
www.facebook.se/vasterlovstapastorat
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KONFACTION
BEACHVOLLEYBOLL, FISKE, KLÄTTRING, SEGLING,
CIRKUS, FOTBOLL, LONGBOARD, DANS, FOTO,
ÄVENTYR, TRÄNING & HÄLSA, VATTENSPORT…
VAD VÄLJER DU?
Se fram emot galet roliga dagar tillsammans med
ungdomar från hela landet! Vi åker till ett härligt
ställe där du får välja olika aktiviteter som du får
ägna dig åt under lägret.
Målsättningen är att ha en sån bredd på aktiviteterna att alla kan hitta en passande och rolig
aktivitet. Med hjälp av duktiga och inspirerande
ledare är chansen stor att det blir oförglömliga
timmar tillsammans.

foto: jim elfström / ikon

skadu med?

V
I
T
T
I
N
G
E

foto: david burbach

KUL!

foto: magnus aronson / ikon

Konfa är

K
O
N
F
A

Församlingsmedlemmar

döpta, vigda, avlidna

Vittinge församling

Västerlövsta, Huddunge
& Enåkers församlingar

DÖPTA

DÖPTA

VIGDA

Västerlövsta
Melvin Kullberg
Henning Lagbrant
Minou Lindgren
Lykke Johansson

Cornelia Abrahamsson

Yana Manoilemko och
Alexander Nordling
Viktoria Ingemarsson och
Victor Högman

AVLIDNA

Västerlövsta
Alvar Jansson
Sören Fasth
Dagny Andersson
Enåker
Ingrid Andersson
Huddunge
Berit Tallroth

foto: fabrizio turco

Anna-Greta Jansson
Birgitta Turlén
Lennart Eriksson
Inga Eriksson
Gary Jansson

AVLIDNA

Ny hemsida!
Alla webbplatser knutna till Svenska kyrkan har
nyligen genomgått en total makeover. Förändringarna är gjorda med tanke på dig som användare.
Förhoppningen är att det nu ska vara tydligare
och lättare att hitta det du söker.
De stora ändringarna har gjorts centralt, men vi
som arbetar med information i församlingarna har
lagt mycket jobb på att lägga in all information och
bilder i det nya systemet. Om du har synpunkter på
de nya hemsidorna, t ex om du saknar något, får du
gärna höra av dig!

Kyrkhälsning/Kyrkbacken #2 2016
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Vittinge församling

Kalender Vittinge
Onsdag 1 juni
10.15 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 5 juni 2:a söndagen efter trefaldighet
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.
18.00 MUSIKCAFÉ Med Vittinge kyrkokör. Vittinge
församlingshem.
Lördag 11 juni
18.00 KÖRKONSERT Med Cantamus. Vittinge kyrka.

Söndag 12 juni 3:e söndagen efter trefaldighet
17.00 GUDSTJÄNST MED ALLSÅNG Vittinge församlingshem.

Söndag 19 juni 4:e söndagen efter trefaldighet
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 26 juni Johannes Döparens dag
15.00 MÄSSA Rungården.
18.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST Tenabadet.

Måndag 27 juni - lördag 2 juli
12.00 LUNCHANDAKT På tisdagen med barntema
och på lördagen med medeltidstema. Vittinge kyrka.
13.00 GUIDNING I KYRK AN Vittinge kyrka.

Måndag 27 juni - söndag 3 juli
VÅFFELCAFÉ Vittinge församlingshem. Mån, ons-fre:
11.00-15.00. Tis, lör-sön: 11.00-17.00.

Tisdag 28 juni
11.00-17.00 BARNENS DAG Aktiviteter för alla
barn. I och vid Vittinge församlingshem.
18.00 DJURGUDSTJÄNST Både två- och fyrbenta besökare är välkomna. Utanför Vittinge församlingshem.

Torsdag 30 juni

Söndag 10 juli Kristi förklarings dag
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.
Söndag 17 juli 8:e söndagen efter trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Söndag 24 juli 9:e söndagen efter trefaldighet
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL MED ENKEL
GUDSTJÄNST Med Patrik Ahlgren och Staffan Sjögren. Vittinge kyrka.
Söndag 31 juli 10:e söndagen efter trefaldighet
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL Med Jowan Roslund och Sebastian Ström. Vittinge kyrka.
Söndag 7 augusti 11:e söndagen efter trefaldighet
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL MED ENKEL
GUDSTJÄNST Med Norrsken, Mats Carlsson och
Inga-Britt Thalin. Vittinge kyrka.
Söndag 14 augusti 12:e söndagen efter trefaldighet
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL Med Rasmus Ringborg och Samuel Edvardsson. Vittinge kyrka.
Söndag 21 augusti 13:e söndagen efter trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Onsdag 24 augusti
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 28 augusti 14:e söndagen efter trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST + KYRKLOPPET Olika distanser.
Anmälan på plats. Vittinge kyrka.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL Med Double Sisters
och Axplock. Vittinge kyrka.

19.00-21.00 50-TALSAFTON Bilar, fika, musik och
uppvisning. Vittinge församlingshem.

Söndag 4 september 15:e söndagen efter trefaldighet

Lördag 2 juli

Onsdag 7 september

12.00-18.00 MEDELTIDSDAG Marknad, riddarspel och
aktiviteter. Vid Vittinge kyrka.
18.00 KONSERT Med Familjen Hellgren. Vittinge kyrka.

10.00 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 3 juli 6:e söndagen efter trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
18.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL Med Daniel Beskow
och Maria Åström. Vittinge kyrka.

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 11 september 16:e söndagen efter trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.
Tisdag 13 september
12.00 SOPPLUNCH Vittinge församlingshem.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även annonser i lokalpress samt församlingarnas
hemsidor och Facebook-sidor för aktuell information. För mer information om evenemang under
Fest i Heby-veckan (24/6-3/7), se tidningens mittuppslag. För mer information om konserter och
andra musikevenemang, se Musikbladet, som medföljer som bilaga till församlingsbladet, och
även finns att tillgå i kyrkans lokaler.
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Kalender Västerlövsta
Onsdag 1 juni
19.00 INBLÅSNING & INSJUNGNING AV SOMMAREN
Huddunge kyrkokör medverkar. Diakonala gruppen
bjuder på fika. Huddunge kyrka.

Torsdag 2 juni
17.30 MÄSSA I RO OCH ENKELHET Enåkers sockenstuga.

Söndag 5 juni 2:a söndagen efter trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST M. NATTVARD Västerlövsta kyrka.
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Med Atinakören och
Duk-Kyung Chang. Enåkers kyrka.
Söndag 12 juni 3:e söndagen efter trefaldighet
14.00 GEMENSAM GUDSTJÄNST Sjudaregården.
Måndag 13 juni - söndag 14 augusti
10.00-16.00 ÖPPEN KYRK A Enåkers kyrka.

Torsdag 16 juni
18.30 MÄSSA I RO OCH ENKELHET Västerlövsta kyrka.

18.00 GUDSTJÄNST M. NATTVARD Enåker kyrka.

Söndag 17 juli 8:e söndagen efter trefaldighet
14.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Med Sara Öhlén och
Pelle Nordlander Duo. Enåkers kyrka.
Onsdag 20 juli
BUSSRESA TILL STORA TUNA Se s. 5!

Söndag 24 juli 9:e söndagen efter trefaldighet
14.00 GUDSTJÄNST M. NATTVARD Västerlövsta kyrka.
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Med Fatang. Huddunge k:a.
Lördag 30 juli
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Med Enåkers spelmän.
Enåkers kyrka.
18.00 HELGSMÅLSMUSIK Med John Haque, Matilda
Orrling och Margarita Långberg. Västerlövsta kyrka.

11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.
18.00 GUDSTJÄNST M. NATTVARD Enåkers kyrka.

Söndag 31 juli 10:e söndagen efter trefaldighet
14.00 GUDSTJÄNST Heby hembygdsgård. Frivillig
vandring från Västerlövsta kyrka, samling 13.15. Vi
sjunger vandringspsalmer. Café Våfflan öppnar.

Midsommardagen 25 juni (Se även s. 5!)

Söndag 7 augusti 11:e söndagen efter trefaldighet

Söndag 19 juni 4:e söndagen efter trefaldighet

MIDSOMMARGUDSTJÄNST Louise Jakobsson medv.
11.00 i Huddunge kyrkoruin, 15.00 i Hårsbäcks bystuga.
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Enåkers spelmän medv,
syföreningen bjuder på fika. Enåkers hembygdsgård.

Söndag 26 juni Johannes Döparens dag
11.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST M. NATTVARD
Västerlövsta kyrka.

11.00 GUDSTJÄNST M. NATTVARD Huddunge kyrkoruin.
14.00 GUDSTJÄNST M. NATTVARD Västerlövsta kyrka.
18.00 SOMMARKVÄLL MED MUSIK Jenny Lind-stipendiaten Karin Osbeck samt Wiktor Sundqvist och
Matilda Lindsholm medverkar. Västerlövsta kyrka.

Måndag 27 juni

Söndag 14 augusti 12:e söndagen efter trefaldighet
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Med Trio con Tanto. Enåkers kyrka.

11.00-14.00 ÖPPEN KYRK A Huddunge kyrka.

Lördag 20 augusti

Tisdag 28 juni

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Duk-Kyung Chang medverkar. Huddunge kyrka.

19.00 SOMMARKVÄLL I FOLKTON Med Västerlövsta
kyrkokör. Västerlövsta kyrka.

Söndag 21 augusti 13:e söndagen efter trefaldighet

Torsdag 30 juni

11.00 GUDSTJÄNST M. NATTVARD Västerlövsta kyrka.

18.00 GUIDNING Om Enåkers socken & kyrkas historia.

Lördag 27 augusti

Lördag 2 juli

18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Med Staffan Johansson,
Susanne Pettersson och Alf G. Lindström. Enåkers kyrka.

11.00-14.00 ÖPPEN KYRK A Huddunge kyrka. Skattjakt och våffelservering.

Söndag 3 juli 6:e söndagen efter trefaldighet
11.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST MED NATTVARD
Vid Råksjön. Avfärd 10.30 från kyrkan.
11.00 KYRKOGÅRDSVANDRING Västerlövsta kyrkogård, samling vid kyrkan. Kenth Hansson berättar.
14.00 MUSIKGUDSTJÄNST MED INVIGNING AV
VÄGKYRK AN Med Raissa Martin och Margarita
Långberg. Västerlövsta kyrka.

Onsdag 6 juli
BUSSRESA TILL LINNÉS HAMMARBY Se s. 5!

Söndag 10 juli Kristi förklarings dag
14.00 GUDSTJÄNST M. NATTVARD Västerlövsta kyrka.

Söndag 28 augusti 14:e söndagen efter trefaldighet
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Anna Johansson och
Karin Burwick medverkar. Västerlövsta kyrka.
Lördag 3 september
18.00 KÖRKONSERT Med Huddunge och Västerlövsta
kyrkokörer samt Erik Hellerstedt. Västerlövsta kyrka.

Söndag 4 september 15:e söndagen efter trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST M. NATTVARD Västerlövsta kyrka.
18.00 GUDSTJÄNST M. NATTVARD Huddunge kyrka.

Söndag 11 september 16:e söndagen efter trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST M. NATTVARD Västerlövsta kyrka.
18.00 KONSERT Med Gunnar Klum och Matts Jansson. Enåkers kyrka.
Kyrkhälsning/Kyrkbacken #2 2016
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Korsord

Vinn blommor!

Skicka in din rätta lösning till någon av församlingarna senast 31/7 så lottar vi ut två presentkort hos Morgongåva blommor! Grattis Eva Eriksson, Heby, samt Dora Wallinder, Morgongåva, som vann var sitt presentkort i förra numrets korsordstävling.

Och varför bekymrar ni er för
kläder?
.. .. …… ……, … .. …..
De arbetar inte och spinner inte.
Men jag säger er: inte ens
Salomo i all sin prakt var klädd
som en av dem. (Matt 6:28-29, Bibel 2000)



 























































































































































































































Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl
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