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I Luthers fotspår ...
"Nu är det härligt att leva", sjunger vi i psalm 753. Efter en fan-
tastisk sommar är det lätt att stämma in i de orden. Nu väntar 
hösten vid grinden med sitt allvar och knackar snart på dörren 
till våra hjärtan.

Den manar oss till tid för engagemang 
i det privata men också i det sociala. 
De invanda rutinerna ska upprätthållas 
och stärkas. Nya marker ska brytas och 
här får vi både lära nytt och försöka 
förhålla oss till den kunskap vi redan 
äger. Så är det för oss i församlingsar-
bete: vi ska upprätthålla en fungerande 
verksamhet och samtidigt vara öppna 
för att möta allt det nya som hela tiden 
strömmar emot oss. För att klara av 
uppdraget som kyrka är det bra att ha 
en fast grund att luta sig mot och att ha 
kännedom om kyrkans historia.

För något år sedan företog prästerna 
i Upplands västra kontrakt en resa till 
Wittenberg som gick i Luthers fotspår. 
Nu undrar ni kanske varför man gjor-
de det? Svaret är enkelt. Nästa år, 2017, 
firar vi ett stort jubileum. Det är då 500 
år sedan Luther spikade upp sina 95 te-
ser mot avlaten på Slotts kyrkans dörr i 
Wittenberg. Svenska kyrkan är en Luth-
ersk kyrka med allt vad det innebär för 
oss medlemmar. Men har vi verkligen 
koll på Luther i dag? Vem var han, vad 
ville han och betyder han något för oss 
som lever och verkar i dagens kyrka?

Det har skrivits en mängd litteratur 
om hans liv och gärning. Han är vår 
stora reformator och kyrkofader. Utan 
honom ingen Svenska kyrkan som vi 
känner den i dag.

Resan till Wittenberg var för oss som 
deltog informativ och lärorik. Med oss 
hade vi Göran Agrell som mentor och 
reseledare. Göran har kommit att ni-
scha in sig på just sådana här resor för 
grupper av alla slag. Han är en mycket 
välkänd Lutherentusiast och dessutom 
teologie doktor i nya testamentets ex-
egetik (förklaring), före detta direktor 
vid Stockholms teologiska institut samt 
 lektor vid institutionen för diakoni och 
teologi vid Ersta Sköndals högskola. 
Han har författat ett antal böcker, varav 
en har titeln I Luthers fotspår. Den fick 
vi som uppgift att läsa innan resan tog 
sin början, för att friska upp minnet gäl-
lande Luthers liv och gärning.

Resan syftade bl a till att vi präster 
skulle inspireras att förankra ett firande 
av jubileet i våra respektive församling-
ar. Nu har vi hösten på oss till möten 
och planering av detta firande. Jag upp-
manar alla som läser det här att öpp-
na sina hjärtan och upptäcka Luther 
genom att följa i hans fotspår en stund 
tillsammans.

Håll utkik efter in-
formation när Luther-
gruppen startar!

Väl mött!
Marcus Åstrand,  

kyrkoherde i Vittinge 
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Vittinge församling

Västerlövsta pastorat
& Kyrkbacken
Kyrkhälsning

En del av vår verksamhet sker i samarbete med Sensus studieförbund

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

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

Se hemsidan för fullständiga kontaktuppgifter!

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

kyrkoherde: Ulrika Lindholm 0224-341 71
diakon: Christina Teinler 0224-343 91
musiker: Margarita Långberg 0224-341 43
barn/ungdom: Katarina Björklund 0224-341 52,  
Anna-Katrin S Olovsson 0224-341 74,  
Kristina Andersson 0224-341 44
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!
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Farliga gravstenar
I oktober 2011 välte en gravsten över en 8-årig flicka på Bolle-
bygds kyrkogård. Flicka omkom av skadorna. Efter den tragiska 
händelsen har vi gått igenom samtliga stenar på våra kyrkogårdar 
och genom brev uppmanat gravrättsinnehavarna att åtgärda ste-
nar som så behöver. 

Församlingen har ansvar för att ingen skadar sig på kyrkogår-
den. Gravrättsinnehavaren har ansvar för att graven sköts och  
att gravstenen är fast förankrad. Om stenar inte åtgärdas, måste 
församlingarna lägga ned dem.  Det önskar vi inte göra, då det inte 
ser trevligt ut på kyrkogården. 

Av de gravstenar som måste åtgärdas på våra kyrkogårdar är det 
alltjämt runt hälften som inte förankrats. Har du fått ett brev, men 
ännu inte åtgärdat gravstenen, vänligen gör det å det snaraste. 

Är du osäker på om du måste åtgärda en sten eller vart du vän-
der dig för att få det gjort, ring till expeditionen och få ytterligare 
hjälp.

Terminsstarter
Våra grupper har haft 
uppehåll under sommaren, 
men nu har vi fyllt hösten 
med fin gemenskap och 
spännande upplevelser.

KYRKIS: Tisdagar & torsda-
gar 9.00-11.30 i Heby. Torsda-
gar 14.00-16.30 i Huddunge. 
Startar vecka 35.

BABYMASSAGE: Torsdagar 
9.00-10.00. Startar 1/9.

SÅNGFÅGLARNA: Torsda-
gar 16.00-17.30. Startar 1/9.

DRAGET: Tisdagar kl 15.00-
17.00. Startar 20/9.

KYRKANS UNGA ENÅKER: 
Onsdag jämna veckor. 18.00-
19.30. Startar 7/9.

UNGDOMSGRUPPEN HEBY: 
Varannan tisdag från 18.00-
20.00 i Heby. Startar 27/9.

UNGDOMSKÖREN: Tors-
dagar 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 
13.00-15.00. Startar 6/9.

SYFÖRENINGAR: Tisdagar 
udda veckor 14.00 i Heby. Star-
tar 30/8. Tisdagar udda veckor 
14.00 i Enåker. Startar 13/9.

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

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

IKONMÅLERI i Heby präst-
gård 11-16 Startar 25/9.

Språkcafé 
för alla

Torsdagar kl. 17-19. Vi startar den 8 sep.

Jämn vecka: inomhusaktiviteter
– i lokalen på bottenvåningen av 

Västerlövsta församlingshem.

Udda vecka: utomhusaktiviteter – 
samling kl. 17 utanför möteslokalen.

 
Vi tränar svenska, fikar, umgås och 

får nya bekantskaper!

Du som vill vara med och ta lite ansvar för 
vår integrationsverksamhet är välkommen att kontakta 

samordnare Christina Teinler, 0224-343 91.

Alla är välkomna!
Arrangör: Ideella föreningar i samverkan

(Församlingshemmet ligger i backen upp till
Västerlövsta kyrka mitt i centrala Heby.)
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

I Västerlövsta pastorat erbjuder vi möjligheten att 
lära sig måla ikoner. Vill du vara med på en kurs, 
kostar materialet 800 kronor och sedan möts vi un-
der några söndagar i höst (datum och tider nedan).

Vi börjar varje träff med gudstjänst i Västerlövsta 
kyrka och fortsätter i prästgården att måla. Vi tar med 
oss mat och fikamedan kaffe ingår. Några har målat 
en tid, andra är nybörjare, Ulrika möter var och en 
där de befinner sig och lär oss alla målandets konst. 

Kurstillfällen  
De söndagar vi möts i höst är: 25/9, 9/10, 16/10, 
30/10, 6/10 11.00. Start med gudstjänst 11.00, 
ikonmålerikurs 13.00-16.30 

Anmälan 
Skicka namn, adress, telefon och e-post till  
vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se före 20/9. 
Betala avgiften med kort vid första kurstillfället.

Kurs i ikonmåleri 

PSALMÖVNING
Musiken utgör vid sidan av 
ordet en viktig del i guds-
tjänsten, och att sjunga 
med i psalmer och liturgis-
ka sånger är för många av 
oss ett sätt att få känna 
delaktighet. 

Psalmer som är välkända är lätta att hänga 
med i, men har man aldrig hört en psalm förut 
kan det vara lite knepigare. Vi erbjuder nu där-
för alla som så önskar att vara med på psal-
mövning tillsammans med kantor 20 minuter 
före gudstjänsten.

Sökes: Sjungande män
Västerlövsta kyrkokör söker manliga sångare för minnesgudstjänst den 5 november. Vi sjunger ”Requiem” 
av Fauré och vi blir glada om du vill vara med i det här projektet. Vi repeterar på tisdagar från kl 19 till 21 
i Västerlövsta församlingshem. Välkommen!

Kontakta körledare Margarita Långberg (tel 072 511 09 70, margarita.langberg@svenskakyrkan.se)

Må Gud, som är stillhetens källa ge dig vila,
må Kristus som stillade stormen ge dig lugn,
må Anden som uppfyller allting ge dig frid.
Må Guds ljus vara ditt ljus,
må Guds kärlek vara din kärlek,
må Guds väg vara din väg. 
I Guds; Faderns, Sonens och den heliga 
Andens namn. Amen.

Keltiskt sändningsord
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Vittinge församling

De utgörs bl a av att täcka frostkänsliga växter, 
stänga av utevattnet och ta in parkmöbler. När vin-
tern kommer kan kyrkvaktmästarna njuta av en 
välgörande paus från trädgårdsarbetet … Nej, det 
stämmer nog inte! Det finns mycket att göra under 
vintern också. Kommer det en riktigt snörik vin-
ter, eller en hal sådan, finns det mycket att ploga 
och sanda. 

Men vi får inte glömma allt annat arbete de gör. 
Kyrkvaktmästare kan lätt uppfattas som kyrko-
gårdarsarbetare – som är en an-
nan tjänst inom kyrkan. Kicki, 
Henrik och Emelie ansvarar för 
många av de praktiska momenten 
kring gudstjänster och kyrkliga 
handlingar som dop, konfirma-
tion, vigsel och begravning. Som 
titeln antyder, ingår det även i yr-
ket att ”vakta” (värna) kyrkans 
inventarier, traditioner och frid, något de utför 
med stor omsorg och till stor belåtenhet.

Inga-Britt är en viktig person i Vittinge, näm-
ligen vår kyrkomusiker. Hon leder och har det 
övergripande ansvaret för musiken i församling-
en, spelar orgel och leder körerna för vuxna såväl 
som för barn, där händer klappas, fötter stampas 
och det trallas och sjungs. Jag hoppas att ni inte 
missade det gedigna musikprogrammet under 
sommaren, där Inga-Britt ska ha ett stort tack för 
de fina musikerna som hon bjudit in till Vittinge 
kyrka.

Ny medarbetare i höst är Paula, som ska jobba 
med barn- och ungdomar. Välkommen! Och stort 
tack till Rebecca som vikarierat på tjänsten under 
den tid som rekryteringsprocessen pågått. I höst 

Vad händer i Vittinge?

kommer dessutom Emelie och Emma tillbaka på 
deltid efter sina föräldraledigheter. Varmt välkom-
na ni med!

Nu när Emma kommer tillbaka tar hon över 
den största delen av det administrativa arbetet 
på expeditionen, medan Linnea fortsätter att ha 
hand om bl a församlingsbladet. Där gör Linnea 
ett kanonjobb med texter och layout.

Vi får inte heller glömma att tacka de som varit 
hos oss under sommarsäsongen och gjort ett fan-

tastiskt jobb: Susanne Lindholm, 
Linnea Hjelmstedt, Robert Larsson 
och Anders Hellqvist.

Fest i Heby-veckan kan ni läsa 
om på s 10. Hade vi inte haft vår 
personal, som är så duktig med att 
hitta på aktiviteter och att genom-
föra dem, hade det inte blivit nå-
gon medeltidsdag eller 50-talsaf-

ton. Mycket planering och många timmars ideellt 
arbete ligger bakom alla de evenemang som 
genomfördes vid Vittinge kyrka under Fest i 
Heby. Stort tack till alla frivilliga som ställde 
upp och hjälpte till med försäljning av olika slag, 
grädda våfflor, baka, brygga kaffe, städa, sköta 
parkeringen etc.

Ja, då är det bara för kyrkorådet att ta tag i ar-
betet inför hösten. Mycket ska ordnas under hös-
ten: budget, åtgärder på kyrka och kyrkogård som 
takvattenavrinning och tjärstrykning av klocksta-
peln. Följ kyrkorådets arbete genom att läsa pro-
tokollen på hemsidan eller inne på expeditionen.

Välkommen till Vittinge kyrka!
Gudrun Wängelin Lernskog,

ordförande i Vittinge församlings kyrkoråd

Hösten närmar sig. Kvällarna blir kortare och svalare och innan vi vet 
ordet av kommer vintern vara här. Vad har våra vaktmästare Kicki, Hen-
rik och Emelie att se fram emot på hösten? Förberedelser inför vintern 

"Mycket planering 
och [...] arbete ligger 
bakom de evenemang 

som genomfördes 
under Fest i Heby."
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Vittinge församling

Jag läste estetiska 
programmet med 
inriktning sång 
på Högbergssko-
lan i Tierp. Den 
utbildningen va-
rade i tre år. 

Under den pe- 
rioden började jag 
involvera mig allt 
mer i Svenska 
Kyrkans verksam-
het, i Östervåla, 
där jag bodde då. 

Dock har jag alltid haft kyrkan vid min sida, ända 
sedan jag var fyra år. Mina föräldrar är nämligen 
kyrkvärdar båda två, så det har alltid varit en 
självklarhet att följa med till kyrkan och lyssna på 
Guds ord och känna hans närvaro. 

Eftersom mina kristna upplevelser började så 
pass tidigt i mitt liv har jag aldrig känt mig helt en-
sam, vilket har varit otroligt underlättande under 
min uppväxt. Jag har haft skilda föräldrar sedan 
jag var 1,5 år. Den man jag kallar pappa i mitt 

Vi hoppas att alla har ett skönt sommarlov bakom sig när vi 
nu drar igång med alla höstens aktiviteter! Lagom till termins-
starten har vår nya barn- och ungdomsledare börjat. Hon 
heter Paula Lundberg och presenterar sig själv här nedanför. 

Föräldracafét kommer att hållas som vanligt på måndagar 
och onsdagar. Både nya och gamla mammor och pappor med 
barn är varmt välkomna för en stunds samvaro, lek och fika. 
Lilla barnkören för barn t o m sex år har bytt namn till Sång-
lek. Som namnet antyder kommer vi fortfarande att ägna oss 
en hel del åt sång, men på ett mer lekbetonat sätt än tidigare.

Vi kommer även att dra igång en ny ungdomsgrupp, som 
är tänkt från årskurs sex och uppåt. Vi bestämmer gemen-
samt vad vi ska göra. Det går jättebra att bara komma förbi 
och känna efter ifall det är något för dig.

Dagar och tider för alla grupper och aktiviteter finns på s 17.

vuxna liv, är inte min biologiska pappa. Men det 
spelar ingen roll, för enligt mig så är det inte alltid 
det blodsliga som betyder något, utan personen 
som alltid har varit där för en. Likadant är det 
med min kristna tro. Även fast Gud inte är någon-
ting biologiskt till mig, har han varit där för mig. 
Därför blir han en självklar del i mitt liv. 

Någonting jag tycker borde vara självklart för 
alla, precis som för mig, är att Gud alltid kommer 
att finnas nära. Även om han inte uppenbarar sig 
och talar till oss som vi andra på jorden gör, så 
finns han alltid till hands. Gud är alltid med alla 
oss på jorden. Han ser efter oss som ingen annan 
kan göra. Eftersom han visar sig i alla olika möjli-
ga former och skepnader, så kan han alltid få oss 
att må bra.

Så det är alltså jag som ska försöka vara ”Guds 
högra hand”  för barn och unga i den här försam-
lingen. Jag kommer att finnas med vid föräldraca-
fét, barnkören, sångleken samt ungdomsgruppen. 

Jag ser fram emot att få träffa er alla, även om 
just du inte kommer till någon av ovanstående ak-
tiviteter hoppas jag att vi kan få ses ändå!

Paula Lundberg, barn- och ungdomsledare

... börja som barn- och ungdomsledare i Vittinge församling. Jag ser verkli-
gen fram emot att få träffa er, alla församlingsbor. Att berätta om mig själv 
tycker jag är svårt, så här på ett papper. Men jag ska försöka, för er skull.

Hej! Jag har fått chansen att ...

Nytt inom barn & ungdom LÄKANDE TRÄD?
Så kallade dragträd, eller smöjträd, 
användes långt in på 1900-talet för 
att bota sjukdomar. Man trädde den 
sjuka, oftast ett barn, genom hålet 
i stammen. En asp intill kyrkans 
parkering har använts som dragträd. 
2015 befanns den vara i så dåligt 
skick att den måste tas ner. 

Vi har bevarat en bit av den tvåde-
lade stammen med draghålet. Den har 
fått skyddskåpor på snitt ytorna för att 
hålla längre. En skylt har satts upp 
med förklaring om hur trädet 
en gång har använts. Det hela 
har utformats och tillverkats av 
Stefan Orvendal.
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Jag lärde mig i kontakt med den ortodoxa kyrkan 
att man alltid när man ska ut och resa ska göra 
korstecken över sitt bröst med sin hand och be 
bönen "I Guds, Faderns och Sonens och den heli-
ga Andes namn". Då kunde man vara säker på att 
Gud beskyddade ens resa. 

Jag minns en resa jag gjorde en mörk 
kväll i snöstorm på en smal och slingrig 
väg. När jag satte mig bakom ratten gjor-
de jag korstecken och efter någon kilome-
ter sprang en stor älgtjur fram ur mörkret, 
så nära att vi likväl hade kunnat köra på 
honom och få in hans gigantiska horn i 
förarsätet. Jag tackade Gud för beskyddet 
jag upplevt och fick bekräftat att korsteck-
net är en bön om Guds beskydd och kär-
lek, vilket ibland påtagligt kan erfaras.

Korset man som präst ritar över den 
nydöptes panna, mun och hjärta är som 
att skriva tillhörigheten på den döpta: Du är nu 
Guds barn. Man gör det även för att beskydda 
alla tankar, allt som sägs och allt som känns hos 
den döpta.

I Kyrkan brukar prästen uttala välsignelsen 
över församlingen, den Aronitiska välsignelsen 
som Moses bror Aron fick i uppdrag att uttala 
över sitt folk. Han anses vara den första överste-

Mitt kors
När jag var 14 år fick jag ett guldkors med en speciell kedja av min far. 
Han hade fått korset av en kvinna han hade hjälpt med något och hon 
ville visa sin uppskattning. Det korset bar jag från den dagen och framåt. 
Sedan dess har jag alltid burit ett kors. För mig har det varit både som 
identitetskapare – "Jag är kristen" – men kanske än mer för beskydd.

Sent Afternoon Tea
I Västerlövsta församlingshem fredagen den 16 december kl 18
För 30 kr får du kvällsfika med underhållning och lotteri. Skänk 
gärna någon liten sak till lotteriet. Alla pengar går till Svenska 
kyrkans internationella arbete – julinsamlingen.

Kan du sjunga, läsa dikter, dansa, trolla, dra roliga historier 
eller något annat? Kom och framträd på evenemanget – visa dina 
dolda talanger! Vår musiker kan hjälpa till med ackompanjemang 
om det behövs. Den som vill uppträda ska anmäla sig till expedi-
tionen på 0224-341 90 senast torsdagen den 10 november.

Väkommen önskar Internationella gruppen i Västerlövsta

prästen och sedan dess har prästerna fortsatt att 
uttala den välsignelsen över människor.  I kyrkan 
brukar prästen höja sin hand och säga "Herren 
välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansik-
te lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände 

sitt ansikte till dig och give dig frid" (sam-
ma ord som Aron). Som församlingsbo 
kan man räcka fram sina händer som för 
att ta emot välsignelsens gåva från Gud, 
om det känns rätt för en. Välsignelsen av-
slutas med "I Guds, Faderns och Sonens 
och den Heliga Andes namn". Då gör 
prästen korstecken med sin hand och vill 
man kan man själv göra det över sitt bröst 
också. 

Varför är detta viktigt? Vi är älskade av 
Gud, oavsett vilka vi är, varifrån vi kom-
mer, hur vi ser ut. Gud bär en längtan efter 
en relation med alla. Gud tränger sig ald-

rig på en människa, men försöker väcka en läng-
tan i våra bröst efter en relation med Gud. Därför 
ger Gud oss välsignelsens löfte om att vara med 
oss, beskydda oss, ge oss frid inombords.

Korsets tecken kan på så sätt vara vår bön om 
att Gud ska komma nära, riktigt nära och visa oss 
sin omsorg genom livet. Vilken gåva!

                                           Ulrika Lindholm
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Födelsedagsfest! 

Torsdagen den 24 november 
kl 12 bjuder Västerlövsta försam-
ling på fest för att fira församling-
ens äldre jubilarer – för dig som 
fyllt/fyller 80, 85 samt 90 år eller 
mer under juni-dec 2016.

Alla som vill vara med och fira 
jubilarerna är välkomna! Ta gärna 
med dig någon/några släktingar 
eller bekanta. Underhållning, 
smörgåstårta, kaffe och tårta.

Anmälan till församlingsexpe-
ditionen, 0224-341 90, senast 
måndag den 14 november. 

Välkomna!

SKAPELSEN av Joseph Haydn
Västerlövsta kyrka lördag den 17 september kl 16

Med Stockholms Kammarkör.

Solister: Hillevi Martinpelto, sopran och hovsångerska, Mats 
Carlsson, tenor, och Eric Ander, bas Dirigent: Florian Benfer
Oratoriet Skapelsen anses av många vara Joseph Haydns stora 
mästerverk. Snart kan vi höra det i Västerlövsta kyrka med en 
av Sveriges bästa körer, Stockholms Kammarkör, och framstående 
solister under ledning av Florian Benfer. Biljettpris: 180:-

KYRKVAKTARE
En vovve har flyttat in på 
Västerlövsta kyrkogård. 
Sonja Pettersson har skänkt 
en hundskulptur till kyrko-
gården som nu möter oss 
under lyktstolpen vid södra 
ingången.

Vid invigningen av väg-
kyrkan avtäcktes hunden. 
Vi är väldigt tacksamma 
och glada över den fina 
gåvan.

SAMTALSSTÖD
När livet krisar kan den vara skönt att prata med någon som 
står utanför. Våra präster och vår diakon finns för sådana 
samtal och vi har tystnadsplikt.

Kontakta församlingsexpeditionen:

Vittinge 0224-620 37

Västerlövsta 0224-341 90

Tacksägelse-
dagen  

Söndagen den 9 oktober
11.00 Skördegudstjänst i Väs-
terlövsta kyrka. Kyrkokören 
medverkar. Centerkvinnorna 
säljer skördealster.

11.00 Skördegudstjänst med 
de äldres dag i Huddunge 
kyrka. Huddunge kyrkokör 
medverkar. Centerkvinnorna 
bjuder på soppa.

16.00 Skördegudstjänst med 
de äldres dag i Enåkers kyrka, 
förtäring. Centerkvinnorna 
ordnar auktion på skör-
dealster. Enåkers spelmän 
medverkar.
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DET SOCIALA ARBETET
Genom kyrkans diakonala arbete hjälper vi flyk-
tingar och stöttar människor i kris. Vi vägleder 
och upprättar unga; vi besöker äldreboenden, dri-
ver sorgegrupper och stödjer Stadsmissionen. Här 
finns plats för alla, oavsett bekännelse, ursprung, 
hudfärg, sexuell läggning eller social förmåga.

Kyrkan bjuder in till gemensamma aktiviteter 
och ger behövande ekonomisk hjälp. Här erbjuds 
även enskilda samtal och familjesamtal. Det är 
gratis och prästerna har total tystnadsplikt. Kyr-
kan finns med när livet går i bitar, både för den en-
skilde och vid större katastrofer och arbetar även 
aktivt mot diskriminering.

Det märker vi när vi ser de viktiga spår som kyrkan lämnar i vårt sam-
hälle och i människors liv. Vi vet också att Svenska kyrkan behöver dig 
som medlem. Under drygt 1 000 år har kyrkan varit en del av Sverige, 
till och med innan det fanns ett land som hette så. Att du och andra är 
med i kyrkan är en förutsättning för att den ska fortsätta att finnas, 
både i dag och in i framtiden.

INTERNATIONELLT ARBETE
Svenska kyrkan stöder aktivt svenska FN-vetera-
ner och soldater som skyddat civilbefolkningen i 
utsatta länder. Vi samlar in stora belopp för inter-
nationell hjälpverksamhet. Vi ber varje vecka för 
människor som drabbas av terror. Genom Svens-
ka kyrkans internationella arbete är du med och 
stöttar fredsprocesser i världen, uppbyggnad av 
utvecklingsländer och krishjälp av olika slag. 

KYRKORUMMEN
Kyrkorna har rum för Gudsmöten, tystnad, lugn 
och eftertanke, i motsats till många andra platser 
i vårt samhälle. Människor kan sitta ner en stund, 

Visst behövs 
Svenska kyrkan!
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tända ett ljus och fundera kring tillvaron. Kyrko-
rummet fylls även av vacker körsång, konserter 
och musik i alla möjliga andra former. Kyrkan ger 
möjlighet till gemenskap, meditation och guds-
tjänst. Våra kyrkor är även en viktig del av det 
svenska kulturarvet. Detta är du som medlem med 
och bevarar till kommande generationer. I Väs-
terlövsta pastorat finns Västerlövsta, Huddunge 
och Enåkers kyrkor. Västerlövsta kyrka i Heby är 
öppen dagligen mellan klockan 9.00–16.00. I Vit-
tinge församling finns Vittinge kyrka.

LIVETS STÖRSTA TILLFÄLLEN
Svenska kyrkan finns med i livets avgörande ske-
den. Här erbjuds dop, konfirmation, vigsel och 
begravning. Kyrkans tradition och erfarenhet har 
lärt oss vad som kan bära livet i både glädje och 
sorg.

SAMTALSPARTNER
Kyrkan stimulerar även till samtal om etik och 
livsfrågor. Samtal kring tro och hopp ger en käns-
la av livsmening i möte med människor. Det sker i 
egen regi, såväl som i samarbete med andra krist-
na samfund, skolor, föreningar och företag, lokalt 
och nationellt. Vi tror att kyrkans röst är viktig i 
dagens samhälle. Som medlem hjälper du den att 
fortsätta höras.

VÄXTPLATSERNA
Kyrkan erbjuder barn och ungdomar samman-
hang där de får växa i trygghet, tro och självkäns-
la. Kyrkan försöker skapa en meningsfull fritid 
där unga människors tankar får komma till tals 
och möta en lyssnande och reflekterande vuxen. 
Här får alla komma som de är och växa i sin tro 
på livet och Gud mitt i det. Som medlem hjälper 
du kyrkan att fortsätta ge Jesus Kristus ett ansikte 
i barn och ungas liv.

DU HAR SÄRSKILDA RÄTTIGHETER
Till skillnad från ickemedlemmar har medlemmar 
rätt att:
• vigas i kyrkan om minst en är med i Svenska 
kyrkan.
• begravas i kyrkan. Vid både vigsel och begrav-
ning ingår förstås kyrka, präst, musiker och vakt-
mästare.
• rösta i kyrkovalet om du har fyllt 16 år samt att 
bli förtroendevald om du har fyllt 18 år.

DU BIDRAR EKONOMISKT
På varje intjänad hundralapp betalar du Västerlöv-
sta pastorat 1,14 kr i medlemsavgift och i Vittinge 

församling 1,20 kr. De 32 öre som kallas begrav-
ningsavgift betalas av alla som bor i Sverige, oav-
sett om de är med i Svenska kyrkan eller inte. De 
pengarna används bland annat till skötsel av be-
gravningsplatser och lokaler för kistor. 

DU BIDRAR MED DITT ENGAGEMANG. 
Genom att vara med och fira gudstjänst, sjunga i 
någon av kyrkans körer, vara med i olika grupper, 
kanske vara kyrkvärd, ideell ledare eller förtroen-
devald i någon av kyrkans styrelser, bidrar du till 
att bygga församling i Västerlövsta och Vittinge 
pastorat. Det finns många sätt att engagera sig i 
församlingens verksamhet. Hör gärna av dig, så 
berättar vi mer!

Varmt tack för att du vill vara med och stötta 
Svenska kyrkans arbete och varmt välkommen till 
gudstjänst, samtal och gemenskap. 

Om du har valt att gå ur Svenska kyrkan tackar vi 
dig för att du varit med. Du är alltid välkommen 
tillbaka!

Vill du ha kontakt med din församling eller gå 
med i Svenska kyrkan, ring våra expeditioner.

Vittinge församling
0224-62037

Västerlövsta pastorat
0224-34190
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En del av våra Fest i Heby-evenemang har med 
åren blivit obligatoriska inslag under veckan, 
däribland friluftsgudstjänsten vid Tenabadet, det 
dagliga våffelcafét, Inga-Britts guidningar i kyr-
kan och barndagen med trollerishow och andra 
aktiviteter för små och stora barn.

Vår 50-talsafton har har varit med i program-
met sedan 2013. Varje år kommer flera hundra 
besökare för att njuta av ett par timmars nos-
talgi. Och visst är det något alldeles särskilt när 
parkeringen fylls av glänsande amerikanare och 
välvårdade veteranbilar i alla färger och former, 
när färgglada rockabillyklänningar och stora tyg-
blommor lyser upp bland besökarna och 50-tals-
musiken – enastående framförd av Inge Rydstedt 
– pumpar ut ur högtalarna.

Med hotande regn inleddes lördagen och tredje 
upplagan av Medeltiden i Vittinge, veckans störs-
ta evenemang. Skulle det komma några besökare 
trots vädret? Jo då! Riktigt lika många som tidi-

Riddare, raggare och trollkarlar 
Rapport från sommarens Fest i Heby-evenemang i Vittinge
Kommunens årliga satsning Fest i Heby blir bara större och större. Vittinge 
församling har i flera år slagit på stort under festveckan. All den positiva 
respons vi fått av den stora mängd besökare som kommer till oss under 
Fest i Heby-veckan, gör det väl värt allt jobb som ligger bakom.

gare år blev det visserligen inte, men en hel del 
trotsade både störtskurar och åskmuller för att 
fynda på marknaden, lyssna på föredrag om med-
eltida showbiz, dubbas till riddare och uppleva 
det spännande riddarspelet med Arbogakuskarna.

Efter riddarspelet fylldes kyrkan av alla de som 
ville lyssna till familjen Hellgren, som gav konsert 
på över 40 olika instrument. De bjöd på alltifrån 
smäktande solosång till ett fartfyllt potpurri fram-
fört på bl a stol, krycka och duschslang.

Även söndagskvällen bjöd på en musikalisk 
upplevelse, den här gången med Daniel Beskow 
och Maria Åström, som framförde oemotståndlig 
musik på piano och flöjt.

Vi i personalen vill passa på att tacka alla fan-
tastiska människor som ställt upp med tid och 
engagemang och därmed gjort det möjligt att ge-
nomföra veckan! Vi vill även tacka alla er som tar 
er hit och är glada och positiva oavsett väder!

Linnea Dunér

Vittinge församling

den 1 juli 2017 kommer medeltiden än en gång tillbaka till vittinge. vi tar 
redan nu emot anmälningar från hugade marknadsknallar. håller du på med 
någon typ av hantverk som du vill sälja? hör av dig!
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Vittinge församling

fler bilder från evenemangen 
hittar du på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/vittinge
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Cafékväll
Församlingsrådet berättar och Stina Röjerås sjunger 
och spelar i Huddunge församlingshem tisdag den 
25 oktober kl 19. En kväll för att umgås, fika, 
lyssna till musik och få en uppdatering om vad som 
pågår. Diakonala gruppen har bjudit in försam-
lingsrådet för att vi ska få veta vad som hänt och 
händer i Huddunge församling just nu. 

Välkommen 
önskar Huddunges diakonala grupp

LUNCHMUSIK
7/9 i Västerlövsta kyrka kl 12. 
Urban Olsson och Margarita 
Långberg.

5/10 i Västerlövsta kyrka 
kl 12. Margarita Långberg.

2/11 i Västerlövsta kyrka kl 12. 
Ulrika Jonsson (sopran) och 
Margarita Långberg (piano).

7/12 i Västerlövsta kyrka kl 12. 
Margarita Långberg.

Kaffe och smörgås 20:-

Sångfåglarna, Vittinges barnkörer och Enköpings 
barnkör sjöng tillsammans sånger från Astrid 
Lindgrens sagovärld. Med inlevelse och gläd-
je sjöng barnen starkt och fint. De var dessutom 
utklädda till de olika sagokaraktärerna. I kören 
kunde man se både Pippi Långstrump, Ronja Rö-
vardotter och Karlsson på taket med flera.

Men det var inte bara barn som sjöng. Jan Ing-
marsson och Berndt Cederlöv gestaltade drängen 
Alfred från Emil i Lönneberga. De sjöng Fattig 
Bonddräng på ett utomordentligt sätt. Sjörövare 

Barnkörernas miniturné gjorde succé!
fanns också med i programmet där  de besökande 
fick lyssna till skönsång av Tord Dorsander, Len-
nart Elfving och Bertil Larsson. Musiker, präster 
och vaktmästare ställde också upp på ett för-
tjänstfullt sätt.

Musikalen framfördes under våren i Enåker, 
Västerlövsta, Morgongåva och Enköping. Efter 
varje föreställning fick alla medverkande rosor och 
applåder. Därefter blev det korv med bröd och fika.   

Har ni läsare riktig tur kanske körerna kan 
göra en repris på musikalen till hösten!

Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar
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DÖPTA
Kim Nilsson, Thyra Berglund
Amirali "Leo" Ghanavati Zadeh
Mehdi Ghanavati Zadeh
Niloofar Khashei, Emil Jalstrand
Ian Karman

DÖPTA
Västerlövsta Ilse Flink, Alve Nordqvist
Edla Ekbom, Saga Hebestreit
Enåker Gideon Jungehall Lind 
Emy-Lou Jungehall Lind

VIGDA
Västerlövsta 
Svante Jansson & Ulrika Gustafsson 
Nikolai Meurman & Sanne Flink 
Henrik Wikehult & Linnea Savelin

Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Vittinge församling

Helgon, häxor och höstens alla helger
Allhelgona, Alla helgons dag, Alla själars dag och Halloween ... Vad inne-
bär egentligen alla dessa olika högtidsdagar och vad är det man firar?
Allhelgonadagen har sedan 700-talet firats 1 november, för 
att uppmärksamma samtliga helgon. I evangelisk-luther-
ska kyrkor vördas inte helgon på samma sätt som i andra 
kristna traditioner, men de är förebilder som vi kan lära 
av i uppdraget att vara människa.

1772 försvann Allhelgonadagen som allmän helg-
dag i Sverige. När den skulle återinföras 1953 beslöts 
att den skulle firas den lördag som infaller mellan 31 
oktober och 6 november. Samtidigt fick den ett nytt 
namn, Alla helgons dag, medan den ursprungliga All-
helgonadagen ligger kvar 1 november.

Alla själars dag firas dagen efter Alla helgons dag. 
Traditionellt är det den dag man särskilt minns och 
hedrar sina döda närstående. Dagen handlar också om 
oss själva och vår egen död. Enligt kristen tro är döden 
inte slutet. Gud har lovat oss evigt liv.

Halloween kommer av engelskans all hallows eve, 
kvällen före Allhelgonadagen, d v s 31 oktober. Ur-
sprunget är en keltisk fest som markerade sommarens 
slut. Man tände eldar som hade det dubbla syftet att 
dels vägleda de döda och dels skrämma bort häxor. Via 
USA kom Halloween till Sverige först på 1990-talet.

VIGDA
Sanna Berggren & Andreas Bengtsberg
Hans Hellqvist & Carola Reinholdsson

AVLIDNA
Odd Skogmo, Göran Runerås, Rune Jansson, 
Dagny Sjöberg, Hanna Bengtsberg Berggren

Sebastian Andersson & Angelica Gustafsson
Krister Leffler & Ros-Mari Lindström
Erik Bengtsson & Louise Eriksson
Adam Norgren & Jasmina Johansson Lindqvist
Huddunge 
Anders Forsman & Anna-Lee Eriksson

AVLIDNA
Västerlövsta Bertil Fasth, Karin Lundgren
Marie Olsson, Olof Bäckström, Birgit Åstrand
Enåker Viola Olsson

kaffeservering fredag 4/11 
och lördag 5/11
Västerlövsta: fredag 12-17, lördag 10-16
Huddunge: lördag 11-16
Enåker: lördag 10-16
Vittinge: fredag 12-18, lördag 10-17.30

minnesgudstjänster lördag 5/11
Västerlövsta: 18.00. Requiem av Gabriel Fauré med 
Västerlövsta kyrkokör, Raissa Martin, Margarita 
Långberg och Göran Carenbäck.
Huddunge: 19.00. Huddunge kyrkokör medverkar.
Enåker: 16.00. Musik med Karin Burwick.
Vittinge: 18.00. Vittinge kyrkokör medverkar.
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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 akti-
viteterna 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.

Vem är Jesus?
Finns Gud?
Vem skrev Bibeln?

Vad är kärlek?
Går det att förlåta allt?
Vem är jag?

Vad styr mitt liv?
Finns det hopp?
Tänk om livet tar slut?

STORA FRÅGOR KRÄVER STORA SVAR. 
VILKA ÄR DINA? 
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 som-
marläger 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

INBJUDAN TILL 
KONFIRMATION
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Årets konfirmandläger genomförs i samarbete med krik (kristen 
idrottskontakt). Läs mer på www.krik.se

Hej!
Välkommen till ett spännande konfirmandår! Vi arbetar 

som konfirmandpräster i Västerlövsta pastorat! 
Det är oss du kontaktar om du har några frågor kring 

konfirmation. Hälsningar Anna-Katrin & Katarina!

Du når oss på
katarina.bjorklund@svenskakyrkan.se eller 0224-341 52

anna-katrin.sigfridson@svenskakyrkan.se eller 0224-341 74

Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Höstlunch...
...i Enåkers församlingshem onsdagen den 26 oktober kl 12.  

Vi äter, umgås och har trevligt. Bo Rönngren spelar och sjunger. Vi säljer åror. Obs! Skänk gärna en 
vinst till åromgången. Pengarna går till välgörande ändamål. Anmälan till församlingsexpeditionen 
0224-341 90 eller till Christina Teinler 0224-343 91 senast onsdagen den 19 oktober.

Välkommen önskar Enåkers diakonala grupp samt Matlaget

HÖSTENS SOPPLUNCHER
8 september
22 september
6 oktober
20 oktober

Soppa, smörgås, kaffe & kaka
12.00 i Västerlövsta församlingshem

30:-

Vill du konfirmera dig?

3 november
17 november
1 december 
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SÅNGLEK t o m 6 år NYHET!
Onsdagar 17.30-18.15 i Kyrkans allrum, Morgongåva. 
Ledare: Inga-Britt Thalin och Paula Lundberg.

BARNKÖREN fr o m 7 år
Onsdagar 18.30-19.15 i Kyrkans allrum, Morgongåva. 
Ledare: Inga-Britt Thalin och Paula Lundberg.

UNGDOMSGRUPP fr o m åk 6
Vi träffas, umgås & hittar på roliga saker. Tisdagar udda 
veckor 18.30-20.00 i Kyrkans allrum, Morgongåva. 
Ledare: Paula Lundberg.

SOPPLUNCH Alla åldrar
Andra tisdagen i månaden 12.00 i Vittinge försam-
lingshem. Soppa med smörgås, kaffe och kaka samt 
underhållning. Höstens datum: 13 september, 11 okto-
ber, 8 november, 13 december.

STICKCAFÉ
Ta med dig handarbete eller kom bara för att fika 
och umgås! Onsdagar jämna veckor 13.30 i Kyrkans 
allrum, Morgongåva. Terminsstart 21 september.

Verksamhetsgrupper hösten 2016

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. Datum för dessa 
meddelas längre fram. Kontakta oss vid frågor eller funderingar! Exp: 0224-620 37, präst: 
0224-620 25, ungdomsledare: 070-322 17 44, mail: vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se

Konfa är 
KUL!

ska du med?
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GUBBDAGIS
Fika, läs tidningen och umgås med andra ”gubbar”. 
Fredagar jämna veckor 10.00-12.00 i Vittinge försam-
lingshem. Terminsstart 23 september.

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 församlingshem-
met. Körledare: 
Inga-Britt Thalin.

Vittinge församling
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Kalender Vittinge
Tisdag 13 september
12.00 SOPPLUNCH Vittinge församlingshem. Kören 
Sångkraft underhåller med Sven-Ingvars-låtar m m.

Söndag 18 september 17:e sönd eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Onsdag 21 september
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.
13.30 STICKCAFÉ Kyrkans allrum.

Fredag 23 september
10.00-12.00 GUBBDAGIS Vittinge församlingshem.

Söndag 25 september 18:e sönd eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 2 oktober Den helige Mikaels dag
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Barnkören 
medverkar. Dopfest för de som döpts under året. Fika.

Onsdag 5 oktober
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.
13.30 STICKCAFÉ Kyrkans allrum.

Fredag 7 oktober
10.00-12.00 GUBBDAGIS Vittinge församlingshem.

Söndag 9 oktober Tacksägelsedagen
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Vittinge kyrko-
kör medverkar. Centerkvinnorna smyckar kyrkan och 
ordnar fika.

Tisdag 11 oktober
12.00 SOPPLUNCH Vittinge församlingshem.

Lördag 15 oktober
SAMMANLYST KONTRAKTSGUDSTJÄNST Hagby 
kyrka. Barnkörer från kontraktet medverkar.

Onsdag 19 oktober
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.
13.30 STICKCAFÉ Kyrkans allrum.

Fredag 21 oktober
10.00-12.00 GUBBDAGIS Vittinge församlingshem.

Söndag 23 oktober 22:a sönd eft trefaldighet
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Söndag 30 oktober 23:a sönd eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Onsdag 2 november
13.30 STICKCAFÉ Kyrkans allrum.
19.00 KYRKOFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER 
Vittinge församlingshem. Åhörare är välkomna.

Fredag 4 november
10.00-12.00 GUBBDAGIS Vittinge församlingshem.
12.00-18.00 ALLHELGONACAFÉ Vittinge försam-
lingshem.

Lördag 5 november Alla helgons dag
10.00-17.30 ALLHELGONACAFÉ Vittinge försam-
lingshem.
18.00 MINNESGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Vittinge 
kyrkokör medverkar.

Söndag 6 november Sönd e. alla helgons dag
13.00 GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING Rungården.

Tisdag 8 november
12.00 SOPPLUNCH Vittinge församlingshem.

Söndag 13 november Sönd f. domsöndagen
11.00 MÄSSA Kyrkans allrum.

Onsdag 16 november
10.00 GUDSTJÄNST Rungården.
13.30 STICKCAFÉ Kyrkans allrum.

Fredag 18 november
10.00-12.00 GUBBDAGIS Vittinge församlingshem.

Söndag 20 november Domsöndagen
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 27 november 1 i advent
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Vittinge kyrko-
kör medverkar. Lions Heby-Morgongåva ordnar fika.

Vittinge församling

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

Du är naturligtvis varmt välkommen även till din grannförsamlings gudstjänster och aktiviteter!
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Kalender Västerlövsta
Lördag 17 september
16.00 KONSERT Västerlövsta kyrka. Skapelsen av 
Joseph Haydn. Stockholms Kammarkör. Se s 9!

Söndag 18 september 17:e sönd eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD Västerlövsta 
kyrka.
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST Huddunge kyrka. Odd 
Maad, flöjt, och Margarita Långberg, piano.

Torsdag 22 september 
18.30 MÄSSA I RO OCH ENKELHET Huddunge 
församlingshem.

Söndag 25 september 18:e sönd eft trefaldighet
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka. 
"Lyssna i tro" med Helena Lundin. sång och flygel.
18.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD Enåkers kyrka.

Torsdag 29 september
18.30 MÄSSA I RO OCH ENKELHET Huddunge för-
samlingshem.

Söndag 2 oktober Den helige Mikaels dag
11.00 FAMILJEDAG OCH HIMLAKUL, GUDS-
TJÄNST MED NATTVARD FÖR SMÅ OCH STORA 
Västerlövsta kyrka. Sångfåglarna medverkar.
16.00 FAMILJEDAG OCH HIMLAKUL, GUDS-
TJÄNST MED NATTVARD FÖR SMÅ OCH STORA 
Huddunge församlingshem. Sångfåglarna medverkar.
16.00 FAMILJEGUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Enåkers kyrka. Kyrkans unga medverkar.

Onsdag 5 oktober 
12.00 LUNCHMUSIK Västerlövsta k:a. Margarita Långberg. 

Torsdag 6 oktober
09.30 NALLEGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.
15.00 NALLEGUDSTJÄNST Huddunge kyrka.
18.30 MÄSSA I RO OCH ENKELHET Västerlövsta kyrka.

Söndag 9 oktober Tacksägelsedagen
11.00 SKÖRDEGUDSTJÄNST Västerlövsta k:a. Väster-
lövsta kyrkokör medv. Centerkvinnorna säljer skördealster.
11.00 SKÖRDEGUDSTJÄNST MED DE ÄLDRES DAG 
Huddunge kyrka. Huddunge kyrkokör medverkar.
16.00 SKÖRDEGUDSTJÄNST MED DE ÄLDRES DAG 
Enåkers kyrka. Förtäring. Enåkers spelmän medverkar. 
Centerkvinnorna ordnar auktion på skördealster.

Tisdag 11 oktober
17.30 MÄSSA I RO OCH ENKELHET Enåkers sockenstuga. 

Söndag 16 oktober 21:a sönd eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD Västerlövsta 
kyrka. Dikter och musik med Ulrika Lindholm och 
Margarita Långberg.

Torsdag 20 oktober
18.30 MÄSSA I RO OCH ENKELHET Västerlövsta kyrka.

Söndag 23 oktober 22:a sönd eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.
18.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD Enåkers kyrka. 

Torsdag 27 oktober
 18.30 MÄSSA I RO OCH ENKELHET Huddunge 
församlingshem.

Söndag 30 oktober 23:a sönd eft trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD Västerlövsta kyrka.
18.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD Huddunge kyrka. 

Onsdag 2 november 
12.00 LUNCHMUSIK Västerlövsta kyrka. Ulrika Jons-
son, sopran och Margarita Långberg, piano.

Torsdag 3 november
18.30 MÄSSA I RO OCH ENKELHET Västerlövsta kyrka.

Lördag 5 november Alla helgons dag
16.00 MINNESGUDSTJÄNST Enåkers kyrka. Musik.
18.00 MINNESGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka. 
Requiem av Gabriel Fauré. Västerlövsta kyrkokör m fl 
medv. Se s 15!
18.00 MINNESGUDSTJÄNST Huddunge kyrka. Hud-
dunge kyrkokör medverkar.

Söndag 6 november Sönd e. alla helgons dag
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD Västerlövsta 
kyrka. Lunakören medverkar. 

Torsdag 10 november
17.30 MÄSSA I RO OCH ENKELHET Enåkers sockenstuga.
19.00 UNGDOMSMÄSSA Västerlövsta kyrka.

Söndag 13 november Sönd f. domsöndagen
11.00 FAMILJESÖNDAG MED HIMLAKUL. GUDS-
TJÄNST FÖR SMÅ & STORA Västerlövsta kyrka.
16.00 HIMLAKUL, GUDSTJÄNST FÖR SMÅ & STORA 
Huddunge kyrka, Sångfåglarna medverkar.
16.00 GUDSTJÄNST FÖR SMÅ & STORA Enåkers 
kyrka. Kyrkans unga medverkar.

Torsdag 24 november 
09.30 NALLEGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.
14.30 NALLEGUDSTJÄNST Huddunge kyrka.

Söndag 27 november 1 i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka. 
Västerlövsta kyrkokör medverkar.
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Huddunge kyrka.
Huddunge kyrkokör medverkar.
16.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Enåkers kyrka. Mu-
sik, kyrkkaffe.
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Korsord   
Skicka in din rätta lösning till någon av församlingarna se-
nast den 31/10 så lottar vi ut två presentkort hos Morgon-
gåva blommor! Grattis Barbro Lindh, Vittinge, & Gunhild 
Pettersson, Heby, som vann förra numrets korsordstävling.

NAMN: 

ADRESS:

POSTADRESS:  

Vinn blommor!


