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En perforerad gemenskap
Om att hålla ihop utan att sluta sig. Att med öppen blick 
ta intryck av och lära sig av varandra och av omvärlden.

Man behöver ett såll, när man lagar pas-
ta. En bunke med hål i. Den kan ha mju-
ka, runda former, där pastan hålls sam-
man, när den ska sköljas. Och genom att 
bunken är perforerad, så kan sköljvattnet 
rinna rakt igenom. Pastan hålls kvar och 
man behöver inte frukta att den ska rinna 
bort. Den ligger tryggt där den ska. Ge-
nom sållet hålls den fräsch och frisk.

Pasta-sållet kan vara en bild för den 
goda gemenskapen, den som är fast och 
trygg men perforerad, så att den inte slu-
ter sig inom sig själv och kvävs. Den be-
höver kontakt med omvärlden, få in lite 
frisk luft och rensa gammalt skräp.

I kyrkan har det alltid varit tydligt, att 
vi behöver intryck utifrån. Annars blir 
församlingen och den kristna gruppen 
en sekt, för en sekt kännetecknas av att 
den vill leva för sig själv utan kontakt 
med andra. Det blir en återvändsgränd 
där man blir inkrökt i sig själv. Det gäller 
även den överdrivna nationalismen, som 
inte kan se något gott i världen utanför 
det egna landet. Vad en sådan isolering 
kan leda till har vi sett många exempel på 
i det förra århundradet. Vi behöver hela 
tiden lära oss av varandra i ett friskt ut-
byte av kontakter och idéer. Inte okritiskt 
förstås, men aktivt.

”Vi måste tänka på dem som är när-
mast”, finns det alltid de som säger när 
det blir fråga om att ge till människor 
långt borta. Frågan gäller förstås inte 
”antingen eller” utan ”både och”. Ge-

nom Svenska kyrkans internationella ar-
bete är Svenska kyrkan engagerad i andra 
människors villkor ute i världen, långt 
hemifrån. Det ger bra kunskap om hur 
människor i andra länder har det, för till 
insamlingarna fogas viktig information; 
i Västerlövsta t.ex. om skolan i Ibanda 
som syföreningen stöder varje år.

I gudstjänsterna finns ett ständigt ut-
byte av idéer och tankar från andra håll, 
sånger och musik från andra samfund ut-
omlands och i vårt eget land. Hur vi firar 
gudstjänst och talar om livet påverkas av 
dem som vi har kontakt med. Mer och 
mer märker vi att det behövs även lokalt 
mellan församlingarna här i Heby. Sorge-
grupp i kommunen och Kyrkhälsning/
Kyrkbacken är aktuella exempel. Det ge-
mensamma ansvaret för Hela människan 
ett annat, liksom konfirmander och barn-
grupper som får deltagare över gamla 
gränser.

Vi behöver hålla ihop, men inte i en 
kyrka eller nation som sluter sig inom sig 
själv utan som är öppen utåt, vill engage-
ra sig både nära och långt borta, för att 
ge och ta emot. Det är en förmån att vara 
en del av en kyrka med öppen blick för 
hur det är i världen med många kontak-
ter utanför sin egen lilla grupp. I en ge-
menskap som är perforerad av kontakter 
med världen runt omkring, som ett såll. 
Friskt och fräscht.

Tomas Anderman,
vik. kyrkoherde i Västerlövsta pastorat
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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

vik. kyrkoherde: Maggi Hemström 0224-620 25
musiker: Inga-Britt Thalin 070-239 66 00
barn- och ungdom: 070-322 17 44
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

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

vik. kyrkoherde: Tomas Anderman 
tomas.anderman@svenskakyrkan.se
kyrkoherde Ulrika Lindholm (tjänstledig)
diakon: Christina Teinler 0224-343 91
musiker: Margarita Långberg 0224-341 43
barn/ungdom: A-K Olovsson 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!
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

En gammal kyrka under Enåkers kyrka

Under kyrkans bänkrader hittades som alltid vid 
kyrkoundersökningar mycket mynt. Mynten kan 
ha hamnat under kyrkgolvet när de tappats bort, 
placerats i äldre gravar eller offrats i kyrkan. De 
flesta mynt är från tiden kring år 1720, men även 
medeltida mynt från 1300-1400-talen hittades i 
kyrkan. Bland fynden finns också små personliga 
föremål som knappar, hängen, knivar, psalmböck-
er och bokbeslag. Någon församlingsmedlem har 
också tappat ett par dyrbara glasögon tillverkade 
i Tyskland, någon gång i slutet av 1600-talet som 
nu alltså grävts fram.

Det mest spännande fyndet är dock upptäckten 
av grundstenarna till en äldre kyrkobyggnad under 
den norra bänkraden. Grundmuren har varit ca 
1,5-2 m bred och på den har en ca 1 m bred mur 
stått som utgjort den norra långhusväggen. Även en 
del av den äldre kyrkans korparti har undersökts. 
Det hela visar att det på platsen legat en romansk 
kyrka med smalare kor. Kolprover tagna mellan 
grundstenarna pekar mot att kyrkan är av hög ål-
der, möjligen byggd under mitten av 1100-talet. 

Utanför den äldre kyrkan daterades en markyta 
till 900-talets senare del vilket visar att platsen har 
varit använd även under vikingatid. Resultaten är 
spännande och gör att kunskapsläget kring områ-
dets medeltida historia delvis förändras.

Att komma som nyanländ till Heby
Välkommen till en gudstjänst där Ulrika Dackland (jobbar som sam-
ordnare för språkintroduktionen i Heby kommun) är inbjuden som 
gäst. Hon kommer att berätta om hur det kan vara att komma som 
nyanländ till Heby. Diakonala gruppen och ”Gitarrkursen” (Achim 
Grelle, Christina Teinler & Janne Olsson) medverkar. Välkomna till 
Västerlövsta kyrka den 17/4 klockan 11.00!

Soppluncher
Soppa, smörgås, kaffe & 
kaka, 30 kr. Skjuts kan 

ordnas! Underhållning och 
trevlig gemenskap! Västerlövsta 
församlingshem 12.00. Datum: 
24/3, 7/4, 21/4, 12/5

Arkeolog Anna Ölund från Upplandsmuseet berättade vid en välbesökt cafékväll i slutet av febru-
ari om vad som framkommit i kyrkan i samband med de arkeologiska undersökningarna 2013/2014.

Lunchmusik
Kom och njut av härlig 
kyrkomusik. Lunchsmör-
gås 20 kr.  Spelningen på-
går ca 30 min. I Västerlövsta 
kyrka 12.00. Datum: 6 april 
och 4 maj.

Grundmuren efter en äldre kyrka, under golvet i Enå-
kers kyrka. Foto mot koret av Anna Ölund.
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Katarina församling 
inspirerar!
En söndag i februari begav sig en liten delegation, 
från alla våra tre församlingar (Huddunge, Enåker 
& Västerlövsta), till Stockholm. Målet för resan 
var Katarina församling. Efter förmiddagskaffet 
följde en heldag med mässa i Katarina kyrka, ledd 
av kyrkoherde Olle Carlsson, pilgrimsvandring på 
Söder till Allhelgona kyrkan med författaren Olle 
Sahlström samt en hel eftermiddag med olika ak-
tiviteter (föredrag med kyrkoherden, workshops 
om bl a gudstjänstförnyelse).

Vi som var med på resan kände oss mycket upp-
fyllda av det vi varit med om! Att fira mässa i en 
kyrka som är fylld till bredden, faktiskt över 400 
personer, är något mycket speciellt. Vi kände oss 
mycket inspirerade och hoppas att vi ska få använd-
ning av dessa erfarenheter i våra sammanhang.

Christina Teinler, diakon

JUBILARFEST!
Torsdagen den 26 maj 12.00
Västerlövsta församling bju-
der på fest för att fira försam-
lingens äldre jubilarer!

Du som fyllt/fyller 80, 85 
samt 90 år eller mer under 
jan-maj 2016 kommer att få 
en inbjudan hemskickad.  
Det blir underhållning, smör-
gåstårta, kaffe och tårta. Alla 
som vill vara med och fira 
jubilarerna är välkomna! Ta 
gärna med dig någon/några 
släkt eller bekanta. Skjuts 
kan ordnas. Anmälan till 
expeditionen senast 16/5 på 
0224-341 90.

Samma program som han 
ska framföra under den 
internationella musik-
festivalen i schweiziska 
Verbier i sommar. Pönti-
nen är en av våra främsta 
svenska pianister och att 
höra honom briljera på 
Västerlövsta kyrkas fina 
Steinway-flygel är en upp-
levelse utöver det vanliga. 
Biljetter (150 kr) förbokas 
via www.vasterlofsta.se

LÖR 28/5 
16.00

Roland Pöntinen spelar 
Chopin, Liszt & Debussy

"Guds andedräkt" 
Välkommen på en mässa i irländsk folk-
ton av Liam Lawton! Pastoratets alla 
körer och instrumentalister medverkar.
Söndag 15 maj 11.00 i Huddunge kyrka
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Vittinge församling

Musikhändelser att längta efter

Musik i sommarkväll är ett nytt begrepp inom 
församlingen, som innebär att vi byter ut musik 
vid helgsmål (lördagar) till musik i sommarkväll 
(söndagar). Kanske har fler möj-
lighet att komma och lyssna en 
söndagskväll. Bland annat kom-
mer pianisten Daniel Beskow och 
violinisten Gregory Maytan, två 
musiker på internationell nivå. 

Sångkraft sjunger på palmsön-
dagen den 20 mars tillsammans med barnkörerna.

Sångkraft förbereder också en Feel good-afton 
med allsång där alla kan vara med och sjunga! 
Den äger rum söndagen den 22 maj. 

Enligt tradition sjunger Kyrkokören på påsk-
dagen i kyrkan.  Den 5 juni bjuder de in till ett 
musikcafé med inriktning på kärlek. Både kör-

musik och solist insatser med mycket värme och 
humor utlovas.

I april drar barnkörerna ut på turné ihop med 
barn från både Enköping och Heby. 
Sammanlagt fyra konserter med 
Astrid Lindgrens underbara sånger.

Den 8 maj framför Stora barn-
kören musikalen "Vägen hem" i 
kyrkan. Ta med er hela familjen och 
slut upp kring barnen som sjunger! 

De gör det riktigt bra.
Mycket idogt arbete pågår bland församlingens 

körsångare och vi hoppas förstås på stor uppslut-
ning kring alla dessa evenemang.

 Så varmt välkomna hit! Se sista uppslaget i tid-
ningen för tid och plats för evenemangen!

Inga-Britt Thalin, kyrkomusiker

Fest i Heby  25 juni - 3 juli

Som vanligt kommer vi att ha fullt av aktiviteter under 
Fest i Heby-veckan (veckan efter midsommar). Boka re-
dan nu in 28 juni: barndag och djurgudstjänst; 30 juni: 
50-talsafton; 2 juli: medeltidsdag med riddarspel; 3 juli: 
Kyrkloppet och konsert. Dessutom blir det våffelcafé, 
lunchandakter, friluftsgudstjänst och guidningar i kyr-
kan. Biljetter till riddarspelet kan du förboka redan nu 
för lägre pris!

Är du intresserad av att sälja på marknaden i samband med 
medeltidsdagen? Vi har inga krav på medeltidsanknytning, 
utan vill uppmuntra alla lokala hantverkare att vara med. 
Det är gratis, så länge du har eget bord. Hör av dig!

För mer information, se församlingens hemsida, medel-
tidsdagens egen hemsida www.medeltiden-i-vittinge.se 
samt www.heby.se/festiheby

Hello musiclovers! I Vittinge församling har vi nu mycket att se fram 
emot under våren och sommaren. Körerna övar för fullt inför både 
gudstjänster och olika musikaliska evenemang. Bokningar inför som-
marens Musik i sommarkväll är i full gång. 

"Musik i 
sommarkväll är ett 
nytt begrepp inom 

församlingen."
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Vittinge församling

TA BORT ERA GRAV-
LYKTOR, TACK!
Nu när solen återvänt och 

snön smält, är det 
bra om ni tar bort 
era lyktor från 
gravarna, för att 
underlätta arbe-
tet på kyrkogår-
den och minska 

skaderisken.

NYA NATTVARDSKÄRL
Under vinterhalvåret firar vi ofta gudstjänst i församlingshem-
met. Nu har vi investerat dels i ett altarbord, och dels i nya natt-
vardskärl: en kalk och en patén. Kärlen är i keramik och tillver-
kade av tidigare församlingsbon Maggie Fredriksson, som även 
gjort nattvardskärlen i Kyrkans allrum.

– Jättekul att höra från sin fädernesförsamling, tyckte Maggie, 
som har arbetat profesionellt med keramik i över 15 år, och som 
på 70-talet var medlem i Vittinge kyrkokör.

SOPPLUNCHER
Två soppluncher återstår i 
Vittinge församlingshem innan 
sommaruppehållet. 

Den 12/4 kommer cittra-
gruppen Runsträngarna och 
spelar för oss. Den 10/5 får vi 
besök av Gertrud Rönngren 
och Bengt "Dragspelarn" Jans-
son, som bjuder på under-
hållning i form av musik och 
diktläsning.

Kärleksfull körkonsert med stjärnglans
"Kom du ljuva hjärtevän! Skall jag vänta länge än?" löd en rad i en 
av de kärlekssånger som framfördes under Körfrossan i Vittinge kyr-
ka på Alla hjärtans dag. Lika ivrigt hade vi nära 50 sångare sett fram 
emot dagen, som arrangerades för andra gången av Vittinge-Mor-
gongåva kulturakademi i samarbete med Vittinge församling.

Efter en heldag med massor av sång drog det ihop sig till kon-
sert. Till vår glädje såg vi bänk efter bänk fyllas, tills kyrkan var 
näst intill fullsatt. Det är extra roligt att sjunga inför en stor publik, 
så vi gav vårt yttersta när Cari Hildebrand och Erik Hellerstedt 
dirigerade oss igenom sånger om såväl lycklig som olycklig kärlek.

Mitt i konserten fick vi pusta ut en stund, när 
den inbjudna solisten, välrenommerade sopranen 
Maria Matyazova Milder sjöng operastycket  

O Mio Babbino Caro. Kärleksfull var kvällen även på så sätt att vi samla-
de in pengar till bättre behövande.

Nöjd Körfrossedeltagare

Maria Matyazova Milder 
och Erik Hellerstedt
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Vad händer i våra församlingar under påsktiden?
Påsken är en glädjens högtid, detta trots att historien bakom den kristna 
påsken är både våldsam och dramatisk: skärtorsdagens förrädelse och 
svek, långfredagens tortyr och avrättning, Marias och lärjungarnas sorg 
efter att Jesus dött på korset ... Men historien slutar lyckligt. För Gud är 

Påskberättelsen är full av dramatik.

PALMSÖNDAGEN
"Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på 
vägen, andra skar kvistar från träden och strödde 
dem på vägen. Och folket, både de som gick före 
och de som följde efter, ropade: 'Hosianna Da-
vids son! Välsignad är han som kommer i Herrens 
namn. Hosianna i höjden!'”
(Matt 21:8-9)

11.00 VÄSTERLÖVSTA KYRKA
Gudstjänst för stora & små med barnkören Sång-
fåglarna. Äggletning.

11.00 VITTINGE KYRKA
Familjegudstjänst. Barnkörerna och Sångkraft medver-
kar. Kyrkkaffe och dessutom äggletning för alla barn.

14.00 HUDDUNGE KYRKA
Gudstjänst för stora & små med ”Himlakul”. Präs-
ten Katarina Björklund och hennes lilla följeslagare 
August hittar på skoj och bus för de mindre barnen. 
Äggletning och altarpicknick.

16.00 ENÅKERS KYRKA 
Gudstjänst. Församlingsrådets herrar bjuder på fika i 
församlinghemmet.

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

15.00 RUNGÅRDEN
Mässa med tårta.

18.00 VÄSTERLÖVSTA KYRKA 
Skärtorsdagsmässa, ungdomar & 
konfirmander medverkar.

18.00 ENÅKERS KYRKA
Skärtorsdagsmässa.

19.00 VITTINGE KYRKA
Skärtorsdagsmässa.

20.00 HUDDUNGE KYRKA 
Skärtorsdagsmässa.

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

11.00 VÄSTERLÖVSTA KYRKA 
Långfredagsgudstjänst.

15.00 VITTINGE KYRKA
Korsgudstjänst.

Leta ägg vid kyrkan!
Fågel, fisk eller mittemellan? Påskha-
ren kan inte vänta till påsk-
afton. Redan på palmsön-
dagen lägger han påskägg 
i både Vittinge, Västerlöv-
sta och Huddunge. Kan 
du hitta dem?



9Kyrkhälsning/Kyrkbacken  #1  2016

Vad händer i våra församlingar under påsktiden?
ingenting omöjligt. Jesus återuppstår på påskdagens morgon och han lo-
var att vara med oss till tidens ände. I gudstjänsterna i våra kyrkor kan du 
följa hela dramat från dag till dag, från djupaste smärta till jublande glädje.  
Det finns också tid för lek, sång och varm gemenskap.

Påskberättelsen är full av dramatik.

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

08.00 ENÅKERS KYRKA
Påskotta med påskfrukost. Enåkers-
sångarna medverkar.

11.00 VÄSTERLÖVSTA KYRKA 
Påskdagsmässa. Västerlövsta kyrkokör 
medverkar.

11.00 VITTINGE KYRKA
Påskgudstjänst. Vittinge kyrkokör 
medverkar.

14.00 HUDDUNGE KYRKA 
Påskdagsgudstjänst med påskspel, 
Huddunge kyrkokör medverkar.

Mässa med ärkebiskopen
Gemensam högmässa för 
Uppsala stift i Uppsala 
domkyrka på påskdagen. 
Ärkebiskop Antje Jack-
elén medverkar. Ulrika 
Eleonora-kören från Söderhamn 
sjunger. Kyrkkaffe med smörgås 
och samtal med ärkebiskopen: 
Allt mellan himmel och jord.

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

11.00 UPPSALA DOMKYRKA
Stiftshögmässa. Ärkebiskop Antje Jackelén och Ulrika 
Eleonora-kören medverkar. Kyrkkaffe och samtal.
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PÅSKLUNCH I HUDDUNGE & ENÅKER
Matlaget och diakonala gruppen i respektive församling bjuder 
in till påsklunch! Vi äter påskmat, umgås och har trevligt. Åror 
och underhållning av Karin Burwick & Christina Teinler. Har 
du en vinst att skänka till årorna tar vi tacksamt emot den.

Enåkers församlingshem onsdag 23 mars 12.00 Anmäl dig till expedi-
tionen 0224-341 90 eller Christina Teinler 0224-343 91 senast 16/3.

Huddunge församlingshem onsdag 6 april 12.00 Anmäl dig till ICA 
Lunda 0224-960 01 eller Gunnel Ågren 0224-962 11 senast 30/3.
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DÖPTA
Gideon Erik Andersson
Ellen Ingrid Olivia Brundin
Celine Vanessa Caroline Glender

VIGDA
Irene Wegar och Mats Dahlin 

AVLIDNA
Majbritt Nilsson
Gösta Larsson
Gulli Eriksmark
Ragnhild Jörgensen
Lilian Jakobsson
Sigrid Sundström
Nils Vesterlund

DÖPTA
Västerlövsta Alfred Svärd, Emma 
Söder Lauge, Rasmus Söder, 
Wilhelm Parviainen, Kiara Lans, 
Ellen Hellman, Villeman Trygg
Enåker Ella Karlström

VIGDA 
Västerlövsta Martin Claesson och 
Madelene Lindblå

AVLIDNA
Västerlövsta Gunvor Grundkvist,  
Vivi-Anne Jonsson, Linnea 
Berglund, Louise Palmstierna
Enåker Bertil Pettersson
Huddunge Maj Fasth, Roland Olsson

Västerlövsta, Huddunge 
& Enåkers församlingar

Församlingsmedlemmar döpta, vigda, avlidna

Vittinge församling

Vad ska tidningen heta?
Hjälp oss namnge den nya gemensamma församlingstidningen!
Vi fortsätter arbetet med gemensam tidning, så nu 
behöver tidningen ett nytt namn! Skicka in ett el-
ler flera förslag till vittinge.pastorat@svenskakyr-
kan.se eller lämna det till din församlingsexpedi-

Barnkörer turnerar med Astrid Lindgren-musikal
Västerlövstas barnkör Sångfåglarna och Vittinges båda barnkörer kommer tillsammans med barnkören 
från Enköpings församling att bjuda på en härlig musikal med sånger från Astrid Lindgrens sagovärld.

lör 9/4 16.00 i Enåkers kyrka
ons 13/4 18.00 i Västerlövsta kyrka
ons 20/4 18.00 i Kyrkans allrum, Morgongåva
sön 24/4 14.00 i Enköping

Musikaldatum

tion. Du som inkommer med det 
vinnande bidraget får ett 
presentkort på Karlsson 
varuhus.
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Vittinge församlingVästerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

BIBELSTUDIEGRUPP 
MED ANDERMAN & 
TOFTERS!
Tre gånger i vår ordnas eku-
meniska bibelsamtal i Väster-
lövsta församlingshem.
 Vi samtalar om glädje och 
utmaningar i Bibeln och om 
sådant som är svårt att förstå 
och acceptera. Hur kan gam-
la texter vara så inspirerande 
för människor i dag?

Samtalen är ekumeniska 
och med det menas att del-
tagarna kommer från olika 
samfund. Ledare har varit To-
mas Anderman och Kiell Tof-
ters. Nästa samtal är söndag 
3 april 18.00.

INSPIRATIONSKONSERT MED VÄRLDS-
PIANISTEN DUK-KYUNG CHANG & UNGA 
TALANGER FRÅN MUSIKSKOLAN I HEBY
Ett samarbetsprojekt med Heby kommun och Västerlöfsta kyrkas 
musikstiftelse. Lördag 16 april 16.00 i Västerlövsta kyrka. Välkomna!

FASTIGHETSKOLLEN
En liten uppdatering om vad 
som hänt på sistone och vad 
som är på gång med fastigheter 
i Västerlövsta pastorat. 

Huddunge kyrka har i vinter 
fått nya takspån på det norra 
takfallet och sakristian. Snöras-
skydd har monterats på tornta-
ket över kyrkans huvudingång.

Den gamla orgeln, byggd 
av Pehr Gullbergson år 1839, 
kommer under året att restau-
reras och åter bli spelbar.

Huddunge församlingshem kommer att få nytt ventilationssys-
tem under året och taket kommer att läggas om. Golvet i köket 
har delvis renoverats på grund av en vattenskada.

Enåkers församlingshem ska få bättre tillgänglighet. Toaletten 
ska göras större och bli tillgänglig för rullstolsburna. Köket blir 
då något mindre, men utrymmet kommer att omdisponeras och 
utnyttjas bättre. Nya avloppsledningar ska dras eftersom de gam-
la tjänat ut och detsamma gäller alla elledningar.

Gösta Persson, Västerlövsta pastorat

Gravsättning i minneslund
Frågan om gravsättning i minneslund har varit aktuell i en 
del tidningar. När någon ska gravsättas i minneslund är re-
geln att askan efter den avlidne först förvaras på krematoriet. 
Därifrån hämtas den till kyrkogårdsförvaltningen. Gravsätt-
ning sker inte vintertid utan först i april, maj när tjälen gått 
ur jorden. Det ska inte synas exakt var askan har grävts ner.

Tomas Anderman



12 Kyrkhälsning/Kyrkbacken  #1  2016

VÄSTERLÖVSTA, HUDDUNGE & ENÅKER
”Maträtten” – d.v.s. rätten till mat – har fått bli 
rubriken för årets fasteinsamling. Ärkebiskop 
Antje Jackelén skriver bl.a. i en artikel att det hör 
till mänsklig värdighet att ha kontroll över sin 
egen tillgång till livsmedel. Hon påpekar också att 
det finns tillräckligt med mat för att mätta alla. 
Men, ändå är vart fjärde barn kroniskt undernärt.

Här i Västerlövsta pastorat kan vi på olika sätt 
under fastetiden fram till Palmsöndagen bidraga 
till att lindra hungern ute i världen. Bl.a. kommer 
brödförsäljning att äga rum på Midfastosöndag-
en i  Västerlövsta och på Palmsöndagen i Enåker 
och den 18 mars skramlar vi bössa utanför en 
livsmedels affär. Den 14 februari anordnades kny-
tiskaffe med auktion i Västerlövsta. Arrangemang-
et inbringade 3 036 kr!

För övrigt måste vi nämna resultatet från Julin-
samlingen som blev 17 361 kr (Västerlövsta 9 278 kr, 
Enåker 5 918 kr, Huddunge 2 165 kr).

Ett ständigt aktuellt ämne är flyktingarnas situ-

Mat är en mänsklig rättighet. Ändå kan 795 
miljoner människor aldrig äta sig mätta. Det är 
inte acceptabelt. 

ation i Europa. Den 25 oktober 2015 gick rikskol-
lekten i Svenska kyrkan till flyktingarna i Euro-
pa. Vi vet också att i Aten och Wien lägger SKUT 
(Svenska kyrkan i utlandet) ner mycket kraft på 
flyktingarbetet.

Västerlövsta pastorats internationella grupp 
genom Monica Psilander

VITTINGE
I Vittinge har vi traditionensenligt delat ut papp-
bössor, som lämnas in i samband med palmsönda-
gens gudstjänst, eller till expeditionen. Tillsammans 
med stickcaféet och Vittinge Centerkvinnor anord-
nades afternoon tea i Kyrkans allrum. Frivilliga 
krafter hade bakat bröd som auktionerades ut. All 
behållning från dagen gick till fasteinsamlingen.

Även vid Körfrossan (se sidan 7) gavs bidrag till 
insamlingen. Vi vill tacka alla som medverkat till 
ett bra insamlingsresultat.

Vittinge församlings internationella grupp 

Så här jobbar vi med kampanjen ute i våra föramlingar:

Svenska kyrkans internationella arbete presenterar årets fastekampanj som pågår 7 februari - 20 mars
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KYRKIS 0-4 år
För barn med förälder. Tisdagar & torsdagar 9.00-
11.30 i Heby. Torsdagar 14.00-16.30 i Huddunge. 
Ledare Kristina Andersson.

BABYMASSAGE 
För bebisar från 1 mån till innan de kan krypa. Tisda-
gar & torsdagar (8 träffar) 9.00-10.00. Kostnad 100 kr 
(fika 10 kr). Kontakta ledare Katarina Björklund för 
anmälan till nästa gruppstart.

SÅNGFÅGLARNA ca 5-10 år
Barnkör i Heby, övar torsdagar 16.00-17.30. Ledare 
Birgit Schildt.

DRAGET 6-14 år
Aktiviteter för barn & ungdom. Gruppindelning efter 
ålder och intresse. Tisdagar kl 15.00-17.00. Ledare 
Katarina Björklund.

KYRKANS UNGA ENÅKER 7-12 år
Pyssel, fika och lek. Onsdag jämna veckor. 18.00-
19.30. Ledare Kristina Andersson & Anna-Katrin S 
Olovsson.

UNGDOMSGRUPPEN HEBY
Ungdomar (15+) träffas, umgås & hittar på roliga 
saker. Varannan torsdag från 24/9, 18.00-20.00 i Heby. 
Ledare Anna-Katrin S Olovsson.

UNGDOMSKÖR
Ny kör som leds av skolans musiklärare Hampus 
Johansson. Torsdagar 18.30-19.30 i Heby.

SOPPLUNCH Alla åldrar
Varannan torsdag 12.00 i Heby. Soppa med smörgås, 
kaffe och kaka, oftast underhållning. Kostnad 30 kr. 
Ansvarig Christina Teinler.

ÖPPET HUS Alla åldrar
Öppen verksamhet med fria aktiviteter. Skorpor & 
kaffe finns. Tisdag jämna veckor i Huddunge 13.00-
15.00. Ledare Christina Teinler.

SYFÖRENINGAR
Träffas varannan vecka (ojämna veckor), tisdagar 
14.00 i Heby och torsdagar 13.30 i Enåker. Kontakta 
expeditionen vid frågor.

MÅNDAGSPYSSEL
Mötesplats för äldre. Måndagar i Heby 12.00-14.00. 
Ledare Kristina Andersson.

KYRKOKÖREN 
I Heby övning tisdagar 19.00-21.00. I Huddunge övning 
onsdagar 19.00-21.00. Körledare Margarita Långberg. 

LILLA BARNKÖREN t.o.m. 6 år
Övar på onsdagar 17.30-18.15 i Kyrkans allrum, 
Morgongåva. Ledare Inga-Britt Thalin och Rebecca 
Strömblad.

STORA BARNKÖREN fr.o.m. 7 år
Övar på onsdagar 18.30-19.15 i Kyrkans allrum, 
Morgongåva. Ledare Inga-Britt Thalin och Rebecca 
Strömblad.

UNGDOMSGRUPP fr.o.m. åk 7
Ungdomar träffas, umgås & hittar på roliga saker. 
Tisdagar jämna veckor, 18.30-20.00 i Kyrkans allrum, 
Morgongåva. Ledare Rebecca Strömblad.

SOPPLUNCH Alla åldrar
En tisdag i månaden i Vittinge församlingshem. Soppa 
med smörgås, kaffe och kaka samt underhållning. 
Kommande datum: 12 april, 10 maj.

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

GUBBDAGIS
Fika, läs tidningen och umgås med andra ”gubbar”. 
Fredagar jämna veckor kl. 10.00-12.00 i Vittinge 
församlingshem.

KYRKOKÖREN 
Övar torsdagar kl. 19.00-21.00 i Vittinge församlings-
hem. Körledare Inga-Britt Thalin.

SÅNGKRAFT 
”Alla kan sjunga-kör”. Övar tisdagar kl. 19.00-20.15 
i Vittinge församlingshem. Körledare Inga-Britt Thalin.

Öppna verksamheter våren 2016
VästerlövstaVittinge



14 Kyrkhälsning/Kyrkbacken  #1  2016

Kalender Vittinge
Söndag 20 mars Palmsöndagen

11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. 
Barnkörerna och Sångkraft medverkar. Kyrkkaffe. 
Äggletning för barnen.

Torsdag 24 mars Skärtorsdagen

15.00 MÄSSA Rungården.

19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Vittinge kyrka.

Fredag 25 mars Långfredagen

15.00 KORSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Söndag 27 mars Påskdagen

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Vittinge kyrko-
kör medverkar. Kyrkkaffe.

Söndag 3 april 2:a söndagen i påsktiden

11.00 GUDSTJÄNST Kyrkans allrum.

Onsdag 6 april
10.15 GUDSTJÄNST Rungården

Söndag 10 april 3:e söndagen i påsktiden

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Tisdag 12 april
12.00 SOPPLUNCH Runsträngarna underhåller. 
Vittinge församlingshem.

Söndag 17 april 4:e söndagen i påsktiden

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Onsdag 20 april
10.15 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 24 april 5:e söndagen i påsktiden

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Söndag 1 maj Bönsöndagen

18.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Onsdag 4 maj
10.15 GUDSTJÄNST Rungården.

Torsdag 5 maj Kristi himmelsfärds dag

11.00 GUDSTJÄNST MED KYRKSTIGSVANDRING 
Vittinge hembygdsgård. Samling kl. 9.00 vid Knubbo.  
I samarbete med Vittinge hembygdsförening.

Söndag 8 maj Söndagen före pingst

16.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Vittinge kyrka.

Tisdag 10 maj
12.00 SOPPLUNCH Underhållning med Gertrud 
Rönngren och Bengt "Dragspelarn" Jansson. 
Vittinge församlingshem.

Söndag 15 maj Pingstdagen

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Onsdag 18 maj
10.15 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 22 maj Heliga trefaldighets dag

17.00 ALLSÅNGSCAFÉ MED ANDAKT "Feel 
good-sånger" med Sångkraft. Vittinge församlingshem.

Söndag 29 maj 1:a söndagen efter trefaldighet

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Onsdag 1 juni
10.15 GUDSTJÄNST Rungården.

Söndag 5 juni 2:a söndagen efter trefaldighet

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

18.00 VISCAFÉ Vittinge kyrkokör. Vittinge försam-
lingshem.

Söndag 12 juni 3:e söndagen efter trefaldighet

17.00 GUDSTJÄNST MED ALLSÅNG Vittinge för-
samlingshem.

Söndag 19 juni 4:e söndagen efter trefaldighet

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka.

Med reservation för ändringar och tryckfel.  Se även pre-
dikoturen i UNT, Kyrkonytt i Västra Uppland, Kalendern 
i Sala Allehanda samt vår hemsida och Facebook-sida.

Vittinge församling

Viscafé 
med doft av kärlek

Vittinge kyrkokör sjunger 
och bjuder på gofika 
Sön 5 juni klockan 18.00
Vittinge församlingshem

Mer om påskens 
gudstjänster på 
mittuppslaget!
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Kalender Västerlövsta, Huddunge & Enåker

Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Animakörens 
vårkonsert!
29 maj klockan 18.00
Västerlövsta kyrka
Välkommen!

Ungdomsmässa
Tors 7 april 19.00 i Västerlövsta kyrka, 
med ungdomskören & ungdomsgruppen!

Söndag 20 mars, Palmsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST FÖR STORA & SMÅ Västerlöv-
sta kyrka. Sångfåglarna medverkar, äggletning.
14.00 GUDSTJÄNST MED HIMLAKUL Huddunge 
kyrka. Skoj & bus för de mindre barnen! Äggletning & 
altarpicknick. För hela familjen.
16.00 GUDSTJÄNST Enåkers kyrka, församlingsrå-
dets herrar bjuder på kyrkkaffe i församlingshemmet. 
18.00 KONSERT ”KUNG LIR” Huddunge förs. hem.

Torsdag 24 mars
18.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Enåkers kyrka.
18.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Västerlövsta kyrka. 
Ungdomsgruppen och konfirmander medverkar.
20.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA Huddunge kyrka.

Fredag 25 mars Långfredagen
11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.

Söndag 27 mars Påskdagen
08.00 PÅSKOTTA MED FRUKOST Enåkers kyrka.
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka, kyrkokören.
14.00 GUDSTJÄNST & PÅSKSPEL Huddunge kyrka, 
kyrkokören.

Söndag 3 april
11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.
14.00 MÄSSA Huddunge kyrka.

Torsdag 7 april
19.00 UNGDOMSMÄSSA Västerlövsta kyrka, ung-
domskören & ungdomsgruppen medverkar.

Söndag 10 april
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.
16.00 MÄSSA Enåkers kyrka.

Torsdag 14 april
14.30 NALLEGUDSTJÄNST Huddunge kyrka.

Söndag 17 april
11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.
14.00 GUDSTJÄNST Huddunge kyrka.

Söndag 24 april
11.00 GUDSTJÄNST FÖR STORA & SMÅ Västerlöv-
sta kyrka.
16.00 MUSIKGUDSTJÄNST Enåkers kyrka, inblåsning 
av våren med Allmänna sångens vänners kör, vårsoppa i 
församlingshemmet.

Söndag 1 maj
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.

Torsdag 5 maj Kristi himmelsfärd
07.00 GÖKOTTA Vid Myran, Huddunge.
08.00 GÖKOTTA Hembygdsgården, Heby.
08.00 GÖKOTTA Hembygdsgården, Enåker.

Söndag 8 maj
11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.
18.00 MÄSSA Enåkers kyrka.

Söndag 15 maj Pingstdagen
11.00 MÄSSA "GUDS ANDEDRÄKT" Huddunge kyrka.

Lördag 21 maj
18.00 KÄLLDRICKNING Enåker. Samling vid kyrkan 18.
20.00 KÄLLDRICKNING Huddunge. Samåkning från 
kyrkan 19.30.

Söndag 22 maj
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka.

Söndag 29 maj
11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka.
18.00 MUSIK Huddunge kyrka, Roine Johansson.

Onsdag 1 juni
19.00 INBLÅSNING AV SOMMAREN Huddunge kyrka, 
cafékväll, köravslutning med älskade sånger.

Datum för vårens soppluncher, lunchmusik och kon-
serter hittar du på annan plats i tidningen.

Med reservation för ändringar och tryckfel. Se hemsi-
dan för aktuell information.

Välkommen på Mässa i ro & enkelhet – en enkel mässa på torsdagkvällar. Se hemsidan 
och Kyrkonytt i Västra Uppland för aktuella datum. 
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Korsord   Vinn presentkort på blommor !

Skicka in din rätta lösning till någon av församlingarna senast 30/4 så lottar vi ut två pre-
sentkort hos Morgongåva blommor! Grattis Kerstin Hörnqvist, Heby, samt Barbro Lindh 
& Sten-Olof Ljungberg, Vittinge, som vann varsin kokbok i förra numrets julkryss.
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