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Julkampanjen
Ovansjö-Järbo pastorat
Mellan 2 december och 6 januari pågår årets
Julkampanj, en av Svenska kyrkans årliga insamlingskampanjer. Vidare information om Julkampanjen kommer i Din Lokaltidning och nästa nummer av Vetekornet.
Vill du vara med i Julkampanjen?
Den 25 oktober kl. 18.00 på Birgittagården träffas vi och börjar planera årets julkampanj.
Tillsammans kan vi göra skillnad!
Torsdag 25 oktober kl. 18.00
Birgittagården i Kungsgården.
Ovansjövägen 232

Människan, maten och musiken
Den 13 oktober har vi en temadag med
Syrien som fokus.
Mer information kommer i
Din Lokaltidning

Upptaktsträff för
Gästriklands kontrakt
Föreläsning, materialvisning, tips och idéer inför
Julkampanjen - internationellt arbete
Träff för alla som är intresserade av internationella
frågor. På träffen får vi dela tips och idéer inför Julkampanjen med andra engagerade personer från
Gästrikland. Där går vi igenom material och information som är bra att ha med sig i verktygslådan.
Vill du vara med på träffen?
Anmäl dig senast 18 oktober till:
Inger Elisson Wigö
SMS: 076-555 51 74
Mail: inger.elisson.wigo@gmail.com
Lördag 20 oktober kl. 13.00-16.00
Birgittagården i Kungsgården.
Ovansjövägen 232

Bild: Magnus Aronson /Ikon

Pilgrimsvandring

Stocksbo - MHF stugan (Vallstanäs)
Välkommen att vandra med oss på den årliga
Grundsjövandringen, från Stocksbo till MHF stugan, ca 9km. Grundsjökannan var troligen ett
krigsbyte från 30-åriga kriget. En ung pojke fann
den i ett stenröse i Grundsjön som vi kommer att
passera. Gemensam avfärd från Birgittagården/
Kungsgården kl. 9.00. Som avslutning på vandringen bjuder vi på soppa vid MHF stugan.
Färdledare: Stefan Wigö och Marianne Lindgren
Anmälan senast 12 september till
Marianne Lindgren:
Telefon: 072-506 78 24
maranne.lindgren@svenskakyrkan.se
Lördag 15 september kl. 9.00
Samling: Birgittagården i Kungsgården
Ovansjövägen 232

Sopplunch
Varje torsdag serverar vi soppa, sallad, bröd, dryck,
kaffe och hembakt kaka för 40 kr. Mer information
om sopplunchavslutning med Julgröt kommer i Din
Lokaltidning.
Vi söker fler frivilliga som vill hjälpa till med
förberedande uppgifter och/eller på torsdagar
under lunchen.
Kontakt: Rigmor Olsson 070-440 79 29
Start: Torsdag 20 september
torsdagar kl. 12.00-13.00
Birgittagården i Kungsgården
Ovansjövägen 232
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Fairtrade-veckor

Allhelgona

Visste du att den billigaste varan i din butik kan
någon annan behöva betala dyrt för, i form av
dåliga arbetsvillkor och skador på miljön. När du
handlar kan du göra skillnad, genom att köpa Fairtrade-produkter.
Vecka 41 och 42 är det Fairtrade-veckor. Under
veckorna kommer vi att ha information i våra
kyrkor och lokaler om Fairtrade. Kom gärna förbi
och ta del av information om Fairtrade eller
stanna och ta en kopp kaffe.

Under Allhelgona kommer Järbo kyrka och Ovansjö
kyrka vara öppen under fredagen 2 november och
lördagen 3 november.
Mer information kommer i Din Lokaltidning.
Ovansjö: Kyrkan kommer vara öppen under fredagen
och lördagen, tider tillkommer i Din Lokaltidning.
Kyrkogårdsexpeditionen i Ovansjö är öppen lördag 3
november från kl. 10.00. Vi visar våra lokaler och
från kl. 12.00 serverar vi korv och dryck.
För att boka guidad visning av kyrkogården
ring Kyrkogårdsexpeditionen: 0290-375 81

Vanligaste Fairtrade-produkterna att hitta i affären är: kaffe, banan, socker och kakao.
Men det finns många fler produkter, vilka produkter kan du hitta?

Järbo: Kyrkan kommer vara öppen under
Fredag kl. 15.00-19.00
Lördag kl. 12.00 - minnesgudstjänsten kl. 18.00.
Vi bjuder på fika och kaffe båda dagarna, det går
också bra att tända ljus i kyrkan och på kyrkogråden,
välkommen!

Som lite inspiration kommer här ett receptet på
Rättvisekaka som är gjord av ekologiska/
rättviseprodukter!

Rättvisekaka

Inför Allhelgonahelgen vill kyrkogårdsvaktmästarna i
Järbo och Ovansjö påminna om att vid minneslunderna får endast blommor och ljus sättas vid anvisad
plats. Gravlyktor, plastblommor och krukväxter är ej
tillåtna vid minneslunderna.

Ugn 200 grader
långpanna
300 g smör
6 dl socker
4 ägg
Glasyr
10 dl vetemjöl
15o g smör
4 tsk bakpulver
6 dl florsocker
2 tsk bikarbonat
8 matskedar kaffe
8 medelstora bananer
2 msk kakao
1 dl starkt kallt kaffe
2 msk vaniljsocker
Så här gör du kakan:
Vispa smör och socker pösigt. Vispa in ett ägg i
taget. Vispa smeten tills den blir fluffig.
Blanda de torra ingredienserna separat.
Mosa bananerna.
Rör ner de torra ingredienserna bananmoset och
kaffet i sockersmeten. Rör försiktigt tills allt blandats.
Häll smeten i långpanna klädd i bakplåtspapper.
Grädda kakan mitt i ugnen ca 35 minuter.

Sorgegrupp för dig som mist en vuxen
I en sorgegrupp får du möjlighet att tillsammans
med andra i liknande situation bearbeta vad du gått
och går igenom. Du får i förtrolighet i en mindre
grupp och med erfarna ledare dela med dig av tankar och känslor. Att träffas regelbundet i en grupp
under en tid har för många varit till tröst och stöd.
Första träffen: 26 september kl. 10.00
Plats: Bagarstugan, vid Birgittagården i Kungsgården.
Anmälan senast 21 september
Kontakt: Marianne Lindgren, diakon
Telefon: 072-506 78 24
marianne.lindgren@svenskakyrkan.se

Så här gör du glasyren:
Blanda alla ingredienser och
koka upp dem.
Varm glasyr på varm kaka.
Sen är det bara bjuda grannen!
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Nytt samlat gudstjänstschema

Minnesgudstjänst i Ovansjö kyrka

Gudstjänster i Ovansjö kyrka

2 september söndag kl. 11.00

Gudstjänster i Storviks kyrka

9 september söndag kl. 16.00

9 september söndag kl. 11.00
16 september söndag kl. 11.00

7 oktober söndag kl. 16.00

23 september söndag kl. 11.00

4 november söndag kl. 16.00

30 september söndag kl. 11.00

Välsignat och klart

7 oktober söndag kl. 11.00

14 oktober söndag kl. 11.00
Datum: 6/9, 4/10 och 1/11
Tid: kl. 17.00
Plats: Storviks kyrka

21 oktober söndag kl. 11.00
28 oktober söndag kl. 11.00
3 november lördag kl. 16.00
4 november söndag kl. 11.00
11 november söndag kl. 11.00
18 november söndag kl. 11.00
25 november söndag kl. 11.00
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Välkommen att fira gudstjänst!

DET FINNS EN KRAFT I ATT MÖTA GUD TILLSAMMANS

FÖR KYRKAN ÄR SÖNDAGEN VECKANS FÖRSTA DAG

VI SJUNGER, BER OCH REFLEKTERAR ÖVER BIBELN

HITTA EN GUDSTJÄNST NÄRA DIG!
VI LOTSAS GENOM RITUALERNA

Gudstjänster i Stensätrakyrkan

Gudstjänster i Järbo församling
16 september söndag kl. 16.00
30 september söndag kl. 16.00

16 september söndag kl. 16.00
28 oktober söndag kl. 16.00

14 oktober söndag kl. 16.00

3 november lördag kl. 18.00
11 november söndag kl. 16.00

25 november söndag kl. 16.00

Minnesgudstjänst i Järbo kyrka
Gudstjänster i Hammarby kapell
23 september söndag kl. 16.00
21 oktober söndag kl. 16.00
18 november söndag kl. 16.00
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Körsång - får kroppen
att må bra!

Pastoratets fina musiker!

Att sjunga bidrar till flera bra saker i kroppen och
sinnet! Körsång gör att du blir:

Här kommer en liten hälsning från våra härliga
musiker Linda, Åsa och Birgitta. Vi sjunger och
spelar på dop, bröllop, begravningar, körer, sångstunder på ålderdomshem, ja våra vackra toner
går att höra lite överallt!

Gladare: När vi hör sång och musik så frigörs hormonet dopamin som sätter igång kroppens belöningssystem. Kroppen bildar också oxytocin som bildar
harmoni och gör oss mer sociala.
Smartare: När du sjunger aktiverar du hjärnan då
text, tempo och toner tillsammans ska tajmas in.
Mindre stressad: Blodtrycket och vilopulsen tenderar att sjunka hos de personer som sjunger tillsammans.
Friskare: Flera studier visar på att sjunga i grupp kan
stärka kroppens immunförsvar.

Månadens konsert

Förbättrar din andning: Vid sång aktiveras stora
muskelgrupper som kontrollerar andningen.

En gång i månaden är det konsert i pastoratet!
Och du, alla våra konserter är gratis att gå på!

Visst är det fantastiskt?
Vi har tre olika körer där alla får plats. Hör gärna av
dig till den kör som verkar passa dig bäst!

Klassiska pärlor från sångens underbara värld
Kristina Elfversson - sopran
Stellan Alneberg - piano
Lördag 29 september kl. 16.00 Ovansjö kyrka

Ovansjö kyrko- och bygdekör
Blandad kör som riktar sig till dig som har sångvana
och vill fördjupa dig i kyrkokörens repertoar. Vi medverkar i konserter och gudstjänster.
Övar: Torsdagar 19.00-21.00 på Birgittagården
Körledare: Birgitta Hamberg 072-506 78 34

Sång till förmån för världensbarn
Torsdag 18 oktober kl. 19.00 Järbo kyrka
Var inte rädd för mörkret
Sånger till tröst och trygghet i en mörk tid.
Konsert med Kammarkören Cantamus. Med
medlemmar från Västerås och Arboga.
Lördag 17 november kl. 16.00 Ovansjö kyrka

Storviks och Järbos kör
Vi träffas och sjunger i Storviks kyrka och medverkar
i konserter och gudstjänster. Blandad kör och ingen
förkunskap krävs.
Övar: Tisdagar kl. 18:30 - 20.30 Storviks kyrka
Körledare: Åsa Åberg 072-506 78 25

Mer information om konserterna kommer i Din
Lokaltidning, välkommen!

Sång för hälsan - kom som du är,
sjung som du gör.

Vi samarbetar med

Vi sjunger på Onsdagar varannan vecka kl. 10:30 11.30 i Järbo kyrka. Inga uppträdanden, vi sjunger
för hälsan. Blandad kör, ingen förkunskap krävs.
Körledare: Linda Hansson 072-506 78 48
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Järbokyrkornas dagträff

Barn och ungdom

Vi träffas i Missionskyrkan i Järbo för gemenskap,
kaffe, musik och sång. Alla är varmt välkomna!
Tisdagar kl. 14.30
datum: 25/9, 23/10 och 27/11

Vi har ett flertal olika barn– och ungdomsgrupper
runt i vårt pastorat. Anmälan och information om
våra grupper finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo

Sköna måndag

Klädbytardag på Birgittagården

Ljusen är tända, filtar och kuddar finns i kyrkbänkarna, stillsam musik ljuder från pianot, frukosten är
uppdukad i köket och du är välkommen att bara
vara. Kyrkan är öppen mellan kl. 6.30-9.00 och du
kommer och går som du vill.
Kontakt: Linda Hansson: 072-506 78 48
Höstens datum: 24/9, 22/10 och 19/11
Plats: Storviks kyrka

Bra för miljön och plånboken
Lördagen den 29 september är
det dags för höstens klädbytardag. Där kan du fynda billiga barnkläder. Vi har öppet
kl. 09.00-13.00 för försäljning.
Inlämning av kläderna sker
fredagen 28 september.
Vi har 20 platser och en plats kostar 100 kronor,
endast en plats per person! När du anmäler dig
får du en markör (något att märka med) som du
märker dina kläder/grejor med.
Pengarna från fika och bordshyror går oavkortat till
Svenska kyrkans internationella arbete/barn.
P.g.a. högt tryck på bordsbokningarna så sker anmälan endast via sms, skicka ditt namn så ringer vi upp
dig under vecka 36.
Bokning: från och med måndag 3 september kl. 9.00
till Maria Malmqvist på (bara sms) 072-506 78 46.

Retreat
En dag i stillhet och tystnad
Dagen inleds med introduktion/meditation kl. 9.30
och avslutas med en andakt kl. 14.30.
Dagen ger möjlighet till akvarellmålning, samtal
med präst och böcker finns att läsa. Som lunch serveras soppa. Dagen är kostnadsfri. Begränsat med
platser. Anmäl dig senast torsdagen innan. Ring eller
sms till:
Bente: 072-506 78 42
Marianne: 072 506 78 24
Datum: 29/9, 27/10, 24/11 och 15/12
Plats: Storviks kyrka

Lördag 29 september kl. 9.00-13.00
Birgittagården i Kungsgården.
Ovansjövägen 232

Klädbytardag i Stensätrakyrkan

Gemenskapsstunder

Försäljning av begagnade barnkläder och leksaker
Försäljning av fika till förmån för EFS
”Barn i alla länder”. Välkommen!

Vi träffas i Silverkällans Kvarterslokal i Storvik för
samtal, kaffe och musik. Program för aktuell träff
kan du läsa om i Din Lokaltidning veckan innan.
Alla är varmt välkomna!
Kontakt: Bente 072-506 78 42
Tisdagar kl. 14.30
Datum: 11/9, 9/10 & 20/11
Plats: Silverkällans
kvarterslokal i Storvik

Inlämning av de i Stensätrakyrkans barngrupper.
Kontakt: Anette Sikström 072-506 78 28
Lördag 29 september kl. 10.00-14.00
Stensätrakyrkan
Sandstensvägen 45, 811 52 Sandviken
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JÄRBO FÖRSAMLING
Järbovägen 986
811 71 JÄRBO
FÖRSAMLINGSEXPEDITION ................................................0290-370 15
FÖRSAMLINGSEXPEDITION ................................................0290-712 23

OVANSJÖ FÖRSAMLING
Ovansjövägen 232
812 40 KUNGSGÅRDEN
FÖRSAMLINGSEXPEDITION ................................................0290-370 15

PRÄSTER
FREDRIK HESSELGREN, kyrkoherde ..................................... 0290-370 14
MIKAEL WISTRAND ..........................................................072-506 78 40
LENNART LUNDQVIST fd Hedenström tf kyrkoherde ........072-506 78 30

DIAKONI
MARIANNE LINDGREN, diakon..........................................072-506 78 24
MARIE PEDERBY, diakon ...................................................070-297 12 42
BENTE CALUNDANN PETERSEN, diakoniassistent ...........072-506 78 42

Öppettider expt: Måndag, onsdag-fredag kl. 10-12. Tisdagar 13-15

KYRKOMUSIKER

Öppettider i Ovansjö kyrka måndag - fredag .. kl. 8.00-14.00
Lördagar: .................................................................... kl. 10.00-17.00
Söndagar: .................................................................... kl. 10.00-17.00

BIRGITTA HAMBERG .........................................................072-506 78 34
ÅSA ÅBERG .......................................................................072-506 78 25
LINDA HANSSON...............................................................072-506 78 48

BIRGITTAGÅRDEN

BARN– OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Måndag - torsdag kl. 9.00 -14.00 & fredag ... kl. 9.00-12.00
RIGMOR OLSSON ......................................................... 072-535 04 55

THERESE BRANDT församlingspedagog ............................072-506 78 22
LISELOTT HESSLER ...........................................................070-568 73 15
KICKI WIKBLOM Storvik ....................................................072-506 78 23
ANETTE SIKSTRÖM Stensätra ...........................................072-506 78 28
MARIA MALMQUIST Kungsgården/Järbo .........................072-506 78 46
MARIA LARSSON Storvik ..................................................072-506 78 33
EVA OLSSON Järbo ...........................................................072-506 78 43

KYRKOGÅRDSEXPEDITION ............................................0290-375 81
KYRKOGÅRDS OCH FASTIGHETSCHEF

INGA-MAJ LUNDGREN BJÖRK
Telefontid: måndag - fredag ............................... kl. 11.00-12.30
VAKTMÄSTARE
MATS SUNDBERG, KUNGSGÅRDEN ............................ 072-506 78 41
ANETTE SIKSTRÖM, STENSÄTRA ................................. 072-506 78 28
INGELA BERGKVIST, JÄRBO .......................................... 072-506 78 39
INGER PETTERSSON, STORVIK/HAMMARBY.............. 072-506 78 29
KIM SJÖLIN ................................................................... 072-506 78 36

www.svenskakyrkan.se/ovansjojarbo
epost:ovansjo.pastorat@svenskakyrkan.se
www.facebook.com/ovansjojarbopastorat

Vi samarbetar med Sensus

Det finns möjlighet att åka Kyrktaxi till våra gudstjänster i Ovansjö och Järbo församlingar, beställ på tel. 0290-100 41
Eventuella tillägg/ändringar delges i Din Lokaltidning. Har du några synpunkter eller frågor hör gärna av dig till:
Ansvarig utgivare: Gustav Allard, kommunikatör. mail: gustav.allard@svenskakyrkan.se

Ditt medlemskap gör skillnad
Det finns en stark längtan och drivkraft hos oss människor att få höra till och att vara behövda. Att finnas i ett sammanhang som är större än oss själva och där vår medverkan påverkar och gör skillnad. Så är det med Ditt medlemskap
i Svenska kyrkan. Du bidrar till att Svenska kyrkan kan vara en plats där människor får finnas till och i mötet med andra
utvecklas och växa i tron, få uppleva samhörighet med människor över många olika gränser och framförallt bidrar Du
till att göra det möjligt för kyrkan att finnas till för alla, vi är kyrka tillsammans. Du gör skillnad.

Vad gör vi?
Det kan vara svårt att få grepp om vad kyrkan gör. Kyrkan bedriver en omfattande verksamhet för människor i alla
åldrar. Vi finns med i livets stora händelser, såsom dop, konfirmation, vigsel och begravning, vi skapar mötesplatser för
de som finns i sorg och vi hjälper dem som är på olika sätt utsatta i vårat samhälle. Vi ordna med födelsedagsfester,
utdelning av blommor vid jul och påsk, genom bland annat Blomsterfonden. Det anordnas med dagträffar för våra
pensionärer och äldre. Det erbjuder ett rikt konsert- och musikliv för alla (Svenska kyrkan är Sveriges största konsertarrangör!). Det finns möjlighet till samtal med jourpräst på 112 varje natt. Vi firar ett rikt och varierat Gudstjänstliv
och bevarar kyrkans rika kulturarv. Genom ditt medlemskap bidrar du till att vi som kyrka kan erbjuda det här utan
kostnad.
Så genom ditt medlemskap bidrar du till att kyrkan kan få vara en plats
Vill du bli medlem?
där människor får finnas till, vara behövda, får hjälp och stöd samt
Ring oss på: 0290-370 15
vara en del av något som är större än oss själva. Tack!
Eller gå in på:
Lennart Lundqvist, präst i Ovansjö-Järbo pastorat.
www.svenskakyrkan.se/medlem/bli-medlem

