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I din hand håller du det första gemensamma numret av församlingstidning
för Vittinge församling och Västerlövsta pastorat, en satsning för ökat
samarbete. Först ut att hålla i ledartexten blir Marcus Åstrand, kyrkoherde i
Vittinge församling. Trevlig läsning.

Adventstid
En tid som berättar om Guds närvaro,
gemenskap och hopp i världens mörker.
Det är en stor förhoppning man bär med sig in i jultiden. Önskningar om en bättre värld där vi människor kan leva i samförstånd och finna glädje i varandra. Kanske är det något på det personliga planet man önskat sig under lång tid både för
sig själv eller för något annan? Det kan bara du svara på. Själv har jag i alla fall en
förhoppning om att samverkan mellan församlingarna i Heby kommun skall leda
fram till en känsla av samhörighet och levande gemenskap.
Tidningen som du håller i din hand är ett försök att bli mer församlingsöverskridande. Ett samarbete mellan Vittinge församling och Västerlövsta pastorat
siktar på att underlätta för läsarna att återupptäcka sin församling men också
grannförsamlingen. Och visa på att vi faktiskt delar något tillsammans, nämligen
vår tro på Kristus.
Det känns inspirerande och viktigt att få dela de här nya tankarna om samverkan. Vi vill gemensamt försöka arbeta fram en hållbar väg för att kunna fortsätta
vara just din församling i samverkan med övriga församlingar inom Heby kommun. För dig som läsare skall det nu vara lättare att överblicka det rika utbud av
verksamheter som vi har och bedriver. Man kan se
våra samlade verksamheter som en plocklåda där
du som församlingsbo själv kan och får välja vad
du vill delta i.
Har du synpunkter på vårt nya församlingsblad,
positiva eller negativa, tveka inte att höra av dig till
oss. Din åsikt är värdefull för oss!
Till sist vill jag önska er alla en lugn och fridfull
jul tillsammans med gudstjänstfirande församling.
Här hemma eller på annan ort.
Varmt välkommen till kyrkorna under adventstiden!
Marcus Åstrand, kyrkoherde i Vittinge församling
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

15 föräldrar har under terminen gått på
babymassage. Där de fått lära sig vikten av
närhet och hudkontakt. Är du intresserad av
att vara med vid nästa kursstart? Kontakta
Västerlövstas församlingsexpedition.

Babymassage i Västerlövsta
Den viktigaste effekten av spädbarnsmassage är
att den bidrar till att fördjupa kontakten med ditt
barn. Huden är kroppens största sinnesorgan och
genom dina händer förmedlar du kärlek, omsorg
och trygghet. Den viktiga anknytningen mellan
dig och ditt barn stärks.
Spädbarnsmassage är alltså inte en behandling
utan ett sätt att vara tillsammans. Samtidigt som
relationen mellan dig och ditt barn stärks så bidrar masserandet till att stimulera matsmältning,

immunförsvar och hjärnans utveckling. Också
sömnen kan påverkas positivt. Beröring kan lindra förstoppning och mildra gasbesvär. Massagen
hjälper barnet att lugna sig självt.
Förutom massagens alla fördelar så får föräldrarna en naturlilg ingång till kyrkan och relationer
byggs för fortsatt kontakt med kyrkan, dop osv.
Till våren startar vi igen, kontakta expeditionen
för att anmäla dig till vårens grupper!

Ekumeniska böneveckan 17-24 januari
Ekumeniska böneveckan uppmärksammas i Heby den 17-24 januari. Söndagen den 17 januari har Svenska kyrkan och Centrumkyrkan en gemensam gudstjänst i Centrumkyrkan.
Söndagen därpå firas Bibelns dag. Det blir samtal om att läsa Bibeln i dag med Kjell Tofters
och Tomas Anderman som inledare. De ska leda oss in i bibelläsningens glädje och vånda.
Samtalet äger rum i Västerlövsta församlingshem den 24 jan. kl. 18-20. Alla är välkomna.
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Hebys lucia!
Wilma Andersson

Lunchmusik
En vanlig onsdag förmiddag. Kyrkan är uppvärmd, ljuset är tänt och Kristina ler välkomnande mot dig. Du kliver in i Guds hus, träffar
dina gamla bekanta och börjar småprata om livet,
grannar, släktingar och allt smått och gott som
hänt dig och dem under de år som ni inte har setts.
Var det några år sedan, när ni stötte på varandra
i butiken? Ni har några trevliga minuter i väntan
på lunchkonserten. Programbladet är vackert och
informerar vad som spelas idag. Det står konstiga
namn, som du inte känner igen. Ett namn känner
du till och det står Fantasi ”Ack, Värmeland du
sköna”. Din inre röst börjar nynna en melodi och
du ler lite grann. Ack, så vackert och gripande!
Den skimrande flygeln står mitt i koret, elegant
och ståtlig.
Konsertpianisten och organisten Margarita
börjar berätta om tonsättarna och de musikstycken, som skall spelas idag. Klockorna ringer och
musiken fyller hela ditt väsen. Skapelsen börjar
öppna sig med nya dimensioner. Tonerna glider
förbi, lyfts högt upp under kyrkans valv, kommer
tillbaka till dig och försvinner så småningom i den
sköna höstluften. Känner du någonting i hjärtat?
Rummet försvinner, stressen är borta och tidsuppfattningen likaså. Du sitter stum och upprymd
med fötterna på jorden och drömmarna i himlen.
Så kan det vara på lunchkonserten... Därefter
kan du få en god macka och en kopp kaffe med
kaka. Du sitter i ett gott sällskap och delar med
dig av dina tankar och erfarenheter. Så enkelt och
så härligt.
D-K Chang spelar på lunchkonserten den 2 december. Vårterminens konserter börjar den 3 februari 2016 och fortsätter den första onsdagen i
varje månad.
Kom du också och dela vår glädje i musiken
och gemenskapen!
Margarita Långberg, organist i Västerlövsta

Hej! Jag heter Wilma Andersson och går i klass
9B på Heby Skola. Jag har fått den äran att vara
Heby skolas Lucia 2015.
Jag bor i Heby med min familj som består av
mina tre bröder, min syster samt mamma och
pappa. På min fritid spenderar jag mycket tid med
min häst Jasper. När jag inte rider spelar jag gärna
fotboll och umgås med mina vänner.

Lördag 12 december 18.00 - kröning av Hebys
Lucia i Västerlövsta kyrka. Då kan du se Wilma
och hennes luciatåg under ledning av Hampus
Johansson. Lions skänker ett smycke till Lucian.
Välkommen!
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Vittinge församling

Smått och gott från Vittinge
SOPPLUNCH

HYRA LOKAL
Behöver du hyra lokal? Vi hyr
ut tre av våra lokaler:
församlingshemmet med
plats för upp till 100 personer,
200 kr för församlingsbor och
500 för icke-församlingsbor.
lilla rummet, en avgränsad
del av församlingshemmet med
plats för upp till ca 15 personer,
100 kr.
övre rummet, ett nyinrett
sammanträdesrum med plats
för ca 10 personer, 100 kr.

INTERN ATIONELLA
ARBETET
Under det gångna året har vi i
SKIA-gruppen genomfört en del
insamlingar: julkampanjen Låt
fler fylla 5, fastekampanjen Utrota hungern samt en insamling
för Världens barn. I februari drar
vi i gång nästa fastekampanj
med tema Maträtten (för allas
rätt till mat).
Tack till alla er som har bidragit, med stort som smått!
Vill DU hjälpa till i SKIAgruppen – kontakta Ann på
073-356 06 21.
God jul och gott nytt år!
Ann, Birgitta och Gerd

FÖLJ VITTINGE
KYRKA PÅ INSTAGRAM

På @vittingekyrka kan
du nu se bilder från
olika evenemang och
från vardagens församlingsliv.

Årets sista sopplunch äger rum
tisdagen den 8 december kl. 12.
Välkommen till Vittinge församlingshem för en stunds gemenskap med god mat, fika och
underhållning.

VAKTMÄSTARNA HÄLSAR ...

Som ni kanske sett har vi fått ny belysning som leder fram till kyrkan. Som en del i vårt miljöarbete ersätter vi från och med nu uttjänta glödlampor med LED-lampor, som drar avsevärt mindre ström.
Minneslunden och askgravlunden har lyktor för gravljus. Använd dem gärna, men tänk på att inte sätta dit för stora ljus då de
riskerar att bränna sönder lyktorna. Tvådygnsljus går bra, men
inte större än så.
Vi söker fortfarande gravrättsinnehavare till många av gravarna på kyrkogården. Kontakta oss om det står en grön skylt vid en
gravvård du har ansvar för.
Vittinges vaktmästare

De nya lamporna utmed gångvägen gör det lättare att hitta fram till kyrkan!

TACK FÖR TAVLAN,
DAGNY!
Dagny Malm i Morgongåva har donerat
den här vackra broderade tavlan till Vittinge församling. Vi vill rikta ett varmt
tack till Dagny för att hon tänkte på oss.
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Träd, ljus och gemenskap
Vittinges kyrkorådsordförande summerar hösten
Vad vore kyrkogården utan sina många träd – alltifrån ståtliga lönnar och doftande lindar till vintergröna barrträd och vårblommande prydnadsfruktträd.
De senaste åren har vi gjort en satsning på vårt trädbestånd, i form av en s.k. trädvårdsplan. Träden har
inventerats av en arborist, som upprättat en plan för beskärning, stabilisering samt fällning i de fall där
träden befanns vara i alltför dåligt
skick. Under hösten har trädvårdsplanens sista åtgärder utförts, och vi
har nu både fina och friska träd som
pryder kyrkogården året om.
Tacksägelsedagens gudstjänst är
en fin tradition. Vi tackar Vittinges
Centerkvinnor som liksom tidigare
år både smyckade kyrkan med axplock av årets skörd och stod för den
efterföljande lunchen med lotteri. Vi
tackar även Sångkraft som förgyllde
gudstjänsten med körsång.
Vi har under året diskuterat och jobbat mycket kring
hur vi i Heby kommuns fyra pastorat kan samverka.

Ett utskott av kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden
träffas en gång i månaden för att stämma av. En gång
per termin deltar även församlingsrådsordförandena, för att de ska hållas uppdaterade om vad som händer.
Minnesanteckningar från mötena
finns att läsa på Vittinge församlings
hemsida under fliken Info & dokument > Strukturarbetet.
Adventsljusstakarna sätts fram på
fönsterbrädet. Stjärnorna lyser från
fönstren. Det är något skönt och värmande med alla dessa värmekällor i så
väl lägenhet som villa. När det är som
mörkast ute vill vi mota bort något av
det mörka med värmande ljus. Kom
och värm dig i kyrkans gemenskap.
Gott nytt kyrkoår och en god jul!
Gudrun "Gujje" Wängelin Lernskog,
Vittinge församlings kyrkorådsordförande

TILLÖKNING I PERSONALEN

Efter nästan
tre år totalt
i Vittinge
församling är
det dags att
lämna över
stafettpinnen.
Jag har så många roliga och
trevliga minnen från mitt arbete här. Nu går jag tillbaka
till min gamla arbetsplats med
nya och gamla utmaningar.
Tack till alla som gjort
mina arbetsdagar så fantastiska! Jag kommer och hälsar på!
Många kramar till alla
mina underbara deltagare!
Erica Müller

Vår vaktmästare Emelie Bergek fick den 11
juni en son som heter Tim. Även vår kanslist Emma Johansson har fått tillökning, en
pojke som föddes den 18 oktober och har
fått namnet Henning.
Vi gratulerar familjerna och önskar
Tim och Henning all lycka i livet!
Personal och kyrkoråd

Henning

Tim

ERICA SÄGER HEJ DÅ
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Julaftonsfirande
i Västerlövsta församling
Firandet inleds med julkrubbegudstjänst och jul-Julafton 24 december 11.00, Västerlövsta kyrka
fika i kyrkan. Sedan fortsätter vi i församlingshemmet där det bjuds på enkel julmat, tomtebe-Välkomna hälsar Jan Albinsson, IOGT-NTO och
sök med klapputdelning och dans kring granen. Diakon Christina Teinler, Västerlövsta pastorat.
Program 24 december, julafton

11.00 Julkrubbsgudstjänst i Västerlövsta kyrka
12.30-14.30 (ca-tid) julfirande i Västerlövsta
församlingshem, Heby
Välkommen att vara med!
Läs mer om kampanjen vit jul på:
www.facebook.com/vitjul

www.vitjul.se

Ungdomskören
sjunger in julottan!
Fre 25 december 07.00 Västerlövsta kyrka

Hampus Johansson leder den nystartade
ungdomskören i Västerlövsta pastorat. Till
vår glädje är ungdomarna morgonpigga så
du kan få lyssna till dem vid julottan i Västerlövsta kyrka! Välkommen!
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Församlingsmingel
Vad har hänt senaste tiden...

Sångfåglarnas knytis

Gudrun slutar efter 23 år

Den 13 oktober bjöd barnkören Sångfåglarna in
till fest i församlingshemmet. Barnen underhöll
och det dukades upp en knytisbuffé med mat och
fikabröd från många länder.

Den 25/10 avtackades vår trogna kanslist Gudrun
Hedlund, först i gudstjänsten i Västerlövsta kyrka
och sedan även i församlingshemmet, för sina 23 år i
pastoratets tjänst. Vi är många som kommer att sakna
Gudrun, men vi önskar henne förstås lycka till med
sin nya uppgift – ”pensionärsliv”. Här visar hon upp
det fina fatet som hon fick som minnesgåva. Fatet är
designat av Ludvig Löfgren, Målerås glasbruk, vilken
tidigare arbetat för både Kosta och Orrefors.

Frivilligfest för ett hundratal
Många är de frivilliga krafter som hjälper till i Västerlövsta pastorat. I början av september tackades de
drygt hundra personerna med mat, dansuppvisning,
tipspromenad och underhållning i Folkets hus, Heby.

90-årig kör firades med fest
Västerlövsta kyrkokör firade med stor fest eftersom
kören i år firar 90 år som kyrkokör! Konsert i kyrkan
och mat i församlingshemmet efteråt.
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"Gud betyder allt"
TV-profilen och kokboksförfattaren Edward Blom berättar personligt
om sin kristna tro, sin förtjusning för julen, sin pinfärska kokbok och sin
nästan lika pinfärska son.
DIN OCH HUSTRUN GUNILLAS ANDRA
KOKBOK HAR NYLIGEN KOMMIT UT.
VILL DU BERÄTTA LITE OM DEN?

julbord på restaurang, älskar julklappar, julpynt,
glöggfester etc. så är det den religiösa aspekten
som är allra viktigast.
– Det är det glada budskapet som fyller julen
och gör det till en så underbar högtid, allt det
andra är bara rekvisita, som förvisso gör allting
än mer underbart, men som skulle bli tomt och
meningslöst utan den andliga kärnan.

– Den heter Kokkonst för livsnjutare och är sprängfylld med härliga recept, vackra fotografier, inspirerande råd, anekdoter och kulturhistoriska texter.
De som använt vår förra kokbok Allting gott och
alldeles för mycket (som utsågs till en av världens
bästa kokböcker 2013) kommer att känna igen
sig – men med den nya har vi anHUR FIRAR DU OCH DIN
strängt oss ytterligare vad gäller
FAMILJ JUL?
"Även om jag är
receptmakande, fotografering och
– På julafton äter vi först fiskrätotroligt förtjust i
textskrivande. Och så är det naterna, sedan ser vi Kalle Ankas
turligtvis helt andra teman, som julmat och gärna äter jul, varefter kötträtterna vidtar.
långkok, picknick, fäbodmatlagAlternativen för släktens vegetafem julbord [...] så rianer delas också upp mellan de
ning och "gyllenne fiskar".
– Eftersom Gunilla spelat en
är det den religiösa båda dukningarna. Efter maten
större roll i tillkomsten så tror jag
ställs det fram julgotter och kaffe
dessutom att den är lite bredare aspekten som är allra som avnjuts till den omfattande
än den förra. Vi hoppas att den
julklappsutdelningen, och det blir
viktigast."
kommer uppskattas både av de
många upplästa rim, och mycket
som lagar mat ur den och de som bara vill läsa
lacksmulor på golvet. Vi avslutar med att gå i midden som underhållning och inspiration.
nattsmässan.
– Men det är bara julafton – julfesten varar
VAD HAR NI MER PÅ GÅNG JUST NU? ju ända till tjugondag Knut och jag fortsätter att
– Vi är föräldralediga på halvtid båda två och
umgås med vänner och släkt och äta julmat ända
att lille Melchior ligger och skriker eller skrattar
fram till dess. Gran och julpynt får stå kvar minst
bredvid oss hela tiden innebär att arbetslivet går
till Knut – ibland ända till Kyndelsmäss, då julen
lite på sparlåga.
slutar kyrkoårsmässigt.
– Vi har dock nyligen spelat in ett par avsnitt för
TV4:s reseprogram "När och fjärran" som komDET BLIR SONENS FÖRSTA JUL, TILLIKA
mer sändas i vår, jag har spelat in ett par reklamfilER FÖRSTA JUL SOM FÖRÄLDRAR. HUR
mer för min Youtube-kanal och håller på och skriKOMMER DET ATT PÅVERKA ER JULTID?
ver en historisk text om ett jubilerande hotell.
– Vi kommer naturligtvis slå in klappar till honom,
– Annars blir det många föredrag om julmatens
men han kommer med sju månader ännu vara för lihistoria i dessa tider, förutom artiklar, krönikor,
ten för att förstå vad en julklappsutdelning är – även
gästande i tv-program och det löpande arbetet
om han kommer gilla att riva i omslagspappret.
med de båda Edward Blom-vinerna.
– Han kommer definitivt få smaka av alla sorVI NÄRMAR OSS JUL. ÄR MATEN DET ters julmat, men om han förstår att det är julmat
och inte bara en massa god mat är ju en annan fråBÄSTA MED JULEN?
ga. Jag tror det först blir julen 2016 han verkligen
– Det bästa med julen är naturligtvis att vi firar
kommer gå igång på, men mysigt kommer det att
att Kristus har kommit till världen. Även om jag
vara att ha honom med redan nu.
är otroligt förtjust i julmat och gärna äter fem
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Edward älskar allt som hör julen till, men menar att utan det kristna
budskapet skulle allt annat bli tomt och meningslöst. Till höger bekantar
han sig med Leif Lind och en av hans älgar på Gårdsjö älgpark.

– Sedan får vi hoppas att han inte skriker under
midnattsmässan så att vi måste gå ut. Jag har med
honom i mässan varje söndag och oftast funkar det
utmärkt, men enstaka gånger har det inte gått alls.

VAD ÖNSK AR DU DIG I JULKLAPP?

– Om vi talar konkreta klappar (och inte fred på
jorden eller liknande) så skulle jag behöva fler
manschettknappar. Sådana använder jag nästan dagligen och tyvärr tappar jag en eller ett par knappar
per år. Och handknutna flugor sliter jag väldigt på.

VAD BETYDER TRON OCH KYRK AN
FÖR DIG?

– Gud betyder allt. Utan honom skulle vi inte existera och det skulle inte finnas något mål eller mening. Min tro påverkar fullständigt mitt liv, även
om jag naturligtvis borde leva upp betydligt mer
till hans vilja och min inviduella kallelse.
– Kyrkan är en stor gåva till mänskligheten.
Även om det finns gudsupplevelser även för de som
inte kommit i kontakt med kristendomen, är sakramenten, Bibeln, bönen, prästerskapet, församlingen, liturgin – ja, t.o.m. den synbart torra teologin –
fantastiska verktyg för att nå en djupare gudsre-

lation
och bli
en godare, meningsfullare och
gladare människa.

HAR DU BESÖKT VITTINGE/MORGONGÅVA/HEBY?

– Jag var på Vittinge församlings medeltisdag 2014
och hörde medeltidskonserten med kyrkokören, som
min systerdotter sjunger i. Både konserten och kyrkobyggnaden var fantastiska.
– Jag har även besökt Gårdsjö älgpark. Man blir
verkligen glad av att klappa älgar!

Edward Blom på webben
officiell webbplats: edwardblom.se
facebook: facebook.com/ABEdwardBlom
instagram: edward_blom
twitter: Edward_Blom
youtube: youtube.com/edwardblom
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Vittinge församling

Sångkraft sjöng läsarsånger
för en entusiastisk publik
Söndagen den 1
november hade
Sångkraft ett
framförande i Vittinge
kyrka. Läsarsånger stod
på repertoaren.
Kända sånger som Barnatro, Mitt
hem bortom bergen med flera sjöngs
med glädje. Även åhörarna sjöng
med. Det blev applåder och visslingar efter sista sången. Som tur var hade
vi ett extra nummer i "bakfickan". En
kollekt togs upp som gavs till Svenska kyrkans internationella arbete med
inriktning på flyktinghjälp.
Anita Larsson, medlem i Sångkraft

Sångkraft spred som vanligt glädje med sin sång.

Tycker du det är roligt att sjunga?
Du är varmt välkommen att besöka någon av våra repetitionskvällar för
att prova om körsång kan vara något för dig. Kyrkomusiker Inga-Britt
Thalin når du på 070-239 66 00 eller inga-britt.thalin@svenskakyrkan.se.
vittinge kyrkokör

Fyrstämmig kör som sjunger både i kyrkan och på t.ex. valborgs- och
nationaldagsfiranden. Övar torsdagar kl. 19-21 i församlingshemmet.

sångkraft Alla-kan-sjunga-kör som sjunger i gudstjänster och på egna konserter och musikcaféer.
Övar tisdagar kl. 19-20.15 i församlingshemmet.
barnkörerna Sjunger på familjegudstjänster och på den årliga djurgudstjänsten samt medverkar i luciatåget. Övar onsdagar i Kyrkans allrum: Lilla barnkören (t.o.m. 6 år) kl. 17.30-18.15
och Stora barnkören (låg- och mellanstadiebarn) kl. 18.30-19.15. Målsman anmäler!
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Adventskonsert med körer och

Linnékvintetten
samt samkväm med Vittinge hembygdsförening

Advent förknippas gärna med pampig musik och
körsång. En storslagen adventskonsert blir det i
Vittinge den 5/12, då vi gästas av Linnékvintetten.
Med trumpet, horn, tuba och trombon ackompanjerar Musik i Upplands skickliga brassensemble både Vittinge kyrkokör och Sångkraft.
Efteråt bjuder Vittinge hembygdsförening in till
samkväm med fika i församlingshemmet.
Observera datumet, då felaktiga uppgifter förekommit.

lördagen den

5 december
18.00 i vittinge kyrka



Foto: Johan Alp
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Julafton 24 december klockan 23.00 Västerlövsta kyrka

Midnattsmässa med operatenoren John Haque
John Haque är född i nordöstra Indien och uppväxt i Sverige. Hans intresse för opera befästes tack vare
filmen De omutbara, där Robert De Niros rollkaraktär som gangster blir starkt berörd av just en opera.
”Så vill jag också beröra människor”, var tanken som inspirerade John Haque och som än idag driver
honom framåt. Johns tenorstämma har en varm och fyllig klang som passar utmärkt för verk av Puccini
och Verdi. På senare år har han även lättat upp rösten för en mer lyrisk repertoar bestående av bl.a.
Mozart och Donizetti. Källa: www.johnhaque.com

Glittrande julkonsert!
Divine - the opera trio (bilden)
Victoria & Alice Power - vid flygeln
”Ett glittrande vackert julprogram”
Favorit i repris. Biljettpris, förköp 150 kronor (www.
vasterlofsta.se, vid entrén eller på församlingsexpeditionen). Gratis för barn under 16 år. Arrangör:
Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse.

28 november 16.00 Västerlövsta kyrka
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Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Rekordstort kyrkoantikvariskt bidrag!
Rapport från den senaste tidens renoveringar och investeringar på kyrkor och kyrkogårdar
Text: Gösta Persson, kyrkorådets ordförande
Vi kan nu räkna ihop hur mycket kostnaderna blev för den omfattande renoveringen av Enåkers kyrka.
Slutsumman blir ca 7,4 milj kr.
Men vi behöver inte betala allt själva i pastoratet. Vi har genom stiftet fått bidrag i form av s.k. kyrkoantikvarisk ersättning. Det är pengar som staten bidrar med till Svenska kyrkan för förvaltningen av
det viktiga kulturarv som våra kyrkor och kyrkogårdar utgör.
För delar av arbetena, t ex för det nya ventilerade bjälklaget och rengöringen/saneringen av inventarier och väggar från mögelsporer och smuts, har vi fått ersättning med ca 75% av kostnaderna. För
andra delar, nytt värmessystem och revidering av elsystemet, har vi fått ca 25%. Sammanräknat innebär
det att i bidrag för arbetena i Enåkers kyrka har vi fått ut totalt ca 4,6 milj kr. Således får pastoratet stå
för ca 2,8 milj kr.
Förutom till Enåkers kyrka har vi i år fått ut kyrkoantikvarisk ersättning på närmare 0,9 milj kr även
för några andra projekt – bl a fönstermålning/-reparation i Västerlövsta kyrka, samt trädvårdsplaner och
gravvårdsinventeringar på alla tre kyrkogårdarna.
Årets totala bidragssumman i form av kyrkoantikvarisk ersättning är osedvanligt stor, ca 5,4 milj kr.
Men så har vi också haft stora utgifter!

Vintervila i Huddunge kyrka
För att spara värmekostnader kommer gudstjänsterna i Huddunge att äga rum i församlingshemmet i stället för i
kyrkan under vintermånaderna januari - mars. Ordinarie gudstjänsttid blir söndagar kl. 14.00.

Nobelfika
I Huddunge församlingshem med ”representanter ur kungafamiljen”.
Kakbuffé, Hans och Gun Johansson
kommer och underhåller oss. Ta gärna
med något du vill skänka till lotteriet.
(Om du vill kommer du festklädd!)
Arrangör är ”Öppet hus-gänget” och
diakonala gruppen.

Tisdag 8 december 13.00
(Mingel från 12.45).

Syföreningsauktioner
Auktion på fina hantverk, kaffe med
hembakat bröd, lotterier och åror. En
riktig adventstradition som våra syföreningar i Västerlövsta och Enåker
håller i.

Fre 27 nov 19.00 Enåker
Mån 30 nov 18.30 Västerlövsta
Platsen är respektive församlingshem.
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Mentormamma Nozuko Selane håller nyfödda
Azosule på besök hemma hos Ntombizodwa
Dambuza.

Mentormamma Nozuko Selane håller nyfödda Azosule på besök hemma hos Ntombizodwa Dambuza.
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Reportage från svenska kyrkans internationella arbete

Mentormammans erfarenhet
stärker andra mammor
Ntombizodwa Dambuzas son dog innan han hade hunnit fylla ett år. Nozuko Selanes son dog när
han var ett år och elva månader. Idag är Nozuko mentormamma åt Ntombizodwa och undersöker Ntombizodwas nyfödda dotter regelbundet för att hon ska klara de första kritiska fem åren.
Följ med till Khayelitsha, Kapstaden, och besök Svenska
kyrkans partner Philani
Någon mil utanför Kapstaden i Sydafrika ligger
Khayelitsha. Här finns Philani; en organisation som
arbetar för att de mest utsatta barnfamiljerna i området ska få tillgång till mödra- och barnavård. Området
byggdes under apartheid och var enligt landets raslagar
ett bostadsområde för svarta. I dag bor de allra flesta
kvar. Tegelhus blandas med plåtskjul och uppskattningsvis bor här drygt 500 000 personer. Medelinkomsten i området är endast 6 dollar/dag och 89 % har inte
mat varje dag. Dessutom är sjukdomar som hiv och tuberkulos ett ständigt hot.
Ntombizodwa Dambuza är 26 år och bor i Khayelitsha med sin man Zolili Ralarala och deras två veckor gamla dotter Azosule. Men familjen är större:
– Jag har fött två barn till, en son på fyra år som bor
med min mamma i östra Sydafrika och så min son som
dog i april i fjol. Vi var och hälsade på släkten när han
fick hög feber. Sedan dog han.

Grundläggande kunskap räddar liv
Ntombizodwa sitter i soffan i familjens hus av korrugerad plåt, masonitskivor och brädor. Toalett finns
ute på gården och är ett torrdass som flera familjer delar. Vatten hämtas vid en allmän kran. I famnen håller
hon lilla Azosule.
Mentormamman Nozuko Selane, 44 år, är på besök. Hon träffar sina klienter två dagar i veckan fram
till dess att barnet är sex veckor gammalt, därefter är
det längre mellan besöken, men mentormamman följer
barnet fram till sex år.
– Jag ville gärna ha en mentor eftersom min egen
mamma bor i östra Sydafrika, i Kapstaden har jag ing-

en att fråga. Till min mentor kan jag ställa hur många
frågor som helst, säger Ntombizodwa.
Varje gång Nozuko kommer väger hon Azosule,
markerar hennes utveckling på en viktkurva i journalen och pratar med Ntombizodwa om barnets hälsa.
Diarré, tbc och lunginflammation är vanligt här, och
hygien är en viktig fråga.
– Jag har varit mentormamma i över sex år och det
är mer problem med diarré nu än när jag började, säger
Nozuko.
Andra problem som hon stöter på är för tidigt födda barn, eller barn som skadats i fosterstadiet på grund
av rökning eller alkohol. Som mentormamma går hon
från dörr till dörr och knackar på för att höra om hon
kan vara till hjälp. Hon träffar över hundra klienter och
arbetar två dagar i veckan på Philani och tre dagar i
veckan på sjukhuset i Khayelitsha.
– Många nyfödda är i riskzonen för hiv. En anledning till att jag ville bli mentormamma och hjälpa andra, är att jag själv är hiv-positiv och min son som dog
smittades för att jag inte åt bromsmediciner.
Sammanlagt har Nozuko fött fyra barn, varav tre sedan hon diagnostiserades med hiv. Tack vare att hon åt
bromsmediciner när treårige Mikhulu och hans åttaårige bror Mesuli föddes är de inte smittade.

Nozuko berättar om sitt arbete som mentormamma:
- Mest talar vi om hygien, vikten av näringsriktig
kost och fördelarna med att amma. Jag berättar också
om farorna med att röka och dricka under graviditeten.
Vi har många tonårsgraviditeter i området. Ibland på
grund av våldtäkter, ibland för att de inte använt kondom.

Julkampanjen i Västerlövsta pastorat
Även i år ser Västerlövsta pastorats internationella grupp fram emot att få hjälpa till att stödja det meningsfulla
arbetet med att låta fler barn ute i världen uppnå fem års ålder. Arbetet sker framför allt i Sydafrika, Swaziland och
Etiopien. Artikeln ovan belyser förhoppningsfyllt att möjligheten verkligen finns. De s.k. mentorsmammorna kan
genom upplysning och undervisning hjälpa de nyblivna mammorna att på bästa sätt ta hand om sina nyfödda.
Genom kollekter och bössinsamling kan vi alla från och med Advent till Trettondedag bidraga till den livsviktiga
uppmaningen: ”Låt fler få fylla fem” /Monica Psilander, Internationella gruppen i Västerlövsta pastorat.
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Vittinge församling

På G för barn och ungdom
MUSIKALDAGS

Under hösten har barnkörerna
övat på en musikal: Vägen hem,
baserad på den bibliska berättelsen om den förlorade sonen. Nu
är de redo att spela upp den!
I familjegudstjänsten söndagen den 6 december kl. 11.00
har du chans att se barnen
framföra en musikal med fina
sånger så väl som fint budskap.
Välkommen till Vittinge kyrka!

BLI DEL AV VÅRT FANTASTISKA LUCIATÅG!
Nu börjar vi öva inför årets luciagudstjänst med luciatåg. Barn och ungdomar från förskoleåldern och uppåt är välkomna att vara
med! Övar gör vi i på barnkörens vanliga övningstider.
BARN T.O.M. SEX ÅR: onsdagar kl. 17.30-18.15
BARN OCH UNGDOMAR FRÅN SJU ÅR: kl. 18.30-19.15
PLATS: Kyrkans allrum, Morgongåva
DAGAR: 25 november, 2 december och 9 december

Själva luciagudstjänsten äger rum söndagen den 13 december kl.
16.00 i Vittinge kyrka.

JULFEST FÖR
BARN

Även den här julen blir det
julfest för alla barn med
tomte, dans kring granen
och fika. Arrangör: Vittinge byalag.
Onsdagen
den 6 januari
kl. 14.00 i
Vittinge församlingshem.

Hejsan!
Vi heter Harry och Anna,
och har precis flyttat in i Vittinge kyrka. Nästa gång du
kommer till kyrkan vill vi
gärna leka med dig! Vi finns
i den nya lekhörnan i mitten
av kyrkan.
Hoppas att vi ses snart!
Harry och Anna,
dockor i Vittinge
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Verksamhetsgrupper
i Västerlövsta våren 2016
KYRKIS 0-4 år Start 19 och 21 januari!

För barn 0-4 år med förälder. Tisdagar & torsdagar 9.0011.30 i Heby. Torsdagar 14.00-16.30 i Huddunge. Ledare
Kristina Andersson.

BABYMASSAGE Startar i mars!
För bebisar från 1 mån till innan de kan krypa. Tisdagar
& torsdagar (8 träffar) 9.00-10.00, gemensamt fika med
Kyrkis 10.00. Kostnad 100:- (fika 10 kr). Ledare Katarina
Björklund. Föranmälan.
SÅNGFÅGLARNA barnkör Start 21 januari!
Barnkör i Heby, ålder ca 5-10 år, övar på torsdagar 16.0017.30. Ledare Birgit Schildt. OBS! NY ÖVNINGSTID!
DRAGET 6-14 år Start 2 februari!
Ny verksamhet för barn & ungdom! Gruppindelning efter
ålder och intresse. Tisdagar kl 15-17. Fika 10 kr. Ledare
Katarina Björklund.
KYRKANS UNGA ENÅKER 7-12 år Start 27 januari!
Pyssel, fika och lek. Varannan onsdag (jämn vecka) 18.0019.30. Ledare Kristina Andersson & Anna-Katrin S Olovsson.

UNGDOMSGRUPPEN HEBY Start 21 januari!
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 Start 21 januari!

Ny kör som leds av Hampus Johansson. Torsdagar 17.3018.30. I Heby. Kontakt: Anna-Katrin S Olovsson.

Rapport från ”Draget”
Det har varit full fart på Västerlövstas nya barnverksamhet ”Draget”. Vi har 30 barn i olika intressegrupper; dans, cirkus och experiment. Efter
att ha haft en timmes intressegrupp träffas alla
och har en avslutande storsamling tillsammans.
Där får vi uppleva olika berättelser genom Godly
Play som är en metod för berättande av bibliska
berättelser som i första hand vänder sig till barn
i åldrarna fyra till tio år. Metoden grundar sig i
Montessori-pedagogik och baseras på lek i olika
nivåer. Det finns tre olika berättelsearter: liknelser,
heliga berättelser och liturgiska berättelser. Med
hjälp av de liturgiska berättelserna lär barnen om
dop, nattvard, advent med mera. Den mångsidiga
och impulsrika läromgivningen stödjer barnen att
hitta sammanhang mellan sig själva, olika material och själva berättelsen.

SOPPLUNCH Alla åldrar Start 28 januari!

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

ÖPPET HUS Alla åldrar Start 12 januari!

Öppen verksamhet med fria aktiviteter. Skorpor & kaffe
finns. Varannan tisdag (jämn vecka) i Huddunge 13.0015.00. Ledare: Christina Teinler.

SYFÖRENINGAR Start 2 & 4 februari!

Träffas varannan vecka (ojämna veckor), tisdagar i Heby
14.00 och torsdagar i Enåker 13.00. Kontakta expeditionen
vid frågor.

MÅNDAGSPYSSEL Start 25 januari!

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 är Margarita Långberg.

Årets konfirmander!
Vi har 12 konfirmander i år varav 8 killar och 4 tjejer. Vi träffas direkt efter skolan varannan torsdag, och
vissa helger och kvällar.
Vi har varit på kick off på Kokpunkten i Västerås
tillsammans med ”UG” vilket var väldigt uppskattat.
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Att upptäcka
Det var dags att göra i ordning julkrubban, fram med lådan som den
varit väl nedpackad i...
Nu var det alltså dags, fint och fridfullt skulle det
bli... Stallet, åsnan, herdarna, Josef och Maria,
ängeln snyggt placerade. Det gick bra för alla var
inlindade i träull. MEN när jag tog upp Jesusbarnet, så tappade jag den och den föll i golvet…
Försiktigt plockade jag upp den och upptäckte att
den höll! Det lilla Jesusbarnet höll, vilken tur, vilken lättnad det var. För hur skulle det annars se ut
i julkrubban? Utan Jesusbarnet?
Någon har berättat för mig att tro är inte att
välja, utan att upptäcka. Det gör kristen tro spännande, att det finns så mycket att upptäcka.
Det är också väldig annorlunda, för hela tiden
skall vi göra val. Välja middagsmat, vilken julklapp jag skall köpa, välja skola, välja att lämna
eller att stanna, ja, listan kan göras lång, för hela
tiden måste jag göra val.
Men den här personen berättade för mig, att

tro är att upptäcka. Upptäcka att med Gud är det
tvärtom och annorlunda. Vi tror att vi väljer Gud,
men i stället har Gud valt oss. Har valt att komma till vår jord, till vår vardag, födas som vi alla
föddes en gång… Med alla risker det kan innebära
för oss människor att vara utelämnade, skyddslösa, ja, till och med flykting. Gud har valt att bli en
av oss, gråta som vi och skratta som vi.
Tro är att upptäcka: att Gudstron kan bildligt
tappas i golvet som krubbans Jesusbarn, för att
upptäcka att den håller i alla fall. Eller att tron
kan kännas lite avlägsen, som jul en gång per år,
för att upptäcka att den håller hela året om.
Gud tror på oss. Varenda en av oss.
Stilla natt, heliga natt! Allt är frid.
Stjärnan blid, skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen, oss är en frälsare född.
Stora stund, heliga stund! Änglars här slår
sin rund kring de vaktande hedars jord, rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen, eder är Frälsaren född.
Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr, dagen
gryr. Räddningstimman för världen slår, nu
begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen, oss är en frälsare född.
(Sv.psalm 114)
Vill önska alla en välsignad Jul!
Anna-Katrin Sigfridson Olovsson,
präst i Västerlövsta pastorat
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Församlingsmedlemmar
Västerlövsta, Huddunge &
Enåkers församlingar

döpta, vigda, avlidna
Vittinge församling

DÖPTA
Västerlövsta församling
Ali Tanören, Celina Tanören, Elsa
Hedén, Majlis Bohlin, Elis Olsson
Ahlsén
Enåkers församling
Jonatan Hedberg

AVLIDNA
Västerlövsta församling
Beda Orvendal
Gunvor Eriksson
Enåkers församling
Lilja Virkevall, Mattias Pettersson

DÖPTA
Emma Lisbet Greta Risberg
Nicolaz Dan Peder Röcklinger
Svenserud
Agnes Noomi Wilma Rosén
Liah Stina Nivala

AVLIDNA
Ingrid Carlsson
Alf Rönngren
Pär-Erik ”Pelle” Wejåker
Barbro Cajander
Edit Söderlund

VIGDA
Västerlövsta församling
Gunnel Östlin och Leif Lindberg

Fredrik Fagerberg
Ny kontraktsprost
Upplands Västra kontrakt som Vittinge församling och Västerlövsta pastorat tillhör, har fått en ny kontraktsprost.
”Jag heter Fredrik Fagerberg och är kyrkoherde i Bälingebygdens
församling sedan 2007. Jag har varit präst i 26 år och haft tjänster i
Söderhamns pastorat, Vaksala församling och som kaplan på prästutbildningen på Pastoralinstitutet i Uppsala innan jag kom till Bälingebygden.
Jag har längs vägen vidareutbildat mig inom själavård och handledning och
tycker det är spännande med ledarskap.
Jag bor i Uppsala och är tillsammans med min hustru Maria stolt förälder till
fyra söner: Filip, Axel Samuel och Johannes. Vi har två katter Juni och Junior och
hemmet fylls av sport, musik och mat.
Jag tycker mycket om att vara präst men kopplar gärna av med musik, körsång (sjunger i OD), matlagning, friluftsliv (gärna vintertid) eller med att vara i fritidshuset på Gräsö. Jag ser framemot att vara kontraktsprost i Upplands bästa kontrakt och vill fortsatta att försöka vidareutveckla vårt gemensamma arbete
för att på olika sätt synliggöra Guds rike mitt ibland oss. Gud välsigne dig och allt gott tills vi ses eller
hörs!” Du får gärna be för mig som jag ber för er.
Hälsningar från Fredrik, din kontraktsprost
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Vittinge församling

Kalender Vittinge
Söndag 29 november, 1:a advent
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Vittinge kyrkokör
medverkar. Röda korset ordnar kyrkkaffe.

Söndag 17 januari, 2:a sönd eft trettondedagen
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka
Söndag 24 januari, Septuagesima

Onsdag 2 december

11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka

10.15 GUDSTJÄNST Rungården

Söndag 31 januari, Kyndelsmässodagen

Lördag 5 december

18.00 LJUSGUDSTJÄNST FÖR STORA & SMÅ
Vittinge kyrka

18.00 ADVENTSKONSERT Vittinge kyrka. Vittinge
kyrkokör och Sångkraft sjunger ihop med Linné
kvintetten. Vittinge hembygdsförening ordnar fika.

Söndag 6 december 2:a advent
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST med musikal (barnkörerna). Vittinge kyrka.
Tisdag 8 december
12.00 SOPPLUNCH Vittinge församlingshem

Söndag 7 februari, Fastlagssöndagen
11.00 GUDSTJÄNST MED SEMLOR Vittinge kyrka
Söndag 14 februari, 1:a sönd i fastan
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka
18.00 KÖRFROSSA Vittinge kyrka. Konsert med
Vittinge kyrkokör m.fl.

Söndag 13 december, 3:e advent

Söndag 21 februari, 2:a söndagen i fastan
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka

16.00 LUCIAGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Barnkörerna och ungdomar medverkar. Fika i kyrkan.

Söndag 28 februari, 3:a sönd eft trettondedagen
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka

Söndag 20 december, 4:e advent
11.00 MÄSSA Vittinge kyrka

Söndag 6 mars, Midfastosöndagen

23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Vittinge kyrkokör och solist Samuel Karlberg medv.

10.00 VASALOPPSGUDSTJÄNST Kyrkans allrum.
Öppet från 7.30. Vi tittar på Vasaloppet tillsammans, firar en enkel gudstjänst och dricker blåbärssoppa!

Söndag 27 december, Sönd eft jul

Söndag 13 mars, Jungfru Marie bebådelsedag

Torsdag 24 december, Julafton

10.15 MÄSSA Rungården

Torsdag 31 december, Nyårsafton
16.00 NYÅRSBÖN Vittinge kyrka
Söndag 3 januari, Sönd eft nyår
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka

11.00 MÄSSA Vittinge kyrka. Vittinge kyrkokör sjunger 
och gräddar våfflor.

Söndag 20 mars, Palmsöndagen
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST Vittinge kyrka. Barnkörerna medverkar. Äggletning och fika.

Onsdag 6 januari, Trettondedag jul
14.00 BARNENS JULFEST Vittinge församlingshem
18.00 VI SJUNGER UT JULEN Vittinge kyrka. Vittinge kyrkokör och Sångkraft medverkar.

Söndag 10 januari, 1:a sönd eft trettondedagen
11.00 GUDSTJÄNST Vittinge kyrka

Kontakt, Vittinge

Kontakt, Västerlövsta

vittinge prästgård 244, 744 95 vittinge
tel: 0224-620 37
fax: 0224-621 65
telefontid: vardagar kl. 10-12

telefon församlingsexpedition 0224-341 90
öppet/tfn: mån-tors kl. 10-12 samt tis & tors kl. 13-15
västerlövsta prästgård, skolgatan 6, heby
e-post: vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se
vikarierande kyrkoherde tomas anderman når du på:
tomas.anderman@svenskakyrkan.se
diakon: christina teinler 0224-343 91
musiker: margarita långberg 0224-341 43
barn/ungdom: katarina björklund 0224-341 52
vaktmästeri: lars-göran sjöling 0224-341 82

kyrkoherde marcus åstrand 0224-620 25
kyrkvaktmästare : 0224-620 69
kyrkomusiker inga-britt thalin: 070-239 66 00
barn- och ungdom: 070-322 17 44
kyrkorådets ordf. gudrun wängelin: 073-526 82 53
bankgiro: 760-5264
swish: 123 389 3708
vittinge.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vittinge
www.facebook.com/vittingekyrka
instagram: @vittingekyrka
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Med reservation för ändringar och tryckfel. Se även predikoturen i UNT, Kyrkonytt i Västra Uppland, Kalendern i Sala
Allehanda samt vår hemsida och Facebook-sida.
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för samtliga kontaktuppgifter, besök vår webbplats
www.svenskakyrkan.se/vasterlovsta!
Följ oss gärna på facebook! www.facebook.com/
VasterlovstaPastorat

Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar
Västerlövsta, Huddunge & Enåkers församlingar

Kalender Västerlövsta
Söndag 29 november 1:a advent

11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka,
kyrkokören, Centerkvinnorna serverar kaffe.
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Huddunge kyrka, kyrkokören, kyrkkaffe av Huddunge hantverkare.
16.00 ADVENTSGUDSTJÄNST Enåkers kyrka, kyrkkaffe, Enåkerssångarna.

Måndag 30 november

18.30 SYFÖRENINGSAUKTION Västerlövsta förs.hem.

Onsdag 2 december

12.00 LUNCHMUSIK Västerlövsta kyrka, Duk-Kyung Chang.

Lördag 5 december

19.00 JULKONSERT Huddunge missionskyrka
Söndag 6 december 2:a advent
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka

Torsdag 10 december

18.30 MÄSSA I RO & ENKELHET Enåkers församlinshem

Lördag 12 december

18.00 KRÖNING HEBYS LUCIA Västerlövsta kyrka, se sid 5.
Söndag 13 december 3:e advent
11.00 LUCIAGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka, sångfåglarna, luciakaffe.
16.00 LUCIAGUDSTJÄNST Enåkers kyrka
18.00 LUCIAGUDSTJÄNST Huddunge kyrka

Torsdag 17 december

18.30 MÄSSA I RO & ENKELHET Västerlövsta kyrka
Söndag 20 december 4:e advent
11.00 ”AVE MARIA”-MÄSSA Enåkers kyrka, Mariamusik, operasångerskan Raissa Martin.
18.00 ”AVE MARIA”-MUSIKGUDSTJÄNST Västerlövsta
kyrka, kyrkokören.
Torsdag 24 december Julafton
11.00 SAMLING VID KRUBBAN Västerlövsta kyrka
12.30 JULFIRANDE Västerlövsta församlingshem
23.00 MIDNATTSMÄSSA Västerlövsta kyrka, opera-

tenoren John Haque.

23.00 MIDNATTSGUDSTJÄNST Enåkers kyrka, solist

Sixten Larsson.

Fredag 25 december Juldagen
07.00 JULOTTA Västerlövsta kyrka, ungdomskören
07.00 JULOTTA Huddunge kyrka, kyrkokören
Söndag 27 december Sönd eft jul
11.00 GUDSTJÄNST V
 ästerlövsta kyrka
Torsdag 31 december Nyårsafton
16.00 NYÅRSBÖN E
 nåkers kyrka
18.00 NYÅRSBÖN H
 uddunge kyrka
Fredag 1 januari Nyårsdagen
11.00 MÄSSA V
 ästerlövsta kyrka, bön för fred i världen
Söndag 3 januari Sönd eft nyår
11.00 GUDSTJÄNST V
 ästerlövsta kyrka
Onsdag 6 januari Trettondedagen
11.00 JULSPEL Huddunge församlingshem, Julfest!
16.00 MUSIKGUDSTJÄNST Enåkers kyrka, Allmänna
sångens vänners kör.

Fredag 8 januari

18.00 GRÖFEST Enåkers församlingshem
Söndag 10 januari 1:a sönd eft Trettondedagen
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka
Söndag 17 januari 1:a sönd eft Trettondagen
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST Centrumkyrkan, Heby
Söndag 24 januari Septuagesima
11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka
18.00 BIBELSAMTAL Västerlövsta församlingshem,
”Läsa bibeln idag” med Kiell Tofters & Tomas Anderman, enkel servering.
Söndag 31 januari Kyndelsmässodagen
18.00 LJUSGUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka, konfirmander & ungdomar.
14.00 HIMLAKUL Huddunge församlingshem
16.00 GUDSTJÄNST FÖR STORA & SMÅ Enåkers kyrka

Onsdag 3 februari

12.00 LUNCHMUSIK Västerlövsta kyrka, Margarita Långberg
Söndag 7 februari Fastlagssöndag
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka
14.00 GUDSTJÄNST Huddunge förs.hem, kyrkokören
Onsdag 10 februari Askonsdagen
17.00 ASKONSDAGSMÄSSA Västerlövsta kyrka
19.00 ASKONSDAGSMÄSSA Huddunge församlingshem
Söndag 14 februari 1:a i fastan
11.00 GUDSTJÄNST FÖR STORA & SMÅ Västerlövsta
kyrka, sångfåglarna.
16.00 GUDSTJÄNST Enåkers kyrka
Söndag 21 februari 2:a i fastan
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka, kyrkokören
14.00 GUDSTJÄNST Huddunge församlingshem

Söndag 28 februari 3:e i fastan
11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka
16.00 MÄSSA Enåkers kyrka
Onsdag 2 mars

12.00 LUNCHMUSIK Västerlövsta kyrka, Margarita Långberg
Söndag 6 mars Midfastosöndagen
11.00 MÄSSA Västerlövsta kyrka
14.00 MÄSSA Huddunge församlingshem
Söndag 13 mars Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 GUDSTJÄNST Västerlövsta kyrka, kyrkokör,
våfflor av hembygdsföreningen.
14.00 GUDSTJÄNST Huddunge förs.hem, kyrkokören
16.00 GUDSTJÄNST FÖR STORA & SMÅ Enåkers kyrka,
CKF-kören, Enåkers spelmän, våfflor.
Söndag 20 mars Palmsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST FÖR STORA & SMÅ Västerlövsta kyrka
14.00 HIMLAKUL Huddunge församlingshem
16.00 GUDSTJÄNST Enåkers kyrka, kyrkorådets herrar
bjuder på kaffe.
Med reservation för ev. ändringar. Se hemsidan för aktuell
information. www.svenskakyrkan.se/vasterlovsta
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Korsord

Vinn Edward Bloms kokbok!

Vinn Edward Bloms och Gunilla Kinn Bloms nya kokbok, signerad
av författarna! Skicka in din rätta lösning till någon av församlingarna senast 31/1 2016 så lottar vi ut två vinster!
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