Välkommen till
Kyrkoherdens adventshälsning till Östervåla och Harbo församlingar
Mariaikoner i Östervåla kyrka

Östervåla kyrka är en medeltida Mariakyrka. Medeltidens Vålabor sänder oss budskapet att söka kraft, tröst och hopp hos Maria.
Reformationens teologi ger oss budskapet att vi inte ber till Maria men att hon kan hjälpa oss att alltmer se hennes son, Jesus Kristus,
och vad han kan betyda för oss.
Under advent, jul, fasta och påsk kommer fyra olika Mariaikoner att hjälpa vår andakt i Östervåla kyrka. Det är inför ikonografen
Christina Lundströms ikoner ur samlingen ”Four faces of Maria” vi kan stanna upp för en stunds ro och låta denna tusenåriga konst
bli aktuell och levande. Ikonens bildspråk är tidlöst och fyllt av symbolik och gör att vår egen
sinnesstämning tas emot av ikonen som en spegelbild av vår egen själ. Ikonen ser på mig.

Advent - Hoppet

I advent gästas vi av ikonen TECKNETS GUDSMODER, den mycket unga kvinnan som lever i väntan och havande med barnet
som skall komma.
Gud, hjälp mig att som Maria frimodigt ställa mig och mitt liv till förfogande för din vilja och kärlek.
Gud välsigne din adventstid,
välkommen till våra gudstjänster
Håkan Nilsson, kyrkoherde

Gudstjänster i november och december
Östervåla
Sön

Tor
2/12
		

Adventsgudstjänst, Nilsson,
Gott å Blandat, kyrkokören, kyrkkaffe, lotteri.
11.00 Andakt Kvarnängen
13.30 Andakt Tallgården

Lör
Sön
Mån
Sön

11.00
11.00
18.00
18.00

Harbo
Sön

Torsdagsträffen
i Östervåla och Harbo
Hösten 2010

28/11 11.00

4/12
12/12
13/12
19/12

Julsånger på Aspnäs, fika.
Söndagsmässa, Jansdotter, solist.
Lucia, Jansdotter, Gott å Blandat, Bella Cantica, fika.
Julkonsert, Nilsson, kyrkokören.

28/11 11.00

Adventsmässa, Jansdotter,
kyrkokören, kyrkglögg.
Sön
5/12 11.00 Lilla lucia med dop, Jansdotter,
julfest.
                  
19.00 Konfirmandgudstjänst med
luciatåg, Jansdotter, fika-glögg utomhus.
Ons 8/12 11.00 Andakt Marmorgården
Sön
19/12 11.00 Söndagsmässa, Nilsson, solist.

Med reservation för ev. ändringar

Dop, vigsel och begravning

av församlingsmedlemmar 25/10 2010 - 21/11 2010
ÖSTERVÅLA

Gemenskap – Lättlunch - Underhållning
12.00 - 14.00
25/11 i Birgittagården, Harbo
Runsträngarna
9/12 i Församlingshemmet, Östervåla
Julens psalmer och sånger
Johan Wallin och Cecilia Jansdotter
Vid hjälp med transport eller sällskap till och från
träffarna kontakta Väntjänsten 719 63 senast
måndag 8-10 samma vecka

JULSÅNGER
PÅ ASPNÄS!
Lördag 4/12 -10 kl. 16.00
Tillsammans med kyrkokören
sjunger vi julens psalmer och sånger.
Servering, lotterier och allsång
i den julsmyckade gården.
Försäljning av rättvisemärkta varor.

Grötdagar

Dop

20/11 Malte Rönn, Bjurvalla

Begravning

29/10 Boris Thalin, Gräsbovägen, 97 år

i Östervåla och Harbo församlingar
Tisdag 7/12 kl. 11-16
i församlingshemmet, Östervåla

RÄTTVISEMÄRKTA VAROR

kommer att säljas under julskyltningen (i Fokus).
Dessa varor finns även till försäljning i
församlingshemmet.

Vi samarbetar med:

Onsdag 8/12 kl. 10-15
i Birgittagården, Harbo
Kom ät och pyssla:
Kostnad: Vuxen 30 kr, barn 20 kr. I detta ingår:
Gröt, skinksmörgås, kaffe, kaka samt julpyssel.
Vi på barnverksamheten önskar
En riktigt god jul och gott nytt år
Nina, Monica, Margareta, Marina
Barn- och ungdomsverksamheten i församlingarna startar igen vecka 4, 2011.

Adress:
E-post:

Östervåla Harbo pastorat, Ågården, 740 46 Östervåla
ostervala-harbo.pastorat@svenskakyrkan.se

Tel. expeditionen:
Hemsida:

0292-10006
www.svenskakyrkan.se/ostervala-harbo

