
Välkommen till Svenska kyrkan i Östervåla-Harbo

Adress:	Östervåla	Harbo	pastorat,	Ågården,	740	46	Östervåla			Telefon:	0292-10006
E-post:	ostervala-harbo.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida:	www.svenskakyrkan.se/ostervala-harbo

Vi samarbetar med

Gudstjänster 
Östervåla
Fre      24/12  13.00  Julbön vid krubban, Jansdotter.
  23.00  Julnattsmässa, Nilsson, Bella Cantica, 
                                             Gustav Fredriksson-trumpet, 
                                             julevangeliet på Vålamål.
Lör      25/12   7.00  Julotta, Nilsson, kyrkokören.
                   9.00  Julotta på kvarnängen, Nilsson.
Sön      26/12  11.00  Gudstjänst i Missionskyrkan.
Tor       30/12    11.00  Andakt Kvarnängen.
  13.30  Andakt Tallgården.
Lör      1/1     11.00  Nyårsgudstjänst i Missionskyrkan, 

                                             Nilsson, Edlund.
Tor      6/1            15.00    Trettondagskonsert.
                              18.00    Trettondagskonsert.
Sön     16/1          11.00    Högmässa, Hanna Holmströn, Håkan 
                                             Nilsson, kyrkokör, kyrkkaffe.

Harbo
Fre      24/12    11.00  Julbön vid krubban, Jansdotter.
Lör      25/12    7.00  Julotta, Jansdotter,  Janne på Ön-sång,
                                             Anders Johansson-trombon, fika i 
                                             Prästgården.
Sön     26/12       11.00    Gudstjänst i Missionskyrkan.
Fre      31/12       16.00    Ekumenisk nyårsbön, Nilsson, Wredenberg.
Sön     2/1            11.00    Högmässa, Jansdotter, julgröt.
Sön     9/1            11.00    Familjegudstjänst, Jansdotter, julgrans-                       
                                             plundring.
                               18.00   Julkonsert med Fyris kammarkör, Jans- 
                                             dotter.

Med reservation för ev. ändringar

God Jul
o

Gott Nytt År

Ömhetens gudsmoder
Östervåla kyrka är en medeltida Mariakyrka. 
Medeltidens Vålabor sänder oss budskapet 
att söka kraft, tröst och hopp hos Maria. Re-
formationens 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.

Jul		-		Livet
I jul gästas vi av ikonen ÖMHETENS 
GUDSMODER, den unga mamman som lever 
i glädje över livets under och tillsammans 
med pappan i ansvar för det utsatta barnet. 
Gud, tack för att du omsluter mig på alla 
sidor och håller mig i din hand och att jag får 
ge mitt liv som en gåva från dig.

Gud välsigne din jultid, 
välkommen till våra gudstjänster
Håkan Nilsson, kyrkoherde

Föräldrabön	vid	barndop
Gud, vi tackar dig för vårt/våra barn.
Tack för gåvan du har gett
Och förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
Till det/de barn som vi har fått ansvar för.
I Jesu namn.
Amen

Barnens	jul i	kyrkan

24/12	
kl.11.00  Julbön vid krubban i Harbo kyrka
kl.13.00  Julbön vid krubban i Östervåla kyrka

9/1	kl.	11.00
Familjegudstjänst ”Vi dansar julen ut”
i Harbo kyrka, med
JULGRANSPLUNDRING	!!!
i Birgittagården. Levande musik, 
tomte, godis och kaffe till de stora!

Ny	präst
Under 2011 tjänstgör pastorsadjunkt Hanna Holmström i 
våra församlingar. Hon tas emot vid högmässa i Östervåla 
kyrka sön 16/1 11.00 och i Harbo kyrka 23/1 11.00.

Julkonsert
i Harbo kyrka söndag 9/1 18.00
med Fyris kammarkör.

Torsdagsträffen
börjar igen torsdag 20/1 12-14
i församlingshemmet, Östervåla.
Vår nya pastorsadjunkt Hanna Holmström medverkar.


